DCCG Onkologi-arbejdsgruppe møde
2.februar 2018 kl 10-12
Deltagere: Anne Lene Fromm, Benny Vittrup, Jakob Schou, Svend Erik Nielsen, René Krøjgaard Olesen, Per
Pfeiffer, Camilla Qvortrup, Christiane Ehlers Mortensen, Signe Normann Risum, Jim Stenfatt Larsen, Lars
Reiter, Laurids Østergaard Poulsen, Mette Yilmaz, Karen-Lise Spindler
Referat:
1) Gennemgang af den reviderede retningslinie Strålebehandling af rectum cancer
Indkommet skriftelig kommentarer til redaktionsgruppen fra Per Pfeiffer og Lene Iversen/kirurgisk
arbejdsgruppe. Generel bekymring er afstand til MRF/CRM – som nu er mindsket ned til 1 mm. Drøfter
hvor stor lokal-recidiv risikoen egentlig er i aktulle danske materiale ? Reproducerbarheden af <5mm
grænse er dårligere end reproducerbarheden af 1 mm’s grænse til CRM (ref Bodil Ginnerup + MERCURY
studiet).
Norge/Sveriges retningslinjer er med grænse på 2 mm (usikker baggrund for 2 mm grænse – MERCURY
studiet ?). ESMO guidelines anfører at det er kirurgens vurdering om fascien er truet !
Onkologi arbejdsgruppens anbefaling:
Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ behandling
• Hvis tumor er lokaliseret i midterste tredjedel og klassificeret som T3 med < 6 mm i nedvækstdybde
men med truet cirkumferentielle resektionsmargin (CRM) (≤ 2 mm til primær tumor, og/eller tumor
satellit/extranodal deposits). AA
• Hvis tumor er placeret i midterste tredjedel og klassificeret som T3 med ≥ 6 mm nedvækstdybde.
• Hvis tumor er lokaliseret i nederste tredjedel og klassificeret som T3 og T4 (resektabel). A
Patienter som har gennemgået præoperativ behandling hvor operation planlægges 6-8 uger efter endt
stråleterapi bør responsevalueres med MR-scanning samt restages med ny CT scanning af thorax og
abdomen.
Den multidisciplinære gruppe med Karen-Lise Spindler som formand (nedsat af DCCG bestyrelse) vil
færdiggøre retningslinien ift de kommentarer der har været.
2) Afslutning af revision af onkologiske retningslinier:

Adjuverende kemoterapi ved koloncancer stadium III – Ver 4.0 – i høring til 26. januar 2018
Adjuverende kemoterapi ved rektumcancer- Ver 4.0 – i høring til 26. januar 2018
Behandling af metastaserende kolorektal cancer- Ver 4.0 – i høring til 26. januar 2018

De indkomne skriftelig kommentarer drøftes – tovholderne (Svend Erik Nielsen, Laurids Østergaard
Poulsen og Camilla Qvortrup) vil tilrette til de endlige dokumenter og svare respondenterne.
DCCG webmaster anmoder om at dokumenter er færdige inden 14 dage.
3) Næste ordinære DCCG Onkologi-arbejdsgruppe møde afholdes
mandag 28.maj 2018 kl 10:00-15:30 i Odense.
Herud over vil der blive afholdt et mindre Onkologi-arbejdsgruppe møde (kl 10-12) i forbindelse med
DCCG Årsmøde 2018 i Roskilde
mandag den 30.april 2018.

Referent Jim Stenfatt Larsen

