DANSK PANCREAS CANCER GRUPPE (DPCG)
Sekretariat: Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital - DK-5000 Odense C
Tlf. +45 2055 3974 - Fax +45 6591 9872 - http://www.dpcg.dk

Rapport fra sekretariatet: Juni 2011.
DMCG-gruppen Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) repræsenterer en del af organisationen: Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC): http://www.gicancer.dk
ØGC’s bestyrelse:
DPCG: (Dansk Pancreas Cancer Gruppe)
Michael Bau Mortensen, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital
Per Pfeiffer, Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital
DECV: (Dansk Esofagus-, Cardia-, Ventrikelgruppe)
Lene Bæksgaard, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Lone Susanne Jensen, Gastroenterolog. Afdeling L, Århus Sygehus
DLGCG (Dansk Lever og Galde Cancer Gruppe):
Peter Nørgaard Larsen, Afdeling C, Rigshospitalet
Lene Weber Vestermark, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

DPCG-sekretariatet udsender halvårligt en kort rapport for at informere om samarbejde og aktiviteter i DPCG’s bestyrelse og styregruppe i forhold til samarbejde med DMCG.dk v/formanden Torben
Palshof, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, lægefaglige specialeorganisationer og selskaber, som er repræsenteret i ØGC-grupperne samt til netværket på
de 5 behandlingscentre, som omfatter behandling af øvre gastrointestinal cancer.
Denne rapport er en forlængelse af tidligere udsendte halvårlige rapporter, den sidste dækkede frem
til december 2010.
Fra det første halvår af 2011 kan følgende hovedopgaver nævnes:
- Kliniske retningslinjer
- Kliniske databaser
- Pakkeforløb
- Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
- Budgetter og økonomi
- Sekretariatsfunktion

Kliniske retningslinjer
Revision af DPCG’s Kliniske Retningslinjer er revideret og kan downloades fra http://www.dpcg.dk
Retningslinjerne vil i nærmeste fremtid blive suppleret med selvstændige retningslinjer for papil- og
duodenalcancer. Sundhedsstyrelsen har godkendt, at disse cancerformer varetages af DPCG.

Kliniske databaser
Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) er efter afslutning af en igangværende testperiode klar til
at gå online. Retningslinjer for overgang fra nuværende database til online registrering vil blive
udsendt til indberettende afdelinger snarest.
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Pakkeforløb
2011-revisionen af ØGC’s pakkeforløb er i fuld gang med den praktiske styring udlagt til de enkelte
grupper. Den centrale styring foregår fra Sundhedsstyrelsen.

Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
Dansk Pancreas Cancer Forum er en del af Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC) med det formål at
sætte fokus på den seneste udvikling inden for udredning og behandling af cancer.
Det årligt tilbagevendende seminar bidrager til udvikling og harmonisering af ekspertisen i specialet
samt bidrager til styrkelse af de faglige kompetencer på alle niveauer.
ØGC-seminar 2011 vil blive afholdt
Tid:
Sted:

Torsdag den 3. november 2011 kl. 10.30 – 21.30
Ingeniørforeningens mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Det faglige program vil blive annonceret i august-september 2011 gennem videnskabelige selskaber
og relevante organisationer. Herudover vil sidste års deltagere få en mail tilsendt direkte til den opgivne mail-adresse.

Budgetter og økonomi
ØGC-organisationen, herunder DPCG, er baseret på bevilling af midler fra Danske Regioner til drift
og databaser. En omlægning af ansøgningsproceduren har givet mulighed for at ansøge for den
kommende 3-årige periode: 2012-14.
Som alle andre bevillingsmodtagere har ØGC-gruppen måttet reducere i budgetterne for dels driftsudgifter dels databaseudgifter, men vi ønsker, at det vil blive muligt at få bevilling til planlagte nye
forskningsprojekter, som har måttet udsættes til ”bedre tider”.
Frivillig arbejdskraft indgår stadig som en væsentlig bestanddel af organisationens drift.

Sekretariatsfunktion:
DPCG-sekretariatet har siden organisationens oprettelse i 2007 fysisk befundet sig i Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital. DPCG-sekretariatet fungerer som bindeled i kommunikationen mellem ØGC-grupperne, desuden som kursus- og mødearrangør for ØGC-seminar og DPCGmøder.

Med venlig hilsen

Michael Bau Mortensen
Formand for ØGC og DPCG
Kirurgisk Afdeling A
Odense Universitetshospital

Darley Petersen
Forskn.sekr., merk. org. og pers.
DPCG-sekretariatet, Kir. Afd. A
Odense Universitetshospital

