Rapport fra DCCG Ad Hoc radioterapi udvalg
Gruppen har ikke afhold mle i len fhrgangne perihle, en ler er nu toleod
sdulier vel recdu cancer RECAP, sh basis fhr prhspektve koiniske sdulier.

iloer fra DCCG to edaboering af

RECAP sdulied har inkoulered ere enl 50 patender i Århus, en mvrige afleoinger afvender sdalig leodageose.
Aooe afleoinger har fåed tobuld iloer to frikmb af oæge to sa arbejled, en ler har væred begrænsele
uoigheler fhr ad ulnyte iloerne på le enkeode afleoinger i fhr af boa. begrænsninger på uoighelerne fhr
frikmb.
Der er nu toleod hpsdards iloer fra DCCG to sdmte to fæooes sa arbejle, hg ler vio boive inlkaold to
afholeose i lece ber ånel.
Foere afleoinger poanoægger ad leodage i Nehoar, hg sdår fhr nærkh

mle

hp.

enle hpsdard i sdulied.

Sdardreck prhdhkhooen inkoulerer patender i lense, Århus er u illeobard fhresdåenle hpsdard, mvrige
afleoinger afvender resshurcer. Fase III lesignprhcessen er inloeld.
Den revilerele nathnaoe redningsoinje fhr sdråoebehanloing af recdu
prhcesser el reteoser igen.
Prhcessen

cancer er koar to hmring efer ere

el ad ulfhr e adoas hg inldegningsvejoelning afvender resurser to ad færliggmre arbejled.

Kh
enle reoevande mler; ESM 2018 afholes i Munchen, len 19-23 hkdhber, EMCCC 2019 afholes to
Mards i Lisabhn, hg absdracd phdaoen nu er åben, sa d The Firsd Muotlicipoinary Nhrlic Meetng hn Anao Cancer
len 8-9 Nhve ber i Århus (www.nhac.lk), ler kan have inderesse fhr sdråoederapi inderesserele oæger, fysiker
hg bækken kirurger fra DCCG.

DCCG bestyrelsesmøde 10. oktober 2018
Beretning fra databasen siden sidste bestyrelsesmøde
Ændringer i styregruppen


Rita Kaae Pilegaard er udtrådt af styregruppen

Projekter/opgaver/nyheder






Analyseportalen er i drif kort td endnu. Det er fortsat uklart voordan oi fremadretet oil
kunne leoere lister med manglende registreringer tl afdelingerne. Adgang tl egne lokale
data skal foregå oia de regionale LIS-systemer. Databasen kan ikke yde support tl disse
systemer.
KMS skemaet er reoideret med oirkning fra 1.1.2019. Informaton om ændringer oil tlgå de
kirurgiske afdelinger i god td inden årsskifet.
Indikatorårsrapporten bleo publiceret 28.9.2018. Indikatordatasætet er leoeret tl de
regionale LIS-systemer.
Den kliniske årsrapport foroentes publiceret ultmo oktober.

Peter Ingevolm
Formand for Dansk Kolorektal Cancer Database
1.10.2018

DCCG bestyrelsesmøde 10. oktober 2018
Beretning fra DTS – Dansk Tarmkræf Screeningsdatabase
Der har været afoldt 2 møder i styregrp&&en – senest 4/10 hvor årsra&&orten er gennemgået.





Cancerdetektonsrate 5,9% (DK) men variaton mellem afdelingerne.
Andelen af tdlig cancer omkring 00% - lidt afængig af defnitonen
Mere fokps &å disse, s&ecielt kvaliteten af kolosko&i og lokalbehandling
Intervalcancer &å vej ind som indikator - 21,9 cancere &r 10.000 deltagere

Velbesøgt sym&osipm &å BBH d. 28/9:

Danish Colorectal Cancer Screening Sym&osipm

Stgende interesse for datapdtræk fra DTS databasen, ofe i kombinaton med DCCGss database.

Ole Roikjær
DKS medlem i DTS styregrp&&e

Afrapportering ti DCCG bestyreisesmøde 10.10.2018
Kirurgisk arbejdsgruppe
Lene H. Iversen
Siden bestyreisesmødet i marts 2018, er det biot afoidt 1 eidagsmøde.

Emner be andiet på mødet om andiede bi.a.:
-

Revision af eksisterende retningsiinjer, gennemgang og godkendeise af
o

Akut iieus

-

Informaton om nye regier for kiiniske retningsiinjer

-

Gennemgang af besiutningsstøtevvrktøj udvikiet af DAMAN om vaig meiiem
permanent stomi eiier anastomose (rectumcancer). KA fnder ikke produktet
fvrdigudvikiet ti øring endsige kiinisk brug endnu og ar indsendt øringssvar ti
DAMAN.

