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Rapport fra DPCG-sekretariatet: Juni 2013
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 selskaber, som er
repræsenteret i ØGC-grupperne, samt til netværket på de 5 behandlingscentre, som omfatter specialbehandling af øvre gastrointestinal cancer.
DPCG danner sammen med
DECV (Dansk Esofagus-, Cardia-, Ventrikelgruppe) og
DLGCG (Dansk Lever og Galde Cancer Gruppe):
Øvre Gastrointestinal Gruppe (ØGC): http://www.gicancer.dk
Fra første 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 i sidste del af revisionsfasen.
En ny udgave af Nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af cancer pancreatis, periamppullære karcinomer og cancer duodeni vil foreligge efter et planlagt styregruppemøde i september 2013.
Kliniske databaser
Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) gik online 01.05. 2011. Den sidste årsrapport 2011/2012 dækker
perioden 1. maj 2011-30. juni 2012.
I foråret 2013 har DPCG’s styregruppe revideret indikatorer og parametre.
En samkøring af online registrerede data med Landspatientregistret og Patobank har i maj 2013 medført
mangellister. Med støtte fra diverse afdelingsledelser, indikerer tilbagemeldinger, at praktisk talt alle databaser er ført ajour. Nye mangellister vil blive udsendt snarest.
Pakkeforløb
Fra Sundhedsstyrelsen er modtaget en tidsplan for revision af pakkeforløb for kræft – specielt med henblik
på revidering af opfølgning af kræftpatienter. Formanden for DPCG er gået aktivt ind i dette arbejde.
En sygeplejegruppe repræsenterende 3 behandlingscentre for kræft i bugspytkirtlen er nedsat i forbindelse
med revision af de kliniske retningslinjer for kræft i bugspytkirtlen.
Gruppen fremlagde på sidste styregruppemøde sin første rapport om sygepleje til patienter med cancer pancreatis i det kirurgiske og onkologiske forløb.
Styregruppen kunne efter fremlæggelsen foreslå nye mål for sygeplejegruppens videre arbejde
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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. 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 bliver afviklet torsdag den 31. oktober 2013 i København. Programmet annonceres i
august-september 2013 gennem videnskabelige selskaber og relevante organisationer. Sidste års deltagere vil
få programmet tilsendt direkte.
Seminaret er økonomisk funderet på velvillige tilsagn om sponsorater fra vore samarbejdsparter, da det ikke
har været muligt at opnå bevilling til Videnspredning.
Programmet for ØGC-seminar 2013 er planlagt af et udvalg bestående af repræsentanter fra DPCG, DECV
samt Levergruppen:
DECV

DLGCG

Alternativt
DPCG
Sekretær

Lene Bæksgaard
Lars Bo Svendsen
Claus Hovendal
Frank V. Mortensen
Henning Grønbech
Torsten Pless
Henning Overgaard
Michael Bau Mortensen
Per Pfeiffer
Darley Petersen

Rigshospitalet, onkologisk afd.
Rigshospitalet, kirurgisk afd.
Odense Universitetshospital, kirurgisk afd.
Aarhus Universitetshospital, kirurgisk afd.
Aarhus Universitetshospital, medicinsk afd.
Odense Universitetshospital, kirurgisk afd.
Odense Universitetshospital, kirurgisk afd.
Odense Universitetshospital, kirurgisk afd.
Odense Universitetshospital, onkologisk afd.
Odense Universitetshospital, DPCG-sekretariatet

Budgetter og økonomi
Dansk Pancreas Cancergruppes faglige aktiviteter understøttes økonomisk af bevilling 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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