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Deltagere Svend Erik Nielsen, René Krøjgaard Olesen, Kell Østerlind, Camilla Qvortrup, Lene Weber Vestermark, Per Pfeiffer, Jim 

Stenfatt Larsen, Lars Reiter, Mette Hedager Bredahl Nissen, Rikke Eefsen, Lars Henrik Jensen, Mette Yilmaz, Flemming 
Hansen = 14 deltagere 

Repræsentation fra 8 af 10 afdelinger 

 
 
 

Dagsorden 
 

1 Godkendelse af referat 
fra DCCG 
Onkudvalgsmøde 
10.05.16 

Ingen kommentarer til referat af 10.05.16. 

2 DSKO udpegning af 
Onkologer til   
DCCG bestyrelse. 
 

Jvn DCCG vedtægter udpeges 7 onkologiske repræsentanter til DCCG 
bestyrelse af DSKO for en 3 års periode. Alle regioner skal være 
repræsenteret = 5 bestyrelsesposter.  Kort drøftelse af fordelingen af de 
sidste 2 bestyrelsesposter.  Enighed om at den største region 
(Hovedstaden) bør begunstiges med 2 bestyrelsesposter. Men også 
enighed om at der ikke skal nedfældes et specifikt tilhørsforhold til de 
sidste 2 bestyrelsesposter. 
 
Følgende har mandat udløb: Mette Yilmaz (N), Flemming Hansen (M), Per 
Pfeiffer (S), Jim Stenfatt Larsen (Sj), Lone Nørgård Pedersen (H), Ole 
Larsen (H). 
 
Følgende bød ind med kandidatur: Mette Yilmaz (N), Flemming Hansen 
(M), Karen-Lise Spindler (M), Per Pfeiffer (S), Camilla Qvortrup (S), Jim 
Stenfatt Larsen (Sj), Lone Nørgård Pedersen (H), Kell Østerlind (H), Svend 
Erik Nielsen (H). 
 
Mette Yilmaz (N) og Jim Stenfatt Larsen (Sj) genudpeges. 
 
Ved mødet trak hhv Flemming Hansen (M) og Per Pfeiffer (S) deres 
kandidatur tilbage således at DCCG bestyrelsen fornyes med Karen-Lise 
Spindler (M) og Camilla Qvortrup (S). 
 
Fra Region Hovedstaden var 3 kandidater opstillet – ved afstemning fik 
Lone Nørgård Pedersen (H) og Svend Erik Nielsen (H) flest stemmer. 
 
Til DSKO har DCCG onkologigruppen således forslået følgende til DCCG 
bestyrelse:  Mette Yilmaz (N), Karen-Lise Spindler (M), Camilla 
Qvortrup (S), Jim Stenfatt Larsen (Sj), Lone Nørgård Pedersen (H) og  
Svend Erik Nielsen (H). 
 
Flemming Hansen (M), Per Pfeiffer (S) og Ole Larsen (H) takkes for deres 
arbejde i DCCG bestyrelse. 
 

3 Nyt fra DCCG’s Database 
Styregruppe 

SEN 

Årsrapporten DCCG 2015 er udkommet på www.DCCG.dk 
 
SEN orienterer om LPR projekt hvor man ved specifik algoritme vil forsøge 
at identificere patienter som har modtaget adj kemoterapi. Algoritmen skal 

http://www.dccg.dk/2016/vedtagter_2016.pdf
http://www.dccg.dk/
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valideres på patient forløb på Herlev og Roskilde.  
 
På baggrund af utilfredshed med manglende registrering af onkologiske 
data til kvalitetsdatabaser har DSKO i gangsat et større projekt som 
indledtes med et DSKO Databaseinternatet møde i Middelfart 24+25.aug 
2016 mhp at udarbejde en ensrettet og standardiseret LPR registrering 
samt kodningspraksis. Ultimative mål er at onkologiske kvalitetsdata 
fremover indhentes fra LPR. DSKO har nedsat et udvalg som skal 
udarbejde en onkologisk kodemanual. Udvalget afholder første møde i 
november. Resultatet af udvalgsarbejdet bliver formentlig fremlagt ved 
DSKO årsmøde foråret 2017. 

