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Tilmeldte Kirsten Vistisen; Svend Erik Nielsen; Benny Vittrup; René Krøjgaard Olesen; Kell Østerlind; Søren Astrup Jensen; Per 
Pfeiffer; Lone Nørgård Petersen; Christiane Ehlers Mortensen; Jim Stenfatt Larsen; Lars Reiter; Lars Henrik Jensen; Mette
Yilmaz; Karen-Lise Spindler  = 14 deltagere

Repræsentation fra 9 af 10 afdelinger

Afbud Vibeke Parner Kirk; Nina Keldsen; Helle Anita Jensen; Camilla Qvortrup; Kim Wedervang; Laurids Østergaard Poulsen

Referat

0 Godkendelse af referat 
fra DCCG Onk 
udvalgsmøde 
01.10.2016 Odense
30.03.2017 Aalborg

Godkendt

1 Nyt fra formanden (DCCG
bestyrelse, RADS m.v.) 

PF/JL

Beretter om CRC Symposium feb’17. Ønske om flere til at planlægge 
symposiet og ønske om mere tværfagliglighed. Ismail Gögenur er anmodet 
om at være medarrangør.

Beretter DCCG årsmøde 31.mar 2017 i Aalborg – godt møde.

DCCG Onk retningslinier skal opdateres inden 1.september.

Gennemgang af mCRC behandlingsforløb.
KRIS – afslået ansøgning om generel i brugtagning af Bevacizumab 
beyond progression, aflibercept, regorafenib, TAS102. 
Drøftes problemstilling med TAS102 – protokol er under godkendelse.  

Mette Yilmaz (DMCG repræsentant) beretter at Kræftplan 4 forslår 
afsættelse af kr 5 mio til udvikling og styrkelse af guidelines. Plan om 
oprettelse af sekretariat som skal hjælpe og sørge for ensartethed. SST 
ønsker evidens gradering iht Grade. DMCG ønsker efter Oxford Centre for 
Evidence-based Medicine – Levels of Evidence.

2 Indstilling til DSKO af 
medlemmer til DCCG’s 
bestyrelse 
(efterårsmødet).

PF

Lars Henrik Jensen’s (Region Syd)  3 års funktionstid DCCG bestyrelse 
udløber ved årets udgang. Der skal indstilles eller genindstilles en person 
fra Region Syd som DSKO skal udpege for de næste 3 år.

Onkologi gruppen vil indstille til at DSKO genudpeger Lars Henrik Jensen til
DCCG bestyrelse  yderligere med 3 år.  Ingen andre kandidater var bragt i 
forslag.
Jeg har fremsendt email til DSKO vedr. genudpegning af Lars Henrik.

3 Valg af formand, øvrige 
Styregruppe samt yngre 
læge repræsentant når 
funktionstid er udløbet 
(forårsmødet).

PF

Mette Yilmaz og Camilla Kronborg’s funktionsperiode i DCCG’s onkologi 
styregruppen udløber. Der skal vælges eller genvælges 2 personer, hvoraf 
den ene skal være yngre læge.

MY ønsker ikke genudpegning til i styregruppen

Camilla Qvortrup, Lars Reiter, og Laurids Østergaard Poulsen har meldt ind
på kandidatur til styregruppen

http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/
http://www.cebm.net/oxford-centre-evidence-based-medicine-levels-evidence-march-2009/
https://www.sst.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/metode/~/media/B57174DDF809475799DF899BBB1EEA11.ashx
http://www.dccg.dk/pdf/2017/Ref_Onk_arbejdsgruppe_2017_03.pdf
http://www.dccg.dk/pdf/Ref_Onk_arbejdsgruppe_2016_11.pdf.pdf
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Camilla Qvortrup og Laurids Østergaard (yngre læge repræsentant) vælges
med funktionstid frem til maj 2020.

4 Nyt fra KRC-databasens 
Styregruppe

SEN 

Ingen møder i database styregruppen siden sidste DCCG Onk møde.

SEN påbegynder nu projekt-samarbejde med Kompetencecenter hvor man 
via LPR ved specifik algoritme vil forsøge at identificere patienter som har 
modtaget adj kemoterapi. Algoritmen skal valideres på patient forløb på 
Herlev og Roskilde. 

