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Referat

1. Valg af referent
a. Birgit meldte sig
2. Status Dalupa: poster og udvalg
a. Karen blev genvalgt til formand
3. Markører: (Birgit Guldhammer Skov)
i. Status for EGFR og ALK.
1. Samtlige afdelinger i Danmark foretager disse analyser i
henhold til guidelines. Birgit gennemgik kort en
undersøgelse for EGFR status i region H. (Publikation
vedlagt som reference). Frekvensen for ALK translokationer
i adenocarcinomer i Danmark er ikke kendt med sikkerhed,
men er næppe højere end 2%, nok lidt mindre. ROS1
positive cases er ikke observeret i Danmark og analysen bør
kun udføres på højselekterede patienter i samarbejde med
onkologer
ii. Kommende markør: PDL1
1. Der foreligger endnu ikke data, vi afventer med spænding
ASCO 2015.
4. EQA: deltagelse i EGFR og ALK 2014. (Alle)
i. Alle afdelinger følger disse kvalitets projekter
5. Next generation sequencing (NGS): aktuelt for lungecancer? (Thomas
Kristensen)
i. Thomas gav en kort, men meget informative introduktion til NGS
ved lunge cancer. Han gennemgik såvel positive som negative
sider ved denne analyse metode. Tak for det. Spændende at se
hvordan metoden finder indpas i den daglige rutine.

6. Immunfarvninger: erfaring med 5-farvning (Jes Pilggaard)
Jes gennemgik hans erfaringer med 5-farvninger (inkl flg. Markører TTF1,
Napsin A, P63, CK5/CK14), det så spændende ud
7. Forskellige metoder til anvendelse af cytologisk materiale. (BGS)
i. Fokus på skrabekoagler, hvor metoden kort blev gennemgået. (To
artikler om denne metode er vedhæftet referatet.)
8. Forslag til revision af instrukser (KEO)
i. Karens flotte udkast til instrukser blev gennemgået. Birgit sender
information til Karen om fremstilling af skrabekoagel. Siegfried
sender information til Karen om anvendelse af tyndlags teknik.
Alle bør kommentere næste udgave der kommer fra Karen i løbet
af for-foråret.
9. Nyt fra DLCG: årsrapport 2013, udkommet nov. 2014. Næste årsmøde efteråret
2015. (BGS, KEO)
http://www.lungecancer.dk/
Som anført bliver årsmøderne fremover afholdt om efteråret.
10.Medicinsk lungesygdom: IgG4-relateret sygdom (KEO)
i. Karen gennemgik kort denne (nye) sygdom, der er en differential
diagnose man kan/børtænke på ved (non) neoplastiske lunge
infiltrater.
11.Klassifikation af lungecancer: international diskusion: Seminars in Diagnostic
Pathology. Volume 31, Issue 4, p259-318 July 2014. Lung Carcinoma: Beyond
The WHO Classification (KEO)
i. Karen nævnte nogle diagnostiske vanskeligheder ved det forslag
der I øjeblikket ligger vedr. den nye klassifikation af lunge cancer.
Vi ser frem til den endelige udgave af WHO klassifikationen af
lunge cancer og thymoner, der kommer i år – eller måske først til
næste år.
12.Kongres: IASLC September, Denver 2015
i. Andre møder/ kongresser:
1. PILC marts Torino
2. USCAP marts
3. ELCC april Geneve
4. ASCO maj/juni, Chicago
5. Forhåbentligt Nordisk biomarkør møde 5.-6. nov – Arlander?
13.Evt.
i. Intet

14.Næste møde.
i. 28.1. 2016 i Odense
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