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Kommissorium for DMCG.dks MDT-udvalg

Baggrund
Multidisciplinære team konferencer (MDT-konferencer) er siden Kræftplan II (2005 revideret
2007) og DMCG’ernes tilblivelse blevet en vigtig del af den danske kræftbehandling og udgør
en vigtig kvalitetssikrende krumtap og drivkraft for kræftpakkeforløbene.

Den korrekt organiserede MDT-konference er patientens garanti for, at det forelagte
behandlingstilbud bunder i evidensbaserede beslutninger på højeste internationale niveau.
På DMCG.dk´s foranledning udarbejdede en dertil nedsat national forankret og bredt
funderet MDT-gruppe en vejledning til afholdelse af MDT-konferencer, som var færdig til
implementering 1.10.2015. Denne vejledning er generisk og godkendt bredt i landet,
herunder af Sundhedsstyrelsen.

DMCG.dk har haft ønske om, at der dannes et MDT-udvalg for at undersøge, følge og fremme
udviklingen MDT-konferencer.

Formål
 Sikre at alle kræftdatabaser har variable eller indikatorer vedr. MDT-konference.

 Sammen med DMCG.dk kommunikere resultaterne af analyse af MDT- konferencerne i
relevante fora og understøtte den videre udvikling af konference - med fokus på at sikre
fornøden tid til opgaven, entydigt ejerskab til konferencen, bedre konferenceoplæg,
velfungerende IT-support til konferenceafviklingen, sikring af at relevante og nødvendige
data er til rådighed samt udnyttelse af uddannelsespotentialet på konferencen

 Udføre årlige audit blandt medlems-DMCG’er for at få overblik over udfordringer

 Sammen med DMCG.dk rette henvendelse til relevante hospitalsdirektioner, såfremt
ovenstående audits viser, at der er tekniske/ressourcemæssige udfordringer, som bør
imødegås.

 Løbende vurdere nye muligheder for at involvere patienter og relevante aktører fra
primærsektoren

 Understøtte den fortsatte udvikling af MDT-konferencerne og at gode erfaringer udbredes
ved at opfordre MDT-konferencer til erfaringsudveksling mellem afdelinger og hospitaler,
f.eks. i form af site-visits

 Bidrage til udvikling af tværgående indikatorer for monitorering af MDT-indsatsen i de
kliniske kvalitetsdatabaser.
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Organisation og sammensætning
 Formanden for MDT-udvalget udpeges af DMCG.dk’s Forretningsudvalg.

 Født medlem er akademisk sekretær Pernille Dehn, som varetager sekr.-mæssige opgaver.

 Øvrige medlemmer af MDT-udvalget udpeges af formanden efter opslag på DMCG.dk´s
hjemmeside blandt indmeldinger om tilkendegivelse af ønske om medlemskab.

 Udvalget skal sammensættes hensigtsmæssigt i forhold til hensigtsmæssig
repræsentation af specialer/sygdomsgrupper, diagnostik og geografi.

 Deltagerne bør have kendskab til MDT-arbejdet via deres funktion i hverdagen.

 Mødefrekvens aftales ad hoc.

Finansiering og budget
MDT-udvalget og dets aktiviteter søges finansieret af Regionernes Kliniske Kvalitets-
udviklingsprogram, RKKP.

Der estimeres et årligt driftsbudget på ca. 100.000 kr se nedenfor

Tidsplan
MDT-udvalg er besluttet af DMCG.dk, og nedsættes for foreløbig ?? år.

MDT-udvalgets medlemmer per Marts 2021
Speciale Kontaktperson E-mail
Lungemedicin
DMCG/Urologi
Onkologi
Gastrokir.
Patologi
Radiologi
Nuklearmed.
Onkologi
Radiologi
Gynækologi
Nuklearmed.
Sekretær

Torben Riis Rasmussen (formand)
Michael Borre
Lone Nørgaard
Jens Hillingsø
Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen
Jon Thor Asmussen
Karin Hjorthaug
Marianne Knap
Hanne Nellemann
Mikkel Rosendahl
Annika Loft Jakobsen
Pernille Dehn

torbrasm@rm.dk
borre@clin.au.dk
Lone.Noergaard.Petersen@regionh.dk
jens.hillingsoe@regionh.dk
Rikke.Hjarno.Hagemann-Madsen@rsyd.dk
jon.asmussen@rsyd.dk
kahjor@rm.dk
mari.knap@auh.rm.dk
hannnell@rm.dk
mikkel.rosendahl@regionh.dk
Annika.Loft.Jakobsen@regionh.dk
Perdeh@rm.dk
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Driftsbudget forslag for 2021-22
Forventede udgifter 2021 2022
Formandskab/sekretær, honorar/frikøb 30.000 30.000
Mødeudgifter 26.000 26.000
Webbaserede surveys 4.000 4.000
Frikøb deltagere 30.000 30.000
Rejseomkostninger 10.000 10.000
Samlede udgifter 100.000 kr 100.000 kr
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