
 
 

DMCG ÅRSBERETNINGER 2018 
FORORD                                   
     Aarhus, marts 2019  
 
De Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers samlede årsberetninger foreligger for 2018 i en redigeret 

afrapporteringsskabelon, og har fortsat som primære formål at formidle gruppernes mangeartede 

aktiviteter gennem det forgangne år.  

 

2018 lagde ud med et imponerende jubilæumsmøde i forbindelse med DBCG's 40-års jubilæum og man 

flagede med en ligeså imponerende videnskabelig særudgave af Acta Oncologica. 

 

Fem ud af godt 20 inviterede DMCG’er (DMCG-PAL, DGCG, DCCG, DSG & DACG) tog imod invitationen til 

et dialogmøde med formanden, som gav anledning til meget konstruktive dialoger og udmøntning i nye 

tiltag, herunder oprettelse af et Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde under DMCG.dk med 

professor Morten Grønvold som formand. 

 

Da der ikke tilførtes DMCG ekstra ressourcer, udover til omlægningsarbejdet af de kliniske retningslinjer, 

blev der nedsat et budgetudvalg til udarbejdelse af en budget-/fordelingsmodel for de næste to år. Det var 

et krav, at ressourcerne tilsigtedes mere jævnt fordelt mellem DMCG’erne. Da aktiviteten i grupperne er 

meget forskellig var det ikke nogen let opgave og modellen skal evalueres i 2020. Herudover skal der 

findes ressourcer til de tværgående udvalgsopgaver og partnerskabet med DCCC vedr. Danske 

Kræftforskningsdage. Budgetmodellen blev fulgt, med klar understregning af, at området er 

underfinansieret og at meget velfungerende DMCG’er aktuelt undergraves og at man ikke bør efterstræbe 

at efterleve ”laveste fællesnævner”. 

 

Møder og aktiviteter 

Årets første møde i Dansk Kræftforum blev afholdt i marts måned. DMCG-repræsentanter fra de Nationale 

Videnscentre for henholdsvis Stråleterapi, Cancer Immunterapi og de tre centre for Senfølger til Kræft 

indledte med en statusredegørelse samt fremtidige indsatsområder. Herpå fulgte status på 

Retningslinjesekretariatets arbejde, praktisk implementering af arbejdet eksemplificeret ved DLCG og 

endeligt kommenteret af Sundhedsstyrelsen. Mødet blev afsluttet med en statusgennemgang af 

Sundhedsstyrelsens Kræftplan IV implementering vedr. udvikling af fremtidige beslutningsstøtteværktøjer, 

eksperimentel kirurgi og kompetenceudvikling i kræftkirurgien. 

 

Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk afholdt vanen tro Kræftpolitisk Forum på Christiansborg. Årets tema 

var 'En røgfri generation – hvem tager ansvar'. DMCG var repræsenteret ved bl.a. indlægsholderne, og 

mødet blev fulgt op med et DMCG.dk partnerskab i Røgfri Fremtid. Derimod var der efterfølgende 

larmende stille fra politisk hold, alt mens de store købmandskæder Salling Group, COOP, Aldi m.fl. gemte 

tobakken væk i butikkerne. 

 

I juni måned gik den nye DMCG.dk hjemmeside http://www.dmcg.dk/ i luften på regionsplatform i 

fællesskab med Retningslinjesekretariatet. 

 

http://www.dmcg.dk/
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Ultimo august havde Danske Kræftforskningsdage debut. Det er et nyt, nationalt initiativ etableret i et 

samarbejde mellem Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og DMCG.dk. Det var den første 

nationale samling af hele spektret indenfor ”kræftlandskabet” fra basal- til klinisk forskning, med 

deltagelse af patienter, forskere, klinikere og politikere. Todagesmødet blev en kæmpemæssig succes med 

over 450 deltagere, en travl velfungerende ”markedsplads” og 134 posters:  

http://www.dmcg.dk/danske-kraeftforskningsdage/danske-kraftforskningsdage-2018/  

Mødet vil blive gentaget i Odense i år – så sæt derfor kryds i kalenderen den 29. og 30. august 2019:  

http://www.dmcg.dk/danske-kraeftforskningsdage/danske-kraftforskningsdage-2019/  

 

DCCC har finansielt støttet etableringen af en lang række netværksgrupper, hvori DMCG’erne helt 

naturligt er stærkt repræsenteret: http://www.dccc.dk/projekter--netvark/ 

 

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.  

