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Rapportudarbejdelse og bestyrelse 
Årsberetningen 2019 for den multidisciplinære cancergruppe er udarbejdet af formanden 
Navn, titel, arbejdssted, tilhørsforhold, email: 
 
 
DMCG'ens formand: Michael Achiam 
 
DMCG'ens bestyrelse 2019: 

 
Formand:  
Overlæge dr.med., Ph.d. Michael Achiam 
Kirurgisk Gastro. Klinik CTX, Rigshospitalet  
Repræsentant for Rigshospitalet 
  
Overlæge Peter Brøndum Mortensen  
Mavetarm Kirurgisk Speciale  
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital  
Repræsentant for Aalborg  
 
Overlæge Mette Karen Yilmaz  
Onkologisk Afd., Aalborg Universitetshospital  
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi  
 
Overlæge, Ph.d. Niels Katballe  
Hjerte-lunge-kar-kirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital  
Repræsentant for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab  
 
Overlæge, Ph.d. Marianne Nordsmark  
Onkologisk afd. D, Aarhus Universitetshospital  
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi  
 
Overlæge, Ph.d. Thomas Skårup Kristensen  
Radiologisk Klinik, Diagnostisk Center, Rigshospitalet  
Repræsentant for Dansk Selskab for Radiologi  
 
Overlæge Stine Kramer  
Nuklearmedicinsk og PET, Aarhus Universitetshospital  
Repræsentant for Dansk Selskab for Nuklearmedicin  
 
Overlæge, Ph.d. Alan Ainsworth  
Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital  
Repræsentant for Odense  
 
Overlæge Helle Anita Jensen  
Onkologisk Afd. R, Odense Universitetshospital  
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi  
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Professor, overlæge dr.med. Lars Bo Svendsen  
Kirurgisk Gastro. Klinik CTX, Rigshospitalet  
Repræsentant for Dansk Kirurgisk Selskab  
 
Overlæge, Ph.d. Mette Siemsen  
Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet  
Repræsentant for Dansk Thoraxkirurgisk Selskab  
 
Overlæge. Ph.D. Lene Bæksgaard  
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet  
Repræsentant for Rigshospitalet  
 
Jon Kroll Bjerre-gaard 
Onkologisk Klinik, Rigshospitalet  
Repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi  
 
Overlæge Birgitte Federspiel  
Patologisk Afd., Rigshospitalet  
Repræsentant for Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi  
 
Overlæge, Jakob Holm 
Kirurgisk Gastro. klinik CTX, Rigshospitalet  
Repræsentant for Rigshospitalet  
 
Overlæge, Ph.d. Daniel W. Kjær  
Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital  
Repræsentant for Aarhus  
 
Overlæge Sarunas Dikinis  
Mavetarm Kirurgisk Speciale  
Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital  
Repræsentant for Aalborg 
 
Lars Møller 
Repræsentant for Aalborg 
Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital  
Repræsentant for Aalborg 
 
 
Overlæge, dr.med. Frederik Helgstrand 
Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge 
Repræsentant for Region Sjælland 
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 Statusbeskrivelse 

 
1. Hvad har vi været optaget af i 2019? 

I 2019 er der godkendt og gennemført et navneskift fra Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventri-
kel cancer gruppe (DECV) til Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe (DEGC).  
DEGC har ved udgangen af 2019 været i drift i mere end 15 år. Databasen er forsat en enestå-
ende datakilde til at belyse udviklingen i kvaliteten af diagnostik og behandling af patienter 
med esophagus-, GEJ- og ventrikelcancer i Danmark og en løbende forbedring af databasen 
har været i fokus i 2019. Kompletheden af databasen på patientniveau er fortsat forbilledelig 
høj og giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats hos patienter med 
EsophagoGastrisk cancere. Kompletheden i databasen og samtidig med at de resultater som 
opnås i Danmark for den største dels vedkommende på et højt internationalt niveau er vi for-
sat internalt set interessante for andre lande mht. fremtidigt samarbejde. I 2019 har der såle-
des været fokus på etablering af et fælles nordisk database samarbejde. 
Databaseårsrapporten for hele 2019 er under udarbejdelse og forventes at udkomme i sep-
tember 2020. 
Styregruppen har i gennem hele 2019 været optaget af udviklingen og opdateringen af de Kli-
niske Retningslinjer for, sammen med RKKP, at understøtte en høj og ensartet behandlings-
kvalitet på tværs af landet baseret på den bedste viden.  
I 2019 har der samtidig været igangsat et generationsskifte i styregruppen, som i første om-
gang har medført valget af en ny formand samt i revidering af DEGC’s vedtægter. Desuden har 
der har været fokus på igangsættelse af nationale og internationale forskningsprojekter. 
 

