
 

 

  

 

 

Samarbejdsaftale mellem DMCG.dk og regionerne 

 

Regionerne har de senere år arbejdet særlig fokuseret med kræftområdet, og 

en række positive resultater ses nu. Det har for denne udvikling været af 

stor betydning, at der har været og er et tæt og godt samarbejde og dialog 

med DMCG.dk i forhold til udvikling af området, kvalitetsfremmende tiltag 

og forskning. 

 

DMCG.dk bidrager som sammenslutning for de multidisciplinære cancer-

grupper til, at infrastrukturen for klinisk kræftforskning løbende udvikles 

og at DMCG’erne samarbejder om tværgående emner som berører kræftbe-

handlingen i Danmark.  

 

Regionerne ser et tæt og frugtbart samarbejde med DMCG.dk og 

DMCG’erne som væsentligt for fortsat kontinuerligt at udvikle kræftområ-

det generelt.  

 

På møde d. 13. juni 2012 i sundhedsdirektørkredsen besluttede kredsen af 

sundhedsdirektører derfor fortsat at understøtte DMCG.dk herunder at vide-

reudvikle samarbejdet. i forhold til de opgaver, som i fællesskab skal løses 

på kræftområdet.  Kredsen besluttede derfor følgende: 

 

 at der indgås en samarbejdsaftale med DMCG.dk, der beskriver opga-

ver og gensidige forpligtelser 

 at DMCG.dk’s forretningsudvalg udvides med regionale repræsentan-

ter 

 at der i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) til-

knyttes en ressourceperson, der er sparringspartner for DMCG’erne i 

arbejdet med kvalitetsdatabaser, afrapportering af resultater, årsrap-

porter mv. 

 at regionerne fortsat understøtter DMCG.dk med beløb til bl.a. sekre-

tariatsbistand 

 

Samarbejdsaftalen skal tjene til at afstemme forventninger, opgaver og for-

pligtelser mellem regionerne og DMCG.dk.  

 

DMCG.dk opgaver i forhold til Danske Regioner og regionerne 

Som sammenslutning af multidisciplinære cancergrupper fungerer 

DMCG.dk som en fælles indgang til DMCG miljøet og som samarbejdspart 

for regionerne og Danske Regioner.  
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Side   2  

 

DMCG.dk rådgiver særligt regionerne i forbindelse med konkrete tiltag om 

kræftbehandling, organisering, forskning og tolkning af ny viden. 

 

DMCG.dk skal derudover: 

 

 Sammen med regionerne medvirke til at skabe tillid til dansk kræft-

behandling via særligt fokus på kræftforskning og kvalitetsudvik-

ling. 

 

 Bidrage til at løfte regionernes standard for behandling og kvalitet 

ved; 

o At stille data, information, nyeste viden og retningslinjer til 

rådighed for regionerne 

 

 Rådgive regionerne i relation til DMCG miljøet og bidrage til dialog 

med de faglige miljøer, som er organiseret i DMCG’erne. 

 

 Bidrage til at fastholde og styrke en national faglig enighed omkring 

retningslinjer og pakkeforløb. 

 

 Fastholde og styrke det multidisciplinære samarbejde, så der skabes 

sammenhængende forløb på tværs af specialerne 

 

Forestå eller formidle høringer i DMCG miljøet eller udpege repræ-

sentanter til arbejdsgrupper, faglige fora m.v. uden for den enkelte 

DMCG.  

 

 Medvirke til dialog og samarbejde mellem DMCG miljøet og Dansk 

CancerBiobank, herunder være repræsenteret i styregruppen for den 

nationale CancerBiobank  

 

 Repræsentere DMCG’erne i RKKP styregruppe, fagligt rådgivende 

udvalg samt andre fora nedsat af regionerne i relation til de kiniske 

kvalitetsdatabaser og kræftforskningen. 

 

I daglig praksis vil samarbejde og dialog mellem regionerne og DMCG.dk 

oftest ske via formanden for DMCG.dk, som repræsentant for DMCG mil-

jøet og Danske Regioner som repræsentant for regionerne. 

 

Daglig ledelse af DMCG.dk 



 

 

Side   3 DMCG.dk er organiseret med en formand og et forretningsudvalg, hvori 

også indgår to regionale repræsentanter fra henholdsvis Øst -og Vestdan-

mark. De regionale repræsentanter har ledelsesfunktion og indblik i det kli-

niske felt. De regionale repræsentanter er forpligtet til at fungere som 

kommunikationsled mellem DMCG.dk og regionerne.  

 

Økonomisk støtte til DMCG.dk 

DMCG.dk kan modtage støtte til sekretariatsdrift og delvist frikøb af for-

manden efter ansøgning til RKKP-puljen  

 

Relation mellem de enkelte DMCG’er og regionerne 

Regionerne er repræsenteret i de enkelte DMCG’ers styregrupper jf. ved-

tægterne. Regionerne forpligter sig til at benytte denne repræsentation ak-

tivt og derigennem være et bindeled mellem den enkelte DMCG og regio-

nerne som helhed. 

 

Regionernes opfølgning 

Regionens opfølgning på de enkelte DMCG’ers arbejde styrkes ved, at der i 

RKKP ansættes en ressourceperson med klinisk baggrund og funktion i 

DMCG- miljøet til at følge op på de opgaver, som DMCG’erne modtager 

støtte til fra RKKP-puljen. Det drejer sig primært om databasedrift, kvali-

tetsudvikling (herunder årsrapporter), kliniske retningslinjer,  

 

Personen indgår i RKKP`s organisation, og refererer til lederen af RKKP.   

 

Parterne er enige om, at der skal være en tydelig afgrænsning af opgaver og 

arbejdsdeling mellem ressourcepersonen ved RKKP samt DMCG.dk – for-

manden. 

 

RKKP – ressourcepersonen og DMCG.dk – formanden skal gensidigt opar-

bejde et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde omkring ressourcepersonens 

mulighed for opgavevaretagelse. Endvidere skal der fra regional side være 

fokus på den særlige rolle formanden har som ”indgangsport” til DMCGèr-

ne.  