4 Nyt fra DCCG’s 
Stråleterapi udvalg 

KLS 

Formanden for Stråleterapi Udvalget ikke tilstede – der har ikke været 
afholdt møde i 2015. 
 
Der mangler færdiggørelse af Atlas og Vejledning til indtegning. 
Deltagere i udvalgsmøderne er formand Karen-Lise Spindler, Helle Jensen, 
Anne-Lene From, Mette Yilmaz og Lars Reiter. Møderne er åbne og alle 
med interesse herfor er velkommen ! 
 
Onkologi-udvalget ikke helt tilfreds med fremgangen i Stråleterapi-
udvalgets arbejde – det forventes at Atlas og Vejledning til indtegning 
færdiggøres snarest. 
 
For at få retningslinjen Neoadjuverende behandling af resektabel 
rectumcancer opdateret har DCCG bestyrelse oktober 2015 besluttet 
(referat 20.10.15. ) nedsættelse af en skrivegruppe bestående af 
radioterapiudvalget, radiologer (udpeget af den radiologiske arbejdsgruppe) 
samt kirurgerne Ismail Gögenür og Tommie Mynster. Formanden for 
radioterapiudvalget udpeget som tovholder. Der har endnu ikke afholdt 
møde.  
 
Camilla Qvortrup og Laurids Østergaard Poulsen vil rundsende forslag til 
en registrerings protokol af CRC patienter som modtager stereotaktisk 
strålebehandling af oligometastaser. 

5 DCCG Onk Retningslinier 
 

PF/JSL 

 
 

 
 

http://www.dccg.dk/retningslinjer/20140418/2014_NeoAdjRectum.pdf
http://www.dccg.dk/retningslinjer/20140418/2014_NeoAdjRectum.pdf
http://www.dccg.dk/pdf/Referat_best_moede_20151020.pdf
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Svend Erik Nielsen præsenterede kort rapporten fra den DCCG nedsatte 
tværfaglige gruppe vedr. Vurdering af højrisikofaktorer ved c. coli 
stadium II – bestående af Svend Erik Nielsen, Lene Weber Vestermark, 
Fahimeh Andersen, Lars Henrik Jensen, Bodil Engelmann, Rikke Hjarnø 
Hagemann-Madsen (pat), Ole Roikjær (kir), Jens Ravn Eriksen (kir).  (tidl. 
rundsendt på mail)  Rapporten vil blive fremsendt til DCCG formand og 
bestyrelse.  
 
Rapporten vil siden danne grundlag for revision af DCCG retningslinjen:   
Adjuverende kemoterapi ved coloncancer. 
 
 
Ovenud tilfredshed med rapportens grundige gennemgang af prognostiske 
og prediktive risikofaktorer ved stadium II colon cancer. 
 
Onkologi udvalget finder også andre forhold der trænger til en DCCG 
gennemgang: 

Adjuverende kemoterapi til ældre 
Adjuverende kemoterapi til MSI st II og III 

 
Svend Erik Nielsen og Lene Weber Vestermark har indvilliget i at 
gennemgå litteraturen/evidens ved ovenstående ved en af de næste DCCG 
onk møder. 
 
 
Redaktionsudvalg og formænd/tovholdere for de enkelte DCCG onkologi 
retningslinjer blev udpeget. 
 
