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Referat af DCCG onkologigruppens efterårsmøde
1

Referat fra forårs
video mødet 7. maj

Godkendt.
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Nyt fra formand
Camilla Qvortrup
(CQ)

CQ orienterede om projekt Sammen om valg. Man har indsendt fornyet
ansøgning til KB om en kursusrække angående fælles beslutningstagen.
DCCG onk online post ASCO var en stor succes. Vi afholder dog ikke online
post ESMO, da SKA har taget initiativ. Der vil blive planlagt tilsvarende møder
fremadrettet i tilslutning til de store kongresser.
Gabor Liposits udpeget som medlem fra DCCG til fagudvalg til medicinråd for
KRC. Fagudvalget er for tiden indkaldt til vurdering af encorafinib i
kombination med cetuximab til BRAF V600E muteret mCRC (BEACON). Lone
Nørgaard er fagudvalgsformand.
CQ orienterede om strategiplan og handleplan fra DMCG.dk
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DPD test

Et nationalt udvalg er nedsat. DCCG repræsenteret ved Per Pfeiffer, OUH og
Camilla Qvortrup, RH
Udvalget er indkaldt 17. sept.
Lone N viste et infobrev, der anvendes på RH med afdelingsledelsen som
afsender. Vi tog en status på hvor langt man er på de forskellige centre til
inspiration. Generelt er der nogen frustration over timingen ifht at kunne få en
fælles udmelding fra Sundhedsstyrelsen.
Vi diskuterede fordele og ulemper ved hhv genotypisk og fænotypisk testning.
Der er indsendt statusartikel til ugeskriftet om DPD med CQ og PP som
medforfattere.
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Opstart af vores
protokoludvalg

CQ indkalder til møde.
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Nyt om databasen
Svend E Nielsen
(SEN)

Peter Ingeholm stopper som formand. Jon K Bjerregaard, RH er kandidat fra
onkologigruppen. Data for 2019 låses i sept forud for møde om årsrapporten i
nov.
Vores interne indikatorarbejdsgruppe (JS, LHJ, LN og SEN) har ikke haft
mødeaktivitet siden efteråret. Fortsat ønske om mulighed for registrering af
recidivdata fx i forbindelse med 12 og 36 mdrs CT. Aktuelt registreres alene
overlevelse.
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Valg eller genvalg til
DCCG bestyrelsen

DSKO har 7 pladser i DCCG bestyrelsen med valgperiode på 3 år. Vi havde i
år 5 medlemmer på valg. Proceduren er, at onkologigruppen indstiller til
DSKO. Stillingerne har været slået op pr mail til hele onkologigruppen
24.08.2020.
For Region Midt indstillede vi Anne Ramlov (nyvalg efter Karen Lise Spindler,
der ikke genopstillede). For Region Syd indstillede vi Torben F Hansen fra
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Vejle (nyvalg efter Lars Henrik Jensen, som ikke genopstillede). Per Pfeiffer
fra Odense blev genvalgt. Fra Region H blev Camilla Qvortrup og Svend E
Nielsen genvalgt.
Indstilling godkendt ved DSKO.
Herudover er René K Olesen fra Region N og Lars Reiter fra RSJ valgt ind i
bestyrelsen sidste år.
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Orientering fra
gruppe ang revision
af pakkeforløb
Lone Nørgård (LN)

LN gav en status om arbejdet i gruppe ved SST om revision af pakkeforløb,
DCCG har 4 repræsentanter: Lone Nørgaard (onk). Lene Iversen (kir), Tine
Plato (patologi), Mona Rosenkilde (rtg).
Planlagt møde d. 17.09.2020.
Lone Nørgaards slides fra mødet er vedhæftet for detaljer.
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Status fra
onkologigruppens
udvalg

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 medlemsstatus. Supplering med nye udvalgsmedlemmer,
hvis behov.
Medlemmer af retningslinjeudvalg, radioterapiudvalg mfl. vælges for 3 år ad
gangen med mulighed for genvalg.
Medlemsoversigt i enkelte udvalg pr. maj 2019:
-

Radioterapiudvalg:
Formand: Laurids Østergaard Poulsen. Indtegningsvejledningen er
kommet på hjemmesiden. Guideline ”Strålebehandling ved
rectumcancer” er i proces med at blive lagt over i ny skabelon.
Rapidoartiklen afventes inden stillingtagen til om der skal nedsættes
multidiciplinær gruppe. Radioterapiudvalget mødes i Odense eller
online 20. oktober.

