DMCG.dk Forretningsudvalgsmøde

Tirsdag 13. marts 2018 kl. 10.30‐12.30
Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø

Deltagere
1. Michael Borre (MB) |DUCG/DAPROCA
2. Erik Jakobsen (EJ) |DLCG
3. Peer Christiansen (PC) DBCG
4. Jens Overgaard (JO) |DOOG
5. Mette Yilmaz (MY) |DCCG
6. Lene Lundvall (LL) | DGCG
7. Henrik Frederiksen (HF) | Hæmatologisk Fællesforum
8. Kristian Antonsen (KA) | DRe
9. Dorrit Damgaard Andersen (DDA) |DMCG sekretariatet
Afbud: Anne Bukh | DRe, Jens Winther Jensen | RKKP direktør

Dagsorden
Pkt.
1
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8

Emne

Bilag

Orientering fra formanden

Samarbejdsmøde med KB, 13/3 (kl. 13‐15)

Dansk Kræftforum, 13/3 (kl. 15.30‐18.30)
Kræftpolitisk Forum 2018, Christiansborg 14/3 (kl. 09‐15.30)
Godkendelse af budgetmodel for DMCG‐bevillingerne per 2019

Bemærk; indebærer kun få midler til tværgående aktiviteter
Opfølgning på dialogmøder med DMCG'erne i januar

Forslag om nedsættelse af "Tværgående DMCG‐udvalg"
o Samarbejde mellem sygdomsspecifikke og den palliative DMCG

Justering af Årsberetningsskabelonen
o Opdatering af indholdspunkterne
Mulighed for elektronisk skabelon
Generalforsamling samt Dansk Kræftforum, efterår 2018

Dato

Forslag til dagsorden:
o Status på kræftpakkerne
o Tværgående DMCG‐aktiviteter
(Dansk Sarkom Gruppe og DMCG‐PAL ønsker indlæg)
Generalforsamling inkl. valg
Status på Danske Kræftforskningsdage 30.‐31. august 2018 i Odense

Økonomi

DMCG.dk's programpunkt
o Nødvendigheden af patientinvolveret klinisk forskning (klinikerens synspunkt)
o Patientcentreret behandling: beslutningstagningen omkring patientinvolvering i
kliniske kræftprotokoller (den teoretiske vinkel)
o Klinisk forskning fra patientens side (patientens stemme)
o Klinisk forskning og udvikling vs. den daglige drift (det politiske perspektiv)
o Paneldebat med oplægsholderne
Drøftelse af "Danmarkskort"
Opfølgning på retningslinjer vedr. samarbejde mellem DMCG'erne og industrien
Nyt fra DMCG.dk udvalg

Udvalg for Kliniske Retningslinjer

MDT‐udvalget

TNM‐udvalget
Status på dmcg.dk‐hjemmesiden

Bilag 1+2

Bilag 3
Bilag 4

Bilag 5

Kommende møder:

Samarbejdsmøde med Danske Regioner: forventeligt juni 2018

FU‐møde: forventeligt juni 2018

Danske Kræftforskningsdage: 30.‐31. august 2018

Dansk Kræftforum samt DMCG.dk Generalforsamling: November 2018
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1.

Orientering fra formanden
 Ad samarbejdsmøde med Kræftens Bekæmpelse
Der er et generationsskifte i gang i Kræftens Bekæmpelse (KB). Leif Vestergaard Pedersen fratræder
som direktør for KB og stillingen overtages af Jesper Fisker per 1. juni 2018; Mef Nilbert er ny
forskningschef og deltager fremadrettet i samarbejdsmøderne; Jes Søgaard er internt overflyttet til
ny post som økonomisk direktør. FU ønsker opfølgning vedr. studier på Cancer Registeret samt
flytningen af NORDCAN til Oslo.
 Ad Dansk Kræftforum
Der er sammensat et bredt og interessant program for det første møde i Dansk Kræftforum.
MB præsenterer desuden som annonceret budgetmodellen.
 Ad Kræftpolitisk Forum
Der ses frem til morgendagens arrangement med KB på Christiansborg med undertitlen "En røgfri
generation, hvem tager ansvar".

2.