Adj til colon 
  Svend Erik Nielsen, formand/tovholder 
  Lene Weber Vestermark 
  Rene Krøjgaard Olesen 
  Lars Henrik Jensen 
  Helle Anita Jensen 
 
Adj til rectum 
  Mette Yilmaz, formand/tovholder 
  Lene Weber Vestermark 
  Svend Erik Nielsen 
  Laurids Østergaard Poulsen 
 
Neoadj til rectum 
  Karen-Lise Spindler, formand/tovholder 
  Lars Reiter 
  Mette Yilmaz 
  Laurids Østergaard Poulsen 
 
mCRC 
  Per Pfeiffer, formand/tovholder 
  Camilla Qvortrup 
  Kell Østerlind 
  Lone Nørgård Pedersen 
 
Næste genudpegning om 3 år – efteråret 2019. 
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Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale 
Levermetastaser 2010-2011 (KRLM) - udarbejdet af Dansk Lever-
Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) er under revision – første 
mødeindkaldelse er rundsendt. Benny Vittrup Jensen, Lene Vestermark, 
Flemming Hansen, Kell Østerlind var medlemmer af redaktionsgruppen til 
den første version (2010-11). Hvem der udpeger til udvalget er ikke kendt. 
DCCG onkologi-gruppe anmoder at den onkologiske behandling ikke 
udspecificeres i DLGCG’s retningslinjer, men at der i stedet henvises til 
www.DCCG.dk. 
  

6 RADS 
JSL  

RADS notat udgivet maj 16 
Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af patienter med 
metastaserende kolorektalkræft, version 2, maj 2016 
 
Cetuximab (Erbitux,Merck) har vundet udbud/licitation med AMGROS for EGFR-
hæmmere for den næste periode. 
 
Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. 
linjebehandling af patienter med metastaserende kolorektalkræft, version 2.1, nov 
2016 
 

6 KRIS 
PF  

KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin) har ved 
møde den 14. juni 2016 ikke kunne godkende ansøgning fra DCCG vedr 
lægemidlet TAS-102 (Lonsurf), idet KRIS mener, at datagrundlaget ikke 
viser tilstrækkelig effekt i forhold til at understøtte en national ibrugtagning. 
DCCG’s indsigelse har ikke ændret KRIS’s holdning jvn brev af 8.sep16.  
  
Onkologi gruppen stiller sig fortsat undrende over den manglende 
godkendelse - specielt set i forhold til at TAS-102 nu er godkendt i England 
og i øvrige nordiske lande. Det aftales at genansøge TAS-107 efter 1. 
januar 2017 i det nye Medicinråd  (PF og CQ).  
 

7 SST Pakkeforløb 
herunder RAS 
genanalyser 

LN 

Peter Nørgaard, Knud Thygesen og Lone Nørgård har i samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen udarbejdet forslag til en fusion af Pakkeforløbet for 
Tarmkæft og Pakkeforløbet for Tarmkræftmetastaser. Forslaget er aktuelt 
igennem de sidste justeringer inden det bliver udsendt til høring i både 
DCCG og DLGCG. Formålet med fusionen er at simplificere og reducere 
antallet af registreringer til de pågældende pakkeforløb. 
 
JL rundsender når forslaget er i høring 

8 Protokoller  

 NORDIC 8 
PF 

FOLFIRI + Erbitux versus alternerende FOLFIRI + Erbitux/FOLFOX + Erbitux til patienter 
med RAS og BRAF wild type metastaserende kolorektalcancer 
 
Sverige og senest Norge er nu med - inklusionsraten er øget. 
Forventer at være færdig inkluderet sommer 2017 

 FOXTROT 
FH 

Fluoropyrimidine, Oxaliplatin and Targeted-Receptor pre-Operative Therapy for patients 
with high-risk, operable colon cancer 
 
Britisk multicenter trial – fra DK deltager Ålborg, Odense, Århus  – I alt 
1.050 patienter inkluderes - mangler 19 patienter. 
Langsom inklusion de seneste måneder. 

http://www.dccg.dk/
http://www.rads.dk/media/1882/mkrc-bgn-241091.pdf
http://www.rads.dk/media/1882/mkrc-bgn-241091.pdf
http://www.rads.dk/media/3568/beh-og-rek-mkrc-gld-fra-november-2016.pdf
http://www.rads.dk/media/3568/beh-og-rek-mkrc-gld-fra-november-2016.pdf
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 Regorafenib 
LHJ 

Den kliniske værdi af cancerspecifikke mutationer i væv og cellefrit DNA i plasma ved 
behandling med regorafenib til colorectalcancer 
 
Protokol udgået fra Vejle – fra DK deltager Herlev, Hillerød, 
Næstved/Slagelse, Roskilde, Sønderborg, Hvidovre/RH.  I alt 250 patienter  
skal inkluderes - ca halvdelen er inkluderet.  

