
           Referat fra onkologisk arbejdsgruppe møde  
 

             Aarhus mandag d. 6 maj 2019 
Side 1 af 6 

 

 

 

Repræsentant 
for de enkelte 
afd:  

          Aarhus: Camilla Kronborg hele mødet. Karen Lise Spindler til 12. 
Aalborg: René K Olesen og Laurids Ø Poulsen, Herlev: Svend Erik Nielsen.   Odense: Line S. Tarpgaard, 
SUH Lars Reiter og Søren Astrup, Rigshospitalet: Camilla Qvortrup                                          . 

Afbud med 
skriftlig 
fuldmagt ifht 
afstemning 
om vedtægter 
modtaget fra:    

Herning: Gabor Liposits, Sønderborg: Daniella Zitnjak, , Vejle: Lars Henrik Jensen: Odense Per 
Pfeiffer til R1 Line Tarpgaard.  

 
 

Referat fra onkologisk udvalgs forårsmøde inkl GF:  
 

 Godkendelse  
referat fra 
onkologigruppens 
efterårsmøde  RO 

Referat godkendt. Referat kan hentes via DCCG hjemmesiden, hvor 
onkologigruppens referater fra 2015 til 2019 nu er gjort tilgængelige.  

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

CQ 

Camilla berettede fra DCCG bestyrelsesmødet 27. marts i Aarhus og fra 
DCCG landsmødet i Aalborg 11.april. Der har været meget fokus på proces 
for nye retningslinjer, refereret under pkt 3.  
 
DCCG.dk hjemmesiden har fået nyt layout og ny webmaster – Michael 
Lauritsen, Kirurg fra Aalborg. 
Alle opfordres til at tilmelde sig DCCG nyhedsbrev, så vi hurtigt kan 
kommunikere faglige opdateringer på tværs af specialer. 
Mødereferater fra DCCG bestyrelsen samt underudvalg og vedtægter kan 
ligeledes hentes fra hjemmesiden.  
 
Hipec/cytoreduktiv kirurgi retningslinjer er nu på DCCG.dk  Vi har tilbudt, at 
når retningslinjerne igen skal opdateres, kan onkologisk arbejdsgruppe stille 
med medlemmer hertil.  
  

2 DCCG Onk 
styregruppen -       
valg af YL medlem 
samt evaluering af 
strukturen.  

Til efterårsmødet skal vælges en ny YL kandidat, da Laurids bliver 
speciallæge. De enkelte afd bedes overveje kandidater.  
 
Onkologigruppen indførte modellen med en styregruppe – en 
foreningsbestyrelse - i 2015 på initiativ fra Kell Østerlind. Der var opbakning til 
at videreføre denne struktur. Gruppen afholder månedlige telefonmøder.  
 
Valgperioden til styregruppen er efter vedtægterne 3 år med mulighed for 
genvalg i 3 år yderligere.      
                                                                                                                             
Medlemmerne  er blevet valgt ind på følgende tidspunkter:  
Camilla Qvortrup valgt til styregrp. i maj 2017. Valgt som formand i maj 2018.  
René Olesen valgt maj 2015  og efterfølgende genvalgt i maj 2018 (sekretær). 
Svend Erik Nielsen  maj 2018. 
Lars Henrik Jensen indtrådte maj 2018.  
Laurids valgt som YL rep  maj 2017 
 



           Referat fra onkologisk arbejdsgruppe møde  
 

             Aarhus mandag d. 6 maj 2019 
Side 2 af 6 

 

3        Guidelineopdatering 
til nye RKKP  format.  

Line T, CQ,PF 

Onkologigruppen opfatter efter internatmødet i marts overordnet vores 
nuværende guidelines som indholdsmæssigt fagligt opdaterede og i 
overensstemmelse med internationale anbefalinger. 
 
Der er ressource og tidsmæssige udfordringer med at tilpasse til det nye 
format og med karakteristik af den anvendte litteratur, som er mere 
omfattende end først antaget. Line Tarpgaard fremviste slides om 
søgeprocessen. Heraf fremgik  over 600 referencer for mCRC og over 250 for 
adjuverende st III koloncancer.  
 
Overordnet ønskes fra RKKP en beskrivelse af anvendte litteraturs kvalitet og 
søgestrategi. Der har været dialog med retningslinjesekretariatet (CQ). Det 
besluttes, at vi fastholder de faglige formuleringer, der blev gennemgået på 
guideline internatet i marts 2019. Line Tarpgaard har til en start overført 
teksten for mCRC og adjuverende koloncancer st III, til det nye format. Vi kan 
i udgangspunktet ikke karakterisere et så stort antal referencer mhp 
evidensgradering med mindre der afsættes yderligere ressourcer hertil.  
 
Medicinsk behandling med kemoterapi af levermetastaser vil fremadrettet kun 
fremgå af én retningslinje - mCRC, Leverkirurg Nikolaj Schultz, RH deltog i 
vores guidelineinternat. Han repræsenterer leverkirurgerne i mCRC gruppen. 
 
