
 

Årsmøde i DCCG torsdag den 6. oktober 2022  

 
Smedjen, Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C. 

 

 

 

Til DCCG’s årsmøde 2022 har vi sat fokus på to særlige grupper af patienter – nemlig de skrøbelige 
patienter og de yngre patienter. 

Der vil blive taget udgangspunkt i danske forhold og danske data, men også med en international 
oplægsholder til inspiration af hvordan vi kan videreudvikle områderne i Danmark. 

I sessionen om den skrøbelige patient vil vi få en status på området fra en geriater, onkolog og kirurg. 
Herudover et oplæg om hvordan vi forhåbentligt kan optimere disse patienters forløb. 

Ved sessionen om de yngre patienter vil der blive drøftet særlige forhold ang. drøftes i forhold til 
incidens, molekylærgenetik og genetisk testning. 

Derudover vil der være en session om de nye onkologiske organbevarende strategier ved lokaliseret 
kolon og rektum cancer samt dele erfaring i den radiologiske evaluering. 

Vel mødt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kl. 9.00 - 9.30  Ankomst og kaffe  

 

Kl. 9.30 - 10.45 Session 1 Status for arbejdsgrupperne 

• Status fra Formanden  

• Status fra Databasen  

• Status fra Kirurgisk arbejdsgruppe  

• Status fra Onkologisk arbejdsgruppe 

• Status fra Radioterapi udvalget 

• Status fra Patologisk arbejdsgruppe 

• Status fra Videnskabeligt udvalg 

 

Kl. 10.45 -11.15  Kaffepause 

 

Kl. 11.15 - 12.30 Session 2 VU session: Den skrøbelige patient  

● Status på den danske population af skrøbelige tarmkræftpatienter – Ismail Gögenur 

● Præhabilitering af tarmkræftpatienten - Rasmus Bojesen 

● Onkologisk behandling af den skrøbelige patient - Stine Brændegaard  

● Geriatrisk optimering af den skrøbelige patient – status og fremtidige forskningsprojekter – 

Cecilia Lund 

● Ny national præhabiliteringsprotokol før kirurgi for tyktarmskræft - Katrine J. Emmertsen 

 

Kl. 12.30 - 13.30 Frokostpause  

 

Kl. 13.30 - 14.30  Session 3 Onkologiske organbevarende strategier 

● Onkologisk organbevarende behandling  

• Radioterapi - Laurids Østergaard Poulsen 

• Immunterapi - Julio Garcia-Aguilar 

● Radiologisk evaluering efter onkologisk organbevarende behandling – Søren R. Rafaelsen 

 

Kl 14.30 - 15.00 Kaffepause  

 

Kl. 15.00 - 16.15 Session 4 Early onset colorectal cancer 

● Danske data vedr. incidens, prævalens, komorbiditet fordelt efter alder hen over årene – 

Ismail Gögenur 

● Molekylær og histo-patologisk karakteristik af den yngre tarmkræftpatient – Erik Frostberg 

● Hvad får vi ud af genetisk udredning af de yngre patienter? – Charlotte Lautrup 

● Internationalt perspektiv – Julio Garcia-Aguilar 

● Diskussion 10 min 

 

Kl. 16.15 - 16-30 Opsamling og afrunding  


