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Referat fra DMCG.dk forretningsudvalgsmøde  
Fredag d. 20. september 2019 kl. 13.00-16.00 
Kræftens Bekæmpelse, Lokale 4.1.B., Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø.  
1. Michael Borre (MB) |DUCG/DAPROCA 
2. Erik Jakobsen (EJ) |DLCG  (på video, første 20 min.) 
3. Jens Overgaard (JO) |DOOG 
4. Lene Lundvall (LL) | DGCG  
5. Mette Yilmaz (MY) |DCCG  
6. Peer Christiansen (PC) | DBCG 
7. Jens Winther Jensen (JWJ) | RKKP direktør  (på video) 
8. Henriette Lipczak (HL) | DMCG-sekretariatet  
9. Dorrit Damgaard Andersen (DDA) |DMCG-sekretariatet 
Afbud: Anne Bukh (AB) | DRe; Henrik Frederiksen (HF) | Hæmatologisk Fællesforum; Michael Dall (MD) | DRe 
 

Dagsorden  
Pkt.  Emne Bilag Tid 
1 Orientering fra formanden v/MB 

 Henv. til SDS omkring udfordringer ved cancerregistrering i LPR3 

 Møde i TNM-komitéen  

 Tema til Kræftpolitisk Forum 2020 – "Kvalitet i kræftbehandlingen" 

 Kommende møder:  
o Samarbejdsmøde med Erik Jylling 12. nov.  
o DMCG.dk repræsentantskabsmøde og generalforsamling 

d. 22. nov. 2019 
 

Bilag 1  
 
 

13.00-13.30 

2 Evaluering af Danske Kræftforskningsdage 2019  

 Overordnet 

 Økonomi/internt ressourcetræk 

 DMCG'ernes/DMCG.dk's synlighed 

 Mulige temaer / sessioner til 2020 

Bilag 2a + 2b 
 

13.30-13.45 

3 Opfølgning på DMCG.dk Visionsdag v/MB og HL 

 FU's input til DMCG strategien 2020-2022 

 FU's input til DMCG handlingsplanen 2020-2022 

 Processen fremadrettet 
o Drøftelse af form på repræsentantskabsmødet d. 22/11 
o Hvordan sikres relevant opfølgning på målene i FU? 

Bilag 3a + 3b 13.45-15.45 

4 Evt.  15.45-16.00 
 

 
Kommende møder: 

 Samarbejdsmøde med Danske Regioner, 12. nov. kl. 09.30-10.30 2019, Regionernes Hus, Kbh. 
VED ØNSKE OM DELTAGELSE BED DORRIT VIDERESENDE MØDEINDKALDELSE 

 Møde i FU samt Repræsentantskabsmøde, 22. november 2019, Regionernes Hus, Kbh.  
 Danske Kræftforskningsdage 2020, 27.-28. august 2020, Odense 

 
  Videomøder kl. 16.00-16.45 den sidste onsdag i hver måned.  
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1. Orientering fra formanden 
Formanden bød velkommen til mødet. 

Ad henvendelse til SDS 

MB refererede henvendelsen fra Region Midtjylland, som har udtrykt bekymring over de eksisterende 

udfordringer med LPR3. DMCG.dk bakkede op om denne henvendelse i brev til Sundhedsdatastyrelsen 

(SDS) d. 4. september og modtag svar retur d. 6. september at SDS ikke kunne genkende udfordringerne. 

Der er dog klare udfordringer omkring data, som må tydeliggøres, da alle databaser står med denne 

problemstilling. 

JWJ kommenterede at der er flere elementer i sagen, dels en problemstilling omkring inddata og 

cancerregistrering, som DMCG bør løfte videre, dels en problemstilling omkring uddata, hvor kvaliteten af 

de datasæt som RKKP modtager lader meget tilbage at ønske og har betydet forsinkelse af projekter.  

