Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Melanom Gruppe d. 4/3-2008
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1. Formandsberetning
Budget:
Der er blevet søgt om 4 mill. kr. til:
- modernisering af net-databasen
- revision af kliniskeretningslinjer og protokoller
- forskning
- videnspredning og uddannelse
DMG fik bevilliget 800.000 kr., hvilket er 20% af det søgte beløb. Hovedparten af disse penge vil
gå til databasen.
Morten Bischoff er DMG’s kontaktperson vedr. net-databasen.
De data, der er indsamlet, vil ikke kunne anvendes til andet end forskning, før sundhedsministeriet
har bevilliget flere penge som vil muliggøre andre aktiviteter på basis af databasen.

2. Beretning fra videnskabelige udvalg.
Patologisk udvalg, Nina Hastrup:
SNB EORTC protokol; patologisk skal der noteres antal SNB, antal positive SNB, diameteren på
det største mikrometastase og topografi af metastasen indenfor lymfeknuden.

3. Revision af retningslinjer for behandling af malignt melanom.
Melanombehandling:
Der er til d. d. ingen medicinsk standardbehandling af udbredt recidiverende MM, men en række
protokoller herunder EORTC protokoller.
En ny protokol med anti-CTLA4 er på vej, men protokollen er endnu ikke godkendt.
Det Skandinaviske Studie med inf-α protokollen er afsluttet, og interferon-behandlingen viste ikke
at have gunstig effekt for den totale overlevelse.
Gangliosid-vaccine-protokollen er afsluttet og nogen gunstig virkning er ikke blevet påvist.

Metastase-behandling:
I starten af 2008 er IL-2 behandling blevet indført som standardbehandling af metastaser i
Danmark. Både Odense og Århus har øget kapaciteten, så de begge kan behandle 4 patienter om
ugen.
PET/CT:
DMG vil tage stilling til om PET/CT-scanning bør bruges til udredning og/eller kontrol af MM.
PET/CT-scanning skal indgå som en standardundersøgelse ved recidiv, men ikke ved positiv SNB.

4. Forelæggelse af forslag til nye videnskabelige protokoller.
EORTC-observations protokol er under udarbejdelse. Protokollen indebærer, at patienter med
positive SNB < 1 mm observeres uden regional lymfeknude udrømning.

5. Nedsættelse af videnskabelige udvalg.
Sundhedsstyrelsen har initieret arbejde med et kræft-pakkeforløb.
DMG er repræsenteret ved Henrik Lorentzen, Lars Bastholt, Nina Hastrup, Helle Hendel og KTD.

Grethe Schmidt (RH) blev valgt som formand for arbejdsgruppen. Gruppen skal udarbejde en
beskrivelse af det faglige optimale patientforløb med hensyn til diagnostik udredning og
behandling. Pakken skal være færdig d. 8. maj 2008.

Næste møde er d. 10. marts 2009.
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