-

Status vedr. ALASCCA triai, som kører i Aar us og Randers. Opstart i Viborg
pianivgges.

-

Peter Inge oim, som formand for databasen, deitog og indikatorrapport og ideer
ti revideret KMS 201 skema biev drøtet, erunder at der vii biive udarbejdet et
vndret flow i skemaet, såiedes at indtastning og registrering vii biive mere
orienteret eter be andiingsstrategi. Ønske om fremadretet at registrere fraiity
med score biev drøtet.

-
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Bilag j. Referat fra Nationalt MDT udvalg (Rikke Hagemann)
DMCG.dk har i foråret 2017 ater ddeget et MDT-konference dvalg, mhd at følge og styrke
imdlementeringen af Vejledningen, som dkom i feb.2016. Kommissori m og b dget nder DMCG.dk (via
RKKP-midler) for aktvitet i 2018-19.
Medlemmer:

MDT-konferencens arbejdsgruppe:
Lene L ndvall, overlæge, klinikchef, Gynækologisk Klinik, RH (formand)
Jens Hillingsø, overlæge, klinikchef, Kir.gas.og transdlant.klinik, RH
Lone Nørgaard Petersen, overlæge, Onkologisk Klinik, RH
Jon Thor Asm ssen, overlæge, Radiologisk Afd OUH
Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, overlæge, Klinisk Patologi, Vejle Sygeh s
Henrik Lajer, overlæge, Gynækologisk Klinik, RH
Torben Rasm ssen, overlæge, L ngemedicinsk afd., AUH
Karsten Nysom ( dtrådt, dga manglende td),
Michael Borre, overlæge, formand for DMCG
Pernille Dehn (sekretær)
Aktvitet:
Efteråre r201 7: dsendt sdørgeskema tl alle DMCG’ernes Formænd mhd indsamling af data om akt elle
tlstand af MDT-konferencerne
Ultimorvin errfoebr201 8)f: (Pilot- )Skema – Model fra sociolog Merete Wat Boolsen
MSC: The ’Most Signifcant Change’ Techniq es. htd://www.mande.co. k/docs/MSCG ide.ddf
Denne teknik arbejder med dviklingsdersdektver.
Det vil være m ligt at kombinere den bag dsk ende eval ering af imdlementeringen med et
dviklingsdersdektv/-strategi . Man kan sige noget kvalifceret om dfordringer med imdlementeringen,
men samtdig også dstkke dviklingsstrategier/-områder for MDT-konferencerne.
Maj/Junir201 8): Der dsendtes endeligt skema tl den indsamlede ansvarlige lokale MDT’ers tovholdere og
senere også DMCG formænd for de fre største cancergr dder, l nge, drostata, mamma og KOLOREKTAL
mhd at disse sk lle videresende tl alle MDT-deltagere. Svardrocent overall 30,6% (618 dotentelle
resdondenter/ 189 total antal besvarelser), (19% -42% og sdecifk for KRC 25%(283 dotentelle KRC
resdondenter)).*
Der viste sig sværere end forventet at få svar/resdonsraten od. Se deltaljer for besvarelse/foreløbige
res ltater då vedhæfede POSTER –denne er dræsenteret tl DCCC og DMCG.dk’s Kræfforskningsdage
28.8.18.
Vi skal br ge ndersøgelsen tl at forme MDT konferencerne – at forbedre det tværfaglige samarbejde og
datentbehandlingen. Den manglende vol men i besvarelserne vil give indikatoner, men ikke være
tlstrækkelig tl sdecifkke dsagn, om at MDT-konferencen redræsenterer en værdi (som er nder dres).
FREMTID: data skal yderligere gennemarbejdes og dræsenteres, form og indhold skal drøfes då kommende
møder i eferåret 2018
*Vedhæfet POSTER: Nationalrs a usråårimålemen eringenraorMDfT-koonoerencoenrnrdel agernesråersåekotiv

