FORORD

Aarhus, februar 2016

De Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers samlede årsberetning 2015 bevidner, at organisationen har
udviklet sig til en uundværlig og helt central deltager i håndtering af kræft herhjemme. Dette uanset om
det drejer sig om overordnede strategier, sikring af den daglige behandlingskvalitet og patientsikkerhed,
opfølgning inkl. rehabilitering, databasedrift eller forskning i og udvikling af fremtidens
patientbehandling. 2015 var endnu et travlt og spændende med store udfordringer for de engagerede og
arbejdssomme fagpersoner på tværs af disciplinerne.
En af årsberetningens missioner er formidling og dokumentation af DMCG’ernes mange aktiviteter. Dette
til stadig profilering af DMCG organisationen overfor vores mange samarbejdspartnere, men også til
indbyrdes vidensdeling og inspiration. Afrapportering for 2015 vil afspejle de imponerende og talrige
aktiviteter, som grupperne i løbet af sidste år har initieret eller vedligeholdt. Den fortløbende opdatering
af de kliniske retningslinjer samt drift og udvikling af de kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser hører
uændret til gruppernes kardinalopgaver, da disse indsatser er vitale for sikring af en ensartet og høj
behandlingskvalitet i hele landet og bidrager samtidig til udvikling af fremtidens endnu højere
behandlingsstandard.
DMCG.dk Cancer Benchmarking Consortium er i år igen væsentligt særskilt at fremhæve. Rapportens
resultater, som bygger på de kliniske databaser indenfor bryst-, lunge-, tyktarm/endetarm- og
æggestokkræft, fik i 2015 endelig den fortjente opmærksomhed og blev sidst på året antaget til udgivelse
som fire peer reviewede videnskabelige artikler i et særnummer i Acta Oncologica. Samtidig hermed blev
der i 2015 iværksat dels en udbygning af disse rapporters analyser med fokus på mulige regionale
forskelle, dels påbegyndtes det forberedende arbejde med henblik på ny rapport baseret på en række nye
DMCG’ers kliniske databaser.
Arbejdsgruppen til kvalitetssikring af den MultiDisciplinære Team (MDT) konference barslede under
ledelse af DMCG.dk forretningsudvalgsmedlem Lene Lundvall med en rapport. Denne blev i efteråret
sendt i høring blandt i relevante offentlige instanser, hospitaler og patientforeninger, hvor den
overordnet set blev yderst velmodtaget og konstruktivt kommenteret. Vejledningen er ved at have nået
sin endelige form og strategien for dens fremtid er under overvejelse.
Der blev i forbindelse med sensommerens repræsentantskabsmøde taget initiativ til i regi af DMCG.dk at
etablere en national TNM komité. Overlæge og formand for Dansk Kolorektalcancer Database, Peter
Ingeholm indvilligede i at lede komitéen, som har repræsentation af hver enkel DMCG. Der ses med store
forventninger frem til resultatet af de kommende års indsats, til forbedring af kvaliteten af denne kliniske
nøglevariabel i såvel det kliniske arbejde som i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Siden 2010 har Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) udgjort infrastrukturen for blandt
andet de Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG), deres landsdækkende kliniske
kvalitetsdatabaser og assisterende kompetencecentrene. Selvom den overordnede RKKP struktur i 2016
er planlagt omlagt, forventer DMCG’erne ikke noget kontinuitetsbrud eller forringelse svarende til
hverken organisationens forankring eller funktionelle vilkår.
Med lancering af Kræftplan IV i 2016, er det helt centrale indsatsområde for 2016 udstukket og DMCG har
i den forbindelse for længst trukket i arbejdstøjet, men også andre vigtige fælles opgaver vil fremgå af
årets handleplan og aktivitetskalender. Afslutningsvis skal der lyde endnu en tak til de enkelte DMCG’er
og deres kliniske bagland for det udviste engagement i det foregående år.
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HANDLEPLAN 2016 for DMCG.dk
Fokusområder
1. Kræftplan IV
2. Kliniske retningslinjer: øget standardisering og evidens-baseret opdatering i dialog med
Sundhedsstyrelsen
3. Databaseudvikling og validering
4. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK): udrulning forsættes
5. Implementering af guidelines for Multidisciplinære team (MDT) konferencer
6. Patientsikkerhed – herunder kræftkirurgi
7. Implementering af opfølgningsprogrammerne for kræft
8. Implementering af justeringer af specialeplanen
9. Udvikling og klinisk forankring af Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
10. Konsolidering af den nationale TNM-komité i samarbejde med UICC
11. Opdatering af pakkeforløbsbeskrivelserne
12. Prioritering i sundhedsvæsnet

Rapporter/Udgivelser
1. 2015 DMCG årsberetninger: tidsfristen den 29. februar 2016.
2. 2015 database rapporter: løbende tidsfrister for den enkelte gruppe.
3. DMCG.dk Benchmarking Consortium: udgivelse af artikelserie i Acta Oncologica.
4. DMCG.dk Benchmarking Consortium: udgivelse af rapport vedr. regionale forskelle.
5. DMCG.dk Benchmarking Consortium: udgivelse af rapport II.
6. DMCG.dk multidisciplinære team (MDT) konference guidelines.
7. Rapport samt artikel i Ugeskrift for læger vedr. Patientsikkerhed i Kræftforløb (NIPK).

Deltagelse i diverse udvalg med rådgivnings- og vejledningsfunktioner
1. National Indsats for Patientsikkerhed i Kræftforløb (NIPK): 1 DMCG repræsentant
NIPK formand og medlem af styregruppen
2. RKKP-styregruppe: 1 DMCG repræsentant
3. Udvalg for kræft (Sundhedsstyrelsen): 1 DMCG repræsentant
4. Kræftplan IV arbejdsgrupper under Udvalg for kræft (Sundhedsstyrelsen)
5. Partnerskab om PROM i praksis. DMCG medlem af styregruppen

6. Baggrundsgruppen vedr. opfølgningsprogrammer. 1 DMCG repræsentant
7. Sundhedsdataprogrammets referencegruppe. Sundheds- og ældreministeriet. 1 DMCG
repræsentant
8. Planlægningsgruppen for Overordnede temaer for anvendelse af Knæk Cancer midler. 1 DMCG
repræsentant
9. Projektgruppen for Tidlig død blandt kræftpatienter – årsager skal findes. 1 DMCG repræsentant
10. The Danish “Diet, Cancer and Health” cohort: Next Generations. 1 DMCG medlem af styregruppen
11. DNKK-styregruppe: 1 DMCG repræsentant
12. DNKK-taskforce: 1 DMCG repræsentant
13. RSI-projektgruppe til it-udbud til anskaffelse af fællesløsning for de kliniske kvalitetsdatabaser:
1 DMCG repræsentant
14. Implementering af opfølgningsprogrammer på kræftområdet (Sundhedsstyrelsen)
15. Fagudvalgsarbejde i RADS

Konferencer, symposier, og møder
1. DMCG.dk symposium (repræsentantskabsmøde), den 8. marts 2016, København
2. Marts konferencen, den 9. marts 2016, Christiansborg
3. DMCG.dk temamøde (repræsentantskabsmøde), fredag den 26. august 2016, detaljer om
mødestedet følger
4. Møder i de individuelle grupper i øvrigt (se www.dmcg.dk).

