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Rapport fra sekretariatet: Juli 2008.
Efter start som selvstændigt sekretariat den 1.januar 2008 har opgaverne bl.a. koncentreret sig som:
ØGC-organisationens oprettelse (http://www.gicancer.dk) med tilhørende
- vedtægter
- valg
- strategibeskrivelse
- oprettelse af hjemmesider for ØGC og DPCG.
Planlægning og afvikling af møder for formanden Michael Bau Mortensen og ØGC’s bestyrelse,
som består af 2 repræsentanter fra hver af grupperne: DECV, DPCG og Levergruppen.
Første bestyrelsesmøde blev afholdt i april 2008, næste er planlagt til 6. november 2008.
Koordinering af fælles opgaver for de 3 grupper.
Sundhedsstyrelsens (SST) krav om beskrivelse af sundhedsfaglige elementer til pakkeforløb for
kræft i øvre mave og tarm blev sekretariatsmæssigt henlagt til DPCG-sekretariatet af hensyn til
ØGC-formandens formandskab i den landsdækkende arbejdsgruppe.
Opgaverne har medført megen koordinering, information og opfølgning grupperne imellem og mellem SST og arbejdsgruppeformanden.
Pakkeforløbsbeskrivelser for grupperne DECV og DPCG har været udarbejdet i flere versioner med
rundsendelser, kommentarer og høringsproces.
Der har været afholdt møder i SST’s arbejdsgruppe: 22. januar, 21.-22. april og 23.maj 2008.
Følgende møder er aftalt:
15. august 2008 kl. 16-18 i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for kræft i øvre mave og tarm.
Fra arbejdsgruppen deltager: Repræsentanter fra hver af de 3 grupper.
28. august 2008 i Kræftstyregruppen
Fra arbejdsgruppen deltager: Repræsentanter fra hver af de 3 grupper.
2. september 2008 kl. 14-16 i Sundhedsstyrelsens tværfaglige gruppe vedrørende sammenligning
af pakkeforløb på tværs af kræftformer.
Fra arbejdsgruppen deltager formanden Michael Bau Mortensen.
14. oktober 2008 kl. 14-16 i Sundhedsstyrelsens tværfaglige gruppe vedrørende sammenligning af
pakkeforløb på tværs af kræftformer.
Fra arbejdsgruppen deltager formanden Michael Bau Mortensen.

Pancreasgruppen (DPCG):
DPCG’s styregruppe består af repræsentanter for de 5 nationale behandlingscentre, repræsenterende
specialerne kirurgi, onkologi, patologi og radiologi. (http://dpcg.gicancer.dk)
Efter etableringsmødet i november 2007 blev det næste styregruppemøde afviklet 22. april 2008
med pakkeforløbsbeskrivelse og klaringsrapport som væsentligste punkter. Styringsgruppemødet
blev integreret i seminaret afholdt omkring pakkeforløbsbeskrivelser. DPCG’s pakkeforløbsbeskrivelse foreligger p.t. i version 5 og afleveres til Sundhedsstyrelsen inden sommerferien.
Klaringsrapporten er samlet og revideret af redaktionsgruppen og styregruppen. Den foreligger p.t. i
version 4. Afsluttende revision er foretaget og klaringsrapporten er udsendt til endelig godkendelse i
styregruppen med deadline 15.08.08.
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Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF) har afholdt møder den 23. januar og 5. marts 2008 med
dagsordenen: Planlægning af seminar den 6. november 2008 for sundhedspersonale og andre personalegrupper i hospitalssystemet. Titel: PANCREAS CANCER – Diagnostik og behandling anno
2008. (http://dpcg.gicancer.dk/dpcf/Mode.aspx)
Der arbejdes fortsat på programmet med såvel speakere og fremskaffelse af sponsorer.
DPCG-sekretariatet er base for årsmødeudvalget.
Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD): Databasen startede 01.07. 2007 som papirversion, og
en opgørelse over databaseperioden juni 2007-februar 2008 har vist, at det fortsat ikke er alle afdelinger, der har indsendt registreringsskemaer, og at der fortsat er 2 området med en meget høj grad
af uoplyste data TNM-stadierne og for kirurgerne ASA-score/Performancestatus.
Når flere data er registreret, nedsættes i forbindelse med DPCG et lille udvalg til vurdering.
Deadline på opfølgning af skemaer frem til datoen 01.07. 2008 er sat til 15. august 2008, således at
der kan laves en komplet 1-årsstatus. (Vigtig i forhold til yderligere bevillinger til databasen). Når
flere data er registreret, nedsættes i forbindelse med DPCG et lille udvalg til vurdering.
Der er nu oprettet flere registreringsansvarlige teams på de kirurgiske og onkologiske afdelinger i
form af læge og lægesekretær. DPCG-sekretariatet er base for formidling af information og registrering af skemaer.
DPCG-sekretariatet er desuden base for regnskabsmæssige dokumentationer i forhold til bevillinger
tilknyttet pancreasgruppen, (DPCG), databasen (DPCD) samt seminaret i november 2008 under
planlæggelse af årsmødeudvalget i Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF).
Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital har velvilligt integreret DPCG-sekretariatet i
afdelingens Forsknings- og Udviklingsenhed (FUA), hvor vi af DPCG-bevillingen har kunnet etablere en komplet arbejdsstation.
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