 

Udvalgsarbejder og arbejdsgrupper 

DMCG.dk's Udvalg for Kliniske Retningslinjer, med professor Peer Christiansen (DBCG) som formand, 

støttede det lange seje træk i Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet, under ledelse af 

overlæge Henriette Lipczak, i forbindelse med forklarings- og motivationsarbejdet, som startede med et 

besøg hos de 24 DMCG’er. Disse er blevet aktiveret i varierende grad, og ved årsskiftet havde sekretariatet 

modtaget 102 retningslinjer/kapitler – ud af de forventede omkring 350-400 retningslinjer/kapitler, så der 

er gjort en stor indsats. Retningslinjeudvalget fortsætter arbejdet og mødes næste gang i marts 2019.  

Snitfladen mellem DMCG’ernes retningslinjer, hvori medicinsk behandling kun udgør en lille del og 

Medicinrådets behandlingsvejledninger mangler oplagt koordinering. Det er endvidere uklart hvordan et 

givet område findes egnet til udfærdigelse af behandlingsvejledning i Medicinrådet og hvilken 

multidisciplinaritet og faglighed der er i spil. 

 

TNM-udvalgets formand, overlæge Peter Ingeholm (DCCG), abdicerede efter endt implementering af 8. 

udgave af Union for International Cancer Control (UICC’s) TNM Klassifikation, samtidig med at have opnået 

konsensus om, at vi i Danmark ikke længere skal anvende American Joint Committee on Cancer (AJCC’s) 

klassifikation. I relation til sidstnævnte, har Peter Ingeholm formidlet en kontakt mellem 

Sundhedsplatformen og UICC mhp. at integrere UICC i Sundhedsplatformen i stedet for AJCC, ligesom der 

er oprettet SKS-koder for både patologiske og kliniske TNM-kategorier. Det er i DMCG.dk's 

forretningsudvalg besluttet, at TNM-udvalget bør fortsætte, da vi fortsat afventer implementering af LPR3, 

og dermed formentlig en ny måde at registrere cancersygdom på – med afsmitning i Cancerregistret, 

ligesom der endnu ikke er indført koder for TNM-kategorier efter neoadjuverende behandling. Indtil 

videre deltager Michael Borre ved årsmødet i Union for International Cancer Control (UICC) og tager 

efterfølgende kontakt til udvalget. 

 

MDT-udvalget, under uændret ledelse af overlæge Lene Lundvall (DGCG), gennemførte et endnu ikke 

publiceret landsdækkende kvalitativt videnskabeligt forsøg, mens et nyligt nedsat Udvalg for Tværfagligt 

Palliativt Samarbejde med professor Mogens Grønvold er under organisering. 

 

http://www.dmcg.dk/danske-kraeftforskningsdage/danske-kraftforskningsdage-2018/
http://www.dmcg.dk/danske-kraeftforskningsdage/danske-kraftforskningsdage-2019/
http://www.dccc.dk/projekter--netvark/
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DMCG’erne og DMCG.dk var i årets løb repræsenteret i en lang række eksterne arbejdsgrupper – 

herunder: 

 Medicinrådets fagudvalg 

 SST arbejdsgrupper i forbindelse med ”Serviceeftersyn af kræftpakkeforløbene” 

 SST ”Arbejdsgruppe under Nationalt Genom Center” 

 SST ”Arbejdsgruppe vedr. kompetenceløft af kræftkirurgi" 

 SST ” Det Eksperimentelle Kirurgiske Udvalg” 

 SST ”Udvalg for Kræft” 

 RKKP ”Fagligt Råd” 

 DCCC ”Fagligt Udvalg” 

 Statens Serums Institut ”Styregruppen for DNKK” 

 Sundheds- & Ældreministeriet ”Referencegruppe for Sundhedsdataprogrammet" 

 ”Styregruppen for Partnerskab om PRO”  

 LPR3 følgegruppen 

 

Året afsluttedes med endnu et møde i Dansk Kræftforum med statusopgørelse for aktiviteterne i Kræftens 

Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Stråleterapi, Cancer Immunterapi og Senfølger til Kræft samt 

for de Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet. Der blev efterfølgende afholdt generalforsamling med 

formandsberetning samt valghandling. Lene Lundvall (DGCG) trådte efter mange års tro og betydningsfuld 

tjeneste ud af DMCG.dk forretningsudvalget og hun erstattedes af overlæge Ulla Peen (DGCG, 

Trofoblastgruppen). De øvrige medlemmer på valg inkl. formanden genopstillede og modtog genvalg – klar 

til en ny valgperiode med bl.a. udarbejdelse af opdateret visionsstrategi. 

