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Referat fra DCCG Onkologi udvalgsmøde Aalborg 31.03.17 
 
1. RADS og DMCG retningslinier  
Onkolog repræsentanter i seneste RADS fagudvalg vedr mCRC er utilfredse med sidste del 
forløbet. RADS-rådet tilsidesatte fagudvalgs indstilling på væsentlige punkter og ændrede den 
endelige behandlingsvejledning uden anmærkninger om at det ikke var i overensstemmelse med 
fagudvalgets indstilling.  Ydermere afsluttes RADS dokumenterne med navns nævnelse af 
fagudvalgs-medlemmerne, således at man forledes til at tror at det er fagudvalgets dokument. 
 
Der drøftes det uhensigtsmæssige i, at der foreligger to danske retningslinier omhandlende 
samme i hhv DMCG og RADS regi. Mette Yilmaz vil tage dette op i DMCG.dk . 
 
 
2. Gennemgang af DCCG onkologi Retningslinier 
Ved mødet besluttes at alle onkologiske retningslinier skal være opdateret med deadline 
1.september 2017 – (gælder dog ikke retningslinien for adj stadium II). 
 
Adjuverende kemoterapi ved coloncancer – senest revideret jun15 
Tovholder Svend Erik Nielsen 
Øvrige medlemmer: Lene Weber Vestermark; Rene Krøjgaard Olesen; Lars Henrik Jensen; Helle Anita Jensen 
Der er udvalgsarbejde i gang, hvor alder, MSI og N1c vil være emner der berøres. Retningslinien vil 
blive tilrettet specifikt stadium III. 
 
Indikationer for adjuverende kemoterapi til patienter ved kolon og rektum cancer UICC st. 2 – 
senest nyskrevet mar17 
Tovholder Svend Erik Nielsen 
Øvrige medlemmer: Bodil Engelmann; Fahimeh Andersen; Lars Henrik Jensen; Lene Weber Vestermark; Rikke Hjarnø Hagemann-
Madsen, patolog; Jens Ravn Eriksen, kirurg; Ole Roikjær, kirurg. 
 
Neoadjuverende behandling af resektabel rectumcancer  - senest revideret maj14 
Tovholder Karen-Lise Spindler.  
Øvrige medlemmer:  Helle Anita Jensen; Anna-Lene Fromm; Lars Reiter; Laurids Ø. Poulsen; Ismail Gögenür, Kirurg; Sharaf Karim 
Perdawood, Kirurg; Tommie Mynster, Kirurg; Birgitte Svolgaard, Radiolog; Jon Thor Asmussen, Radiolog 
Der har ikke været aktivitet i gruppen i længere tid – møder planlagt i 2016 er ikke afholdt og der 
foreligger ikke nogen ny planlagt mødedato! Onkologigruppen er uforstående for at der ikke er 
fremdrift i arbejdsgruppen – formand Per Pfeiffer vil kontakte tovholder for arbejdsgruppen. 
 
Palliativ strålebehandling – senest skrevet/revideret maj14  
Tovholder Mette Yilmaz 
Det drøftes at nedlægge denne som en selvstændig retningslinje,  og at emnet indgår i en 
overordnet retningslinie Strålebehandling af rectum cancer med Karen Lise Spindler som 
tovholder. 
 
Adjuverende kemoterapi ved rectumcancer – senest revideret jun15 
Tovholder Laurids Østergaard Poulsen  
Øvrige medlemmer: Mette Yilmaz; Lene Weber Vestermark; Svend Erik Nielsen; Camilla Qvortrup 
 
 

http://www.dccg.dk/retningslinjer/20150806/2015_AdjKemoColon.pdf
http://www.dccg.dk/retningslinjer/2017/2017_Adj_kemo_stadium_%20II_cancer.pdf
http://www.dccg.dk/retningslinjer/20140418/2014_NeoAdjRectum.pdf
http://www.dccg.dk/retningslinjer/20140418/2014_PallRad.pdf
http://www.dccg.dk/retningslinjer/20150806/2015_AdjRectum.pdf
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Behandling af metastaserende KRC – senest revideret sep15 
Tovholder Camilla Qvortrup 
Øvrige medlemmer:  Per Pfeiffer; Kell Østerlind; Lone Nørgård Pedersen; Halla Skuladottir 
Camilla Qvortrup afløser Per Pfeiffer som tovholder. Nyt medlem i gruppen er Halla Skuladottir 
Emne vil blandet andet være aspekter ved biologisk behandling af højre / venstre colon cancer. 
 
3.    TAS107 / Lonsurf 
TAS102 blev ved møde i KRIS den 14.06.16. ikke givet godkendelse til national ibrugtagning som 
standard behandling. Per Pfeiffer gennemgik ansøgningsforløbet til KRIS med afslag af DCCG 
ansøgning og sidenhen afvisning af DCCG’s høringssvar af 16.07.16. Mette Yilmaz og Camilla 
Qvortrup har primo januar 2017 på DCCG’s vegne rettet henvendelse til Medicinraadet med 
anmodning om personlig foretræde mhp gennemgang af data på TAS102, men dette blev afvist. 
 
Sundhedsstyrelsens Second Opinion udvalg har på det seneste ved flere specifikke patient 
anbefalinger, hvor behandlings muligheder med godkendte lægemidler er udtømte, anført at 
såfremt tilgængeligt for afdelingen kunne behandling med regorafenib eller TAS102 være en 
mulighed. For indeværende har af afdelingsledelse/hospitalsledelse på Herlev, OUH, AUH og 
Roskilde i udvalgte tilfælde givet mulighed for at tilbyde TAS102 til udvalgte patienter. 
 
Per Pfeiffer oplyser at TAS102 protokol er på vej. Ptt randomiseres mellem TAS-102 og TAS-102 + 
Bevacizumab, Herlev, Odense og Ålborg. PS 0-1 og resistent overfor FU + Iri + Ox. Forventet start 
om 1 måned. 
 
4. DCCG bestyrelse 
 
I DCCG bestyrelse er Camilla Qvotrup, OUH netop udnævnt som repræsentant for Region Syd: 
Men med udgangen af april forlader Camilla OUH til en overlæge-stilling på RH per 1. Maj.  
Onkologi gruppen vil anmode DSKO om at genudpege Per Pfeiffer som repræsentant i DCCG 
bestyrelse (Jim skriver til DSKO’s bestyrelse).  
 
Næste DCCG onkologi udvalgsmøde onsdag 3.maj kl 10:00 – 15:30 Roskilde Sygehus 
 
 

Referent Jim Larsen 

http://www.dccg.dk/retningslinjer/2016/ny/2015_mKRC.pdf
http://www.regioner.dk/media/3721/referat-af-20moede-i-kris-den-14-juni-2016.pdf

