Bestyrelsesmøde i DCCG
Den 1. april 2020 kl 9-12.
Videomøde

Deltagere

Lene H. Iversen (LI), Peter Ingeholm (PI), Camilla Qvortrup (CQ), Birgitte
Brandsborg (BB), Morten Rasmussen (MR), Bo Søndergaard (BS), Michael
B. Lauritzen (ML), Ismail Gögenur (IG), Rikke Hagemann-Madsen (RH),
Tine Plato Hansen (TH), Svend Erik Nielsen (SN), Karen-Lise Spindler
(KL), René Olesen (RO), Jesper Nielsen (JN), Mads Klein (MK), Mette B.
Nielsen (MN), Lars Reiter (LR), Lars Henrik Jensen (LHJ), Tommie
Mynster (TM), Søren Salomon (SS)

Afbud

Inge Bernstein (IT-problemer), Thomas K. Larsen, Per Pfeiffer, Peter N.
Larsen, Lars Bundgaard, Ole Roikjær, Søren Hess, Michael Braüner
Schmidt
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Valg af ordstyrer og
referent
Medlemskab (LI)

Opfølgning fra mødet
d. 9 oktober 2019 (LI)
Orientering fra
formanden (LI)

Ordstyrer: LI
Referent: MN
1. Camilla Qvortrup er valgt enstemmigt til ny formand.
Der var ingen modkandidater.
2. Rikke Hagemann-Madsen er valgt enstemmigt til ny
næstformand. Der var ingen modkandidater.
3. Søren Salomon, Region Syddanmark afløser Niels Hald,
Region Midtjylland, i posten som skifter mellem de to
regioner.
4. Lars Bundgaard træder ud efter at have siddet fuld
funktionstid. Opslag om ny repræsentant fra Region
Syddanmark kommer på DKS’s hjemmeside
5. Peter Ingeholm stopper som formand for databasen
ved udgangen af 2020
6. Lene Iversen træder ud efter at siddet fuld
funktionstid. Opslag om ny repræsentant fra Region
Midtjylland kommer på DKS’s hjemmeside
1. Afventer skrift om endorsement af projekter (IG).
2. Afventer revision af VU servitutter.
1. Bevilling fra RKKP til fortsat drift af databasen
(280.000 kr). Der intet fast budget, men stadig samme
service. Hvis der er særlige aktiviteter kan man søge
om ekstra midler.
2. Årsberetning til DMCG.dk sendt ind rettidigt.
3. Udpegelse af 4 medlemmer til ”Arbejdsgruppe for
revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm”
fra de 4 primær specialer. Deadline er d. 4. maj 2020
kl.12.
a) Onkologi: Lone Nørgård, Rigshospitalet
b) Radiologi: Mona Rosenkilde, Aarhus
Universitetshospital
c) Kirurgi: Ikke udpeget endnu
d) Patologi: Ikke udpeget endnu
4. Hver DMCG skal stille med en repræsentant til TNM-

komiteen. MN blev udpeget ved sidste møde.
5. DCCG har modtaget invitation fra hollandske DCCG til
at deltage med 3 repræsentanter i Scientific
Committee til 10e European Multidisciplinary Colorectal
Cancer Congress (EMCCC) der afholdes i Rom d. 4-7
marts
a)
b)
c)
d)
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COVID-19 og
pakkeforløb

2021. Der er 4 emner:
T1 colorectal cancers (malignant polyps): MR
(Neo) adjuvant treatment of CRC: LHJ
Peritoneal metastasized CRC: LI
Treatment of hepatic and/or pulmonary
metastasized CRC: LI er kontaktet af ledende kirurg mhp om vi kan komme med
nød-anbefaling for hvorledes patienter bedst bringes igennem
denne tid.
1. Kirurgi: Pro: Intet til hinder for at vi afviger fra 14 dags
regel. Det ændrer ikke på prognosen hvis pt. venter op
til 30 dage på kirurgisk behandling. Dog må man
afvige hvis fx stenose symptomer eller avanceret
sygdom. Det må vurderes individuelt. Man må udvise
påpasselighed da der er vist øget dødelighed for
cancerpatienter hvis de inficeres under indlæggelse.
Contra: Det kan give en fejlopfattelse af pakkeforløbs
betydning.
Beslutning: LI og IG udfærdiger et skrift som vil blive
sendt ud snarest til gennemlæsning af bestyrelsen og
Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG.
2. Strålebehandling: Aktuelt er afdelingerne bedt om at
reducere besøg og fraktioner pga. bekymring for
smitte. Man må individuelt overveje 5x5 Gy, men ved
recidiv cancer og downsizing bibeholdes long course
behandling. KL deltager i en europæisk konsensus
statement ift ESMO guidelines. Udgives i den ”grønne”
journal. Er i tråd med radioterapiudvalget. Der vil
komme et link til konsensus statement.
3. Adjuverende behandling: Nødvendig behandling skal
ikke udsættes. Monoterapi og kombinationsterapi
retningslinjerne favner umiddelbart fleksibiliteten.
Bekymring om bl.a. øget recidiv risiko når behandling
udsættes. Derudover bekymring om organbevarende
behandling. Dette berøres ligeledes i den europæiske
konsensus statement. Der bør være en indskærpet
kommentar om at patient forløb optimeres ift
adjuverende behandling.

Konklusion: Der sendes et fælles skrift med kirurgi
samt radioterapi og adjuverende behandling. Laurids
Østergaard Poulsen som er formand for

radioterapiudvalget skal være med.
Skriftet skal opdateres hver måned, så længe
pandemien er tilstede. Tovholder er de der laver
skriftet.
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Orientering fra FU (LI)
Møde d. 27/2-20
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DMCG.dk
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Næste møde
Evt.

Drøftet retningslinjer. Midler fra 2019 til revision af
retningslinjer er ikke brugt. Anmodet om overflyttelse til 2020
hvilket er imødekommet. Således er der nu 335.000 kr.
Peter Christensen, Senfølgeklinik, Region Midt har accepteret
invitation til deltage i arbejdsgruppen. Bør søge Knæk Cancer
midler som er i genopslag med ansøgningsfrist 20/4-20.
CQ har ikke spurgt Hans Frode fra Tarmkræftforeningen pga.
formandsskifte.
Der vil komme en pukkelafvikling i klinikken, kongresser samt
kurser og derfor udsættes årsmødet til 10. juni 2021 med
samme sted og organisation.
Ny kandidat som erstatter Steffen Rosenstock: MK indgår.
Ingen indsigelser.
Derudover skal der udpeges en kandidat til at stille op til
DMCG.dk-FU per 2021 da Mette Yilmaz funktionstid udløber
ultimo 2020. Man skal overveje hvem.
Onsdag den 7. oktober 2020 i Aarhus
Afslutning på dette anderledes møde.
Der rettes stor tak for indsatsen til LI og LHJ med web
applaus.
CQ glæder sig til arbejdet som formand
Mette Bak Nielsen og Lene H. Iversen/2020 04 02

