Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Styremøte NGICG
Dato

Torsdag 4. april 2019 kl. 10.00 - 13.00

Sted

Hotel Bristol, Oslo.

Deltakere: Helse-Nord: Magnar Johansen. Kim Mortensen. Helse-Midt: Eva Hofsli. Erling
Audun Bringeland. Helse-Vest: Halfdan Sørbye. Kjetil Søreide. Helse Sør-Øst: Christian
Kersten. Morten Tandberg Eriksen. Ledere av faggrupper: HPB: Svein Dueland (for
Kristoffer Lassen). CR: Hartwig Kørner. Representant fra Kreftregisteret: Bjørn Møller.

Frafall: Egil Johnson (leder ØV), Kristoffer Lassen (leder HPB)

Agenda
Orienteringssaker:
1. Referat fra siste styremøte 14. november 2018
Godkjent.

MJ/EH

2. Økonomi – status
BM/EH
Pga. feil med beregningen av 2018-budjsettet og lite tilskudd fra Helsedir var
likviditeten tilnærmet null ved årsskiftet. Vanligvis skal budsjettet sikre likviditet
fram til april da ny bevilgning vil være klar. Kreftregisteret sikrer planlagt drift
fram til da.
Det er enighet om at vi fakturerer Helsedir for dette styremøtet, både siden vi
ikke har budsjett for det, og at vi signaliserer at siste tilskudd var unormalt lavt.
Det er derfor viktig at vi raskt sender reiseregninger på vanlig måte via eget
helseforetak med beskjed om viderefakturering til NGICG.
Helsedir har i år utenom budsjettet støttet arbeidsmøte for revisjon av
handlingsprogrammet for analcancer og skal støtte arbeidsmøte i april for
onkologene i NGICG-CR for revisjon av handlingsprogrammet for tarmkreft. De
dekker reise og møterom i egne lokaler på Storo.
3. Tema og programkomite parallellsesjon Onkologisk Forum 2019
CK
CK takkes for godt program på OF i fjor på Flesland. Møte var tematisk lagt opp
med temaene: hva trenger vi å vite, hva vil vi endre og hva vil vi finne ut.

OF skal i år være i Tromsø. CK tar ansvar for programmet og har bedt om innspill
fra alle faggruppene i NGICG. Forøvrig ny diskusjon om hvem som er målgruppen
for onkologisk forum. Vi innser at det ikke har vært mulig å få større deltagelse av
kirurger, og at OF vil være retta mer mot onkologer. Det er viktig at møtet
oppfattes som viktig for hele det norske onkologiske fagmiljøet og ikke blir for
spissa.
4. Vårmøte 2019 og veien videre
EB/KM
Gastroonkologisk vårmøte planlagt 4+5. april på Bristol ble avlyst pga. for få
påmeldte. Avlysningsgebyr på kr 110 000 til Bristol dekkes av NFGK.
KM/EB redegjorde for planleggingen. Programmet dekket pankreas og lever,
blant annet HCC og pankreascyster. Grunnene til få påmeldte kan være flere: for
smalt og spisset program, elektronisk påmeldingsvansker, avglemt
påmeldingsfrist samt at det er flere konkurrerende møter.
NGICG beklager at møtet ikke ble noe av og mener at møtet er viktig for det
multidisiplinære gastroonkologisk fagmiljøet og bør videreføres. Etter grundig
diskusjon anbefales følgende:
-NGICG tar igjen over ansvaret for møtet og skal kun ha kreft som tema. NFGK vil
bli bedt om de kan sponse deltagelse for sine medlemmer.
-Møtet skal preges av MDT-tankegangen. Det skal oppleves viktig og nyttig å delta
for radiologer, patologer, kirurger og onkologer. Navnet endres for å speile dette.
-Programmet skal oppleves viktig og nyttig for deltagere fra alle typer sykehus.
-Det bør være tema både fra øvre og nedre GI.
-Det bør utnevnes programkomite med ulik fagtilhørighet.
-Morten T. Eriksen, Kim Mortensen og Erling Bringeland får ansvaret for å
utarbeide et forslag til hvordan dette skal ivaretas og hvordan programkomiteen
bør sammensettes. De kommer med forslag til navn på møte.
-Målet er nytt møte i 2020, forslagsvis 23+24. april i Oslo.

