Rectumcancerregister i 20 år
Dato: 13.-14. november
Hvor: Holmenkollen Park hotell
Foreløpig program
11.30
Lunsj
12.30

Velkommen (Olav Dahl)

Del 1: Tilbakeblikk og retning framover (Møteleder Arne Wibe)
12.40
Rektumcancerregisterets start (Odd Søreide)
- bakgrunn og utfordringer ved oppstart, forventninger til registeret
13.00
Utvikling i kirurgisk behandling av colorectalcancer (Tom Harald Edna)
- utvikling 93-13, retning videre
13.20
Utvikling i onkologisk behandling av colorectalcancer (Olav Dahl)
- utvikling 93-13, retning videre
13.40

Kaffepause

14.00

Forskning utgått fra Colorectalcancerregisteret (Marianne Guren)
- Resultater, implikasjoner for behandling, retning videre
Funksjon og datakvalitet i Colorectalcancerregisteret (Liv Marit Dørum)
Multidisiplinære team – en ikke forutsett konsekvens (Morten Tandberg Eriksen)
Nasjonalt handlingsprogram for behandling av tykk- og endetarmskreft – følges
Retningslinjene? (Barthold Vonen)

14.20
14.40
15.00

15.20

Kaffepause

Del 2: Helsetjenesteperspektiv/kvalitet (Møteleder Morten Tandberg Eriksen)
15.40
Eksempel på endring av praksis basert på resultater fra registeret
(Lise Balteskard og Barthold Vonen)
16.00
Registerdata – hva skal til for at de kan brukes for sammenligning av
institusjoner? (ikke bekreftet)
16.20
Internasjonalt samarbeid: betydning for Colorectalcancerregisteret og den norske
pasienten? (EURECCA) (Arne Wibe)
16.40

Kaffepause

17.00
17.20
17.40

Hva karakteriserer et moderne kvalitetsregister? (Trine Magnus)
Hvilke forhold kan ha bidratt til den positive utviklingen i dødelighetsratene av
rectumcancer som vi har sett de siste 10-årene? (Steinar Tretli)
Hvordan vil du bruke data fra et medisinsk kvalitetsregister? (Just Ebbesen)

18.00

Avslutning dag 1

19.00
19.30

Aperitiff
Jubileumsmiddag

Del 3: Fremtidig utvikling (Møteleder Bjørn S. Nedrebø)
09.00
Pakkeforløp koblet til 5-10-20? Forutsetninger for at dette skal fungere
(ikke bekreftet)
09.20
Prognostiske biomarkører ved colorectal cancer (Arild Nesbakken)
09.40
Kostbare nye kreftlegemidler – hva har vi lært og hvordan skal vi håndtere dem i
fremtiden? (Kjell Magne Tveit)
10:00

Kaffepause

10.20
10.40
11.00
11.20

Perioperativ kjemoterapi ved coloncancer og nyere behandlingsmuligheter
(Olav Dahl)
Transanal endoskopisk mikrokirurgi (Frank Pfeffer, ikke bekreftet)
Skreddersydd pasientbehandling hos eldre (Siri R. Kristjansson)
Kontroll etter kreft – modeller (ikke bekreftet)

11.40

Kaffepause

12.00
12.30
12.50

Palliativ behandling: Fagutvikling fremover (Hartwig Kørner og Halfdan Sørbye)
Kreftregisteret og fremtidige utfordringer og muligheter (Giske Ursin)
Oppsummering (Marianne Guren)

13.00

Lunsj og avslutning

