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Statusbeskrivelse
1. Hvad har vi været optaget af i 2020?
Året 2020 har været helt specielt med en Corona-pandemi, der har haft stor indflydelse på DBCG’s
aktiviteter. Mødeaktiviteten været meget anderledes og overvejende videobaserede. Det har fungeret nogenlunde i nogle sammenhænge, men det har også lagt en dæmper på aktiviteten.
DBCG har i løbet af 2020 revideret statutterne og herunder slettet den klausul, der sagde, at formanden skulle være valgt fra Dansk Kirurgisk Selskabs udpegede medlemmer af bestyrelsen. Det har banet vejen for et formandsskifte. Peer Christiansen har efter en lang funktionstid ønsket at træde tilbage som formand, og ved det seneste møde i bestyrelsen blev klinisk onkolog ved Aarhus Universitethospital, professor, overlæge, ph.d. Birgitte Vrou Offersen valgt til ny formand.
Den langt overvejende aktiviet i 2020 har været arbejdet med revision af de kliniske retningslinjer
med omlægning til den fælles DMCG-skabelon. Processen skulle have været afviklet i løbet af året,
men det mål er desværre ikke nået, hvilket bl.a. hænger sammen med begrænsningerne i mødeaktiviteten pga. Corona-pandemien. Arbejdets omfang har dog også været langt mere omfattende, end vi
havde forestillet os, idet kravene til udformningen har medført en betydelig indsats. Ved udgangen af
2020 var der publiceret 6 af de planlagte 15 retningslinjer. De sidste 9 er i proces og forventes udgivet
i første halvdel af 2021. Det skal fremhæves, at de publicerede DBCG-anbefalinger alle vurderes at
være af høj kvalitet.
2. Hvad er vores aktuelle hovedproblemstillinger/udfordringer?
I modsætning til de fleste andre DMCG’ere, så har DBCG over de seneste år været igennem en proces, hvor de tildelte økonomiske midler fra RKKP er blevet væsentligt beskåret. Midlerne til drift af
database og DMCG er med den seneste beskæring nede på et niveau, som er et absolut minimum, og
det betyder, at DBCG-sekretariatet ikke i samme omfang som tidligere er i stand til at varetage opgaver uden honorar. Som konsekvens har man været nødsaget til at indføre et krav om betaling for
randomisering og registrering af nye projekter, også i de tilfælde, hvor der ikke er kommercielle interesser involveret. Det er en udvikling, som beklages fra DBCG, da det formodes at kunne få negativ
indflydelse på fortsat engagement fra forskere og klinikere, herunder investigator-initierede kliniske
studier. Dette engagement har været helt afgørende for, at DBCG har nået de bemærkelsesværdige
resultater, som er dokumenteret i tidligere årsberetninger og årsrapporter og ikke mindst gennem de
600 videnskabelige artikler, der over årene er publiceret med afsæt i DBCG.
Der var ved starten af 2020 forhåbning om, at DBCG kunne opgradere kvalitetsdatabasen i forhold til
også at omfatte patienter med in situ cancer. En ansøgning om dette blev vurderet positivt i RKKP,
men dette til trods, vurderedes det ikke, at der kunne tildeles midler til formålet. Man anså, at det
skulle dækkes indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Det er i midlertid ikke muligt uden at
det vil betyde, at der må skæres yderligere på andre områder, og det har DBCG vurderet vil være helt
uacceptabelt. Derfor er planerne om en ellers meget tiltrængt databaseindsats overfor DCIS indtil videre lagt i bero.
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I kølvandet på GDPR-regler og decentralisering af datatilsynsforordningerne er der opstået tiltagende
problemer af juridisk karakter, der har ført til store problemer med afvikling af landsdækkende videnskabelige forsøg. DBCG har foranlediget heraf rettet henvendelse til DCCC og konkret beskrevet 5 forskellige problemstillinger vedrørende samarbejdsaftaler og databehandleraftaler med baggrund i
konkrete projekter. Henvendelsen er blevet godt modtaget i DCCC, og bestyrelsen, der omfatter regionernes sundhedsdirektørkreds, har nedsat en tværregional juridisk arbejdsgruppe, der skal se på
problemstillingen og forhåbenligt komme med forslag til en forenkling af reglerne, der vil kunne føre
til en ensartet praksis i de 5 regioner. DBCG ser frem til de kommende udmeldinger herfra.
3. Hvad er vi lykkedes med i 2020?
Som beskrevet i sidste årsberetning gav omlægning af arbejdet med årsrapporten for DBCG’s kvalitetsdatabase problemer i 2019, men dette er løst i 2020, og det er lykkedes af få udarbejdet en rapport, der lever op til de nye krav. Rapporten viser, som tidligere rapporter, at kvaliteten af udredning
og behandling af brystkræft i Danmark ligger på et højt niveau over hele landet. Specielt er det i forhold til 2019-rapporten værd at bemærke, at der er sket væsentlige forbedringer med hensyn til indberetning af opfølgningsforløb. Der er fortsat mangler på det område, men fremgangen i den seneste
rapport peger på, at der kan forventes yderligere forbedringer fremover.
I løbet af 2020 har der været et stort output fra forskningsaktivitet på baggrund af DBCG projekter og
DBCG-databasen. Der er således publiceret 43 videnskabelige artikler omhandlende forskellige aspekter af brystkræft, som er mere udførligt beskrevet senere. Det videnskabelige udbytte er det højeste,
der er præsteret, når der ses bort fra årene 2008 og 2018, hvor DBCG afholdt henholdsvis 30- og 40års jubilæer og udgivet særudgaver af Acta Oncologica med artikler, som alle havde baggrund i DBCG.
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Beskrivelse af aktiviteter iht. DMCG.dk's strategi 2020-2022 og
handlingsplan 2020
Mål