Godkendelse af budgetmodel for DMCG‐bevillingerne per 2019
DMCG‐budgetfordelingen gældende fra 2019 har været behandlet i budgetudvalget, resultatet vurderes at
være endt så fornuftigt som muligt. Alle DMCG'er har fået mail hvor de er blevet spurgt til deres
budgetønsker, kun få har ønsket flere midler.
Der er et tilpasningsår mellem 2018 og 2019, hvor budgetterne maksimalt er blevet forøget med 50 % hhv.
reduceret med 25 %. Det blev drøftet hvorvidt de angivne beløb skal justeres igen herefter, sådan at alle
DMCG'er ender på de 'lige' beløb, som udvalget har sigtet efter. PC kommenterede, at det ikke er muligt at
se, at der kan reduceres yderligere i budgetterne.
Det fremgår af budgetindstillingen at den nye model også kunne overvejes i andre sammenhænge, fx i
retningslinjearbejdet, der er dog ikke noget ønske om at gå videre med dette i FU.
Den valgte fordeling af midler i budgetmodellen betyder, at der kun er afsat få midler til tværgående
aktiviteter. MB kommenterede, at der historisk har været ubrugte midler til overs, men at man ikke kan
regne med dette fremadrettet som en del af budgettet. Dette harmonerer dårligt med, at der ved
dialogmøderne i januar blev talt om at nedsætte endnu et tværgående udvalg med DMCG‐PAL samt
sarkomgruppen. Der er behov for faste bevillinger til disse udvalg i DMCG‐regi.
Databaseøkonomien udmøntes fremdeles separat. Der er et ønske om, at budgetposterne også her blødes
op. MB noterede i den forbindelse, at der er RKKP databasedag den 11. april 2018.
Beslutning
FU bakkede op om godkendelse af budgetmodellen, modellen præsenteres på Dansk Kræftforum som
godkendt. FU anbefaler at den kører til 2020 hvor den skal evalueres.
I forbindelse med evalueringen ønskes endvidere diskuteret, hvorvidt paraplymodellen fortsat er en fornuftig
organisering.
Det besluttes videregivet til JWJ/RKKP, at der er behov for yderligere midler til tværgående aktiviteter og at
der samlet set er for få midler til at opretholde det ønskede aktivitetsniveau.

3.

Opfølgning på dialogmøder med DMCG'erne i januar
Der har været afholdt konstruktive møder med de DMCG'er der takkede ja til dialogmøde med formanden i
januar 2018. Opfølgningspunkterne sendes til FU til orientering.
 Ad forslag om nedsættelse af "Tværgående DMCG‐udvalg"
Med DMCG‐PAL er drøftet nedsættelse af et udvalg for tværgående palliative problemstillinger.
 Ad justering af årsberetningsskabelonen
Formålet med beretningerne er blevet efterspurgt: der var enighed i FU om, at det har en generel
værdi i sig selv at vise hvilke aktiviteter der har været i DMCG'erne for de bevilgede midler, ligesom
rapporten i flere DMCG'er bruges som intern reference. Der er desuden frihed til at tilpasse
beretningens volumen til DMCG'ens aktivitetsniveau.
LL efterspurgte en klar ramme fra formandsskabet i forhold til hvad der ønskes med beretningen,
ligesom der fra flere DMCG'er er efterspurgt feedback.
JO foreslog, at det bør være obligatorisk at notere de igangværende kliniske protokoller, i forhold til
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hvad der aktuelt er kørende og hvad der er på bedding.
Beslutning
De fremsendte forslag til justeringer blev godkendt med tilføjelse til overskriften "Igangværende
projekter, herunder projekter baseret på databasen".
Det blev besluttet at JWJ/RKKP kontaktes mhp. godkendelse af justeringerne af formatet, samt med
forespørgsel om forslag til yderligere justeringer og drøftelse af feedback på beretningerne.
4.

Generalforsamling samt Dansk Kræftforum, efterår 2018
Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamlingen i efteråret 2018 blev drøftet.
MB genopstiller til formandsposten, EJ genopstiller til FU, herudover er PC og JO på valg til FU. LL ønsker ikke
at genopstille til FU.
Beslutning
Det blev besluttet at afholde Dansk Kræftforum samt DMCG.dk generalforsamling den 28. november kl.
13.00‐16.00.
FU‐møde afholdes samme dag kl. 10.00‐12.00, sekretariatet sender indkaldelse.
PC og JO melder tilbage til sekretariatet hvorvidt de genopstiller snarest belejligt.