Onkologisk arbejdsgruppe, afrapportering tl bestyrelsesmøde DCCG, d. 10/10-18
Onkologi-arbejdsgruppens styregruppe har konsttueret sig således at den fra Maj 2018 er bestående af:
Camilla Qvortrup, RH (formand)
René Krøjgaard Olesen, ÅUH (sekretær)
Lars Henrik Jensen, Vejle
Svend Erik Nielsen, Herlev
Laurids Østergaard Poulsen, ÅUH (Yngre læge)
Angående retningslinjer:
Retningslinjer for:
”Adjuverende kemoterapi tl patenter med kolon eller rektumcancer st II Ver. 1.0” Tovholder Svend Erik Nielsen
”Adjuverende kemoterapi tl patenter med koloncancer st III Ver. 4.1 Tovholder Svend Erik Nielsen
”Adjuverende kemoterapi tl patenter med rektumcancer ver. 4.0” Tovholder Laurids Østergaard Poulsen;
”Medicinsk onkologisk behandling af metastaserende kolorektal cancer Ver. 4.0” Tovholder Camilla Qvortrup
er udarbejdet og gennemgået efer kommentarer i højringsperioden og er tlgængelige på hjemmesiden.
Vedrørende overførelse af de onkologiske retningslinjer tl de nye skabeloner og vejledninger, har Line Tarpgaard,
OUH, stllet sig tl rådighed for ved frikøb at udfører arbejdet med at overføre de aktuelle onkologiske retningslinjer.
Anslået tdsforbrug fuldtds arbejde i én måned.
I første omgang stles imod at overføre og tlreee retningslinjen: Medicinsk onkologisk behandling af metastaserende
kolorektal cancer og i 2019 arbejde videre med de øvrige onkologiske retningslinjer.
Der er planlagt et DCCG Onkologi arbejdsgruppe internatmøde 10.01.19 - 11.01.19 hvor onkologiske retningslinjer
skal gennemgås.
Angående Databaseudvalget:
Onkologisk arbejdsgruppe er repræsenteret ved Svend Erik Nielsen. Angående specifkke onkologiske data vil der for
2017 blive kørt algoritme for 1) neoadjuverende behandling af cancer rect, 2) adjuverende behandling af kolorektal
cancer og 3) 1. linie behandling.

Næste planlagte møde i onkologisk arbejdsgruppe er d. 31/10-18

24/9 2018 Camilla Qvortrup, på vegne af styregruppen

Rapport fra Arbejdsgruppen for Patologi
Siden sidste møde i DCCG.dk’s bestyrelse, har arbejdsgruppen afholdt et møde d. 30. april 2018 på
Roskilde Sygehus, hvor vi drøftede følgende:
-

Status om KRAS, BRAF og NRAS analyser på de forskellige patologiske afdelinger i Danmark: ulighed
mellem de forskellige regioner.

-

Opfølgning på rapportering af tumorbudding.

-

Behov for revidering af vores forskrifter.

-

Opsummering fra Region Midt og Nordjyllands MDT-kursus.

Formanden for arbejdsgruppen har også deltaget i et internat om retningslinjer sammen med formændene
for de øvrige grupper samt med repræsentanter fra yngre kirurger, onkologer og patologer. Til internatet
deltog således Lars S. Börnsen på vegne af Foreningen af Yngre Patologer (FYPA). Lars skal medvirke til at
opgradere patologernes retningslinjer/forskrifter.

Næste møde: Sønderborg i den 5. november.

Filomena Barreto
(Sønderborg, 02.10.2018)

Afrapportering fra Videnskabeligt Udvalg
Udlevering af data-udtræk fortsat fint via RKKP.
Siden sidst i VU:
Validering af databasen:
Valideringsarbejdet hvad angår indhentning af data er afsluttet. Projektgruppen anført af
Katrine Emmertsen er i gang med at lave dataanalyser. De præliminære data er præsenteret
som poster, første gang på Danske Kræftforskningsdage i August 2018.
Prospektiv registrering af kirurgisk kvalitet ved TaTME:
Der er aktuelt over 50 patienter med data i denne database hvoraf hovedparten har
prospektiv 1 års opfølgning. Meget vigtige resultater, idet der er fokus på funktionelle
outcomes. Der er planlagt en komparativ undersøgelse ved anvendelse af andre prospektive
studier fra DK (ROLAR data).
NEOLAR:
Næsten alle sites er aktive. Der er rekrutteret over 15 patienter primo oktober. Store
udfordringer med at få landet samarbejdsaftaler med de radiologiske afdelinger på næsten
alle sites. Dette forhold bør drøftes i DCCG regi.
Der er ikke faldet nogen endelig planer vedrørende translationelle studier i NEOLAR, ej heller
radiologiske tillægsstudier.
Endorsements: Der kommer løbende ansøgninger vedr ”endorsement” af
protokoller. Siden sidst er STAR-TREC, IMPROVE-IT og ALASKA trial endorset.

MVH
Ismail Gögenur
Formand VU