Målsætning

Ja

1.1.a Findes jeres DMCG-retningslinjer i fælles DMCG-skabelon for alle relevante
sygdomsområder?
Hvis nej, hvor mange mangler: 9 af 15.

X

De manglende retningslinjer er alle i proces, heraf under administrativ vurdering i
Retningslinjesekretariatet. Det skal understreges, at der findes DBCG-retningslinjer,
der dækker alle de områder, hvor der endnu ikke er opdateret til DMCG-skabelonen.
1.1.b Er der i jeres retningslinjer anbefalinger for både udredning, behandling,
opfølgning, palliation og rehabilitering (hele forløbet)?
Kommentar:
DBCG’s retningslinjer dækker hele behandlings- og opfølgningsforløbet samt rehabilitering. Det er kun palliation, der ikke er dækket af en specifik retningslinje, men
der er i retningslinjerne for medicinsk behandling anbefalinger vedr. palliativ antineoplastisk behandling. Specifikke vejledninger for palliativ indsats forventes håndteret i DMCG’en for Palliation.
1.2 Er alle DMCG'ens retningslinjer opdaterede sv.t. de revisionsdatoer, der er angivet
på forsiden af retningslinjerne?

Nej

X

X

Kommentar:
Der er allerede foretaget opdatering af et par af de retningslinjer, der er lagt over i
DMCG-skabelonen, men for de øvrige er man endnu ikke nået frem til det tidspunkt, hvor opdatering er planlagt.
2. Har I retningslinjer med links til beslutningsstøtteværktøjer?
Hvis ja, hvor mange retningslinjer:

X

Der er en opdatering af retningslinjen ’Kirurgisk behandling’ på vej, hvor der henvises til et beslutningsstøtteredskab vedrørende kirurgisk behandling af brystkræft,
der er tilgængeligt på Sundhed.dk: (https://www.sundhed.dk/borger/behandlingog-rettigheder/kraeft/brystkraeft/naar-du-venter-paa-svar-paa-brystundersoegelse/). Dette redskab er udviklet i DBCG-regi.
DBCG RT Udvalget foretager aktuelt et klinisk kontrolleret randomiseret studie
mhp. test af Fælles Beslutningsstøtteværktøj for strålebehandling af brystkræft.
3. Opgørelse via sekretariatet
4.1 Opgørelse via sekretariatet
4.2 Dagsordensætter I nye og/eller opdaterede retningslinjer ved jeres styregruppemøder mhp. drøftelse af de monitoreringsforslag, der er anført i retningslinjerne?

X

Kommentar:
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Mål

Målsætning

Ja

Nej

DBCG har tradition for at opgøre behandlingsresultater baseret på vores retningslinjer, hvorfor der konstant foretages monitorering via studier, der iværksættes fra
DBCGs videnskabelige udvalg. I forhold til ændringer i retningslinjerne har det været praksis gennem mange år at monitorere ændringer.
Som eksempel på et sådant forløb kan nævnes, at den i 2020 publicerede Årsrapport bl.a. omfatter to indikatorer (indikator 11 og 12), der vedrører monitorering af
en retningslinje for neoadjuvernde kemoterapi, der indførtes i 2016 (og udkommer i
opdateret version inden længe). Den indeholder også indikator 13, der vedrører
monitorering af en ny retningslinje for brugen af PAM50 (multigen ’intrinsic molecular subtype’ klassification af tumorer).
DBCG har særdeles gode erfaringer med den type af monitorering gennem kvalitetsindikatorer.
5.1 Vurderer I, at der løbende sikres registrering af data til jeres database overalt i
klinikken, så tidstro kvalitetsmonitorering ikke forsinkes fra klinisk side?1
Kommentar:
Det generelle billede er, at der løbende foregår indberetning af data vedrørende diagnose og behanling af brystkræft. DBCG har et højt ambitionsniveau, og derfor
følges patientkohorterne i mange år. Det kniber lidt med opfølgningsdata, men det
arbejdes der på at forbedre, og der er observeret en positiv udvikling. Fremover vil
nationale værktøjer til automatisk datafangst fra patientjournaler kunne føre til
optimering på dette område.

