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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-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.
DPCG danner sammen med
DECV (Dansk Esofagus-, Cardia-, Ventrikelgruppe) og
DLGCG (Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe):
Øvre Gastrointestinal Gruppe (ØGC): http://www.gicancer.dk
Fra sidste halvår af 2013 kan følgende hovedopgaver i DPCG nævnes:
- Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af cancer pancreatis,
periampullære karcinomer og cancer duodeni
- Kliniske databaser: Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)
- Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen
- Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
- Budgetter og økonomi
- Sekretariatsfunktion
Kliniske retningslinjer
Retningslinjerne er revideret på DPCG styregruppemøde i september, hvorefter de sidste rettelser skulle foretages inden deadline december 2013.
Den nye udgave af Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af cancer pancreatis, periampullære karcinomer og cancer duodeni vil kunne downloades fra hjemmesiden i begyndelsen af 2014.
Kliniske databaser
Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) gik online 01.05. 2011. DPCD styregruppen afholdt i november
2013 audit på Årsrapport 2012, som omfatter perioden 1. maj 2012 – 30. juni 2013.
Årsrapporten foreligger klar til publikation først i det nye år.
En samkøring af online registrerede data med Landspatientregistret og Patobank medførte mangellister. I
2014 søges etableret et link, således at rapporteringscentrene selv kan downloade mangellister fra databasen.
Pakkeforløb
I foråret 2013 nedsatte Sundhedsstyrelsen arbejdsgrupper med henblik på formulering af opfølgningsprogrammer for patienter efter kræftsygdom.
En møderække er under afvikling, og Sundhedsstyrelsens tidsplan er, at revidering af samtlige eksisterende
pakkeforløb for pancreas cancer færdiggøres inden 1. marts 2014.
Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen: Sidste revision fra juni 2012 findes på
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2012/06juni/KraeftPkforl/Bugspytkirtlen3udg.pdf
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Dansk Pancreas Cancer Forum (DPCF)
Dansk Pancreas Cancer Forum er en del af DPCG/ØGC. I 2008 tog DPCG initiativ til et årligt tilbagevendende seminar, hvis formål er at sætte fokus på den seneste udvikling inden for udredning og behandling af
øvre gastrointestinal cancer.
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 2013
Med ca. 120 deltagere blev ØGC-seminar afviklet den 31. oktober 2013 i København.
Årets internationale speaker var Manish A. Shah, M.D., Director of Gastrointestinal Oncology at NewYorkPresbyterian/Weill Cornell Medical Center in New York City. Emnet var: A New Paradigm in Gastric Cancer.
Som det har været tilfældet ved tidligere seminarer, har evalueringsskemaer givet udtryk for deltagernes
indfrielse af forventninger til både det faglige og det sociale program.
Seminaret er økonomisk funderet på velvillige tilsagn om sponsorater fra vore samarbejdsparter, da det ikke
har været muligt at opnå offentlige bevillinger til Videnspredning.
Programmet for ØGC-seminar 2014 vil blive planlagt af et udvalg bestående af repræsentanter fra DPCG,
DECV samt Levergruppen. Det vil blive afviklet torsdag den 6. november 2014 i Ida Mødecenter, København.
Budgetter og økonomi
Dansk Pancreas Cancergruppes faglige aktiviteter understøttes økonomisk af bevillinger til dels DPCG-drift
dels DPCD-databaseudgifter fra organisationen bag Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) samt
Databasernes Fællessekretariat i Aarhus.
Sekretariatsfunktion:
DPCG-sekretariatet har siden organisationens oprettelse i 2007 fysisk befundet sig i Kirurgisk Afdeling A,
Odense Universitetshospital. DPCG-sekretariatet fungerer som bindeled mellem ØGC-grupperne, administrerer DPCG-sekretariatet og fungerer desuden som kursus- og mødearrangør for ØGC-seminar og DPCGmøder.
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