Fra onkologisk side kan vi tilbyde at overføre guideline for neoadjuverende 
strålebehandling til nye format, selv om grp oprindeligt var multidisciplinær. 
Dette tilbud vil blive bragt op i DCCG bestyrelsen mhp mandat hertil.  
 

4 Forretningsorden for 
onkologigruppen.  

Forslag til opdatering 
Styregrp.  

Opdateret forretningsorden blev enstemmigt vedtaget med enkelte sproglige 
præciseringer. De afdelinger, der stemte via fuldmagt er anført øverst i 
referatet. Forretningsorden vedhæftes referatet og lægges ud på DCCG 
hjemmesiden. Til efterårsmødet vil vi nedsætte et protokoludvalg mhp at 
styrke initiering af flere nationale samarbejdsprotokoller.  

5 Nyt fra KRC 
databasens  

Svend Erik Nielsen 

LPR3 opdateringen blokerer aktuelt for onkologisk registrering (kode problem)  
Databasegruppen mødes næste gang 3 juni.  
Adjuverende indikator ændres aldersmæssigt til </= 80 år 
 

6 Status fra 
onkologigruppens 

udvalg:  

Fremover planlægges til onkologigruppe møderne, at hvert udvalgs 
tovholder/formand eller anden uddelegeret, fremlægger en kort status på 
hvilken aktivitet, der har været siden seneste onkologigruppe møde.  
1: Hvad forventer man at fokusere på i næste halve år? 
2: Opdatering på medlems status. Supplering med nye udvalgs medlemmer, 
hvis behov.  
 
Medlemmer af retningslinjeudvalg, radioterapiudvalg mfl vælges for 3 år ad 
gangen med mulighed for genvalg. Vær opmærksom på, at en række poster 
er på valg til vores efterårsmøde. Der udsendes en mere komplet oversigt 
inden efterårsmødet.  
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Medlemsoversigt i enkelte udvalg pr maj 2019:  
 

- Videnskabeligt udvalg: 
Anders Jacobsen, Torben Hansen, Camilla Qvortrup, Lars Henrik 
Jensen. Udvalget er ikke særligt geografisk dækkende. Det er nævnt 
ved DCCG bestyrelsesmøde.  
 
Radioterapiudvalg: 
Formand: Karen-Lise Spindler (2014) 

             Lars Reiter, Anne Lene From, Jon Kroll Bjerregård, Laurids   
             Østergaard Poulsen, Birgitte Havelund, Mette Yilmaz, Camilla   
             Kronborg. Udvalget mødes 19 juni. 

-  
- Styregruppe for databasen: 

Svend Erik Nielsen (marts 2016). Databasegruppen mødes i juni.  
-  
- Onkologisk protokoludvalg 
- - Nedsættes til efterårsmødet 2019 
- Medlemmer i levergruppen 

Lone Nørgaard, Anders Kindberg Boysen, Lene Vestermark 
udtræder. Ny kandidat skal udpeges.  

-  
- Retningslinjer udvalg: 
- - mCRC 

              Tovholder Camilla Qvortrup (2018) 
              Lone Nørgaard, Per Pfeiffer, Line Tarpgaard, Jacob Schou, Kell  
              Østerlind. Opfordres til at suppl med en onkolog fra Århus.  
 

- - strålebehandling af c. recti, MDT gruppe 
Tovholder: Karen-lise Spindler (2015,okt) 

-  
- - Adj. Beh. af c. recti 

Tovholder: Laurids Østergaard Poulsen (2016,nov) 
Mette Yilmaz. Svend Erik Nielsen, Line Tarpgaard 
 

- - Adj beh st. II (MDT gruppe) 
        Tovholder: Svend Erik Nielsen (2016) 

              Lars Henrik Jensen, Fahimeh Andersen     
              Laurids Østergaard Poulsen, Line Tarpgaard 
 

- - adj. beh st. III 
Tovholder: Svend Erik Nielsen (2016) 
 René Olesen, Camilla Qvortrup, Lars Henrik Jensen, Line Tarpgaard 

 
 

7   Formandsskifte i 
DCCG bestyrelsen 

Lene Iversen stopper som formand formegentligt til efterårsmødet.  
Onkologigruppen ønsker at kunne stille med en mulig formandskandidat. 
Potentielle kandidater opfordres til at melde sig.  

8 SKA 
protokoloversigten 

nedlagt. DCCC 
overtager 

På DCCC hjemmesiden forefindes dette link: 
https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/  
Det er samme design som under SKA i et samarbejde med KB. 
Medicinstuderende er ansat. De kontakter de enkelte KFE. 
Oversigten er brugbar, men ikke fuldstændig opdateret.  
DCCC arbejder iflg Cai Grau på en ny oversigt, men det vil tage ½-1 år før 
denne er i drift. Vi aftalte at styregrp skal prøve at komme i dialog med de der 

https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/
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vedligeholder oversigten.  På sigt skal DCCG Onk protokoludvalg sikre at nye 
protokoller løbende tilføjes.  