(X)

På baggrund af den meget komplette registrering af den primære udredning og behandling finder DBCG det ikke rimeligt, at svare nej til spørgsmålet, hvorfor der i
stedet er sagt ja med lidt forbehold.
5.2 Har I en LPR3-kodevejledning sv.t. eget sygdomsområde
Kommentar:
Da DBCG primært har registrering i databasen på baggrund af manuelle indberetninger via det web-baserede inberetningsmodul, har LPR-kodning ikke været et
specielt fokusområde. I takt med, at det forventes at omlægge til at benytte datafangst fra andre registre, vil det være relevant, at der også fremadrettet tages fat
på denne problemstilling.
6.1 Bliver jeres indikatorsæt vurderet årligt mhp. eventuel opdatering?
Kommentar:
Styregruppen for DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft afholder årligt et styregruppemøde, hvor justering i indikatorsættet er på dagsordenen.
6.2 Afspejler jeres datasæt hele patientforløbet (udredning, behandling, opfølgning,
palliation og rehabilitering) og udvalgte anbefalinger fra DMCG

X

X

(X)

1

Registrerer DMCG'en data løbende, så DMCG-registreringen ikke forsinker, at data kan føres tilbage til klinikere og ledelser?
RKKP tilstræber at levere tidstro data med klinisk relevans, ved at behandle data i løbet af én arbejdsdag.

7

Mål

Målsætning

Ja

Nej

Ja

Nej

retningslinjerne?
Kommentar:
Som tidligere anført, har DBCG ikke specifikke retningslinjer for palliation, og vi har
ikke indikatorer rettet mod rehabilitering, men bortset herfra indgår der i indikatorsættet indikatorer for udredning, behandling og opfølgning. På baggrund heraf er
der svaret ja med forbehold.
I denne forbindelse findes det relevant at omtale, at DBCG mangler PRO-data fra
alle patienter, men der er nu et DBCG-initieret nationalt forskningsprojekt klar til at
blive implementeret, således at PRO-data fremover systematisk rapporteres til
DBCG databasen (se senere beskrivelse af DCCL-PRO App). Vedr palliation registreres ikke systemisk behandling, når patienten får uhelbredeligt recidiv. Hvis der udarbejdes værktøjer til automatisk datafangst, og hvis der bevilges økonomi til udvidelse af databasen, så kan palliativ anti-neoplastisk behandling systematsk indberettes.

Mål Målsætning
6.3 Rummer jeres datasæt tværgående indikatorer, der kan bidrage til en generel
vurdering af 'kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark' på tværs af sygdomsområder?2
Kommentar:
DBCG har ikke i det gældende indikatorsæt indikatorer, der specifikt egner sig til
dette formål, men DBCG medvirker sammen med flere andre DMCG-ere i et projekt
under DCCC, hvor der stiles efter at beskrive tværgående indikatorer for tilbud om
og deltagelse i klinisk forskning. Vi forventer, at det vil føre til registrering, der på
sigt kan føre til monitorering på tværs af sygdomsområder.
6.4 Er det jeres vurdering, at alle beslutninger om store terapeutiske interventioner tages på MDT-konference jf. DMCG vejledningen herfor?
Kommentar:
I DBCG er det opfattelsen, at MDT-konferencestrukturen, der er udviklet i de multidisciplinære cancergruppers regi, har sit afsæt i en mangeårig tradition på brystkræftområdet, hvor multidisciplinære beslutningskonferencer har været afholdt siden starten af 1990-erne. Alle væsentlige beslutninger om behandling sker på sådanne konferencer, som afholdes flere gange ugentligt ved alle danske centre.
6.5 Har jeres database variable eller indikatorer vedr. ét eller flere af følgende områder:
a. TNM
b. MDT-konference

X

X

X
X

2

DMCG.dk har nedsat et Udvalg for Tværgående Indikatorer for på sigt at kunne opgøre udvalgte indikatorer på tværs af
DMCG'erne.
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c.
d.
e.
f.

