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Deltagere: Herlev: Svend E Nielsen og Jacob Schou, Hillerød: Fahimed Andersen, Odense: Line 
Tarpgaard og Stine Winther, Rigshospitalet: Camilla Qvortrup, Lone Nørgaard og 
Morten Mau Sørensen, SUH. Jim Stenfatt Larsen og Lars Reiter, Sønderborg Daniella 
Zitnjak, Vejle: Lars Henrik Jensen og Torben Frøstrup, Aalborg René K Olesen og 
Laurids Ø Poulsen, Aarhus Anders Boysen og Anne Ramlov. 

Referat fra onkologisk udvalgs forårsvideomøde inkl. GF: 

Referat fra 
onkologigruppens 
efterårsmøde 2019 
(RO)

Referat formelt godkendt. Referater kan hentes på DCCG hjemmesiden. 

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

CQ

Siden sidst: 
Nyt fra DCCG:
Sidste møde afholdt: 1.4.20 video grundet covid-19 situationen.
Udarbejdet nød-anbefaling for håndtering i covid-19:

https://www.dmcg.dk/om-dmcg/nyheder/nyheder-2018/covid-19-anbefalinger-
pa-kraftomradet/

Årsmøde 2020 aflyst, da der forventeligt vil komme en pukkelafvikling i 
klinikken, samt i afviklingen af kongresser og kurser er det besluttet, at 
årsmødet udsættes til 10. juni 2021 med samme sted og organisation.

Afventer fortsat revision af VU-forretningsorden.

DCCG har modtaget invitation fra hollandske DCCG til at deltage med 3 
repræsentanter i Scientific Committee til 10.European Multidisciplinary 
Colorectal Cancer Congress (EMCCC) (Rom d. 4-7 marts 2021).
Fra onkologigruppen er udpeget Lars Henrik Jensen til deltagelse i gruppen 
(Neo) adjuvant treatment of CRC.

Medicinråd: Onkologigruppen har haft henvendelse til medicinråd i forhold til 
mulighederne for revurdering af Lonsurf efter publikation af det danske studie.
Ikke muligt at få vurderet ikke EMA godkendt medicin derfor ikke mulighed for 
vurdering af TAS+ bev. Formandskabet mente ej heller ikke der var grund til 
revurdering af Lonsurf monoterapi.

Det forventes at fagudvalg for medicinrådet for CRC snart skal vurdere ny 
sag. Lone Nørgaard RH er formand. Aktuelt pågår en opfølgning på om 
sammensætningen af fagudvalget fortsat er aktuelt. Onkologigruppen har haft
forespørgel ang. udpegningsprocessen via regionerne (det er de lokale 
regionalelægemiddelkomiteer der henvender sig til relevant afdeling mhp. 
udpegning af kandidat). Vi skal fra DCCG vælge en ny repræsentant.
På mødet valgte vi Gabor Liposits fra HEV til denne post.

Der er udpeget 4 medlemmer til ”Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for
kræft i tyk- og endetarm” fra de 4 primærspecialer. Vi har udpeget Lone 
Nørgaard, RH fra onkologigruppen.
Ang. retningslinjer: Økonomi overført. Planlægger frikøb af Line Tarpgaard til 
afslutning af processen i sep. 
I retningslinje-udvalg været diskussion omkring proces for godkendelse af 

https://www.dmcg.dk/om-dmcg/nyheder/nyheder-2018/covid-19-anbefalinger-pa-kraftomradet/
https://www.dmcg.dk/om-dmcg/nyheder/nyheder-2018/covid-19-anbefalinger-pa-kraftomradet/


          Referat onkologisk arbejdsgruppe møde 
            Videomøde torsdag d. 7 maj 2020 kl. 9-11.30 

Side 2 af 3

overførte retningslinjer i nye skabelon udløst af at retningslinjer for ”adj. 
rectum” var overført uden tovholder for udvalget var orienteret. 

Per Pfeiffer, OUH og René K. Olesen, Aalborg er udpeget til at indgå i 
arbejdsgruppe for retningslinjer ang. Hipec og CRS.

2 DCCG Onk 
styregruppen.
valg af nyt medlem 

Anders Boysen fra Aarhus og Torben Frøstrup Hansen fra Vejle stillede op til 
den ledige post.  Afstemning via e-mail med én stemme pr. afdeling.         
Anders blev valgt ind med 5 stemmer ud af 9 afgivne.                                  
Aktuelt er styregruppen således sammensat som følgende: 
Camilla Qvortrup, Rigshospitalet, valgt maj 2017, formand siden maj 2018, 
Rene Olesen (sekretær), Aalborg, valgt maj 2015, genvalgt i maj 2018, Svend
Erik Nielsen, Herlev, valgt maj 18, Anders Boysen, Aarhus valgt maj 2020. 
YL-repræsentatnt Stine Brændegaard, Odense, valgt sep. 19.

