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Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
Punkt 2. Implementering af opfølgningsprogrammer for kræft
Else Smith orienterede om processen for færdiggørelse af
opfølgningsprogrammerne og implementeringsplanen siden sidste møde i Task
Force den 14. november, hvor det blev besluttet, at regionerne skulle revidere
implementeringsplanen og genvurdere opfølgningsprogrammerne.
Regionerne fremsendte ultimo december en opdateret implementeringsplan til
drøftelse i Task Force, herunder et ønske om fornyet gennemgang af
evidensgrundlaget i lungekræftprogrammet. Regionerne fremsendte samtidigt
et udkast til generelt forord til alle opfølgningsprogrammer.
Sundhedsstyrelsen vil i løbet af foråret 2015 genindkalde arbejdsgruppen mhp.
en revurdering af evidensgrundlaget opfølgningsprogrammet for lungekræft.
Det reviderede opfølgningsprogram vil herefter blive forelagt for Task Force til
endelig godkendelse. Sundhedsstyrelsen vil endvidere færdiggøre de øvrige
opfølgningsprogrammer. Der fremkom enkelte kommentarer til forordet, som
vil blive indarbejdet.
De færdige opfølgningsprogrammer publiceres i løbet af februar 2015 i
koordination med Danske Regioner. I forbindelse med publiceringen lægges der en
beskrivelse af opfølgningsprogrammerne samt ofte stillede spørgsmål og svar på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som udarbejdes i dialog med Kræftens
Bekæmpelse og Danske Regioner. Regionernes implementeringsplan publiceres
samtidigt med opfølgningsprogrammerne. DMCG’erne foretager herefter relevante
justeringer i de kliniske retningslinjer.

Task Force godkendte herpå opfølgningsprogrammerne og tilsluttede sig
planerne for endelig færdiggørelse, implementering, publicering og
kommunikation.
Punkt 3. Eventuelt
SUM orienterede om, at en revideret Bekendtgørelse om behandling af patienter
med livstruende kræftsygdomme m.v. netop er sendt i høring med frist d. 23.
februar 2015.
Sundhedsstyrelsen orienterede om, at forløbstiden fra afslutning på udredning til
start på initial behandling (operation) i pakkeforløbet for analkræft vil blive
drøftet igen på næste møde i Task Force.