Den palliative indsats
Onkologisk behandling
Patientdeltagelse i kliniske forsøg
Komplikationer3

7.1 Opgørelse via DMCG.dk formanden
7.2 Er det jeres vurdering, at alle medlemmer af databasens styregruppe er bekendte
med adgangen til den løbende afrapportering fra databaserne i de regionale
systemer4?
Kommentar:
Alle medlemmer er bekendt med afrapportering i de regionale systemer. Det har
været på dagsordenen ved flere møder i styregruppen, men det er indtrykket, at systemet kun benyttes af få klinikere.
7.3 Opgørelse via DMCG.dk formanden
8 Har I en kort sammenfatning (one-pager) i årsrapporten, der angiver de vigtigste
succeser og udfordringer i det forgange år?
Kommentar:
One-pageren for 2019 er også publiceret i Ugeskrift for Læger: https://ugeskriftet.dk/nyhed/dbcg-kvalitetsdatabase-brystkraeft-resume-af-arsrapport-2019
9.1 Auditerer I jeres resultater i den kliniske database mindst én gang årligt i databasestyregruppen?
Kommentar:
Der afholdes mindst 2 møder i styregruppen for DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft, hvor indholdet af årsrapporten er på dagsordenen, og hvor de enkelte indikatorer gennemgås. Et møde fokuseres på kommentering af de foreliggende resultater og et andet har fokus på justering og ændringer i indikatorsættet.
9.2 Er der gennemført landsdækkende audits5 på jeres sygdomsområder?
Kommentar:
Der foretages i alle 5 regioner en ’regional audit’ på basis af den publicerede årsrapport. Typisk vil de enkelte afdelinger blive bedt om at forholde sig til de lokale
resultater og kommentarer hertil i årsrapporten.
9.3 Er der i databasestyregruppen i det forgangne år iværksat relevante forbedringsinitiativer baseret på nationalt samarbejde, inkl. forbedringsfællesskaber?
Hvis ja, hvilke?

X
X
X
X

X

X

X

(X)

X

DBCG er lidt anderledes organiseret end de øvrige DMCG’ere, idet der er dels en bestyrelse og dels en styregruppe for kvalitetsdatabasen. Databasestyregruppen ta-

3

F.eks. reoperationer, genindlæggelser, overflytning til højere pleje/behandlingsniveau, interventionsradiologi
https://www.rkkp.dk/afrapportering/
5
Auditering uden for styregruppen/DMCG'en fx i behandlingsfællesskaber eller regionalt i ledelseslaget.
4

9

ger sig alene af spørgsmål, der direkte er relateret til kvalitetsdatabasen og årsrapporten. Bestyrelsen varetager primært opgaver relateret til DMCG-opgaver, og det
vurderes, at dette spørgsmål primært vedrører sådanne forhold. Der kan som svar
på spørgsmålet peges på DBCG-initiativet i forhold til de juridiske problemstillinger,
der er mere udførligt beskrevet under ’Statusbeskrivelse’.
10 Er det almindelig praksis i DMCG'en at synliggøre nye og igangværende protokoller
via kontakt til protokoller@cancer.dk mhp. oversigt på DCCC's hjemmeside
https://www.dccc.dk/kliniske-protokoller/?
Kommentar:
Der ligger henvisning til 28 protokoller vedrørende brystkræft på omtalte hjemmeside.
11 Gør jeres DMCG en aktiv indsats for, at der er protokoller til alle patienter?
Kommentar:
DBCG har en lang række protokoller, der omhandler alle aspekter af behandling: kirurgi, systemisk behandling og strålebehandling. Der initieres løbende nye protokoller. Med indførelsen af DCCL PRO-app projektet i 2021 (se nedenfor) vil der være
protokoltilbud til >95% af alle patienter, givet der ikke er sprogbarriere, tidligere
cancer eller andre oplagte kontraindikationer. I nogle tilfælde er der mindst 4 protokollerede nationale trials til den enkelte patient (tilbydes i løbet af behandlingsforløbet). Blandt de seneste fra 2020 kan nævnes DBCG Proton Trial, DBCB RT Recon Trial, RT SDM Trial og MASTER Trial. I løbet af 2021 åbnes dels et nyt studium,
hvor alle ny-diagnosticerede patienter med brystkræft får mulighed for løbende at
indberette PRO-data vedrørende senfølgeproblematikker, dels et randomiseret fase
III forsøg til patienter med triple negativ tidlig brystkræft.
12.1 Opgørelse via DMCG.dk formanden
12.2 Har I i det forgangne år arbejdet for, at der skaffes evidens fra fase IV undersøgelser af dansk kræftbehandling?
Kommentar:
På baggrund af DBCG-data er der gennem årene lavet en lang række registerbaserde studier, der har opgjort behandlings-resultaterne og ændret evidensgrundlaget og ført til ændringer i de anbefalede behandlinger. Som et aktuelt eksempel
kan fremhæves, at der i DBCG RT Nation study indsamles 10.000 stråleplaner fra
alle høj-risiko patienter behandlet 2008-2016, og i den gruppe opgøres forskellige
tumor- og morbiditets-relaterede faktorer.
13 Er der patient- eller pårørendedeltagelse i jeres databasestyregruppe?
Kommentar:
Det er besluttet, at der skal være patientrepræsentanter i databasestyregruppen,
ligesom, der allerede er i DBCG’s bestyrelse. Der er rettet henvendelse til patientorganisationer, og det forventes at der vil være deltagelse herfra til møderne i 2021.
14 Er der oprettet telefonisk speciallægerådgivning primært målrettet almen praksis
("onkofon-løsninger") der dækker hele landet for jeres kræftområde?

