
Referat fra DCCC Age møde d. 11. juni 2019 kl. 9.30-16.00  

Sted: Odense Universitetshospital, hovedbygning, 15. sal, lokale 54 

Deltagere: Bolette Danckert, Gabor Liposits, Jesper Ryg, Kirsten Vistisen, Signe Rønsholdt Madsen, Eva 

Jespersen, Jacob Hjelmborg, Henrik Eshøj, Cecilia Lund, Stefan Jeppesen, Stine Winther, Marianne Ewertz, 

Henrik Ditzel, Trine Lembrecht Jørgensen, Katja Thomsen, Lone Lietzen, Henry Jensen, Swetlana Kunwald, 

Charlotte Suetta, Per Pfeiffer 

Afbud fra: Lisbet Rosenbek Minet, Jørn Herrstedt, Maria Hejl Kristensen, Eva Boysen, Ane Borgbjerg 

Verholt, Gitte Persson, Anne-Kristine Weber Giger 

Ikke hørt fra: Troels G Dolin, Lisbeth K Madsen, Lærke Winther 

Der vil være forplejning i løbet af dagen. 

1. Velkomst 

Trine L Jørgensen 

2. Nyt fra DCCC ved Henrik Ditzel 

Vores ansøgning om at blive nationalt forskningscenter er desværre ikke gået videre. 

- Mulighed for at søge DCCC om bevilling på 200.000 til igangsætning af protokol. HD foreslår at 

vi i DCCC Age bliver enige om hvilket projekt vi søger til. 

- DCCC-bevilling: “Ny Medicin” – rettet mod national opgørelse af “Real-life data” på ny medicin. 

Kan søges fire gange årligt 

- Kræftens Bekæmpelse – Knæk Cancer midler. Der er puljer både inden for geriatrisk onkologi 

og multimorbiditet. Vores ansøgninger kan formentlig gå ind under begge kategorier. 

3. Den optimale CGA med inklusion af G-code ved Cecilia Lund  

Gennemgang af Marianne Ørums og Cecilia Lunds forslag til den danske G-code efter at forslag har 

været sendt rundt i vores forum. Diskussion af anvendelsen fremadrettet. 

Tidsaspektet diskuteres. Vurderingen er tidskrævende og der skal tages højde for dette i 

ansøgningerne. Cecilia laver en sammenfatning af dette. 

Diskussion af mulighed for oprettelse af database med adgang til alle – der mangler opsamling på 

hvem der går videre med det. 

Charlotte Suetta om inkorporering af sarkopeni-måling i vores forskning: Det anbefales at 

gennemføre flere funktionstests, bl.a. både håndgrebsstyrke, gait speed og rejse-sætte sig test, 

men også billeddiagnostik: DXA scanning (bedst)/bioimpedans/CT. 

Umiddelbart er G-code tænkt som en basisvurdering, men vi skal overveje opfølgning. 

 

4. Nationalt Center for Geriatrisk Onkologi ved Marianne Ewertz 

Gennemgang af to projekter der søges Knæk Cancer midler til eftersom ansøgningen til Nationalt 

Forskningscenter ikke godkendt. 

 

5. Opdatering på protokolforslag fra sidste møde 

a. “Impact of CGA on QoL, overall survival and the need for admission in patients diagnosed 

with localized NSCLC treated with SBRT – a national randomized study”. 

Stefan S Jeppesen  

Protokollen diskuteret. 

b. “Impact of CGA on treatment decision in older cancer patients considered unfit for cancer 

treatment”. 



Stine B Winther 

Protokollen diskuteret. 

c. “Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor treatment in “real-world” older patients with 

ovarian cancer”. 

Gabor Liposits 

Orientering om status på protokollen. 

d. GO survey 

Gabor Liposits 

Survey forslag diskuteret. Rejst forslag om survey primært skal udsendes til adm. Overlæger 

for. Der arbejdes videre med dette.  

 

6. Nye idéer/protokolforslag? 

a. Validering af onko-geriatrisk screeningsværktøj ved Ceclia Lund 

Protokol-udkast præsenteret. Der arbejdes videre med dette mhp ansøgning til KB 

7. Hjemmeside? FB? Andet forum? 

Trine L Jørgensen 

Vi vil forhøre os hos DCCC om vi kan have to adskilte “hjørner” på deres hjemmeside: 

1.  til upload af værktøjer til brug for alle interesserede samt links til artikler inden for dansk 

forskning i onkogeriatri mm. 

2. Et mere lukket hjørne til gruppens udvekslinger af idéer, status pop studier m.v. 

 

Såfremt det ikke kan lade sig gøre med det “lukkede hjørne”, da mulighed for at oprette facebook 

gruppe for de interesserede. 

 

Trine ser videre på dette 

 

8. Evt. 

Hængepartier: 

- Hvem går videre med oversættelse/indhentning af danske skemaer til brug i G-code? 

Cecilia og Trine sørger for oversættelse 

- Videre arbejde med databaseudvikling 

Afventer 

- Videre arbejde med onkogeriatrisk spørgeskema 

Gabor, Trine & Stefan arbejder videre med dette 

-  

9. Næste møde 

Mandag d. 4. november 2019 kl 9.30-16, OUH 

 


