
 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde i DCCG.dk 2021 

Nye strømninger i diagnostik og behandling af kolorektalcancer 
 

 

26.oktober 2021 på Comwell Hotel Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde 

 

 

Baggrund for årsmøde 

I lyset af de seneste strømninger med udviklinger i den perioperative behandling af patienter med 

lokalavanceret kolorektalcancer samt nye tiltag i forhold til behandling af stadium 4 sygdom, hvor der nu 

kan tilbydes kurativ intenderet onkologisk behandling til patienter med ikke-resektabel sygdom, er der 

mere end nogensinde før behov for en individualiseret tilgang til disse patienter.  

 

I lyset af den begrænsede evidens på disse områder er der endvidere et særligt behov for at tage 

udgangspunkt i danske forhold og danske data. Til dette årsmøde i DCCG har vi derfor sat fokus at få 

præsenteret de seneste studier på området med oplæg til diskussion, samt om disse resultater bør ændre 

vores guidelines. Dagen er opdelt i fem sessioner med foredrag fra nationale eksperter. 

 

Mødet er åbent for alle med interesse i behandling af kolorektalcancer. Det er gratis at deltage. Antallet af 

deltagere kan blive begrænset af eventuelle COVID19 restriktioner. 

 

Tilmelding til Anne Dalsgaard Hansen på adha@regionsjaelland.dk 
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PROGRAM 

 

 

Session 1  

Status for arbejdsgrupperne 09:30-11:00 

• Status fra Formanden (Camilla Qvortrup) 

• Status fra Databasen (Jon Bjerregaard) 

• Status fra Kirurgisk arbejdsgruppe (Lene H. Iversen) 

• Status fra Onkologisk arbejdsgruppe (Camilla Qvortrup) 

• Status fra Radioterapi udvalget (Laurids Ø. Poulsen) 

• Status fra Patologisk arbejdsgruppe (Mette Bak Nielsen) 

• Status fra Videnskabeligt udvalg (Ismail Gögenur) 

 

Kaffe Pause 11:00 – 11:15 

 

Session 2 

 11:15 – 12.30 Lokalavanceret Coloncancer 

• Udfordringer ved klinisk stadieinddeling ved coloncancer (Jakob Kleif) 

• Resultater efter kirurgi for lokalavanceret coloncancer (Mads Klein)) 

• Neoadjuverende kemoterapi ved avanceret coloncancer (Torben Frøstrup) 

 

Frokostpause 12.30 - 13.15 

 

Session 3  

13:15-14:00 Lokalavanceret rectum cancer 

• Kirurgisk behandling af lokalavanceret rectumcancer (Mette Møller Sørensen) 

• Total neoadjuverende behandling ved rectumcancer (Laurids Ø. Poulsen) 

• Individualiseret behandling hos patienter med suspekte laterale lymfeknuder (Jens Ravn Eriksen) 

 

Session 4  

14:00-14:45 Udvikling indenfor personlig medicin til behandling af kolorektal cancer  

• DPD aktivitetsbestemmelse hos alle patienter behandlet med 5-FU (Camilla Qvortrup) 

• Nye strømninger indenfor patologien i forhold til nye molekylære markører (Tine Plato) 

• Selektion af patienter med biopsiverificeret coloncancer til lokal resektion (Ismail Gögenur) 

 

Kaffepause 14.45-15.15 

 

Session 5 15:15-16:15 Fremtidens Stadium IV behandling 

• Immunterapi ved Stadium IV sygdom hos patienter med MSI-h/dMMR colo.rectalcancer (Lars 

Henrik Jensen) 

• BRAF-rettet behandling (René Olesen) 

• Sidste-linie behandling af mCRC (Per Pfeiffer) 

 

Opsamling og afslutning 16:15-16:30 