X

X

X

X

X

Kommentar:
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De praktiserende læger kan ringe direkte til onkolog.
15 Opgørelse via DMCG.dk formanden
16.1 Opgørelse via sekretariatet
16.2 Opgørelse via sekretariatet

11

Forskningsaktiviteter mv. i 2020
Igangværende aktiviteter i 2020

Antal

Protokoller

17 EBC,
12 MBC
15
43

Projekter baseret på kvalitetsdatabasen
Peer reviewed artikler med kobling til databasen

Protokoller

Protokoller vedrørende primær cancer mammae
Kirurgisk behandling
SENOMAC. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystcancer uden kompletterende aksilrymning. (Svensk-dansk multicenterstudie).
DBCG RT Recon. Delayed- immediate versus delayed breast reconstruction in early Breast Cancer patients treated with mastectomy and adjuvant loco-regional radiation therapy. (Dansk
multicenterstudie).
Strålebehandling
DBCG 2020 PROTON TRIAL. Adjuvant breast proton radiation therapy for early breast cancer
patients: The Skagen Trial 2, a clinically controlled randomised phase III trial (Dansk multicenterstudie).
DBCG RT SDM. Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende
strålebehandling. Et randomiseret fase III studie (Dansk multicenterstudie).
DBCG 2018 Natural. Delbryst versus ingen strålebehandling til kvinder 60 år eller ældre opereret med brystbevarelse for tidlig brystkræft - et klinisk kontrolleret randomiseret fase lll studie
(Dansk/norsk/svensk, multicenterstudie).
DBCG 2015 Skagen Trial l. Moderately hypofractionated loco-regional adjuvant radiation therapy of early Breast Cancer combined with a simultaneously integrated boost in patients with
an indication for boost (Multinationalt, multicenterstudie).
DBCG 2009 RT HYPO l. Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling til nodenegative brystkræftpatienter: Et randomiseret fase ll studie (Dansk/tysk/norsk multicenterstudie).
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DBCG 2009 RT PBI. Delbryst versus helbryst bestråling til kvinder 60 år eller ældre med brystbevarende operation for tidlig brystkræft: Et randomiseret fase ll studie (Dansk multicenterstudie).
Medicinsk behandling
MASTER. A randomized, multicenter, double-blind phase III, placebo-controlled comparison of
standard (neo)adjuvant therapy plus placebo versus standard (neo)adjuvant therapy plus
atorvastatin in patients with early breast cancer. (Investigator initieret Dansk multicenterstudie).
Nordic Trip Trial (NTT). A Translational Randomized Phase III Study Exploring the Effect of the
Addition of Capecitabine to Carboplatine Based Chemotherapy in Early "Triple Negative"
Breast Cancer (Investigator initieret Nordisk multicenterstudie).
CryoPAC. Et åbent randomiseret fase 2 forsøg med kølehandske og sokker overfor ingen forebyggelse i forbindelse med adjuverende paclitaxel. (Investigator initieret Dansk multicenterstudie).
DBCG 07-READ. A randomized trial of epirubicin and cyclophosphamide followed by docetaxel
and cyclophosphamide in patients with TOP2A normal early Breast Cancer (Investigator initieret Dansk multicenterstudie).
IBCSG 35-07-SOLE. A randomized fase lll study with 5 years of extended letrozole administered continuously or intermittently (IBCSG sponsoreret international multicenterforsøg).
ALEXANDRA. [Impasion030] A randomized fase lll study comparing atezolizumab (Anti PD-L1
Antibody) in combination with adjuvant anthracycline/taxane-based chemotherapy versus
chemotherapy alone in patients with operable triple-negative breast cancer (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
CheckMate 7FL. Neoadjuverende pembrolizumab versus placebo . Et randomiseret fase lll forsøg hos patienter med ER postiv og HER2 negativ brystkræft. (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
Destiny 05. Post-neoadjuvant trastuzumab deruxtecan (T-DXd) versus T-DM1 in patients with
residual invasive disease following neoadjuvant therapy. Et randomiseret fase lll forsøg hos
patienter med HER2 positiv brystkræft. (Industrisponsoreret international multicenterstudie).
MonarchE. Adjuverende antihormonbehandling plus/minus behandling med CDK4/6 hæmmer
ved primær cancer mammae (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
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Protokoller ved fremskreden sygdom
Medicinsk behandling
DBCG-NAME. Et fase III forsøg med randomisering til ugentlig versus daglig (metronomisk)
vinorelbine (Investigator initieret Dansk multicenterstudie).
ALICE. Placebo-controlled Phase II Study Evaluating Atezolizumab Combined With Immunogenic Chemotherapy. (Investigator initieret Nordisk multicenterstudie).
AMEERA-5. A Randomized, multicenter, double-blind phase 3 study of SAR439859 plus palbociclib versus letrozole plus palbociclib for the treatment of patients with ER (+), HER2 (-) breast
cancer. (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
BYLieve: A phase 2, open-label, non-comparative study of alpeselip plus endocrine terapy in
men and women with PIK3CA-mutated HR+, HER2– ABC whose disease progressed on/after
CDKi + ET. (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
Destiny-06. A study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) vs Investigator's Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive, Metastatic Breast Cancer. (Industrisponsoreret
international multicenterforsøg).
EMERALD. A Phase 3 Trial of Elacestrant vs. Standard of Care for the Treatment of Patients
With ER+/HER2- Advanced Breast Cancer. (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
HER2CLIMB. A Randomized Phase III Trial of Tucatinib vs. Placebo in Combination With Capecitabine & Trastuzumab in Patients With Advanced HER2+ Breast Cancer. (Industrisponsoreret
international multicenterforsøg).
HER2CLIMB-02. A Study of Tucatinib vs. Placebo in Combination With Ado-trastuzumab Emtansine (T-DM1) for Patients With Advanced or Metastatic HER2+ Breast Cancer. (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
IPAtunity. A study of ipatasertib in combination with atezolizumab and paclitaxel as treatment
for patients with locally advanced unresectable or metastatic triple negative breast cancer.
(Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
MONALEASA 2. Study of Efficacy and Safety of ribociclib in Postmenopausal Women With Advanced Breast Cancer. (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
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MONALEASA 3. Study of Efficacy and Safety of ribociclib in Men and Postmenopausal Women
With Advanced Breast Cancer. (MONALEESA-3). (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
Roche BO41843. A phase III randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study
evaluating the efficacy and safety of GDC-9545 combined with palbociclib compared with letrozole combined with palbociclib in patients with estrogen receptor-positive, her2-negative
locally advanced or metastatic breast cancer. (Industrisponsoreret international multicenterforsøg).
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Projekter baseret på kvalitetsdatabasen