5.

Status på Danske Kræftforskningsdage 30.‐31. august 2018 i Odense
Der er allerede mere end 160 tilmeldte; arrangementet tegner til at blive en succes.
DMCG.dk står for planlægning af 1,5 timers session på første dag under overskriften "Patienter i kliniske
studier". Flere oplægsholdere har været kontaktet under overskrifterne i dagsordenens pkt. 5., men der
ønskes input fra FU til indholdet. Følgende blev foreslået:
 Indledning ved DMCG.dk formanden
 Oplæg ved JO om at gøre evidensbehandlingen bedre
 Birgitte Vrou Offersen, Afd. for Eksperimentel Klinisk Onkologi med et eksempel på klinisk forskning
 Patientoplæg omkring det, at være patient i et klinisk studie
 Oplæg ved sundhedspolitiker el.lign.
 Paneldebat med oplægsholderne, 30 min.
Ved den efterfølgende poster session er det overordnede ønske at fremme, at de data der ligger i DMCG's
databaser bliver brugt. Det skal tydeliggøres, at arrangementet er DMCG'ernes udstillingsvindue og der skal
gøres reklame i DMCG‐miljøet for at melde de aktive kliniske protokoller til mhp. at danne et overblik/
"Danmarkskort" over de kørende aktiviteter der inkluderer danske patienter og hvorvidt de er succesfulde.
Registerstudier og Fase IV studier er også relevante, ligesom alle andre kliniske protokoller også har interesse,
men DCMG.dk's ramme er at rekruttere det DMCG‐initierede. I udgangspunktet skal der annonceres efter
dette, alternativt kan søges i ClinicalTrials.gov.
Beslutning
Call for abstracts skal udfærdiges på dansk og genfremsendes til DMCG formænd sammen med endnu en
opfordring til at indsende abstracts.

6.

Opfølgning på retningslinjer vedr. samarbejde mellem DMCG'erne og industrien
LVS er forespurgt om retningslinjer for samarbejde med industrien jf. beslutning ved sidste møde i FU.
LVS har lagt det op til DMCG.dk selv at udstikke rammerne.
Danske Regioner er ligeledes forespurgt, der afventes svar (der er efterfølgende indgået det svar, at Danske
Regioner ikke har nogen retningslinjer vedrørende industristøtte /ref.).
Beslutning
Det besluttes at JWJ kontaktes mhp. etablering af procedure, hvor forespørgsler om industrisamarbejde skal
godkendes via RKKP og at der tilstræbes samme regelsæt som for databaserne.

7.

Nyt fra DMCG.dk udvalg
Der har været møde i Retningslinjeudvalget d. 12. marts; udvalget fortsætter til og med 2020 på baggrund af
det opdaterede kommissorium godkendt ved seneste møde i FU. Sekretariatschef Henriette Lipczak vil give
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en status på fremdriften ved Dansk Kræftforum.
Der har været indledende snakke med de fleste DMCG’er, man er forud for planen. Ved mødet blev drøftet
muligheden for at Retningslinjesekretariatet assisterer med at indsætte referencer i RefWorks databasen,
hvilket udvalget skønnede, vil være en stor aflastning.
Det blev besluttet i retningslinjeudvalget at retningslinjerne skal hostes under dmcg.dk, og ved hjælp af html‐
kodning skal kunne læses direkte fra DMCG'ernes egne hjemmesider.
8.

Status på DMCG.dk hjemmesiden
Punktet ikke nået.

9.

Evt.
JO bragte den problematik op, at ikke alle DMCG'er reelt er multidisciplinære, og ønskede drøftet hvordan
denne multidisciplinaritet kan sikres hele vejen op gennem organisationen.
Det bør indskærpes, at DMCG.dk forventer multidisciplinaritet i alle grupperne.
Det blev foreslået, at sekretariatet udfærdiger oversigt over, hvordan hver DMCG har organiseret sig.
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