FORORD

Aarhus, februar 2018

De Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers samlede årsberetning har, ud over dokumentation af disses
berettigelse, som væsentligste mission at formidle gruppernes mangeartede aktiviteter for herigennem til
stadighed at profilere organisationen, samt til den ikke uvæsentlige indbyrdes vidensdeling og inspiration.
Til trods for de stadigt voksende udfordringer i sundhedsvæsnets daglige drift afspejler afrapporteringen
for 2017 imponerende og talrige DMCG aktiviteter, som grupperne i løbet af det sidste år har initieret
samt vedligeholdt.
2017 blev et spændende men også hektisk år for DMCG’erne, præget af udmøntning og deraf følgende
implementering af Kræftplan IV’s mange nye vigtige tiltag. Blandt disse har DMCG’erne i regi af
Sundhedsstyrelsen været repræsenteret i en række arbejdsgrupper, som bl.a. tæller udvikling af
fremtidige beslutningsstøtteværktøjer, eksperimentel kirurgi, kompetenceudvikling i kræftkirurgien, og
opdatering af kræftpakkeforløbene inkl. forløbsprogram for rehabilitering.
Fra årets start publicerede DMCG.dk en opdateret og udbygget Benchmarkingrapport med fokus på de
mulige geografiske og socioøkonomiske forholds betydning for kræftoverlevelse inden for fire store
kræftsygdomme. Resultatet indfriede til fulde de bange anelser i forhold til den socioøkonomiske
skævvridning af kræftprognosen i vort lille land, alt imens overlevelsen ikke syntes slet afhængig af,
hvilken region man hører til eller hvorvidt man bor i by eller på land.
Opdatering af de kliniske retningslinjer samt udvikling af de nationale kliniske kvalitets- og
forskningsdatabaser hører uændret til gruppernes kardinalopgaver, til sikring af en tiltagende ensartet og
høj behandlingskvalitet i hele landet. En varslet organisationsomlægning af Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) påbegyndtes straks efter Jens Winter Jensens tiltrædelse som ny
direktør. Ud over omorganisering på databaseområdet blev det efterlyste kvalitetsløft af de
landsdækkende kliniske retningslinjer på kræftområdet i partnerskab med DMCG.dk påbegyndt. Under
nedsættelse af et indtil videre stående DMCG.dk Udvalg for Kliniske Retningslinjer med professor Peer
Christiansen (DBCG) som formand, etableredes et Retningslinjesekretariat under daglig ledelse af
overlæge, sekretariatschef Henriette Lipczak. Sundhedsstyrelsen har kvitteret for tiltaget og den
foreslåede retningslinjemodel med en ”blåstempling” af de kommende landsdækkende retningslinjer. De
vil af samme grund for fremtiden kunne tilgås via link fra de kommende opdaterede
kræftpakkeforløbsbeskrivelser og derved afløse disses hidtidige selvstændige behandlingsbeskrivelser.
TNM- og MDT-udvalgene under DMCG.dk fortsatte udbygningen af deres arbejde under uændret ledelse
af hhv. overlæge Peter Ingeholm (DCCG) og overlæge Lene Lundvall (DGCG). Det noteredes med stor
tilfredshed, at såvel Sundhedsdatastyrelsen som Cancerregistret indvilligede i at blive faste medlemmer af
TNM-udvalget. Denne tætte kobling til klinikken giver et stort håb for et generelt løft i fremtidens adgang
1

til meningsfyldte kliniske data. DAHANCA/Center for Hoved-halskræft på OUH modtog velfortjent Dagens
Medicins gyldne skalpel for sit multidisciplinære pakkeforløb inkl. inddragelse af patienterne ved de
multidisciplinære teamkonferencer. Årets DMCG.dk repræsentantskabsmøde på Hindsgavl Slot havde ud
over vedtægtsændringer fokus på DMCG-udvalgsarbejdet med indlæg fra de involverede parter.
Sammen med Kræftens Bekæmpelse var DMCG’erne i marts 2017 traditionen tro medvært ved årets
kræftkonference på Christiansborg. Årets tema var Danish Comprehensive Cancer Center, som for mange
var en svært definerbar størrelse. Her stod det endnu engang klart, at DCCC og DMCG.dk nødvendigvis må
stå sammen i arbejdet for en optimeret kræftbehandling i Danmark. Nøglen hertil er et styrket nationalt
samarbejde mellem grundforskning, klinisk- og epidemiologisk forskning samt det daglige kliniske arbejde.
Forskningsresultater skal hurtigere omsættes til klinisk praksis. Derfor skal der arbejdes for en bred
patientrekruttering i forskningsprogrammerne, hvori patienter fra hele landet får mulighed for at deltage
– under mottoet: "morgendagens patient skal have gavn af erfaringer fra dagens patient”.
Ved sommerens DMCG.dk repræsentantskabsmøde blev de første spadestik til denne sommers store
forskningsevent ”Danske Kræftforskningsdage” taget; en begivenhed, som netop samler basalforskere og
klinikere for sammen at tegne et Danmarkskort over igangværende kliniske protokoller og med de gode
eksempler lægge op til en styrket indsat på området.
Med relation til DCCC sponserede Kræftens Bekæmpelse etablering af nye videnscentre for immunterapi
og senfølger. Centre hvis virke naturligt baseres på DMCG-klinikere og forskeres engagement.
DMCG.dk var repræsenteret i task-force - Transformationen af RKKP – udvikling af personlig medicin, et
arbejde som videreføres i det kommende år.

