
Referat fra møde i DaBlaCa 

Fredag d. 21. april 2017 kl 10.00-14.00 

Sted: Herlev Hospital  
Til stede: Lisa Sengeløv, Karin Mogensen, Peter Thind, Lars Dyrskjøt, Gitte Lam, 
Per Holt, Knud Fabrin, Helle Hendel, Claus V. Jensen og Jørgen Bjerggaard 
Jensen  
Afbud: Mads Agerbæk og Thomas Hasselager 
Referent: JB 
 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3. Opfølgning på referat fra sidste møde  

De enkelte opgaver fra sidst blev gennemgået. Enkelte hængepartier vedr 
guidelines overført til listen længere nede i referatet.  
Mht opgørelse af årsager til ikke at give neoadj. kemo vil Gitte fremsende l i l le 
spørgeskema baseret på de sidste år t i l  al le centre mhp. en opgørelse 
 

4. Diskussion af gruppens sammensætning fremadrettet 
Søren Høyer er trådt ud af gruppen. Fremtidig sammensætning diskuteret og 
fastholdes umiddelbart mht resterende medlemmer. I DaBlaCa-data gruppen er 
Niels Viggo Jensen udtrådt. Der er derfor behov for en repræsentant for Region 
Syddanmark samt onkologien. Lisa vi l  undersøge, om der kan være en 
anden onkologisk kandidat fra Region Syddanmark. 
 

5. Økonomi 
Gennemgået. Medlemmerne anbefales at få faktureret tid brugt til revision af 
retningslinierne som sundhedsvidenskabeligt frikøb fra arbejdsstedet. Der arbejdes 
for at få omplaceret midler fra den overordnede DUCG til undergrupperne 
 

6. Nyt fra DMCG.dk og DUCG 
Ikke umiddelbart noget nyt. 
 

7. Orientering vedr DCCC 
Orientering om DCCC ved JB på baggrund af møde på Christiansborg tidligere på 
året. DaBlaCa regner ikke med, at det vil få negativ indflydelse på arbejdet i 
DMCG’erne eller det frie forskningsinitiativ. 
 

8. Arbejdsgruppen for ”Eksperimentelle kirurgiske centre” under SST 
JB orienterede om møderække i SST. Umiddelbart ikke helt klart om det ender som 
et fysisk center eller en overordnet administrativ struktur. 
 

9. TNM komitéen 



Orientering om arbejdet i komiteen, hvor Thomas har deltaget i foreløbige møder. 
TNM8 er indført i DK, hvilket giver enkelte ændringer i TM under retningslinierne. 
 

10. Nyt fra NUF Urotelgruppe 
Gitte orienterede om det fortsat konstruktive arbejde i gruppen. Der stiles efter 
kursus i cystektomi og urinafledning hvert andet år (næste gang i Helsinki 22.-23. 
november 2017) og TURB-kursus hvert andet år (næste gang i Norge i 2018). 
Gruppen afholder en to times session ved NUF kongressen i Odense juni 2017. 
 

11. DaBlaCa-data 
Seneste årsrapport gennemgået og diskuteret. JB orienterede om, at der arbejdes 
for at inkludere Ta-tumorer og CIS i den overordnede beskrivelse men endnu 
umiddelbart ikke i indikatorerne. Mht center allokering, er der fortsat lidt usikkerhed 
om endelig fordeling, men til den kommende rapport enes om at allokere således, 
at alle patienter fra Region Sjælland, der IKKE er behandlet på Herlev allokeres til 
RH. JB meddeler databasen dette. 
 

12. Kliniske retningslinjer – blære 
a. Pallierende strålebehandling¨ 

Afsnit fra Lisa gennemgået og godkendt. Indsættes inkl underoverskrift  
b. TNM8 

Ændringer i fht TNM7 i alle tre retningslinier gennemgået og godkendt. 
Indsættes i webversion snarl igst 

c. Arbejdsopgaver mhp pixi-udgave 
Gruppen er enige om, at der skal fokuseres på opdatering/udvikling af 
overskuelige faktabokse inden næste internatmøde. Liste over 
ansvarl ige vedlagt referatet – hver især sender udkast t i l  JB 
senest 1 uge inden næste møde – dvs 20/10-17. 
Følgende specifikke opgaver endvidere: 
• Knud: Tekst vedr antal af Mitomycinskylninger inkl ny 

reference 
• Knud og Karin: Punktopsti l l ing af PDD indikationer 
• JB: Fjerne T1 fra faktaboksen i kapitel 3 
• Lars: Ny tekst vedr molekylærmedicin 

 
13. Kliniske retningslinjer – øvre urinveje 

TNM opdateres.  
Lisa vi l  lave kort tekstændring vedr adjuverende kemo og fremsende 
nyligt publiceret studie vedr dette. 
 

14. Kliniske retningslinjer – urethra 
TNM opdateres.  
Lisa og Mads vil lave tekst om onkologisk behandling. 
 

15. Nyt fra den molekylærmedicinske forskning – Nyt projekt v Lars Dyrskjøt 
Lars orienterede om projekt vedr undersøgelse af tumorens mikromiløje inkl 
immunsystemet for at kunne forudsige respons af hhv kemo og immunterapi. 
Studiet er støttet af Novo med 15 mio. og DaBlaCa vil forsøge at koordinere 



national indsamling/inklusion af patienter, når det kommer i gang med den kliniske 
del. 
 

16. Status på DaBlaCa-studier 
a. Igangværende studier 

i. DaBlaCa-4 til DaBlaCa-12 
Gennemgang af igangværende studier. Når webmaster-situationen for 
DUCG er afklaret vil der komme nødvendig opdatering vedr de 
enkelte studier. 
 

b. Forslag til nye studier 
Ingen 
 

17. Næste møde 
Lykkesholm torsdag d. 26. oktober 2017 kl 10 til og med fredag d. 27. oktober. 
 

18. Evt 
Intet 
 

 Jørgen Bjerggaard 


