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Udpegningsbrev til arbejdsgruppe vedrørende beskrivelse af rammer for
eksperimentelle kirurgiske centre
Til
Lægevidenskabelige Selskaber
DMCG
Danske Regioner
Regionerne
Kræftens Bekæmpelse
Sundhedsstyrelsen igangsætter i marts 2017 arbejdet med at beskrive faglige rammer for etablering og
drift af eksperimentelle kirurgiske center/centre.
Der har igennem de seneste år været en betydelig udvikling i de kirurgiske metoder, som anvendes i
behandlingen af en lang række maligne sygdomme. Metoderne er ofte indført med sparsom forudgående afprøvning og direkte overført fra benign kirurgi. Det er nødvendigt med en protokolleret tilgang
til tekniske modaliteter og udvidelse af indikationer, der samtidig muliggør særskilt vurdering af mortalitet og morbiditet for de eksperimentelle indgreb. Patienter med så fremskreden sygdom, at de ikke
kan tilbyde et evidensbaseret behandlingstilbud, skal kunne tilbydes et protokolleret eksperimentelt kirurgisk indgreb, såfremt almentilstanden tillader det og det vurderes fagligt relevant.
Sundhedsstyrelsen i det faglige forarbejde til Kræftplan IV anbefalet at der bør etableres rammer for
eksperimentel kirurgisk kræftbehandling. Regeringen har i finansloven for 2017 afsat 10 millioner til
regionerne til drift af 1-2 centre for eksperimentel kræftkirurgi. Midlerne er fordelt til hhv. 3, 3, 2 og 2
millioner i årene 2017-20.
Formålet med projektet er at styrke erfaringsopsamlingen og tilbuddet om eksperimentel kirurgisk behandling i Danmark, og sikre en høj international kvalitet i kræftkirurgien og ensartet udbredelse af
nye behandlingsformer. Centrene etableres efter ansøgning og godkendelse af Sundhedsstyrelsen, på
baggrund af fagligt notat udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat i regi af specialeplanlægningen.
Arbejdsgruppens notat skal biddrage med en generel definition og afgrænsning af hvilke særligt komplicerede eksperimentelle kirurgiske behandlingstilbud, der kan være omfattet af det/de nye centre, beskrive rammer for etablering og drift af center/centrene, samt principper for etablering af protokoller,
databaser m.v. til sikring af erfaringsopsamling og skabelse af ny viden.
Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra relevante faglige selskaber, regioner og patientorganisation. Der bør i arbejdsgruppen være en eller flere repræsentanter for faglige miljøer på internationalt
niveau. Både de store kræftkirurgiske specialer, samt en klinisk onkolog med erfaring fra fase-1 enhederne, bør være repræsenteret. Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet og sekretariatsfunktionen
for arbejdet.
Der afholdes to møder i arbejdsgruppen
 21. marts kl. 9-12
 24. april kl. 12-15

Følgende organisationer anmodes om at udpege repræsentanter til arbejdsgruppen med konkret, klinisk og videnskabelig erfaring med kirurgisk og eksperimentel behandling af kræftpatienter:
 Lægevidenskabelige Selskaber, 5 repræsentanter, som kan bidrage med generel rådgivning på
tværs af specialerne
 DMCG, 1 repræsentant
Desuden anmodes følgende organisationer om udpegning:
 Regionerne, 1 fra hver region, med balance mellem faglig og administrativ repræsentation
blandt de fem repræsentanter
 Kræftens Bekæmpelse, 1 repræsentant
LVS og regionerne bedes hver indstille 10 repræsentanter, hvorefter styrelsen vil udvælge fem fra
hver, således at gruppen bliver bredt sammensat med relevante lægefaglige specialer.

Arbejdsgruppens rolle og opgaver er uddybet i vedlagte kommissorium, som bedes fremsendt til
repræsentanterne af arbejdsgruppen ved udpegningen.
Navne på udpegede arbejdsgruppemedlemmer bedes indmeldt til Nina Juul Eskilsen, e-mail: nije@sst.dk, senest den 24. februar, med angivelse af navn, titel og kontaktoplysninger.
Det er en forudsætning for at deltage i arbejdet, at medlemmet ikke har habilitetsproblemer. Forud
for første møde bedes medlemmet derfor udfylde og indsende en habilitetserklæring via nedenstående link (kræver NemID):

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet/udfyld-enhabilitetserklaering?id={7492A524-9058-4B84-8C76-7D04B18E4B33}&type=0
Vælg ”Arbejdsgruppen vedr. eksperimentel kirurgi” i rullemenuen under ”vælg aktivitet,
nævn, råd eller gruppe”.
Ved udfyldelse af habilitet skal man være opmærksom på følgende:
 Pkt. 2.3: Her angives navn på vedkommendes ansættelsessteder, fx offentlige sygehuse,
inden for de seneste 5 år.
Ved udpegning skal medlemmer således være opmærksomme på Sundhedsstyrelsens politik vedr. habilitet, som bl.a. ikke tillader samtidig medlemskab af advisory boards mv. inden for samme emneområde(r), som man rådgiver Sundhedsstyrelsen inden for som medlem af et fagligt udvalg/arbejdsgruppe
mv. Sundhedsstyrelsens vurdering af habilitet beror altid på en konkret og samlet vurdering i det enkelte tilfælde.
Habilitetserklæringer offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at habilitetserklæring skal udfyldes konkret ift. den enkelte arbejdsgruppe, og at det ikke
er tilstrækkeligt at henvise til styrelsens liste over godkendelse til samarbejde med lægemiddelindustri.
Ved spørgsmål vedr. habilitet er man velkommen til at henvende sig til sekretær Nina Juul Eskildsen
på nije@sst.dk.

Med venlig hilsen
Enhedschef
Planlægning
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