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DGCG inviterer til retningslinjeworkshop om opfølgning og BRCA mandag den 28. oktober 2019. 

DMCG’s formand Michael Borre deltager på dagen ligesom også leder af Retningslinjesekretariatet Henriette 

Lipczak og medarbejder Julie Bolvig Hansen vil deltage og give input til retningslinjearbejdet. BRCA-delen 

varetages af genetikere og molekylærbiolog Estrid Høgdall. 

Tilmelding til DGCGs sekretær Pernille Dehn – pernille.dehn@regionh.dk senest den 18. oktober. 

 

DGCG retningslinjeworkshop – program 28. oktober 2019  

Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Blvd. 99 (lokale følger) 

 
På de næste sider følger foreløbige stikord til indhold i Spor A og B. 

  

Tid Indhold Ansvarlig 

9:30-9:45 

Velkommen og intro til dagen 

Generel DGCG info 

DGCG om betydning af retningslinjer 

DGCG/Lene 

9:45-10:00 

SPOR A SPOR B SPOR A SPOR B 

Introduktion til 

retningslinjearbejdet 

Introduktion til 

retningslinjearbejdet 
DMCG.dk DMCG.dk 

10:00-12:00 
Retningslinjer om 

opfølgning – del I 

Gennemgang af 

retningslinjer for BRCA 

Retningslinje 

sekretariatet 
Genetikere 

12:00-13:00 Frokost DGCG 

13:00-15:00 
Retningslinjer om 

opfølgning – del II 

Diskussion og justering 

af BRCA retningslinjer 

Retningslinje 

sekretariatet 
Genetikere 

15:00-16:00 
Grupperne fremlægger for hinanden 

DGCG om planen for færdiggørelse af retningslinjerne 
DMCG+DGCG/Lene 
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SPOR A 

 
Tid Indhold Ansvarlig 

9:45-10:00 

Introduktion til retningslinjearbejdet 

 Baggrund: DMCG-input vedr. retningslinjer til KPIV 

 Retningslinjernes kliniske relevans 

 Hvorfor vigtigt at retningslinjer udarbejdes af DMCGer 

 Finansiering og SST’s forventning til indsatsen 

 Organisering og DMCG metodevalg 

Michael 

10:00-12:00 

Retningslinjer om opfølgning – del I 

Præsentation 1 (ca. 45 min) 

 Retningslinjedefinition og relation til kræftpakker 

 Dækning – hele forløbet, tværgående retningslinjer 

 Udvikling af retningslinjer, delprocesser 

 Skabelon 

 Metode: evidensgrundlag 

 Elastik og trinvis udvikling – samarbejde 
 

Arbejde 1: Evidensgrundlag i de medbragte skriv om opfølg-

ning (ca. 20 min) 

 Hvad bygger det skrevne på? (evidens, ekspertudsagn, 

databaseresultater mm) 

 Mangler der noget – hvordan kan det tilvejebringes 

Produkt: Kort karakteristik af evidensgrundlaget 

 

Præsentation 2 (ca. 15 min) 

 Anbefalinger – gradering 

 Anbefalinger – sprogbrug 

 Relation mellem grundlag (kap 3) og quick guide 

-incl. eksempler 
 
Arbejde 2: Anbefalinger i det medbragte skriv (ca. 40 min) 

 Identifikation af anbefalinger i det medbragte 

 Sproglig justering 

Produkt: Færdige anbefalinger 

 

(For de hurtige: gør det samme på andre dele af retningslin-

jen) 

Julie/Henriette 

12:00-13:00 Frokost DGCG 

 

 



 

13:00-15:00 

Retningslinjer om opfølgning – del II 

Præsentation 3 (ca. 30 min) 

 Opsamling på Del I 

 Patientværdier og præferencer 

 Rationale 

 Bemærkninger og overvejelser 

 Metodeafsnit 

-incl. eksempler 

 

Arbejde 3: Præferencefølsomhed og rationale (ca. 30 min) 

 Gennemgå egne anbefalinger (fra arbejde 2) – vurdér 

præferencefølsomhed 

 Rationale og bemærkninger: på det foreløbige arbejde – 

formuler rationaler og overvej behov for bemærkninger 

 Udarbejdelse af metodeafsnit 

 

Præsentation 4 (ca. 30 min) 

 Opsamling på arbejde 3 

 Monitorering 

 Offentliggørelse og visning 

 Løbende dialog 

-incl. eksempler 

 

Evt. Arbejde 4: Færdiggørelse af retningslinjen (ca. 30 min – 

bruges som 'buffertid' hvis det foregående tager længere tid 

end forventet. 

 Indsæt produkterne af arbejde 1-3 i skabelonen 

 Udfyld resterende dele af retningslinjen (f.eks. introduk-

tion, referencer, monitoreringsplan) 

Julie/Henriette 

 

  



 

 

 
SPOR B 

 
Tid Indhold Ansvarlig 

9:45-10:00 

Introduktion til retningslinjearbejdet 

 Baggrund: DMCGinput vedr. retningslinjer til KPIV 

 Retningslinjernes kliniske relevans 

 Hvorfor vigtigt at retningslinjer udarbejdes af DMCGer 

 Finansiering og SST forventning til indsatsen 

 Organisering og DMCG metodevalg 

Michael 

10:00-12:00 

Retningslinjer om BRCA – del I 

Præsentation af de to guidelines;  

 - national guideline for genetisk udredning af patienter med 

ovariecancer (2017) og  

 - National guideline for udredning af hereditær disposition til 

ovariecancer, HOC (2019) samt Status på implemente-

ringen af de to guidelines i landet. 30 min 

 

3)      BRCA screening på behandlingsindikation – Er der ændrin-

ger til denne? - Diskussion 30 min 

 

4)      Diskussion af samordning af de to guidelines. Giver det 

mening af de skrives sammen, eller er det mest hensigts-

mæssigt at det er to selvstændige dokumenter med henvis-

ning til hinanden. Diskussion 1 time 

 

Genetikere 

12:00-13:00 Frokost DGCG 

13.00-15.00 

Fortsat arbejde med samordning af de to guidelines.  

Giver det mening af de skrives sammen, eller er det mest  

hensigtsmæssigt at det er to selvstændige dokumenter  

med henvisning til hinanden.  

Arbejd med justering af guidelines samt plan for videre 

 

Proces, herunder hvordan guideline kan udformes i den  

nye skabelon. 

Genetikere 

 

 

 

 

Julie/Henriette 

 


