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DMCG.dk Udvalg for Kliniske Retningslinjer  
Kommissorium 2018-2020 
 
Baggrund 
For at understøtte høj og ensartet kvalitet på kræftområdet er der i Kræftplan IV afsat midler til systematisk udvikling og 
vedligeholdelse af de landsdækkende kliniske retningslinjer. Indsatsen er forankret fagligt og organisatorisk i DMCG.dk 
og RKKP. Indsatsen koordineres via Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet etableret i september 
2017 og refererer til RKKP's bestyrelse. 
 
I forbindelse med opstart af arbejdet nedsatte DMCG.dk et retningslinjeudvalg, der i første omgang fik til opgave at 
udarbejde en fælles model for udformning af evidensbaserede retningslinjer for de aktuelt 24 kræftsygdomme, der er 
dækket af DMCG.dk, herunder for ny-udvikling og opdatering af eksisterende retningslinjer. 
 
Modellen og arbejdsplanen for perioden 2018-2020 blev godkendt i DMCG.dk's forretningsudvalg og i RKKP's bestyrelse 
i november 2017. Samtidig blev der fremsat forslag om, at retningslinjeudvalget skulle videreføres. 
 
Formål 
Formålet med DMCG.dk's Udvalg for Kliniske Retningslinjer er fremadrettet at yde klinisk rådgivning og sparring til 
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet samt at understøtte, at indsatsen gennemføres i henhold til den 
udarbejdede model. 
 
Deltagere 
 Fire repræsentanter for DMCG (heriblandt vælges udvalgsformand) 
 Formanden for DMCG.dk 
 Direktøren for RKKP 
 Sekretariatschefen for Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet, RKKP 
 Sekretariatsbistand fra Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet, RKKP  
 
DMCG-repræsentanterne udpeges af DMCG.dk forretningsudvalget. 
Sundhedsstyrelsen har en stående invitation til deltagelse i udvalget. Indtil videre koordineres dog ad hoc via 
sekretariatet. 
 
Opgaver 
Retningslinjeudvalget understøtter arbejdet i Retningslinjesekretariatet og de enkelte DMCG'er, bl.a. via sparring i 
relation til: 
 Udarbejdelse af vejledningsmaterialer (litteratursøgning, evidensvurdering, udformning af anbefalinger) 
 Evt. justering af retningslinjeskabelon 
 Detailplanlægning og målopfyldelse 
 Kobling til Kræftpakkerevision og andre relaterede aktiviteter (f.eks. i Medicinrådet) 
 Etablering af referencehåndtering og versionsstyring 
 Etablering af hjemmeside med adgang til retningslinjer og information om arbejdet 
 Procesevaluering og tilhørende justering af indsatsen 
 Patientinvolvering i retningslinjeindsatsen 
 Implementering af retningslinjerne 
 Monitorering af retningslinjerne 
 Håndtering af (uforudsete) udfordringer undervejs i arbejdet 
 Vurdering af evt. fortsættelse af indsatsen efter 2020 
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Arbejdsform 
DMCG.dk Udvalg for Kliniske Retningslinjer mødes 2 gange årligt. Videodeltagelse er mulig. Mellem møderne leveres 
sparring via e-mail koordineret med, og efter nærmere aftale med, formanden. 
 
Mødedatoer fastlægges hurtigst muligt, efter godkendelse af kommissoriet. 
 
Periode 
Retningslinjeudvalget fortsætter arbejdet i perioden 2018-2020. Evt. yderligere fortsættelse vurderes i relation til den 
samlede evaluering af indsatsen ultimo 2020.  