9  KRC Aktuelle og nye 
protokoller i DK.                               
Kort gennemgang 

Se oversigten på næste side:   

10 Fastsætte mødedato 
og sted for 
efterårsmødet 

16. september kl 10-15 i Odense.  

11 Evt  
 

- 
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  Protokoller:  
 

  
IMPROVE IT, 
 KLS 

 
 
Adjuv kemoterapi vs intensiveret follow up til ptt med forhøjet cf DNA opereret for st I-II. 
Århus og  Odense inkluderer. Aalborg og Roskilde er under forberedelse.  

 NORDIC 8 
PF 

FOLFIRI + Erbitux versus alternerende FOLFIRI + Erbitux/FOLFOX + Erbitux til patienter 
med RAS og BRAF wild type metastaserende kolorektalcancer 
170 pt’er inkluderet. Udvalgt  til oral præsentation  på WCGC Barcelona juli.  

 FOXTROT 
 

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

Data forventes på ASCO i år.  
 

 Tumoresfære   
Protokollen, TICC  

LHJ 

Personlig medicin, fase II. Ptt. Eksponeret for standard-stoffer. Biopsi, dyrke 
kræftceller i 3D kultur. Sensitivitetsbestemmelse over for standardstoffer 
(genbehandling) eller nye stoffer som regorafinib, tas102, olaparib, 
vemurafenib, gemcitabine, vinorelbine, epirubicin, sorafenib mv. Der skal 
være PD og ikke andre forsøg. Desuden metastase at bioptere fra. 34 ptt. er 
inkluderet  

 

 NeoCol 
LHJ 

Tilkommet protokol-amendment mht adjuverende behandling og varighed. 
Inkluderet ca 211 af de ønskede 250.  

 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 multicenterstudie. 29 danske ptt inkluderet, 24 pt mangler samlet  
for at komme i mål.  Fra DK deltager Ålborg, Roskilde, Herning, Herlev og 
Riget 

 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  
Lukket. 150 ptt. Reduceret kombinationsterapi er forbundet med længere PFS 
og færre bivirkninger end fuld dosis monoterapi. Poster på ESMO. Artikel 
publiceret i Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 

 MODUL MO29112 
(Roche) 

PF 

A multi-centre randomised clinical trial of biomarker-driven maintenance treatment for 
first-line metastatic colorectal cancer (MODUL) 

Roche protokol. Sat på hold. Aktuelle status uafklaret.  

 Watchfull-Waiting 2 
LHJ 

Kurativ kemostråleterapi af lav T2-T3 rectumcancer 
Deltagende afdelinger er Vejle, Ålborg og RH.  
93 ptt af 105.  
Diskuterer efterfølgeren WW3 med randomisering mellem højdosis til tumor 
(62Gy vs standarddosis). Obs møde 25.6.2019. 
 

 STAR-TReC  
PF, KLS 

Saving the rectum by watchful waiting or TransAnal surgery after (chemo)Radiotherapy 
versus Total mesorectal excision  for early Rectal Cancer 
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Odense og Aarhus. Ved DCCG årsmødet nævnte Hollanske 
foredragsholdere, at man forventer at ophøre med randomisering kirurgi vs 
strål.  

 NEOLAR 
LHJ 

Neoadjuvant chemotherapy only compared with standard treatment for 
locally advanced rectal cancer. 36 ptt inkluderet. Målet er 100. Århus, 
Odense, Herlev, RH og Vejle inkluderer. Aalborg og Næstved på vej.  

 BEACON 
PF 

Et randomiseret, ublindet, 3-armet, fase 3 multicenterforsøg med encorafenib + cetuximab 
plus eller minus binimetinib over for irinotecan/cetuximab eller infusions 5-fluorouracil (5-
FU)/folinsyre (FS)/irinotecan (FOLFIRI)/cetuximab med et indledende sikkerhedsforsøg af 
encorafenib + binimetinib + cetuximab hos patienter med BRAF V600E-muteret metastatisk 
kolorektal kræft 

Studie afsluttet. Endelige data ventes på ASCO. Initielle effekt og safety data 
er publiceret i JCO 2019, Van Cutsem 
 

 Lonsurf protokol 
PF 

TAS-102 vs TAS-102 + bevacizumab 
Odense, RH, Aalborg. 
Studiet lukket. 
Udtaget til Oral præsentation WCGC Barcelona.  
 

 Recap 
CK mfl  

RECAP: REctum Cancer database for Preoperative radiation. 
Bivirkningsregistrering, planbank, biobank.  82 ptt fra Aarhus inkluderet. Andre 
går med. Vi hører nærmere efter radioterapiudvalgs mødet i juni.    

 
 

Referent René K Olesen,  
Gennemgået ved styregrp telefonmøde 13. maj.  

Udsendt til DCCG onkologigruppen 24.maj 2019.  