5 Nyt fra nedsatte udvalg.

PF 

Formand/tovholder for Radioterapi-udvalget Karen-Lise Spindler beretter 
om aktivitet i gruppen:
  Toxicitets protokol er startet i Århus
  REDCap er godkendt som database hertil
  Uploaded stråleplaner. 
  Protonterapi og toxicitet 
  Indtegnings Atlas udarbejdet
  Constraints og retningslinier til 5x5gy udarbejdes

Den 23.06.17 afholdes møde i arbejdsgrupppen for neoadjuverende 
retningslinjer ved rectumcancer, som har følgende medlemmer:

Karen-Lise Garm Spindler (formand)), Onkolog, Århus
Helle Anita Jensen, Onkolog, Odense
Anna-Lene Fromm, Onkolog, Herlev
Lars Reiter, Onkolog, Roskilde
Laurids Ø. Poulsen, Onkolog, Aalborg
Ismail Gögenür, Kirurg, Roskilde
Sharaf Karim Perdawood, Kirurg
Tommie Mynster, Kirurg
Birgitte Svolgaard, Radiolog, Herlev.
Jon Thor Asmussen, Radiolog, Odense

6 Status af kliniske 
retningslinier herunder 
udpegning af medlemmer
til redaktionsgrupperne.

PF

Nedenstående onkologiske DCCG retningsliner skal opdateres:
- Adjuverende kemoterapi ved coloncancer
- Neoadjuverende behandling af resektabel rectumcancer
- Adjuverende kemoterapi ved rectumcancer
- Behandling af metastaserende kolorektal cancer (mKRC)
- Palliativ strålebehandling 

Se Referat fra DCCG Onkologi udvalgsmøde Aalborg 31.03.17

Redaktionsgrupperne har deadline 1.september til aflevering af revideret 
udkast af retningslinierne, som siden vil blive email rundsendt til onkologi 
gruppen.

Ved næste ordinære DCCG onkologi arbejdsgruppe møde vil 
retningslinierne blive gennemgået og endelig godkendt.
I den forbindelse drøftes mulighed for 2 dages internatmøde på f.eks Hotel 
Nyborg Strand. Det foreslås at søge DCCG om mulighed for økonomisk 
hertil.

Svend Erik gennemgik oplæg til nyr revision af adjuverende kemoterapi ved
colon cancer. (Slide-set vedlagt)

http://www.dccg.dk/pdf/2017/Ref_Onk_arbejdsgruppe_2017_03.pdf
https://www.project-redcap.org/
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7 Status på i gang-værende
projekter /protokoller og 
forslag til nye.

NORDIC 8
PF

FOLFIRI + Erbitux versus alternerende FOLFIRI + Erbitux/FOLFOX + Erbitux til patienter
med RAS og BRAF wild type metastaserende kolorektalcancer

-142 ud af 180 inkluderet

FOXTROT
FH

Fluoropyrimidine, Oxaliplatin and Targeted-Receptor pre-Operative Therapy for patients
with high-risk, operable colon cancer

-

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 Århus og Rigshospitalet.
Inklusion er stoppet juni 2016 efter planlagt inklusion af 100+ patienter. 

NeoCol
LHJ

Neoadjuvant chemotherapy versus standard treatment in patients with locally 
advanced colon cancer
Protokol udgået fra Vejle – fra DK deltager Herlev, Hillerød, 
Næstved/Slagelse, Roskilde, Sønderborg, Hvidovre/RH.  I alt 250 patienter 
skal inkluderes.
Der er pr. 1. marts 2017 inkluderet 145 patienter i protokollen med 
nedenstående fordeling på afdelinger. 

Vejle: 54
Herlev: 28
Hillerød: 6
Næstved/Slagelse: 6
Roskilde: 17
Bergen: 26
Sønderborg: 4
Hvidovre/Bispebjerg/RH: 3

Der mangler således kun 105 patienter.
Aalborg har nu tilsluttet sig protokollen, der dermed er næsten 
landsdækkende.
Godkendelserne i Sverige er på plads, men vi mangler fortsat den første 
patient.
Der har i 2016 været et dødsfald i Norge i tilslutning til behandlingen. 
Årsagen er uklar, men dødsfaldet er indberettet til såvel de norske som de 
danske myndigheder. Herudover har der ikke været overraskende 
toksicitet.

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. 
Fra DK deltager Ålborg, Roskilde, Herning.

Recruitment er for langsom.
Alle centre kan deltage og der opfordres til at drøfte med respektive 
kirurger igen.

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 

-
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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 juni 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

-

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.

Opsat i Vejle – indgået 3 patienter  - REDCap database
Reg Nord + Midt er låst af anden protokol

Centre som ønsker at deltage kan kontakte Investigator Ismail Gögenur 
Protokollen er vedlagt.

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.

  8 Status af yngre læge 
projekt(er).

-

9 Økonomi.
  

-

10 Evt Næste ordinære DCCG-onk møde:

Der foreslås internatmøde 28.+29.september 2017 på Hotel Nyborg Strand.

CRC symposium, Kbh, fredag den 2.februar 2018

file:///Users/michaelb.lauritzen/Desktop/DCCG/Filer%20til%20DCCG/igo@regionsjaelland.dk