God læselyst.

Med venlig hilsen

Michael Borre
Formand for DMCG.dk, DUCG, og DAPROCA
Professor, overlæge, ph.d., dr. med.
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HANDLEPLAN 2018 for DMCG.dk
Fokusområder
1. Videreførelse af den generelle implementering af Kræftplan IV
2. Standardiseret opdatering af de kliniske retningslinjer i regi af RKKP/DMCG.dk
3. Gennemførelse af tildelte eksperimentelle kræftkirurgiske projekter
4. Gennemførelse af ”Danske Kræftforskningsdage” i samarbejde med DCCC
5. Udarbejdelse af programmer for certificering af danske kræftkirurger
6. Opdatering samt individualisering af pakkeforløbsbeskrivelserne
7. Forbedret klinisk kodning, databaseudvikling og validering
8. Videre udrulning af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)
9. Videreudvikling af de Multidisciplinære team (MDT) konferencer
10. Øget patientsikkerhed – herunder kræftkirurgi
11. Implementering af opfølgningsprogrammerne for kræft
12. Udvikling og klinisk forankring af Patient Reported Outcome (PRO)
13. Værdibaseret styring
14. Konsolidering af den nationale TNM-komité i samarbejde med CAR og SDS
15. Prioritering i sundhedsvæsnet
16. Valg af FU medlemmer inkl. formand

Rapporter/Udgivelser
1. 2017 DMCG årsberetninger: tidsfrist den 10. februar 2018
2. 2017 database rapporter: løbende tidsfrister for den enkelte gruppe
3. DMCG.dk Benchmarking III Consortium: udgivelse af rapport III. Udgivelse 2018
4. Rapport samt artikel i DMJ vedr. Patientsikkerhed i Kræftforløb (NIPK). Udgivelse 2018

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. Udvalg for kræft (Sundhedsstyrelsen): 1 DMCG repræsentant
4. Danish Comprehensive Cancer Center: 1 DMCG repræsentant
5. Kræftplan IV arbejdsgrupper under Udvalg for kræft (Sundhedsstyrelsen)
6. Partnerskab om PROM i praksis. DMCG medlem af styregruppen
7. Baggrundsgruppen vedr. opfølgningsprogrammer. 1 DMCG repræsentant
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8. Sundhedsdataprogrammets referencegruppe. Sundheds- og ældreministeriet. 1 DMCG
repræsentant
9. Planlægningsgruppen for Overordnede temaer for anvendelse af Knæk Cancer midler. 1 DMCG
repræsentant
10. Projektgruppen for Tidlig død blandt kræftpatienter – årsager skal findes. 1 DMCG repræsentant
11. The Danish “Diet, Cancer and Health” cohort: Next Generations. 1 DMCG medlem af styregruppen
12. DNKK-styregruppe: 1 DMCG repræsentant
13. DNKK-taskforce: 1 DMCG repræsentant
14. RSI-projektgruppe til it-udbud til anskaffelse af fællesløsning for de kliniske kvalitetsdatabaser:
1 DMCG repræsentant
15. Implementering af opfølgningsprogrammer på kræftområdet (Sundhedsstyrelsen)
16. Fagudvalgsarbejde i Medicinrådet
17. En repræsentant til arbejdsgruppe under Nationalt Genom Center inden for vidensdeling,
erfaringsopsamling og standardisering

Arrangementer og møder i 2018
1. Dansk Kræftforum
13. marts 2018, Kræftens Bekæmpelse
2. Kræftpolitisk Forum 2018: "En røgfri generation – hvem tager ansvar"
14. marts 2018, Christiansborg
3. Databasedag, RKKP
11. april 2018, Danske Regioner
4. Danske Kræftforskningsdage
30.-31. august 2018, Odeon Odense
5. Dansk Kræftforum samt generalforsamling i DMCG.dk
Efteråret 2018
6. Møder i de individuelle grupper i øvrigt (se databasernes hjemmesider).
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