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Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) http://dpcg.gicancer.dk er en af Danske Multidisciplinære
Cancergrupper – i daglig tale DMCG.dk’erne: http://dmcg.dk
DPCG danner sammen med
DECV (Dansk Esofagus-, Cardia-, Ventrikelcancer Gruppe) og
DLGCG (Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe):
Øvre Gastrointestinal Cancer Gruppe (ØGC): http://www.gicancer.dk
Formand for DPCG:
Professor, overlæge, ph.d. Per Pfeiffer, Onkologisk Afd. R, Odense Universitetshospital
Formand for DECV:
Ledende overlæge, dr. med. Lone S. Jensen, Kirurgisk Gastroent. Afd. L, Aarhus Universitetshospital
Formand DLGCG:
Overlæge Peter Nørgaard Larsen, Kir. Gastroenterologi og Transplantation C2122,
Rigshospitalet
Formand for ØGC:
Professor, overlæge, dr. med. Michael Bau Mortensen, Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital
Hovedopgaver i DPCG
o
o
o
o
o
o
o

Opdatering af Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af cancer
pancreatis, periampullære karcinomer og cancer duodeni
Kliniske databaser: Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)
DNKK modellen
Revision af Pakkeforløb for Kræft i Bugspytkirtlen
Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF) herunder ØGC Seminar
Budgetter og økonomi
Sekretariatsfunktion

Nationale Kliniske Retningslinjer
På kommende DPCG styregruppemøde i april er planlagt opdatering af retningslinjerne, som rundsendes i februar og vil blive gennemgået på mødet. Den reviderede udgave af Nationale Kliniske
Retningslinjer (NKR) for udredning og behandling af cancer pancreatis, periampullære karcinomer
og cancer duodeni vil således kunne downloades fra hjemmesiden maj 2017.
Kliniske databaser
Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) gik online 01.05. 2011. Seneste årsrapport, som omfatter
perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 er nu offentliggjort og kan downloades fra vores hjemmeside:
http://dpcg.gicancer.dk/Default.aspx?pID=21
DPCD har søgt Databasernes Fællessekretariat – Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram – og fået
bevilling til at blive integreret i DNKK-modellen (Den Nationale Kliniske Kræftdatabase).
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Efter en kort testperiode er DPCD nu overgået fra indtastningsbaseret database til DNKK modellen, hvor genanvendelse af allerede registrerede data i de danske nationale sundhedsregistre giver
anledning til identifikation af patientforløb, som ved hjælp af en særligt tilpasset algoritme inkluderes i databasen. Således vil DPCD årsrapporter fremover blive udarbejdet på baggrund af data, som
allerede er registreret i de centrale sundhedsregistre under Sundhedsdatastyrelsen: Landspatientregisteret, Patologiregisteret og CPR-registeret, suppleret med et minimum af manuel dataindtastning
fra klinisk side. Se nærmere information herom i rapporten.
Databasen skal hostes hos CSC Scandihealth.
Pakkeforløb
Som en forlængelse af gældende pakkeforløb nedsatte Sundhedsstyrelsen i foråret 2013 arbejdsgrupper med henblik på formulering af opfølgningsprogrammer for patienter efter kræftsygdom.
DPCG er repræsenteret i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om opfølgning af GI-cancer.
De reviderede opfølgningsprogrammet forelå i foråret 2014 og er nu implementeret i regionerne.
Symptombeskrivelse til opfølgningsprogrammer
Følgende er indberettet for alle tre ØGC DMCG’er:
Symptomer på recidiv, der bør føre en patient til videre udredning, enten man finder dem ved planlagt opfølgning eller sporadiske henvendelse:
 Vedvarende smerter, ofte lokaliseret i øvre abdomen og/eller lænderyg
 Stenosesymptomer dvs. synkebesvær eller postprandiale opkastninger
 Ikterus
 Ukarakteristiske almensymptomer som f.eks. vægttab, nedsat appetit og træthed
Ved mistanke om recidiv bør almen praksis henvise til Kirurgisk Afdeling til videre udredning i
kræftpakkeforløb eller selv bestille CT-skanning og evt. gastroskopi inden der foretages henvisning.
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/60815EC35F0041808D6AF474A56C3124.ashx
Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
Siden 2008 er der afviklet et årligt tilbagevendende ØGC-seminar, hvis formål er at sætte fokus på
den seneste udvikling inden for udredning og behandling af øvre gastrointestinale cancersygdomme.
ØGC-seminaret bidrager hermed til udvikling og harmonisering af ekspertisen i specialet og styrker
de faglige kompetencer på alle niveauer.
Målgruppen er sundhedspersonale og andre personalegrupper i hospitalssystemet, som i det daglige
arbejde er involveret i udredning og behandling af patienter med øvre GI-cancer samt kvalitetssikring eller forskning inden for området.
ØGC-seminar 2017
ØGC-programmer planlægges i samarbejde med ØGC Seminarudvalget, som består af:
DECV

DLGCG

DPCG
Sekretær

Lene Bæksgaard
Lars Bo Svendsen
Alan Ainsworth
Frank V. Mortensen
Henning Grønbech
Torsten Pless
Per Pfeiffer
Michael Bau Mortensen
Pernille Holck Skov

Rigshospitalet, Onkologisk Afd.
Rigshospitalet, Kirurgisk Afd.
Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afd.
Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk Afd.
Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afd.
Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afd.
Odense Universitetshospital, Onkologisk Afd.
Odense Universitetshospital, Kirurgisk Afd.
Odense Universitetshospital, Onkologisk Afd.
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Tid:
Sted:

Torsdag den 23. november 2017 kl. 10.30 – 20.00
Ingeniørforeningens mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Detaljeret program vil blive distribueret medio august 2017.
Budgetter og økonomi
Dansk Pancreas Cancergruppes faglige aktiviteter understøttes økonomisk af bevillinger til DPCGdrift og til DPCD-databaseudgifter fra organisationen bag Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram
(RKKP) samt Databasernes Fællessekretariat i Aarhus.
Det har over de sidste år været nødvendigt at foretage besparelser på DPCG-driften. Den ønskede
udvikling vedr. forskning og andre DMCG-aktiviteter kræver imidlertid en positiv udvikling af de
finansielle muligheder.
Sekretariatsfunktion:
DPCG-sekretariatet har siden organisationens oprettelse i 2007 fysisk befundet sig i Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital. Sammen med formandsskifte i DPCG, er sekretariatet ændret til Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital pr. 01.01.2016
DPCG-sekretariatet er bindeled mellem ØGC-grupperne, administrerer DPCG-sekretariatet og fungerer desuden som kursus- og mødearrangør for ØGC-seminar og DPCG- samt DPCD-møder.
DPCG-sekretariatet udsender halvårligt en kort rapport for at informere om samarbejde og aktiviteter i DPCG’s bestyrelse og styregruppe i forhold til samarbejdet med DMCG.dk, Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, lægefaglige specialeorganisationer
og lægefaglige selskaber, som er repræsenteret i styregruppen, - samt til netværket på de 5 behandlingscentre i Danmark, som omfatter specialbehandling af øvre gastrointestinal cancer.

Med venlig hilsen

Per Pfeiffer
Professor, overlæge, ph.d.
Formand for DPCG
Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshospital

Pernille Holck Skov
Forskningssekretær
DPCG-sekretariatet
Odense Universitetshospital

