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Nyt fra DEGC  

Nyt formandskab og nye vedtægter, inklusiv nedsættelse af forretningsudvalg. De nye kliniske retningslinjer 

er godkendt i 2020, og der er etableret en ny hjemmeside (DEGC.dk). Det årlige, nationale symposium og 

styregruppeseminar kunne ikke afholdes grundet COVID-19, bliver planlagt til 2021. Efter 

onkologigruppemødet 13.1. er medlemslisten opdateret og vil blive lagt på hjemmesiden. Flere af 

onkologigruppens medlemmer sidder i fagudvalg i MR, aktuelt afventes færdigbehandling af to sager 

(Lonsurf som 3.linje til adenocarcinomer, og Nivolumab som 2.linje behandling til planocellulære 

carcinomer). 

Nyt fra ØGC 

I oktober 2020 beslutning om at nedlukke DMCG, sendt officielt brev til Regionerne, RKKP og DMCG.dk, en 

enig ØGC bestyrelse skønner ikke længere, at der er faglige eller organisatoriske argumenter for paraply-

DMCG´en.   

Status vedr. DEGC databasen  

Jon beskrev arbejdet (ongoing) med forbedring af databasen med revision af denne og overgang til ny 

platform. Der skal kigges på både revision af variable og revision af skemaerne i databasen samt opdatering 

af indikatorerne, så de afspejler de kliniske retningslinjer, der er udpeget arbejdsgrupper til dette. Drøftede 

kommende projekt omkring registrering af klinisk forsøgsdeltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser 

(KB/DCCC) og enighed om, at vi fra onkologisk side er kritiske overfor relevans og betydning og vil rejse det i 

DEGC forretningsudvalg. 

Nationale retningslinjer 

Godkendte, opdaterede retningslinjer for kurativ og palliativ onkologisk behandling i september 2020, 

afventer plan for opdatering, punktet tages op i forretningsudvalget. Retningslinjerne anbefaler 

undersøgelse for tilstedeværelse af dMMR/MSI-H for patienter med resektabelt adenocarcinom i ECV, og 

hvis der findes dMMR da nøje at overvåge behandlingseffekt, hvis man finder indikation for perioperativ 

kemoterapi, da post-hoc analyser i randomiserede studier har vist positiv prognostisk, men negativ 

prediktiv effekt ved behandling af dMMR ptt med perioperativ kemoterapi. Forslag om en skærpet 

formulering, så ptt med dMMR ikke skal behandles med perioperativ kemoterapi. Punktet tages op igen 

ved kommende revision af retningslinjerne. 

Status for DPD test 

Camilla redegjorde for national koncensusrapport vedr. DPD-aktivitet og behandling med fluoropyrimidiner 

(FP), rapporten er i høring. Rapporten anbefaler, at DPD-aktivitet bør vurderes før behandling med FP, og at 

både fæno- og genotypisk test bør være til rådighed. Der er anbefaling til dosering af FP afhængig af DPD-

aktivitet. Aktuelt er analyserne ved at blive sat op, med svartider og set-up, der lever op til diverse 

pakkeforløb.  
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Igangværende og nye protokoller 

Følgende protokoller gennemgået: 

CURE og introducere Fase II undersøgelse af målrettet behandling mod HER2 til patienter med HER2 positiv 

planocellulær esofaguscarcinom v/ Morten.   

Langtidsopfølgning på nationalt studie med perioperativ kemoterapi ad modum Magic v/ Anders Larsen fra 

Aalborg.  

DART og PROTECT  v/ Hanna og Marianne.   

LEVECA v/ Jon 

 

Protokollerne repræsenterer kun et udsnit af den samlede protokolaktivitet, vil undersøge, om vi kan 

udarbejde en samlet protokoloversigt, som kan ligge på hjemmesiden. 
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