
Referat  
af møde i DCCG’s radiologiske arbejdsgruppe 09.10.2017, København. 
 
Tilstede: 
Fra region midt: Mona Rosenkilde ( Århus) 
Fra region nord: Gitte Holt, Rasa Mikola (Åalborg) 
Fra region syd: Søren Rafaelsen (Sh lillebælt) 
Fra region H: Birgitte Svolgaard ( Bispebjerg), Henrik Nørgaard (Herlev), Naima Kerbouche 
(Hvidovre). 
 
Referent: HN 
 
1 Referat fra møde 17 januar blev godkendt 
 
2 DCCG retningslinier for billeddiagnostik skal opdateres.  
Arbejdsgruppen vil begynde revision af de 6 gældende dokumenter. Ansvarlige for redigeringen er: 
1 Påvisning af ny cancer (CT kolografi)   HN + MR 
2 Præoperativ billeddiagnostik: Ingen forfattere aktuelt 
3 Lokal stadieinddeling af c coli.   MR + HN 
4 Lokal stadieinddeling af c recti. Ingen forfattere aktuelt, men SR vil sørge for udgivelse af 
opdateret beskrivetemplate. 
5 TRUS   SR 
6 Billeddiagnostik m h på lokalrecidiv BS 
 
HN har spurgt webmaster om hvilke krav der er til udformning af vejledningerne. Se vedhæftede  
 
3 Orientering fra VU  ( BS) 
Der har været afholdt 2 møde på Roskilde SH.  Vedr. rectum protokoller er opstartet WW2 på flere 
hospitaler. NEOLAR protokollen er nyt multcenterstudie som randomiserer lokalavanceret cancer 
til neoadjuverende behandling med eller uden radioterapi, foreløbig < 10 inkluderet. STAR-TREK 
er international multicenter protokol som sammenligner TME med rectumbevarende kirurgi og eller 
stråleterapi ved tidlig (T1) cancer. Vedr lokalavanceret koloncancer undersøger Foxtrot og Neocol 
protokollerne værdien af forskellige neoadjuverende behandlinger. Foxtrot studiet som udgår fra 
UK inkluderer ikke flere patienter. CAIRO studiet undersøger forløbet af T4 c coli med eller uden 
operation på primær tumor. 
 
4 Vedrørende efteruddannelse i CT og MR staging af rectum og koloncancer.  Flere har gode 
erfaring med kurser hos Prof. Gina Brown på Royal Marsden Hospital i London. Idet ganske mange 
har fået disse kurser bevilget, ser arbejdsgruppen ingen årsag til at arrangere et nationalt kursus. 
Arbejdsgruppen vil anbefale alle centre som beskriver CT og MR m h på stadieinddeling at opsøge 
efteruddannelse i London eller via ESGARs kurser. 
Arbejdsgruppen diskuterede om man ved afdelingsspecifikt træk i databasen kan se, hvor en større 
andel af nye cancere er registreret med ukendt T, ukendt N eller ukendt M efter den præoperative 
billeddiagnostik. Dette som en kvalitetsindikator på, om røntgenbeskrivelsen er systematisk 
opbygget. HN  diskuterer ideer til udtræk med Databaseformanden. 
 
5 Oplæg til DRS årsmøde januar 2018 kan ikke nås. Arbejdsgruppen vil sigte på at præsentere et 
indlæg på DRS møde januar 2019 og på DCCGs årsmøde maj 2018. 
 
6 Medlemmer i gruppen 



Arbejdsgruppen mangler en repræsentant fra Fyn og vil sende en anmodning til Ovl Inger 
Andersen, Svendborg (HN). 
RM træder ind i arbejdsgruppen i stedet for GH som forlader region Nord. 
Gruppen er forespurgt om man ønsker deltagelse fra det klinisk fysiologiske speciale. Der er 
enighed i gruppen om at vi ikke er tilstrækkeligt etablerede til at rumme endnu et speciale i 
øjeblikket og takker nej til invitationen. 
 
 
Næste møde i arbejdsgruppen afholdes fra kl 10 til 15, mandag d 29 januar 2018 hos HN i 
København. 
Reminder og forslag til punkter på dagsorden udsendes af formanden (HN) 1 md forinden.  
Dagsorden udsendes senest 14 dage inden mødet. 
 
Foreløbige punkter på dagsorden: 
Ordstyrer/referent 
Godkendelse af sidste referat. 
Status på revision af retningslinierne jfr punkt 2 
Uarbejdelse af forretningsorden 
Forberedelse af indlæg til DCCG og DRS årsmøder 
TNM målepunkt – status. 
 
 
Referat ved HN, som kontakter webmaster m h på opload af dette 
 


