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Næste møde er onsdag den 8. juni, 2016 fra kl.  09.00-15.00 – sted vi l  bl ive afgjort se-
nere, når vi hører endeligt fra Frede og Astr id, om de kan deltage. Venligst svar 
ASAP, så vi kan få besti l t  lokaler det relevante sted.  
 
 
1) Gruppen gennemgik de kliniske retningslinjer med henblik på opdatering med henblik på både 

tekst og referencer. Som noget nyt vil vi lave en ”pixie-udgave” i starten, som skulle hedde resumé 
af guidelines.  

a. Epidemiologi 
Mette Nørgaard vil fremsende en opdateret epidemiologisk skrift med de nye tal og kur-
ver, således at alt bliver opdateret. Det er så vigtigt, at vi bruger disse tal igennem hele 
dokumentet.  

b. Patologi 
Vi gennemgik de vigtigste ting, og patologerne sørger for en opdateret version til næste 
møde. Vi blev enige om, at det var vigtig at beholde leibovich score. 

c. Billeddiagnostik 
Vi har aftalt, at billeddiagnostik skulle opdeles i radiologiske undersøgelser og nuklearme-
dicinske undersøgelser, og Helle /Claus vil sørge for at sætte referencerne ind de relevan-
te steder. Der er lavet en ny og opdateret referenceliste, men disse skal sættes ind de re-
levante steder i teksten.  
 
I den forbindelse skal det nævnes, at vi havde en god debat omkring de kliniske retnings-
linjer, som i den aktuelle form er lidt mere uddybende og læsevenlig, men de fleste var af 
den mening, at vi fortsat skulle have en mere uddybende retningslinje og så med summa-
ry både med klinik og behandling i starten af de kliniske retningslinjer.   
 
Der blev diskuteret omkring CT-skanning med hensyn til terminologi – flerfaset CT-
urografi etc.  
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d. Klinik 
Vi gennemgik stort set hele teksten i klinik og behandling. Der er nye tilføjelser specielt 
under kirurgi og lymfeknuder. Disse vil også blive opdateret med hensyn til nyeste refe-
rencer.  
 
På næste møde vil man så lidt hurtigere gennemgå de opdaterede ovenfor nævnte tekster 
og så til sidst gennemgå onkologisk behandling lidt mere i detaljer. 

2) Undertegnede informerede om dannelsen af den nye patientforening for nyrecancer-ptt. Der er la-
vet to domæne navne: NYCA og DANYCA Der har været afholdt 2 møder med god deltagelse på 
knap 20 patienter. Der er nedsat en bestyrelse, og der bliver indkaldt til et nyt patientforeningsmø-
de i starten af juni. Der vil blive lavet nogle foldere etc. med henblik på udbredelse af viden om-
kring denne forening, og den vil formentlig også snart komme på Kræftens Bekæmpelses hjem-
meside.  
 

3) Vi talte også om vigtigheden af at få lavet nationale retningslinjer vedr. trombosebehandling af 
opererede patienter. Vi vil prøve at få en mere evidensbased holdning til dette, men vi finder det 
vigtigt, at det er med i de nye kliniske retningslinjer.  

4) Vi skal huske at få afklaret p15 og 20 i opfølgningsprogrammet, hvor der en fejl mhp. opfølgning af 
høj risikopatienter. 
 
 

Referent 
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