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1. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde 2008.
Sidste års referat er først blevet færdig for nylig, men vil sammen med det nye blive lægt ud på
www.melanoma.dk. Hvis der er nogle rettelser kan man skrive til DMG-sekr.

2. Beretning fra formand.
DMG har i år eksisteret i 25 år.
DMG fik tidligere 800.000 kr. som bliver brugt til registreringer, data-basen samt kommende ”online”-registrering. Der er yderligere blevet søgt 1.3 mill. kr. til samme formål.
I løbet af 2009 vil DMG prøve, at få den ”on-line”-registrering op at køre. Der skal yderligere
opdateres de eksisterende databaser, så de kan blive overført til Overgård.

3. Valg af formanden. KTD er villig til at fortsætte 2 år og slutter derefter.
KTD er blevet genvalgt, men han oplyser, at han står af som formand for DMG i 2011.

4. Beretning fra videnskabelige udvalg.
Onkologisk udvalg, Poul Geertsen;
Adjuverendebehandling
- Der for tiden to protokoller med adjuverendebehandling.
- Det første er en protokol med anti-CTLA4, som er en dobbeltblindet randomiseret
placebo protokol. Det bliver med 15 patienter fra Odense, Herlev og Århus, og starter
inden for en måned. Tilmelding går vi Lars Bastholt.
- Det andet er en EORTC-protokol til patienter med ulceration. En protokol som
indebære en ugentlig behandling i tre år. Forventes opstartet i løbet af efteråret.
Metastasebehandling
- Der er to standard-behandlinger i Danmark, IL-2 og α-interferon behandlinger.
- Der er en aktiv protokol, dendritcellevaccinationsprotokollen. Der gives sammen
med vaccinationen cyklofosfamid.
Kirurgisk udvalg, Karin Dahlstrøm;
EORTC-18071
- Protokollen er set igennem af plastkir. og ændringer vil kunne læses i næste
nyhedsbrev
.
Patologisk udvalg, Nina Hastrup;
EORTC-18071
- SNB-protokollen er på tyve snit af lymfeknuden.
- Ændringerne i SNB-protokollen er godkendt af patologerne fra DMG-centrene.
- Der kan opstå et problem med tiden i EORTC-protokollen, da observationen af
patienterne i protokollen er mere intens.
- Der kommer til, at køre et projekt som skal bedømme effektiviteten af EORTCprotokollen. Projektet består af tyve patienter som indgår i DMG-databasen efter

EORTC-protokollen, men der laves ekstra snit som gennemgås. Disse tyve gennemgås
hurtigt for, at give et billede af effektiviteten.
- Der sendes en dansk forkortet version af EORTC-18071 ud til DMG-centrene.

5. Revision af SN-protokol.
Der er kommet nye punkter i SNB-patologi-skemaet. Et punkt om lokalisation og et med størrelsen
af lymfeknuden. Skemaet er startet i Odense og Århus, men per første maj skal alle DMG-centre
bruge skemaet.

6. PET-scanning som redskab til udredning. (JLA)
PET-scanningen bruges forskelligt på de fleste hospitaler, og der er derfor brug for nogle
retningslinjer af brugen af PET-scanning. Det er bevidst, at PET-scanning er høj følsomhed ved
metastase-scanning.
JLA foreslår der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan beskrive de negative og positive effekter af
ved brug af PET-scanning til melanom patienter.

7. Melanom Pakke forløb.
Fra Roskilde fortæller JLA; et af problemerne ved pakkeforløbet er, at der ingen forbedring af
beskrivelse af maligne melanomer fra henvisende læge.
Der ses gennemgående for mange henviste af praktiserende læger uden maligne melanomer. På er
Herlev er det kun 50 %, og på RH er det 66 %. Procenten var ikke højere hos patienter henvist fra
dermatologer.
Om et par måneder skal der igen laves en bedømmelse af pakkeforløbet fra Roskilde, Herlev og
RH.

8. Forelæggelse af forslag til nye videnskabelige protokoller.
Ingen nye forslag.

9. Recidivbehandlingsprotokol med IL-2.
IL-2 behandlingen er blevet en basis-behandling.

10. Finansiering af DMG aktiviteter i 2009 og 2010.
Se under punkt 2.

11. DMG klinisk database.
DMG-FU tager kontakt til J. Overgård for, at få startet den ”on-line”-registrering hurtigst muligt.
Se under punkt 2.
12. Lars Bastholt skal have adgang til, at korrigere protokoller på www.melanoma.dk.
Lars B. har fået adgang til hjemmesiden, så han kan oploade nye protokoller.

13. Ny patientforening Netværk Modermærkekræft.
15/03-2009 startes et nyt patientnetværk for patienter med maligne melanomer. De har henvist sig
til DMG for, at få et godt samarbejde mellem patienterne og DMG.

14. Evt.
Annette H. Chakeras ph.d.-forsvar finder sted d. 19/5-2009 kl. 12.00 i Teilum bygningen
auditorium B.
Næste repræsentantskabsmøde er den 2/3-2010.
Referent
DMG-sekr. Andreas Thamsborg.

