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Kl. 12.00-12.30 Let frokost  
 
Kl. 12.30-12.40 Velkomst & program v/formand for DMCG.dk Michael Borre  
 
SESSION I: Status på retningslinjearbejdet samt præsentation af DMCG.dk strategien 2020-2022 
 
Kl. 12.40-13.00 Status på arbejdet med kliniske retningsliner v/Henriette Lipczak  
Kl. 13.00-13.20 Fremlæggelse af DMCG.dk strategien v/Michael Borre  
Kl. 13.20-13.35 Drøftelse af mål og handlingsplan for Evidensbaseret  
  beslutningsstøtte og national konsensus v/Peer Christiansen 
Kl. 13.35-13.50 Drøftelse af mål og handlingsplan for Datastøttet kvalitetsudvikling 
  v/Erik Jakobsen og Mette Yilmaz 
 
PAUSE 15 min 
 
SESSION II: DMCG.dk strategi 2020-2022, fortsat 
 
Kl. 14.05-14.20 Drøftelse af mål og handlingsplan for Ny viden gennem forskning 
  v/Jens Overgaard 
Kl. 14.20-14.35   Drøftelse af mål og handlingsplan for Patientinvolvering og  
  samarbejde v/Lene Lundvall 
Kl. 14.35-14.40 Næste skridt v/Michael Borre 
 
PAUSE 20 min.  
 
SESSION III: DMCG.dk GENERALFORSAMLING 

 
Kl. 15.00-15.25 Formandens beretning for det forløbne år 
Kl. 15.25-15.35 Behandling af evt. indkomne forslag 
Kl. 15.35-15.50 Valg af medlemmer til FU (der er 2 ledige pladser) 
Kl. 15.50-16.00 Afslutning v/Michael Borre 
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Store planer 



The ‘whole gets greater than  
the sum of the parts’ 

Baggrund – Multidisciplinaritet 



 
• Nationale kliniske retningslinjer 

 
• Kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser 

 
• Biobanker 

 
• Overvågning og tidlig varsling 

 
• Vidensspredning 

 
• Videnskabelige kliniske protokoller 

 
• Internationale kontakter og samarbejde 

 
• kvalitetsprojekter 

 
• Forskning i metode, statistik, IT, etc. 

Baggrund – DMCG opgaver 



Tænke nyt - ”ryste posen” 



Indhold i strategiprocessen 

 

 

Hvad vil vi gerne opnå/levere? 

Hvordan ser vores fremtid ud? 

Hvad er vores eksistensberettigelse? 
Hvad gør vi, som ingen andre gør? 

Hvad forventer ‘sponsorerne’ at få for pengene? 



Proces 

1. DMCG-FU visionsdag (16. juni) 

2. Udarbejdelse af skriftligt produkt (efter sommer) 

3. Kvalificering i FU (september) 

4. Møde med Danske Regioner (12. november) 

5. Dagsmøde med DMCG repræsentantskabet/ 
Dansk Kræftforum (22. november) 

6. Justering og godkendelse (december) 

7. Implementering (2020-2022) 

 



Produkt – udkast 

3 år 



Strategiens indhold 



Strategiens opbygning 

Evidens-

baseret 
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og 
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2020-2022 
Målsætninger 

2020-2022 

Målsætninger 

2020-2022 

Målsætninger 

2020-2022 

Handlingsplan Handlingsplan Handlingsplan Handlingsplan 



Input (mail) 

Fælles beslutningstagning er en tilgang, som gør det muligt for både kliniker og 

patient at deltage i fælles beslutningstagning, at drøfte behandlingsmuligheder og 

deres fordele og ulemper og herudover i fælleskab overveje patientens værdier, 

præferencer og omstændigheder for til sidst sammen at træffe det 

behandlingsvalg, som bedst matcher patientens situation og præferencer. 

 

Kliniske guidelines kan fremme fælles beslutningstagning, hvis de hjælper fagfolk 

med at være velinformerede, ikke kun om den eneste bedste mulighed, men også 

om andre tilgængelige muligheder i specifikke beslutningssammenhænge. 

Herudover kan man guidelines bruges til at realisere, at der finder fælles 

beslutningstagning sted med patienten hvis de linker til eller indarbejder reelle 

beslutningsstøtteredskaber, som opfylder de internationale kvalitetskriterier for 

beslutningsstøtteredskaber. 
Karina Dahl Steffensen 



DMCG.dk 

Forretningsudvalg 

DACG DBCG DCCG osv. – i alt 24 

Input (møde med DaR) 

Repræsentantskab 



Input (møde med DaR) 

 

Tilføj noget om den strategiske placering i forhold til omverdenen, herunder : 

1) endnu tættere samarbejde med regionerne i forhold til datastøttet kvalitetsudvikling,  

2) mere omfattende repræsentation i DCCC og 

3) mere om relationen til primærsektoren – det nationale kvalitetsprogram som bindeled 
 



RKKP bestyrelse 

DaR input – ad 1 
Tættere samarbejde med Regionerne 

• DMCG-strukturen som ‘mønstermodel- for andre sygdomsområder (‘paraply-struktur på 

andre sygdomsområder) 

• Grundlæggende princip: kvalitetsudvikling forankres i de kliniske, faglige miljøer 

• Kerneopgaver: kliniske retningslinjer, databaser og forskning 

• Strukturel understøttelse af dialog på tværs på FU-niveau 

• Sammensmeltning af DMCG og databasestyregruppe 

• Styrket kobling til ledelsessystem via FU-repræsentation 

• Fokus på læring og udvikling 



DaR input – ad 2 
Mere omfattende repræsentation i DCCC 

Sekretariat 

Styregruppe 

Faglig råd 

>2 DMCG repræsentanter 

+ repræsentation  

DMCG 

Uni 

DaR 



RKKP bestyrelse 1 

DaR input – ad 3 
Relation til primærsektor via det nationale kvalitetsprogram 

2 



De 4 strategiske indsatsområder 

Tid Indsatsområde 

13.20 – 13:35 
Evidensbaseret beslutningsstøtte og national konsensus 

v/Peer Christiansen 

13:35 – 13:50 
Datastøttet kvalitetsudvikling 

v/Erik Jakobsen 

13:50 – 14:05 PAUSE 

14:05 – 14:20 
Ny viden gennem forskning 

v/Jens Overgaard 

14:20 – 14:35 
Patientinvolvering og samarbejde 

v/Lene Lundvall 

14:35 – 14:40 
Næste skridt 

v/Michael Borre 



Næste skridt 

• Udarbejdelse af skriftligt produkt 

    (efter sommerferien) 

• Kvalificering i FU (september) 

• Møde med Danske Regioner (12. november) 

• Dagsmøde med DMCG repræsentantskabet/ 
Dansk Kræftforum (22. november) 

• Justering og godkendelse (december) 

Udarbejdelse af handlingsplan (januar) 

• Implementering (2020-2022) 

 


