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DMCG.dk's strategi og handlingsplan

DMCG.dk's virke dækker hele spektret fra frembringelse af ny viden (forskning) over implementering i 
klinikken til opfølgning på og justering af praksis (kvalitetsudvikling). 

 Ønsker – et yderligere styrket samarbejdet med Danske Regioner og DCCC

 Ambition - at DMCG.dk træder tydeligt ind i DCCC, så faglig forankring, driftsledelse og forskning går 
hånd i hånd. Samarbejdet omfatter ikke alene forskningen men også aktiviteter relateret til DMCG'ernes
arbejde med kliniske retningslinjer og databaser.
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Ensartet implementering af kliniske retningslinjer
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Fælles, godkendt model
 DMCG'erne udarbejder kliniske retningslinjer og tegner den faglige udvikling
 DCCC understøtter den konstruktive dialog mellem udviklere af retningslinjerne og 

hospitalsejerne
 Ved behov tages dialog mellem fagmiljø og ledelsessystem på forkant i stedet for på bagkant

I praksis betyder dette
 At retningslinjer, der vurderes at udløse væsentlige merudgifter, forelægges DCCCs

bestyrelse (sundhedsdirektørkredsen)
 På baggrund af de indkomne høringssvar tager den enkelte dmcg stilling til eventuelle 

justeringer af retningslinjen.

Den officielle retningslinje skabelon
 Kapitel 5 'Anbefalinger, der udløser betydelig merudgift' 
 Her skriver forfatterne, hvis retningslinjen rummer anbefalinger, hvor der er en betydelig 

merudgift og/eller store organisatoriske ændringer. 
 Skabelonen kan findes her https://www.dmcg.dk/Kliniske-retningslinjer/skabeloner-og-

vejledninger/



Screening af årsrapporter fra kræftdatabaserne

DCCC tog i 2018 initiativ til, i samarbejde med DMCG.dk og RKKP, at få foretaget screeninger af de 
seneste 3 årsrapporter. 

Primo 2019 blev der afholdt dialogmøder med styregrupperne, hvor der var udfordringer.

Konklusionen var, at manglende tidligere opfølgning vurderes at skyldes varierende faktorer:

 Manglende faglig enighed om behandling

 Manglende faglig villighed til at pege på kvalitetsbrist

 Manglende ledelsesmæssig opfølgning på databasernes resultater

 Svært tilgængelige rapporter

Efterfølgende processer i såvel RKKP, DMCG.dk og sundhedsdirektørkredsen. 
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Danske Kræftforskningsdage

Landets største tværfaglige kræftkonference.

Arrangeres i fællesskab mellem DMCG.dk og DCCC

Styrker det nationalt samarbejde på kræftområdet, og er
dermed også et bidrag til at højne og ensarte kvalitet i
forskning og behandling.

 30.-31. august 2018

 29.-30. August 2019

 27.-28. August 2020

 26.-27. August 2021
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DCCC støtter nationale, tværfaglige aktiviteter og netværk 
på kræftområdet

Formål

 At opbygge infrastruktur for mere vidensdeling

 Styrke det nationale samarbejde

 Sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis

 Forbedre mulighederne for at tiltrække eksterne forskningsbevillinger.

I perioden 2017 til medio 2020 givet støtte til 67 initiativer på i alt 10,35 mio.
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Nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk støttet af DCCC 2017- 1.juni 2020 Antal

Etablering af nye nationale, tværfaglige netværk 30

Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier 24

Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer 6

Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet 6

Konkrete aktiviteter i allerede etablerede nationale, tværfaglige netværk 1

I alt 67

Antal involverede DMCG'ere på 

ansøgningstidspunktet Fordeling

0 40%

1 45%

2 eller flere 16%

Involverer DMCG.dk 9%



Eksempler på aktiviteter og netværk støttet af DCCC

DCCC Onco‐Cardiology

Har fokus på samspillet mellem kræftbehandling og hjertelidelser. Netværket vil bidrage til, at alle patienter, der er i risiko 
for at udvikle en hjertesygdom, efter at de er behandlet for kræft, får optimal opfølgning og behandling. Netværket 
arbejder samtidig for at optimere den danske forskning på området ved at facilitere og igangsætte nationale kliniske 
studier. 

Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operable ventrikelkræft

Formålet er at forberede et videnskabeligt forsøg, som vil afprøve effekten af strukturerede træningsforløb. Kirurgisk 
behandling af ventrikelkræft er kompleks og kombineres ofte med intensiv kemoterapi eller strålebehandling. 
Træningsforløb kan potentielt sikre fremgang i patienternes helbredstilstand og overlevelse samt bidrage til at mindske 
komplikationer fra behandlingen

National hoved-halskræft dag

Formålet er at oplyse om symptomer, behandling og rehabilitering. Bag initiativet til gensidig videns udveksling står 
patienter og fagfolk fra såvel hospitals som primærsektor. Emnerne for dagene udspringer af patienternes ønsker.

