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Rapportudarbejdelse og bestyrelse
Årsberetningen 2019 for den multidisciplinære cancergruppe er udarbejdet af:
Mikael Aagaard, Afdelingslæge, Urologisk Klinik D, Rigshospitalet, mikael.aagaard@regionh.dk

DMCG'ens formand: Mikael Aagaard
DMCG'ens bestyrelse 2019: Uændret fra 2018
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afdelingslæge
Aarhus Universitetshospital
Peter Sommer
overlæge
Rigshospitalet
Kirsten Bouchelouche
overlæge
Aarhus Universitetshospital
Kasper Ørding Olsen
overlæge
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overlæge
Aarhus Universitetshospital
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Aarhus Universitetshospital
Jakob Kristian Jakobsen
afdelingslæge
Aarhus Universitetshospital
*(F.eks. kirurgi/onkologi/patologi/videnskabeligt selskab/ patientforening/region etc.

Fagligt tilhørsforhold*
patologi
urologi
onkologi
urologi
nuklearmedicin og PET
urologi
onkologi
urologi
onkologi
patologi
urologi
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Statusbeskrivelse
1. Hvor står vi i forhold til vores overordnede mål og opgaver?
Der foregår i DaPeCa et samarbejde på tværs af Danmark og på tværs af kliniske og parakliniske specialer.
Den videnskabelige aktivitet i gruppen har i år drejet sig om igangværende projekter med to yngre læger
som udfører retrospektive studier om peniscancer.
Der har været afholdt flere undervisningssessioner om peniscancer for både læger, sygeplejesker og andet sundhedsfagligt personale.
Gruppen er repræsenteret og bestrider formandsposten i den skandinaviske samarbejdsgruppe for peniscancer SCAPECA under nordisk urologisk forening, NUF. På grund af mange andre faglige aktiviteter har
der været meget stille om den skandinaviske samarbejdsgruppe i de forgangne år.
De kliniske retningslinjer for peniscancer har igen i det forgangne år været bearbejdet, men i skrivende
stund ikke helt færdigskrevet. Det forventes at de nye retningslinjer vil udkomme i løbet af 2020.
Den kliniske kvalitetsdatabase har ikke været underlagt årsrapportering i 2019 og vil fra 2020 blive lukket i
sin nuværende form. Det stigende antal patienter med ser ud til at fortsætte fra 2018.
Det er fortsat sådan, at den pressede hverdag med besparelser, effektiviseringer og store drifts-mæssige
udfordringer indenfor urologi og patologi udgør en fast udfordring for en hvilken som helst aktivitet, som
ikke er direkte og umiddelbart produktionsorienteret, hvilket mange af de 11 opgaver gruppen ideelt set
skulle varetage, ikke har status af for øjeblikket.
2. Hvad har vi været optaget af i 2018?
DaPeCa-data
I 2019 har DaPeCa databasegruppens arbejde ligget stille. Fra 2020 vil databasen i sin nuværende form
blive lukket. De to afdelinger der står for behandlingen af patienter med peniscancer vil fortsætte med at
varetage indsamling af patientdata til kvalitetsarbejde.
DaPeCa-DMCG'ens ressourcer er gået til retningslinjeopdatering og omkalfatring til en ny skabelon udgivet af DMCG-Retningslinjesekretariatet. Opgaven var overraskende omfattende og fortsætter ind i 2020.
3. Hvad er vores aktuelle hovedproblemstillinger/udfordringer?
Der er kommet ny formand fra d. 1/1-2020 og derfor vil han skulle bruge noget af 2020 til at komme ind i
arbejdet.
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Beskrivelse af aktiviteter iht. DMCG.dk's formålsbeskrivelse
Beskriv for hvert punkt relevant aktivitet. Angiv venligst evt. publikationer mv. under afsnittet Forskningsaktiviteter.
1. At bidrage til udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede, nationale kliniske retningslinjer
for patientforløbet, fra diagnostik og behandling til opfølgning og rehabilitering, samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær- som sekundærsektor.
Som ovenfor beskrevet har de kliniske retningslinjer været hovedfokus for DaPeCaDMCGen i 2019.
2. Udarbejdelse og vedligeholdelse af nationale kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser til monitorering samt indsamling af data/evidens til de kliniske retningslinjer, samt gennemførsel af og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller.
DaPeCa-data forsøger under de givne omstændigheder til dels at leve op til dele af dette formål
3. Koordinere og støtte klinisk kræftforskning og samarbejdet med den laboratoriebaserede forskning
og arbejdet med biobanker, herunder samarbejde med Danish Comprehensive Cancer Center
(DCCC).
Ingen aktiviteter med biobankmateriale i 2019.
4. Bidrage til gennemførelse af og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter.
Ingen aktiviteter med kvalitetsprojekter i 2019.
5. Tilføre det kliniske miljø internationale kontakter og videnskabelige samarbejdspartnere.
Denne proces er pågående i flere samarbejdsnetværk, omend aktiviteten i 2019 har været lav.
6. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling.
Området overvåges tæt. Ingen anledning til varsling fundet i 2019.
7. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden.
Pågår løbende - også ved flere lejligheder i 2019.
8. Bidrage til uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området.
Pågår løbende - også ved flere lejligheder i 2019.
9. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren (fx implementering
af ny viden).
Ingen konkrete tiltag i den retning i 2019.
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Plan for 2020; prioriterede indsatsområder og aktiviteter
Det primære indsatsområde for 2020 er at få færdiggjort retningslinjerne og derudover få arbejdet på
enkelte mindre studier med udgangspunkt i data fra kvalitetsdatabasen.
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Kommentarer til 2019-økonomien
Bevilget: DMCG-opgaver 2019

Forbrug: DMCG-opgaver 2019

Kr. 227.453

Kr. 16.939

Mindreforbrug i alt, kr. 210.514
Kommentarer til den økonomiske drift:
Ingen.
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Forskningsaktiviteter mv. i 2019
Indsæt antal i tabellen og angiv øvrige oplysninger under de relevante overskrifter.

Igangværende aktiviteter i 2019
Protokoller
Ph.d.-studier
Projekter baseret på kvalitetsdatabasen
Præsentationer, herunder posters
Nye/reviderede retningslinjer
Peer reviewed artikler
Andre publikationer

Antal
1
1

Protokoller

Ph.d.-studier

Projekter baseret på kvalitetsdatabasen

Præsentationer, herunder posters

Nye/reviderede retningslinjer

Peer reviewed artikler
Andre publikationer
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DMCG'ens møder og arrangementer i det kommende år
Der vil blive planlagt et heldagsmøde, alternativt internat, i løbet af året mhp. at få afsluttet retningslinjeprocessen.
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