
 
 
 
 

 
 
 
FORORD                        Aarhus, den 28. februar 2015  
 
Det er igen i år og for anden gang med glæde, at kunne præsentere dette samlede bind indeholdende 
årsberetninger for 2014 for samtlige 24 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. Det har været endnu et 
travlt men også spændende år og DMCG’ernes medlemmer skal have tak for fortsat engagement og store 
arbejdsindsats.  
 
Årsberetningerne har i det forgangne år vist sig at udgøre en overskuelig og yderst vigtig dokumentation af 
DMCG’ernes mange aktiviteter. De er med til at synliggøre og profilere DMCG organisationen overfor dels 
de mange samarbejdende instanser, men også indbyrdes kan de anvendes. Via gruppernes beskrevne 
aktivitet og udfordringer forventes beretningerne tillige fremadrettet at kunne bidrage ved 
argumentationen for de enkelte gruppers finansieringsbehov. Gennem de over mange siders 
afrapportering for 2014 kan der indhentes inspiration og udveksles erfaringer blandt de imponerende og 
talrige aktiviteter, som grupperne i løbet af sidste år har initieret eller vedligeholdt. Det drejer sig udover 
de finansierede opgaver, som løbende opdatering af de kliniske retningslinjer samt drift og udvikling af de 
kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser, også om fx videnspredning i form af møder, symposier og 
konferencer, samt fagudvalgsarbejde og forskningsaktiviteter. Rapporterne belyser dog uændret også, at 
flere af DMCGs typiske kerneopgaver mangler varetagelse eller indskrænkelse heraf pga. manglende 
finansiering.   
 
DMCG.dk Cancer Benchmarking Consortium er i dette forord væsentligt særskilt at fremhæve.  Rapporten, 
som bygger på de kliniske databaser indenfor bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og æggestokkræft, 
demonstrerer væsentligt forbedrede overlevelsestal i perioden efter bl.a. kræftplaners og DMCG’ernes 
tilblivelse. Dette til trods for, at den aktuelle opfølgningsperiode endnu ikke rummer den forventede 
gevinst ved indførelse af bl.a. pakkeforløb og screeningstiltag. Behandlingsresultaterne anses i øvrigt ved 
sammenlignelige patienter at ligge på niveau med lande, som vi normalt sammenligner os med. En udtalt 
og stigende komorbiditet udgør i denne sammenhæng en væsentlig udfordring. 
 
Udviklingen af nationale retningslinjer mhp. øget standardisering af Multidisciplinære Teams (MDT’s) 
konferencer var et hovedtema under årets DMCG.dk Repræsentantskabsmøde i august, hvorfra en ny og 
vigtig arbejdsgruppe (”MDT-udvalget”) blev etableret. DMCG.dk prioriterer dette arbejde og vil være med 
til at sikre kvalitetsudvikling af MDT konferencer i Danmark.  
 
Endnu engang tak til de enkelte grupper og deres kliniske bagland for deres store engagement i det 
foregående år.   
 
Vi har allerede taget hul på 2015, som udover at en øget kræftindsats er sat på finansloven tillige byder på 
flere spændende aktiviteter og arrangementer, hvilket afspejles af dette års handleplan og 
aktivitetskalender.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Borre 
Formand for DMCG.dk, DUCG, og DAPROCA 
Professor, overlæge, ph.d., dr. med 

http://dmcg.dk/


  

 
 
 

 
 
 
 
HANDLEPLAN 2015 for DMCG.dk 
 
Fokusområder 

1. Kliniske retningslinjer: øget standardisering og evidens-baseret opdatering i dialog med 
Sundhedsstyrelsen 

2. Databaseudvikling og validering 
3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK): udrulning forsættes 
4. Multidisciplinære Teams (MDT): standardisering af konferencernes form og indhold  
5. Implementering af opfølgningsprogrammerne for kræft 
6. Patientsikkerhed – herunder kræftkirurgi 
7. Udvikling og klinisk forankring af Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) 
8. TNM-stadieinddeling: etablering af en national TNM-komite i samarbejde med UICC 

 
 
Rapporter/Udgivelser 

1. 2014 DMCG årsberetninger: tidsfristen den 10. februar 2015. 
2. 2014 database rapporter: løbende tidsfrister for den enkelte gruppe.  
3. DMCG.dk Benchmarking Consortium: udgivelse af artikelserie 

 
 
Deltagelse i diverse udvalg med rådgivnings- og vejledningsfunktioner 

1. National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb (NIPK): 1 DMCG repræsentant (NIPK formand) 
og medlem af styregruppen 

2. RKKP-styregruppe: 1 DMCG repræsentant 
3. Kræftstyregruppe: 1 DMCG repræsentant 
4. DNKK-styregruppe: 1 DMCG repræsentant 
5. DNKK-taskforce: 1 DMCG repræsentant 
6. RSI-projektgruppe til it-udbud til anskaffelse af fællesløsning for de kliniske kvalitetsdatabaser: 1 

DMCG repræsentant 
7. Implementering af opfølgningsprogrammer på kræftområdet (Sundhedsstyrelsen) 
8. Fagudvalgsarbejde i RADS og KRIS 

 
 
Konferencer, symposier, og møder 

1. Repræsentantskabsmøde og symposium, onsdag den 4. marts 2015, København 
2. Marts konferencen, torsdag den 5. marts 2015, Christiansborg 
3. Repræsentantskabs temamøde, fredag den 11. september 2015 
4. Møder i de individuelle grupper i øvrigt (se DMCG.dk 2015 årskalender på www.dmcg.dk). 

 

http://dmcg.dk/