Projekter, anmeldt fra RKKP, baseret på databasen.
For tidligere år er der leveret udtræk af data til projekter, hvoraf en del stadig er igangværende. I
2018 til 17 projekter, i 2019 til 23 projekter, og i 2020 15 projekter med følgende titler:
DBCG-2019-12-16

RT Nation

DBCG-2020-03-04

The incidence and risk factors of extremity lymphedema and infection following breast cancer treatment

DBCG-2020-03-17

Elderly Cancer Patients in Denmark - Route to Diagnosis, Treatment and Prognosis

DBCG-2020-03-19

Dansk Brystkræft Gruppe (DBCG) studie af forstadier til brystkræft (in situ forandringer) blandt alle danske kvinder i 20082017

DBCG-2020-04-28

MyHealth: Nurse-led vs. physician-led follow-up after breast
cancer, a randomized controlled trial

DBCG-2020-05-11

Breast cancer - obesity, cholesterol, birth cohorts and sensitive
periods in life

DBCG-2020-05-15

SEQUEL - social ulighed i senfølger efter kræft

DBCG-2020-05-18

Changes in routine follow-up after treatment for breast cancer
and effects on health outcomes and patient satisfaction: A prospective follow-up study among 1200 patients

DBCG-2020-08-17

Covid19 pandemiens indflydelse på stadium af brystkræft

DBCG-2020-10-30

Hyperthyroidism and The Clinical Course of Breast Cancer: A
Danish Population-based Cohort Study

DBCG-2020-11-05

Obesity-associated circulating biomarkers and breast cancer
prognosis

DBCG-2020-11-09

Behandlingen af ældre kvinder med brystkræft

16

DBCG-2020-12-04

Bilateral risk-reducing mastectomy in healthy women with genetic predisposition to breast cancer: oncological benefits and
improved individual counselling

DBCG-2020-12-07

The Aftermath of Breast Cancer Study: Investigating treatment
toxicity and quality of life after breast cancer

DBCG-2020-12-16

Kardiotoksicitet ved endokrin behandling med aromatasehæmmere hos kvinder med brystkræft
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Andet

