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Aalborg, den 11. august 2014 

 
 
Referat af medlemskab som DSKFNM repræsentant i Dansk Urologisk Cancergruppe, Dansk Prostatacancer Gruppe 
(DAPROCA) 
 
Der har været afholdt to møder i DAPROCA, et 2-dages internatmøde på Munkebo Kro 16-17. september, 2013 og et 1-
dages møde på Rigshospitalet 12. marts, 2014.  
 
På mødet i Munkebo blev der diskuteret mini-MTV for MDV3100 (Zytiga®, abiraterone) og planer for kommende 
mini-MTV for radium-223 (Xofigo®, alfaradin). Mini-MTV for sidstnævnte blev udarbejdet i januar, 2014 og fik 
positiv kommentering fra KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af dyr sygehusmedicin) og dermed klinisk accept 
for brugen af alfaradin allerede i februar. Et stort punkt på Munkebomødet var gennemgang af kliniske retningslinjer. 
Disse er nu opdateret med aktuelt viden om nuklearmedicinske undersøgelsesteknikker såvel som nuklearmedicinsk 
terapi ved palliation af knoglemetastaser.  
 
DAPROCA har været en del i medierne i forbindelse med godkendelse KRIS’s afvisning af Xtandi (enzalutamid) hos 
patienter, som har modtaget abiraterone. DAPROCA’s formand Michael Borre har nævnt i en lang række medier, hvor 
hans rolle som formand for DMCG og samtidig investigator i studierne med Xtandi har været diskuteret. Der har været 
stille i DAPROCA og medierne siden publiceringen af meget positive data med enzalutamid fra PREVAIL studiet 
ultimo oktober, 2013. Der har tillige været en længerevarende diskussion med RADS om anbefalingerne fra de faglige 
grupper og RADS’s tilsidesættelse af disse. Der er siden sket rokader i sammensætningen af RADS, blandt andet med 
repræsentation af DSKFNM. 
 
RADS og KRIS var igen på tale på mødet den 12. marts på RH. Her blev endvidere diskuteret igangværende 
DAPROCA protokoller og data i den kliniske DAPROCA database. Endvidere velkommen til endnu en imaging 
medlem, MR-specialisten Bodil Ginnerup (radiolog, Aarhus). 
 
Medlemmer af DAPROCA organiserede CRPC Spring Meeting, sponsoreret af Janssen, på Crown Plaza i København 
27. maj, hvor undertegnede gav en oversigt over nuværende og kommende metoder til imaging ved prostatakræft. Alle 
foredragsholdere deltog endvidere i MDT over en række cases.  
  
Der er indkaldt til nyt Munkebomøde 4-5. september 2014, hvor undertegnede ikke kan deltage grundet kongres. Igen 
er opdatering af kliniske retningslinjer, denne gang med afsæt i evidens-baserede anbefalinger og ny og kortere 
tekstmængde aftalt. Opdatering fra min side sikres på mail.  
 
Mvh. 
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