
Ansøgning til DSG´s bestyrelse vedr. oprettelse af en onko-geriatrisk 
interessegruppe under DSG: Onko-Geri Special Interest Group (SIG) 

 

Navn: Onko-Geriatrisk Special Interest Group 

Formål og Relevans for DSG´s medlemmer: 

Vi er flere læger aktive i selskabet, som ønsker tilladelse til at opbygge en onko-geriatrisk gruppe under 
DSG. I takt med den aldrende befolkning, stiger antallet af ældre patienter med kræft. Samarbejdet mellem 
geriatere og kræftbehandlende afdelinger er stadig sparsomt, men voksende, også indenfor forskningen. Vi 
mener at feltet nu er vokset til et niveau, hvor det giver mening at skabe en formel interessegruppe under 
DSG. Formålet med gruppen vil være: 

 At samle geriatriske læger (og på sigt tværfaglige kollegaer) med interesse for onko-geriatri i et 
netværk 

 At netværket danner konsensus vedr. geriatrisk vurdering af ældre kræftpatienter, samt beskriver 
opgaver og samarbejdsmodeller omkring den ældre patient med kræft 

 At facilitere undervisning i/viden om geriatri for læger på kræftudredende og kræftbehandlende 
afdelinger 

 At facilitere undervisning i/viden om onko-geriatri for læger i hoveduddannelse i geriatri. 
 At facilitere undervisning i/viden om geriatriske emner for sygeplejersker på kræftudredende og 

kræftbehandlende afdelinger 
 Mulighed for faglig sparring vedr. behandlingen af ældre med kræft i Danmark 
 At opbygge multicenter forskningsstudier på tværs af landet 
 At læger i selskabet som ønsker at vide mere om emnet/ ønsker at sparre om geriatrisk vurdering 

til ældre kræftpatienter eller forskningsprojekter, kan finde kontaktoplysninger til gruppens 
medlemmer på DSG´s hjemmeside. 

 At kunne bruge gruppen som bagland i ansøgninger og i international sammenhæng 

 

Metode:  

At udvikle undervisningsmateriale i onko-geriatri 

At skrive protokoller til multicenterstudier 

At danne konsensus om geriatrisk vurdering af ældre kræftpatienter i Danmark 

 

Forventet første mødeaktivitet: 

Stiftende møde ved DSG´s årsmøde 2023, hvor vi vil sikre gruppens medlemmer og få et hurtigt overblik 
over hvor i Danmark der foregår 

1) Formaliseret onko-geriatrisk samarbejde 
2) Formaliseret samarbejde mellem geriatere og kræftkirurger 
3) Onko-geriatrisk forskning og en oversigt over aktuelle projekter 



Derudover ønskes medlemmernes forventning og ønsker til gruppens aktiviteter belyst.  

Formand: Cecilia Lund, Overlæge, Ph.d., klinisk lektor, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, 
Editorial board member Journal of Geriatric oncology, og i styregruppen i DCCC- Age (dansk onkogeriatrisk 
interessegruppe) og medlem af SST´s udvalg for Kræft. Aktuelt ph.d.vejleder for 6 onko-geriatriske ph.d- 
projekt 
Næstformand: Danny Bech, MD, HU i Geriatri, Ph.d.-studerende (onkogeriatri projekt) Geriatrisk afdeling, 
Aarhus UH 
 
 
Kommunikation og mødestruktur: 

 Biannual Onlinemøder (juni og oktober) 
 Fysisk møde én gang årligt i forbindelse med DSG´s årsmøde 

 
Økonomi og finansiering:  
Der vurderes ikke, at der I det kommende år vil være udgifter forbundet med SIG-gruppen. (fysisk møde I 
forbindelse med årsmødet 23 samt onlinemøder) 
På sigt vil vi søge Kræftens Bekæmpelse og DCCC om støtte til afholdelse af møde eftermiddag / aften før 
årsmødet, samt evt. til en workshop I løbet af året. 
 
 
Medlemmer:  
Cecilia Lund  Region H 
Danny Bech  Region Midt  
Marianne Ørum Region Midt  
Jesper Ryg  Region Syd 
Lone Lietzen   Region Midt 
Linda Michelsen Region H 
Charlotte Suetta Region H 
Lisbeth Rygaard Jensen Region H 
Katrine Storm Piper Region H 
Ann-Kristine Weber Giger Region syd 
Troels Gammeltoft Dolin Region H 
Katharina Skovhus Prior Region Midt 
Mathilde Glud Christensen Region Sjælland 
Hanne Elkjær Andersen Region H 
Ellen Holm  Region Sjælland 
 
 
 
 


