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formandskabet med 
henblik på fælles fremdrift
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Organisationerne bevare 
selvstændighed og synergien styrkes

DMCG´erne er udgangspunktet for den 
faglige dialog og skal styrkes

DMCG.dk strategien er grundlag 
samarbejde – DCCC og RKKP tydeliggør 
evt. opgaver i samarbejdet derudover’

Der sikres repræsentation i 
organisationernes respektive udvalg –
DMCG.dk FU, DCCC Styrgruppe, RKKP 
fagligt udvalg

Principper for 
styrket 
samarbejde

http://dmcg.dk/
http://dmcg.dk/
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Nationale audits
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Drøftelse af årsrapport med 
peers

Evt. sammenlægning af 
DMCG og RKKP årsrapport

Bidrag til status på 
'hvordan går det med 
kræftbehandlingen i DK' på 
tværs af alle områder
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Fra DMCG.dk strategien
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Styrkelse af patientperspektivet: patientinvolvering i 
styregrupper og PRO-data (fra DMCG-strategien Mål 13)

Kræftdatabaserne skal bidrage til at skaffe evidens fra 
fase IV undersøgelser (fra DMCG-strategien Mål 12-2)

Fokus på det tværsektorielle – samarbejde med 
primærsektoren (fra DMCG-strategien Mål 14)

Koblingen mellem kvalitetsudvikling og forskning…og 
fokus på at forskningen er det der driver nogle af 
ildsjælene i databasearbejdet

Monitering af hele kræftforløbet
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Fra RKKP strategien ønsker vi
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Fortsat samarbejde om 
databasernes og retningsliniernes
udvikling 

Retningslinie arbejde og database 
arbejde tænkes sammen

Paraply for databaser og 
retningslinie arbejde med 
ledelsesrepræsentation 

Kvalitetsdialogen styrkes 
i DMCG.dk op og ned

http://dmcg.dk/
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Kontakt:
2488 8428
jwj@rkkp.dk
Oluf Palmes Alle 25
8200 Aarhus N

mailto:jwj@rkkp.dk