-

Videnskabeligt udvalg:
Anders Jacobsen, Torben Hansen, Camilla Qvortrup, Lars Henrik
Jensen. Nyt forslag til forretningsorden vil blive behandlet på DCCG
bestyrelsesmødet 7. okt.

-

Styregruppe for databasen:
Svend Erik Nielsen (marts 2016).

-

Medlemmer i levergruppen:
Lone Nørgaard, Anders Kindberg Boysen, Lene Vestermark
udtræder. Line Tarpgaard indstilles enstemmigt som repræsentant til
levergruppe fra Region Syd. Internat afholdt i januar.

-

-

Retningslinjer udvalg:
mCRC
Tovholder: Camilla Qvortrup (2018)
Lone Nørgaard, Per Pfeiffer, Line Tarpgaard, Jacob Schou, Kell
Østerlind. Ander Boysen indtræder i udvalget.
CQ og Line Tarpgaard lægger indhold over i nye skabelon (sept.).
Adj. behandling af c. recti
Tovholder: Laurids Østergaard Poulsen (nov. 2016)
Mette Yilmaz. Svend Erik Nielsen, Line Tarpgaard.
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Der skal tages stilling til aldersrekommandationer, så de er ens ifht
koloncancer.

9
10

Nyt fra kongresser

Gennemgang af
aktuelle og nye KRC
protokoller i DK

-

Adj. behandling af st. II (MDT gruppe)
Tovholder: Svend Erik Nielsen (2016)
Lars Henrik Jensen, Fahimed Andersen
Laurids Østergaard Poulsen, Line Tarpgaard

-

Adj. behandling af st. III
Tovholder: Svend Erik Nielsen (2016)
René Olesen, Camilla Qvortrup, Lars Henrik Jensen, Line Tarpgaard

SKA afholder GI post ESMO online 21. okt.
Det er fortsat uafklaret om EMCCC European Multidiciplinary Colorectal
Cancer Congress marts 2021 afholdes fysisk i Rom eller virtuelt.

For oversigt se: https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/
Husk at give besked på protokoller@cancer.dk ,hvis i starter nye protokoller
op eller lukker ned for inklussion i andre, så oversigten er opdateret. Gosla
Tuxen fra Onkologisk afd i Herlev er lægelig konsulent på databasen. Hun
gennemlæser teksten før noget lægges online.
Internationalt studie planlagt: TAS 102 randomiseret us +/- bevacizumab med
ca. 490 ptt initieres i nov/dec i Odense, RH, Herning og Aalborg. Per Pfeiffer
er PI.
Disulfiram protokollen er på hold grundet toxicitet. Amendment indsendt.
SCO-101 protokollen, resensitivering af irinotecanfølsomhed Herlev og
Aalborg. Tidligt fase II med få pladser til en start. Der har været uventet febril
neutropeni hos flere af de første ptt.
En protokol til BRAFV600E muteret mCRC med encorafinib i kombination
med cetuximab hver 14. dag er indsendt til VEK samt LMS inkl serielle
biopsier til forståelse af resistens og genomisk profilering. RH(CQ),
Odense(PF), Aalborg (LØP).
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Evt inkl næste
mødedato:

Forårsmødet planlægges torsdag den 15. april 2021 forhåbentligt som fysisk
fremmøde i Aarhus (formegentlig med mulighed for suppl video opkobling) .
Referent René K Olesen 10.09.20
Tilrettet af styregrp 15.09.20
Udsendt pr mail til DCCG onkologigruppen 16.09.20
Lægges på DCCG hjemmesiden