2. Hvad er vores aktuelle hovedproblemstillinger/udfordringer? 
De reviderede Kliniske Retningslinjer skal endeligt godkendes og en struktur/plan skal lægges 
for udarbejdelse af fremtidige revisioner. De nye vedtægter for DEGC sigter mod en udbredel-
se af ansvar og arbejdsopgaver på flere hoveder, bl.a. ved etablering af et forretningsudvalg, 
samt en udpegelse af nye formænd til underudvalg i DEGC, herunder bl.a. Database-, Onkolo-
gi- og Forskningsudvalg. De fleste nye formænd for underudvalgene er fundet, men vi mangler 
at få endeligt etableret forretningsudvalget og få de enkelte underudvalg til at køre mere au-
tonomt. I 2020 søger vi at etablere styregruppe internat for at styrke det tværregionale og 
multidisciplinære samarbejde. Vi vil desuden igen i 2020 afholde ECV cancer symposiet, denne 
gang i Aarhus i forlængelse af styregruppe internatet. 
En anden udfordring er at påbegynde arbejdet med at etablere en ny platform til vores kvali-
tets- og forskningsdatabase.  
 

3. Hvad er vi lykkedes med i 2019?  
Det er lykkes at indsende de nye retningslinje forslag til retningslinjesekretariatet. Vi har fået 
valgt en ny formand og næstformand for DEGC, samt udpeget de fleste medlemmer af forr-
tetningsudvalget. I forbindelse med formandsskiftet har der været fremsat og godkendt nye 
vedtægter for DMCG’en.  
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Beskrivelse af aktiviteter iht. DMCG.dk's formålsbeskrivelse 
Beskriv for hvert punkt relevant aktivitet. Angiv venligst evt. publikationer mv. under afsnittet Forsk-

ningsaktiviteter. 

 

1. At bidrage til udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede, nationale kliniske retningslinjer 

for patientforløbet, fra diagnostik og behandling til opfølgning og rehabilitering, samt den tilhø-

rende forskning indenfor såvel primær- som sekundærsektor.  

Der er gennem 2019 foretaget et stort arbejde for at revidere og opdatere de evidensbaserede, nati-

onale retningslinjer. Se desuden pkt. 1. 

 

2. Udarbejdelse og vedligeholdelse af nationale kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser til monito-

rering samt indsamling af data/evidens til de kliniske retningslinjer, samt gennemførsel af og del-

tagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller.  

Den nationale database er opdateret og der arbejdes med mindre justeringer indenfor onkologi- og 

kirurgi indtastningsmodulet. Desuden er der taget skridt mod etablering af nye forskningsdatabaser. 

 

3. Koordinere og støtte klinisk kræftforskning og samarbejdet med den laboratoriebaserede forskning 

og arbejdet med biobanker, herunder samarbejde med Danish Comprehensive Cancer Center 

(DCCC).  

Klinisk kræftforskning er støtte og samarbejdet med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet 

med biobanker er foretaget, bl.a. ifa samarbejdet og deltagelse i DCCC ctDNA forskningscenteret. 

 

4. Bidrage til gennemførelse af og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter. 

Der er initieret og opstartet flere internationale protokoller, ligesom at vi forsat deltager og har plan-

lagt deltagelse i internationale projekter. Nationalt er der gennemført tværregionale kvalitetsprojek-

ter. UEMS og division med dansk formandskab gennemfører forsat Europæisk eksamen mhp at styrke 

de kirurgiske kompetencer. 

 

5. Tilføre det kliniske miljø internationale kontakter og videnskabelige samarbejdspartnere. 

Via forskningsaktive styregruppe medlemmer er der initieret og opstartet flere internationale proto-

koller ligesom der forsat er lagt et stort arbejde i det Europæiske samarbejde omkring fagområde 

certificering. Begge dele har medført internationale kontakter og videnskabelige samarbejdspartnere. 

 

6. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling. 

Databasen og indikatorerne i årsrapporten overvåger kvaliteten i det faglige område. 

 

7. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden.  

Det nyligt etablerede forskningsudvalg er forsat og er godt forankret i de 4 DEGC centre. 
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8. Bidrage til uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området.  

Der er forsat fokus fra DEGC side på udvikling og udbredelse af fagområde-uddannelse i Danmark 

samt deltagelse i en arbejdsgruppe med overvejende nordisk, hollandsk og dansk deltagelse: udfær-

diget vedtægter, skills, logbog, regler for honorary fellowship o.s.v., og der vil blive afholdt eksamen 

årligt i forbindelse med ESDE-møderne.  

Speciallæger varetager løbende undervisning af yngre læger samt deltager ved afholdelse af kurser 

under Hoveduddannelsen for speciallæger i onkologi og kirurgi. 

 

9. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren (fx implementering 

af ny viden). 
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Plan for 2020; prioriterede indsatsområder og aktiviteter 
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Kommentarer til 2019-økonomien 
 

Bevilget: DMCG-opgaver 2019  
 

Forbrug: DMCG-opgaver 2019 
 

 
Kr. 505.399,- 

 
 

 
Kr.  8.138,- 

 

 
Kommentarer til den økonomiske drift: 
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Forskningsaktiviteter mv. i 2019 
Indsæt antal i tabellen og angiv øvrige oplysninger under de relevante overskrifter. 
 
 

Igangværende aktiviteter i 2019 Antal 
Protokoller  

Ph.d.-studier  

Projekter baseret på kvalitetsdatabasen  

Præsentationer, herunder posters  

Nye/reviderede retningslinjer  

Peer reviewed artikler  

Andre publikationer  
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DMCG'ens møder og arrangementer i det kommende år 
 
 