DBCG er partner i Dansk Center for Brystkræftsenfølger – DCCL (Danish Breast Cancer Group Center
and Clinic for Late effects): www.brystkraeftsenfoelger.dk. Projektet, der financieres af en bevilling
fra Kræftens Bekæmpelse, har til formål at identificere, forebygge og behandle senfølger efter brystkræft. Dette mål søges indfriet fra to sider:
1. Registrering af PRO-data med en interaktiv mobil-applikation (DCCL-PRO App)
2. Afvikling af regelmæssige virtuelle MDT-konferencer med senfølgeproblematikker som udgangspunkt
I regi af DCCL er DCCL-PRO App i 2020 blevet udviklet og afprøvet med succes i en første pilottest på
mere end 100 patienter. PRO-data herfra indsamles i en nyetableret database, der spiller sammen
med DBCG-databasen og hvorfra DBCG vil blive suppleret med PRO-data. I løbet af 2021 forventes
alle nydiagnosticerede danske brystkræftpatienter at få mulighed for at benytte app’en. Denne viden
vil dels bidrage til forskning i senfølger og dels bidrage med konkret viden til konsultationen med den
enkelte patient.
Den første MDT-konference afvikles i starten af 2021. Via hjemmesiden kan der fra hele landet henvises patienter til drøftelse på konferencen, hvortil en række specialister er tilknyttet i et panel. Det er
forventningen, at det vil føre til, at der gives anvisning på relevante behandlinger eller relevante protokoller for den enkelte patient.
På hjemmesiden samles den tilgængelige viden. Indsamlingen af PRO-data forventes at ville føre til
væsentlig ny viden, som vil blive publiceret i videnskabelige publikationer og føre til nye retningslinjer.
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Plan for 2021: planlagte aktiviteter
Kliniske Retningslinjer:

Som det er beskrevet tidligere, er DBCG ikke nået helt i mål med omlægning af retningslinjerne til den
nye DMCG-skabelon. Der er fortsat 9 af 15 retningslinjer, der ikke er publiceret i den nye form, men
alle er i proces og forventes færdige i de første måneder af 2021. Det skal i den forbindelse understreges, at DBCG har gældende retningslinjer på alle de omtalte områder, der vurderes at være tilstrækkeligt opdaterede i forhold til klinisk praksis.
DBCG har et selvstændigt Retningslinjeudvalg, som løbende overvåger arbejdet. Der vil i dette udvalg
i løbet af 2021, når alle retningslinjer er publiceret, blive lagt en plan for at sikre den løbende opdatering.
Databasedrift og klinisk kvalitetsudvikling:

DBCGs database og sammenhørende data entry moduler udvikles løbende, så de kan anvendes i daglig klinisk praksis. Data-indsamling dækker både udredning, behandling (kirurgi, medicinsk onkologi,
stråleterapi) samt opfølgning. Behandlingsallokering indgår i data entry moduler, og det er i høj grad
med til at sikre rettidig registrering. Ved planlægning af behandling ved MDT-konferencer forudsættes disse data indberettet. I systemet er tillige indbygget et query-system, så manglende data efterspørges; hovedsagligt ved daglige opdateringer, dog månedligt ved queries baseret på centrale registre. Query-delen omfatter dækningsgrad og øvrige kvalitetsindikatorer.
Databasen er i 2020 omlagt for at sikre en mere dækkende registrering af eksempelvis patienter, der
gennemgår flere indgreb, patienter med bilateral brystkkræft, ligesom der er implementeret ændrede evalueringsmål ved neoadjuverende behandling og etableret særlige indberetningsmoduler til
to randomiserede undersøgelser vedrørende strålebehandling. Ved indgangen til 2021 iværksættes
to fase III forsøg med medicinsk behandling, og de tilhørende moduler for randomisering, og registrering af behandling, bivirkninger og opfølgning er implementeret. Der er for 2021 planlagt en
større omlægning af behandlingsalgortimen og behandlingsregimer vedrørende den medicinsk behandling, og dette implementeres i de anvendte indberetningsmoduler. For 2021 forventer vi opstart
af et samarbejde med SP, så DBCG via det regionale journalsystem i region H og region Sjælland kan
overføre oplysninger om medicinsk behandling og derved mindske den manuelle indberetning heraf.
Det ønskes efterfølgende udbygget til de øvrige regioner. Der er et stort igangværende projekt, hvor
komplethed på indberetning om patienters tilbagefald skal sikres; det planlægges at vi i 2021 kan implementere algoritme baseret på centrale registre, og endvidere gøre brug af tilgængelige oplysninger i SP.
Indikatorsættet evalueres løbende, og dækker både udredning, behandling, herunder kirurgi, medicinsk onkologi og stråleterapi, samt opfølgning, alle med udgangspunkt i retningslinjerne herfor. Nye
tiltag indenfor disse områder dækkes ved nye indikatorer så vidt muligt. Senest er tilføjet indikatorer
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vedrørende neoadjuverende behandling hhv. subtypebestemmelse, hvor der er tilføjet supplerende
query-systemer. Begge er områder der anvendes i stigende grad.
Der er adgang til DBCG moduler fra alle indberettende afdelinger. Der er læseadgang for alle relevante moduler og endvidere adgang til relevante query-lister. Der foregår en løbende dialog vedrørende indberetning via de videnskabelige udvalg, hvor alle afdelinger og alle lægefaglige specialer er
repræsenteret. Der er løbende afrapportering i de regionale systemer, og klinikere opfordres til at anvende disse.
Resultaterne afrapporteres herudover i årlige rapporter for kvalitetsindikatorer. Resultaterne herfor
gennemgås på repræsentantskabsmøde og i de videnskabelige udvalg, ligesom resultaterne er tilgængelige via DBCG’s hjemmeside. Endvidere afholdes seminarer med fokus på indsatsområder, som kan
være afdækket i kvalitetskontrol.
Forskning med udgangspunkt i databasen:

DBCG’s kliniske database blev etableret i forbindelse med at gruppen blev dannet i 1976, og siden
1997 er alle patienter med invasiv brystkræft registeret i databasen. Kompletheden er efter 1997 sikret via samkørsel med patologidatabasen. Indsamlingen af data om diagnostik, behandling og opfølgning af invasiv brystkræft er gradvist udvidet. Centrale data indtastes via de online moduler som
DBCG’s sekretariat har udviklet, og i det omfang data allerede forefindes gøres der brug af automatisk
datafangst. Oprindelig indeholdt databasen kun information om behandling af tidlig og operabel
brystkræft, men den er nu udvidet til også at omfatte information om behandling af lokalt fremskreden brystkræft og brystkræft med fjernmetastaser. Af publikationslisten fremgår det at recidivdata
nu er forskningsklare idet Christensen og kollegaer har rapporteret effekten af dobbelt HER2 blokade
i førstelinje behandling af fremskreden HER2 positiv brystkræft. Jensen og kollegaer har i et arbejde
der udgår fra DBCG’s sekretariat bestemt molekylære subtyper vha. Prosigna PAM50-gensprofilen på
patienter der i DBCG 89D blev randomiseret til CEF overfor CMF. Der er således vha. databasens ensestående opbygning tilvejebragt ny viden fra et forsøg der blev iværksat for 30 år siden. Der er i publikationslisten andre eksempler på hvordan databasens kliniske data kan bidrage til ny viden ved kombination med tilknyttet biologisk materaiale eller ved samkørsel med data fra andre nationale registre.
Patientinvolvering og samarbejde:

Det er tidligere omtalt, at der er patientrepræsentation i bestyrelsen, og at det også er på vej i databasestyregruppen. Derudover skal det omtales, at der har været patientinvolvering i relation til arbejdet med udformning af DCCL-PRO App’en og til udviklingen af beslutningsstøtteredskabet vedrørende
kirurgiske behandling af brystkræft.
I et nyt projekt, der bygger på en bevilling fra KB, etableres et beslutningsstøtteværktøj til at understøtte fælles beslutningstagning for personer i høj risiko for at udvikle brystkræft. I arbejdet, der pri-
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mært er udgået fra Kirurgisk Udvalg og Genetisk Udvalg, tages udganspunkt i den skabelon, der er benyttet i forbindelse med beslutningsstøtteredskabet for kirurgisk behandling (https://www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/kraeft/brystkraeft/naar-du-venter-paa-svar-paa-brystundersoegelse/). I arbejdet inddrages patientrepræsentanter, som også repræsenteres i arbejdsgruppen, hvor

der er en bred tværfaglig repræsentation også omfattende specialerne billeddiagnostik og gynækologi. Projektet indledes april 2021 og etableringsperioden strækker sig over 1,5 år.
Andet:

Aktivitet

Deltagere

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet

Bestyrelsesmøder

DBCGs bestyrelse

Retningslinjeudvalg

Udvalgsmedlemmer

Styregruppemøde

DBCGs styregruppe for
kvalitetsindikatorer

Udvalg for:

Udvalgsmedlemmer

Dato
18.01.2021
01.03.2021
10.06.2021
Q3.2021
Q4.2021
01.03.2021
10.06.2021
Q3.2020
Q4.2020
22.04.2021
25.05.2021
11.11.2021
Kvartalsvise møder

Kirurgi

12.02.2021

Patologi

08.02.2021

Medicinsk onkologi

25.01.2021
08.03.2021
17.06.2021

Radioterapi

18.03.2021

Genetik
Billeddiagnostik
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