
Referat for Sandbjerg internat 25.-26. maj 2021 
 

Deltagere: 

Simon Buus, Jimmi Søndergaard, Vibeke Løgager, Steffen Hokland, Mads Hvid Poulsen, Kirsten 

Bouchelouche, Peter Iversen, Helle Zacho, Peter Meidahl Petersen, Lars Ploug Boesen, Mark 

Emberton, Uulke van der Heide. 

 

Afbud: Jon Thor Asmussen 

 

To gode dage på Sandbjerg Gods med mulighed for at møde hinanden i netværket "real life" efter 

en lang periode med corona restriktioner. Uulke og Mark holdt to virtuelle indlæg om Flame Trial 

og fremtiden for MR til prostata cancer. Steffen og Simon fortalte om PROSALBRA trial til fokal 

salvage brachyterapi. Desuden en indtegnings workshop med to cases – en ved primær behandling 

og en salvage case. Det gav et godt indblik i de problematikker der ligger i en optimal target 

definition og normal vævs indtegning.  Der blev dannet to arbejdsgrupper der arbejdede med 

selvvalgte emner.  

 

Her er hvad vi aftalte omkring arbejdsopgaver 

 

 

 Vi vil gerne have flere med i netværket. Så tag nogle af vennerne med til de næste møder. 

 To virtuelle møder i løbet af efterårssemesteret og et internat møde januar måned. Datoer 

følger. Ønske om et mere central sted for internat. 

 Lars Boesen og Simon Buus arbejder med udkast til protokol med primær fokal behandling 

til prostata cancer 

 Peter Meidahl Petersen og Simon Buus vil indtegne target og normal væv på 10 patienter 

for at lave forberedelser til protokol med fokal boost protokol.  

 Jimmi Søndergaard, Peter Iversen, Helle Zacho, Vibeke Løgager, Kirsten Bouchelouche vil 

arbejde med target definition med litteratur gennemgang og protokol med MR og PET før 

ADT, efter ADT og efter RT. 

 Mads Hvid Poulsen og Simon Buus skal ensrette indgang og opfølgning i protokol 

vedrørende salvage prostatektomi og brachyterapi. Desuden etablere samarbejde med 

henvisning af patienter til hinandens protokoller. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

The team 



 

Beautiful surroundings at Sandbjerg 



 

Hurrah, no facemasks 



 

Two vikings in running shoes Serious discussions 



 

 

Two vikings in running shoes 



Remote friend 

 
 