3 Guidelineopdatering
til nye formater

Line T, CQ, PF

Målet er nu, at vi får alle vores guidelines lagt over i den nye skabelon med 
udgangen af september. 
I øvrigt lægges op til diskussion af evt. udfasning af ældre ikke længere 
aktuelle guidelines.

Processen er tidsrøvende. Line Tarpgaard, OUH frikøbes i september. Gerne 
sammen med Camilla Qvortrup, RH (dvs. samlet 14 dage). 
Krav til referencegennemgang er slækket ifht. de første udmeldinger. 

Levermetastase gruppen er tæt på at kunne rundsende opdaterede 
guidelines, hvor der linkes til vores mCRC retningslinjer for kemostrategi. 

Styregruppen vil tage kontakt til tovholdere for onkologigruppens udvalg i de 
kommende måneder mhp koordinering. Se referat pkt. 6 nedenfor. 

4 Radioterapiudvalget Laurids Østergaard Poulsen er valgt som ny formand. Indtegningsworkshop 
blev afholdt i Aarhus i februar med deltagelse af 12 læger og 5 fysikere. 
Referat herfra vedhæftet som bilag. Opdateret indtegningsvejledninger bliver 
lagt på DCCG hjemmesiden maj 2020. Næste fysiske møde i RT udvalg er i 
Odense 20/10. 

5 Nyt fra KRC 
databasens udvalg 

SEN

Et udvalg bestående af Jim S. Larsen, Roskilde, Lone Nørgaard, RH og 
Svend E. Nielsen (Herlev) har arbejdet på mulige nye onkologiske kvalitets- 
indikatorer. 
Lars Henrik Jensen, vejle blev tilknyttet arbejdsgruppen.
DCCG databasen-gruppen er i gang med et formandsskifte.

6 Status fra 
onkologigruppens 
udvalg 

A:  mCRC: Tovholder CQ
B: Adjuverende st II   SEN
C: Adjuverende st III SEN
D: Adjuverende rectumcancer LØP
E: levergruppen LN, AKB

Punktet udgik grundet reduceret mødetid. 

7 Valg af medlem til 
DCCG bestyrelsen

Ingen er på valg i forbindelse med forårsmødet, men 5 af vores 
repræsentanter er på valg/genvalg op til DCCG bestyrelsesmødet 7. okt. 
Oversigt https://dccg.dk/wp-ontent/uploads/2019/10/Bestyrelsen_2019_10.pdf
 

https://dccg.dk/wp-ontent/uploads/2019/10/Bestyrelsen_2019_10.pdf
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8 Protokoller  Oversigt: https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/ 

Vores protokoludvalg. CQ følger op og indkalder til møde.

SCO-101 protokol starter på Herlev og Aalborg:
Fase 1b-2 forsøg, mCRC, sidste linje irinotecan-resistente, kombination af 
SCO-101 og FOLFIRI. Forsøget er multicenterstudie, men aktuelt opstartet på
Herlev-Gentofte og Ålborg Hospital.

TICC (tumorsspære) protokollen i Vejle har inkluderet ca 80 af de 90 ønskede
ptt.

Disulfiram-protokollen aktuelt pauseret til afklaring af fortsat dosis.

9 DPD test Pressemeddelses fra EMA ang. generel anbefaling af DPD test før 5-FU 
administration. Vil få stor implikation for vores behandling (men også andre 
sygdomsgrupper).
Vi nedsatte et hurtigt arbejdende udvalg bestående af 
Camilla Qvortrup, RH, Morten Mau Sørensen RH , Per Pfeiffer OUH, Jim S. 
Larsen, Roskilde, Laurids Ø. Poulsen Aalborg samt Per Damkier, 
farmakologisk OUH.. 
DSKO orienteres  ligesom lokale ledelser orienteres 
Camilla Qvortrup, RH kontakter LMS.

10 Fastsætte mødedato 
og sted for 
efterårsmødet

10. september i Vejle. Vi regner med et fysisk fremmøde, men vil tilstræbe 
afholdelse i et lokale med mulighed for supplerende opkobling via video. 

11 Evt.
 

Efter de store kongresser ASCO og ESMO vil vi arrangere et videomøde. 
Første gang bliver post ASCO 8. juni kl 15-17.
Torben Frøstrup, Vejle, Laurids Ø. Poulsen Aalborg og Svend E. Nielsen 
Herlev forbereder 3 korte indlæg (koordinerer internt).

Det opfordres til så mange som muligt, også uddannelsessøgende, inviteres 
til at deltage.

Referent René K Olesen
Drøftet og tilrettet ved styregrp møde 14.maj

Udsendt på DCCG onkologigruppens mailliste og lagt på DCCG hjemmesiden 20. maj 2020 

https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/