 

I det kommende visions-/strategiarbejde vil informationer og kommentarer fra DMCG’ernes 

årsberetninger komme til at indgå som et vigtigt element. På baggrund af beretningerne er der udarbejdet 

en kort syntese med præsentation af udvalgte dele af indholdet i de 21 DMCG- årsberetninger for 2018. 

De opmærksomhedspunkter DMCG'erne har anført, og som drøftes i DMCG.dk forretningsudvalget i 

forsommeren er blandt andet økonomi, lægeressourcer, kapacitet, dataadgang, datakvalitet, tidstrohed, 

klinisk kvalitetsudvikling, Medicinrådet og patientinvolvering.    

 
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 2019 for DMCG.dk 
 
Fokusområder 

1. Udarbejdelse af ny visionsstrategi 
2. Videreførelse af den generelle implementering af Kræftplan IV 
3. Videreførelse af den standardiserede opdatering af de kliniske retningslinjer 
4. Gennemførelse af tildelte eksperimentelle kræftkirurgiske projekter 
5. Videreførelse af ”Danske Kræftforskningsdage” i samarbejde med DCCC 
6. Udarbejdelse af programmer for certificering af danske kræftkirurger 
7. Opdatering samt individualisering af pakkeforløbsbeskrivelserne  
8. Forbedret klinisk kodning, databaseudvikling og validering 
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 Outcomes (PRO) 
13. Værdibaseret styring 
14. Konsolidering af den nationale TNM-komité i samarbejde med CAR og SDS 
15. Prioritering i sundhedsvæsnet 

 
Rapporter/udgivelser 

1. DMCG årsberetninger 2018: tidsfrist den 19. februar 2019 
2. Database årsrapporter 2018: løbende tidsfrister for den enkelte gruppe 
3. DMCG.dk Benchmarking III Consortium: udgivelse af rapport III i første halvår 2019 

 
Deltagelse i diverse udvalg med rådgivnings- og vejledningsfunktioner 

1. RKKP, Fagligt Råd: 1 DMCG-repræsentant 
2. Udvalg for Kræft (Sundhedsstyrelsen): 1 DMCG-repræsentant 
3. Danish Comprehensive Cancer Center, Fagligt Udvalg: 1 DMCG-repræsentant 
4. Kræftplan IV arbejdsgrupper under Udvalg for Kræft (Sundhedsstyrelsen) 
5. Baggrundsgruppen vedr. opfølgningsprogrammer. 1 DMCG-repræsentant 
6. Sundhedsdataprogrammets referencegruppe. Sundheds- og ældreministeriet. 1 DMCG-repræsentant 
7. Projektgruppen for Tidlig død blandt kræftpatienter – årsager skal findes. 1 DMCG-repræsentant 
8. The Danish “Diet, Cancer and Health” cohort: Next Generations. 1 DMCG-medlem af styregruppen 
9. DNKK, Styregruppe: 1 DMCG-repræsentant 
10. DNKK, Taskforce: 1 DMCG-repræsentant 
11. RSI-projektgruppe til it-udbud til anskaffelse af fællesløsning for de kliniske kvalitetsdatabaser: 

1 DMCG-repræsentant 
12. Implementering af opfølgningsprogrammer på kræftområdet (Sundhedsstyrelsen) 
13. Fagudvalgsarbejde i Medicinrådet 
14. En repræsentant til arbejdsgruppe under Nationalt Genom Center inden for vidensdeling, 

erfaringsopsamling og standardisering. 1 DMCG-repræsentant. 
 
Konferencer, symposier, og møder 

1. Kræftpolitisk Forum, den 7. marts 2019, Christiansborg 
2. Danske Kræftforskningsdage, den 29.-30. august 2019, Odeon, Odense. 
3. Møder i de individuelle grupper i øvrigt, se gruppernes hjemmesider 