 NeoCol 
LHJ 

Den kliniske værdi af cancerspecifikke mutationer i væv og cellefrit DNA i plasma ved 
behandling med regorafenib til colorectalcancer 
 
Protokol udgået fra Vejle – fra DK deltager Århus og Rigshospitalet. 
Inklusion er stoppet juni 2016 efter planlagt inklusion af 100+ patienter. 
CRF’erne under færdiggørelse. Ej god fornemmelse  

 CAIRO4 
MY 

The role of surgery of the primary tumour with few or -absent symptoms in patients 
with synchronous unresectable metastases of colorectal cancer, a randomized phase III 
study 
Hollandsk studie. Ialt 360 patienter skal inkluderes- indtil videre er 125 
inkluderet. Fra DK deltager Ålborg, Roskilde, Herning (12 patienter) 

 NORDIC 9 
PF 

Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared to reduced dose 
combination therapy (S-1/oxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initial therapy for 
older patients with metastatic colorectal cancer  
 
81 ud af 150 patienter er inkluderet. 

 MODUL MO29112 (Roche) 
PF 

A multi-centre randomised clinical trial of biomarker-driven maintenance treatment for 
first-line metastatic colorectal cancer (MODUL) 
 
Roche protokol. Fra DK deltager Odense, Herning, Roskilde, Herlev og 
Rigshospitalet. Aktuelt lukket for inklusion – åbner igen 2017 med bl.a. 
afprøvning af trastuzumab/pertuzumab til Her2 positive. 

 Watchfull-Waiting 2 
LHJ 

Kurativ kemostråleterapi af lav T2-T3 rectumcancer 
  
Deltagende afdelinger er Vejle, Ålborg og RH. 
Planlagt inklusion af i alt 105 patienter - 22 er inkluderet.   

 STAR-TReC  
PF 

Saving the rectum by watchful waiting or TransAnal surgery after (chemo)Radiotherapy 
versus Total mesorectal excision  for early Rectal Cancer 
 
Forventes myndigheds godkendt primo december 2016 

 NEOLAR 
LHJ 

Neoadjuvant chemotherapy only compared with standard treatment for locally 
advanced rectal cancer 
 
Protokollen er blevet udarbejdet og indsendt til godkendelse/behandling i 
Videnskabsetisk Komite. Initialt vil blive rekrutteret fra Vejle / Roskilde og 
øvrige centre er aktuelt under rekruttering. Forventes igangsat primo 2017 
– i alt skal inkluderes 100 patienter. 

 KEYNOTE 177 
PF 

First-line, open-label, randomized, phase III study of pembrolizumab (MK-3475) versus 
investigator-choice chemotherapy for mismatch repair deficient or microsatellite 
instability-high metastatic colorectal carcinoma.     Planned enrollment:    270 pts. 
 
Fra DK deltager Odense, Vejle, Herlev – andre afdelinger kan henvise. 
 
 
Tredje linje protokoller ((BASKET) med PD-1 hæmmere til MSI er lukket. 
Såfremt pt’er med MSI haves bør SST’s Second Opion Udvalg forespørges 
mhp pembrolizumab. 
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  9 Eventuelt - 

10 Ny møde dato / sted for 
Onkologiudvalg 
   

Næste ordinære DCCG-onk møde: 
 

Onsdag 3. Maj kl 10:00 – 15:30 Roskilde Sygehus 
 
Herudover planlægges korte DCCG onkologiudvalgsmøder forud for 
CRC symposiet, Kbh, fredag den 3. Februar 2017 
DCCG Årsmøde, Ålborg, fredag den 31. Marts 2017 

   

 
 