Dette drøftes i RKKP-bestyrelsen i uge 39 hvor både Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen sidder 

med. Herudover er der en LPR3 følgegruppe hvor Danske Regioner deltager, det kunne være ønskeligt at 

gøre DMCG's stemme gældende i dette felt og få pointeret, at de kliniske databaser på cancerområdet er 

afhængige af LPR-data, og at det trækker ud med at få det til at køre fordi data mangler. 

Beslutning 

Det blev besluttet at DMCG.dk (MB og EJ) tager fornyet kontakt til SDS, mhp. dialog med direktøren. 

 

Ad møde i TNM-komitéen 

Formanden refererede fra seneste møde i TNM- komitéen den 11. september 2019. 

Komitéen vurderer et fortsat arbejde både berettiget og ønskeligt. MB noterede, at SDS ser det som vigtigt 

at udvalget udelukkende beskæftiger sig med TNM, men da arbejdet griber ind i andre områder kunne man 

overveje om komitéen i stedet skulle hedde "Kræftregistreringsudvalget". 

Fortsættelsen af komitéen blev drøftet kort, der var umiddelbar opbakning til at udvalget fortsætter. 

Beslutning 

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes et nyt kommissorium for arbejdet, det er vigtigt at det står klart 

hvad udvalgets præcise opgaver er, hvad det skal dække og hvordan det skal forankres i DMCG'erne. 

Desuden skal der vælges ny formand for komitéen, da MB blot er gået midlertidigt ind i arbejdet. 

 

Ad Kræftpolitisk Forum 2020 

Ved Danske Kræftforskningsdage mødtes MB med Jesper Fisker og Steffen Larsen omkring Kræftpolitisk 

Forum. Oplægget fra Kræftens Bekæmpelse var, at emnet i 2020 bliver "Kvalitet i Kræftbehandlingen". Det 

ønskes at DMCG.dk kommer med et bud på mulige emner eller oplæg under temaet, eksempelvis omkring 

data, patientinvolvering eller lignende. 

Der blev ikke noteret input fra FU. 

 

Ad kommende møder 

Der er kalendersat møde med Erik Jylling den 12. november i Kbh. med MB og HL. Der ligger ikke andre 

møder i FU samme dag, hvorfor deltagelse er valgfri. Det blev noteret at JWJ ønsker at deltage. 

Den 22. november afholdes generalforsamling i forlængelse af fremlæggelsen af strategien, hvor HF er på 

valg og ikke genopstiller. 
 

2. Evaluering af Danske Kræftforskningsdage 2019 
Punktet blev udskudt til efter strategidrøftelsen og ikke nået. 
Herefter blev punktet udsat til videomødet den 25/9 [videomødet blev dog aflyst på dagen grundet mange 
afbud/ref.]. 
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3. Opfølgning på DMCG.dk Visionsdag 
HL forestod opsamling på visionsmødet i FU i juni 2019, og præsenterede det fremsendte strategiudkast 

der er udarbejdet sammen med formanden på baggrund af input fra mødet. 

Dokumentet er delt i to, dels strategi og målsætninger og herudover en handlingsplan, mhp. at 

målsætninger og handlinger kan splittes op afhængigt af modtageren. 

Der blev lagt op til en generel drøftelse af papiret, fulgt af drøftelse hhv. fastsættelse af målsætninger, og 

mulig fastsættelse af konkrete handlinger. 

 

Ad generelle drøftelser 

JO kommenterede, at papiret er et fornemt arbejde, der fint afspejler det FU diskuterede i juni.  

Desuden blev noteret ønsker til tilføjelser eller fratrækning mhp. intern opfølgning. 

Målsætningerne 1 til 13 blev drøftet og revideret. Opdateret dokument sendes til FU mhp. tekstnære 

ændringer og færdiggørelse af både strategi og handlingsplan. 

Beslutning 

Det blev aftalt at FU skal have målsætningerne på plads i god tid inden mødet i repræsentantskabet. 

Desuden blev det besluttet at holde fast i videomødet den 25/9 mhp. videre drøftelse af processen, 

herunder klarhed over indhold og form på mødet den 22. november. [Mødet blev efterfølgende aflyst/ref.]. 

 
4. Evt. 

Intet under punktet eventuelt. 
 