'Tidlig palliativ indsats’ 

Der er i dag ikke tilstrækkelig viden om, hvorvidt patienter sikres en god og effektiv palliativ indsats gennem hele forløbet. 
Dette kan medføre utilstrækkelig støtte og symptomlindring, unødige akutte indlæggelser og risiko for overbehandling. Vil 
at etablere et nationalt samarbejde mellem de sygdomsspecifikke cancergrupper og den palliativ cancergruppe om at sikre 
den bedst mulige tidlige palliative indsats i Danmark

Mere info på www.dccc.dk/projekter--netvark 8
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Datastøttet kvalitetsudvikling

Mål 8 Vi afrapporterer resultater i databasernes årsrapporter med tydelighed 
på udfordringer og forbedringspotentiale

Mål 9. Vi auditerer data og iværksætter forbedrings-initiativer på udvalgte 
områder

 tydeliggør når der er manglende faglig enighed om behandling

 muliggøre ledelsesmæssig opfølgning på databasernes resultater
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Ny viden gennem forskning

Mål 10 Vi bidrager til at skabe overblik over kliniske forsøg og alle DMCG'er
synliggør nye og igangværende protokoller via DCCC

 Mange dmcg’er bidrager allerede nu med de igangværende protokoller

 Et forbedret og mere automatiseret overblik er på vej:

Ét nationalt overblik over aktive, kliniske protokoller inden for kræftområdet

Beslutningsoplæg: Etablering af et nationalt overblik over kliniske forsøg er nu godkendt SUM, Trial Nation og DCCC. 

Beslutningsoplægget anbefaler
- at der etableres et fælles nationalt overblik over kliniske forsøg, da det vil skabe stor værdi for patienterne, de 

behandlingsansvarlige læger og for forskerne
- at man tage udgangspunkt i komitésystemets fælles anmeldelsesdatabase (NVKs anmeldedatabase) som datakilde
Forventet projektstart 1.1.2021
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Ny viden gennem forskning

Mål 11 Vi arbejder for, at flest mulige patienter tilbydes deltagelse i kliniske 
forsøg

 Fælles projekt mellem DCCC, RKKP og DMCG.dk ‘En generel model for 
registrering af klinisk forsøgsdeltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser’ 

 En systematisk monitorering af klinisk forsøgsdeltagelse på patientniveau i de 
kliniske kvalitetsdatabaser

 Finansieret via Knæk Cancer med knap 5 mio. kr.
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Patientinvolvering og samarbejde

 Regionerne støtter MDT-konferencerne

 Gerne flere nationale MDT-konferencer

 Regionerne tager gerne imod rådgivning fra dmcg’erne
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Mål 15 Vi videreudvikler de Multidisciplinære Team Konferencer (MDT)

Mål 16 Vi deler vores viden samt yder sparring og rådgivning



Et endnu tættere samarbejde 
- mellem DMCG.dk og DCCC 

DMCG kerneopgaver
 Udarbejdelse og vedligeholdelse af 

evidensbaserede, nationale kliniske retningslinjer
 Nationale kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser
 Koordinere og støtte klinisk kræftforskning 

Bidrage til:
 Gennemførelse af og deltagelse i nationale og 

internationale kvalitetsprojekter
 Internationale kontakter og samarbejdspartnere
 Overvågning og tidlig varsling
 Vidensopsamling og spredning
 Uddannelse og efteruddannelsestiltag
 Sikre integration mellem sektoren

DCCC kerneopgaver
 Styrke det nationale samarbejde 
 Højne og ensarte kræftbehandlingen
 Facilitere national protokollerede studier
 Facilitere at udfordringer håndteres på tværs
 Udpege centre og organisationer til DCCC
 Udpege strategiske udviklingsområder

Bidrage til:
 Vidensdeling, så forskningsresultater hurtigere og mere 

systematisk omsættes til klinisk praksis på tværs af landet 
 Tiltrækning af eksterne forskningsmidler og ekspertise
 Udvikle samarbejder, der kan understøtte translationen af 

nationale og internationale landvindinger på kræftområdet
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Under overvejelse….
Nyt klinisk udvalg under DCCC:

 Understøtte implementering af 
faglige retningslinjer

 Ledelsesmæssig opfølgning på 
uensartet kvalitet på tværs af landet

 Understøtte at flere patienter indgår 
i kliniske protokoller
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Bestyrelse
SD-kredsen

Styregruppe

Fagligt Udvalg Klinisk udvalg

Sekretariat