Orientering fra faggruppene:
5. NGICG-ØV
Utgår da ingen fra faggruppen var til stede. Styret har kun 2 møter i året, og det
er selvsagt viktig og nødvendig at faggruppene er representert, enten ved leder
eller nestleder. Eva Hofsli skal kontakte Egil Johnson for å høre hvorfor ingen
kunne stille.
6. NGICG-HPB
SD
Retningslinjer for galleblærecaner, kolangiokarsinom og cystiske pankreaslesjoner
er publisert på www.ngicg.no.
Siste faggruppemøte avholdt 03.04. Arbeider nå med retningslinje for HCC som
snart er klar.
NorPACT-1-studien: Svenske sentra starter nå inklusjon, danskene har søkt om
godkjenning. Inkludert litt over 30.
ASA-C-studien: ca. 160 inkludert. Problem med rekruttering fordi mange står på
ASA fra før.
7. NGICG-CR

HK

Møter 13.12. og 21.03.
Vedatt engelsk navn: The Norwegian Colorectal Cancer Group.
Handlingsprogrammet for analcancer er revidert etter 2 dagers arbeidsmøte.
Handlingsprogrammet for tarmkrefts 5. revisjon ligger fortsatt, etter flere
måneder til vurdering i direktoratet. NGICG gir tilbakemelding om at dette tar for
lang tid. Forslag om at vi publiserer de selv etter 3 mnd. Gruppen er godt i gang
med 6. revisjon.
NORWAIT-studien: inkludert ca. 40.
PROMS-prosjektet som ledes av Inger Kristin Larsen har fått vel 2.6 mill i støtte fra
Kreftforeningen. Oppstart forhåpentlig tidlig i 2020.
NGICG-CR har tatt kontakt med Kreftforeningen for å opprette egen
pasientforening som kun skal ivareta tarmkreftpasienter.
Gjennomgang av ta-TME. Se sak 12.
Brev til fagdirektører om frarådet bruk av ta-TME.
Mini-metode-vurdering. Regionalt fagdirektørmøte Helse-Nord (mail fra Tollåli
den 04.04.) ber om at NGICG ber om metodevurdering, noe vi ikke mener er vår
oppgave.

Vedtak:
8. Endring av styremedlem fra Helse-Vest. Hartwig Kørner sitter nå i styret i sin
funksjon som leder av NGICG-CR. Forslag fra Helse-Vest om nytt medlem er Kjetil
Søreide, gastrokirurg, Stavanger universitetssykehus.
Vedtatt.

Diskusjonssaker:
9. Tema og programkomite Vårmøte 2020
Diskutert under sak 4.

EB/KM

10. Nye vedtekter forslag
KM
KM legger fram nytt forslag som er utarbeidet etter diskusjon i forrige møte.
Forslag om at ordningen med valgmenn utgår. Se vedlegg.
11. Skjemasvar ved kontakt NGICGs hjemmeside
MT/EH
Noen pasienter kontakter NGICG direkte med behandlingsrelaterte spørsmål.
Disse forespørslene kan NGICG ikke besvare. Vi legger ut en notis på nettsida om
dette.
12. Prosedyren ta-TME (transanal total mesorektal eksisjon)
HK
Gjennomgang fra HK om hvordan denne saken er håndtert. NGICG anser det riktig
at prosedyren midlertidig er stanset. Anbefalingene i handlingsprogrammet om at
pasienter operert med denne prosedyren burde inkluderes i studie er ikke fulgt.
NGICG-CR følger denne saken videre.
Det er kommet brev fra de fire fagdirektørene som anbefaler at metoden meldes
inn til Systemet for innføring av nye metoder. Morten TE skal forhøre seg med
fagdirektør ved OUS mtp. videre fremgangsmåte.

13. Handlingsprogram – forhåndsavtale Hdir kostnader
EH
Påminning om at ekstrautgifter til f.eks. illustrasjoner må avtales på forhånd med
Helsedir.
14. Etablering pasientforening tarmkreft
Det er tatt kontakt med Kreftforeningen.

HK/HS/EH

15. Brevmal NGICG
MT
Det er utarbeidet flere forslag til logo. Kjetil Søreide ser på dette videre sammen
med Kristoffer Brudvik og kommer med endelig forslag til styret.
16. Forslag Retningslinjer støtte fagmøter ved arbeidsgruppe
KC/MTE/KM/HK
Saken ble diskutert på forrige møte. NGICG skal ikke dekke møter som ikke har
direkte å gjøre med utarbeidelse av retningslinjer. Det vil ved behov bli søkt om
dekning av dette i budsjettforslag til Helsedir.
17. Kloke valg/ Choosing wisely (utsatt fra møte i november)
Informasjon om kloke valg.

KC

18. Eventuelt
-Pakkeforløpforskriften er foreslått endret. EH kontaker Helsedir da det synes
som om residiv ikke skal inkluderes i nytt pakkeforløp.
- NGICG bør sende ut mail til fagmiljøet ved endringer, da det går lang tid før
handlingsprogram blir oppdatert.
-Helsedir bruker for lang tid på godkjenning av revisjoner av handlingsprogram. Vi
foreslår at vi publiserer utkast på våre egne nettsider dersom programmet ikke er
godkjent innen 3 md. EH kontakter Hdir.

Tidspunkt neste styremøte: 20. november 2019 i Tromsø under OF.
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