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Referat fra 

DMCG.dk forretningsudvalgsmøde 
Onsdag d. 28. november 2018 kl. 10.00-12.00 
DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V 

 
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 
9. Anne Bukh (AB) | DRe 
10. Henriette Lipczak (HL) | DMCG-sekretariatet/Retningslinjesekretariatet 
11. Dorrit Damgaard Andersen (DDA) |DMCG-sekretariatet  
Afbud: Jens Winther Jensen (JWJ) | RKKP direktør, Kristian Antonsen (KA) | DRe (trækker sig fra DMCG.dk FU) 
 
Dagsorden  

Pkt.  Emne Bilag Tid 
1 Orientering fra formanden  

 Opfølgning på videomøde af 31/10-18 
o Valgproces 

 Forslag om gennemskrivning af vedtægterne 
 Herunder tilføjelse af appendiks vedr. 

valgprocedurer 
o Forslag til samarbejdsagenda mellem DCCC og DMCG.dk  
o Ekspertuddannelsen i kræftkirurgi, kontakt til SST 

1a  
Samarbejdsagenda 
DCCC/DMCG.dk,  
udkast  
1b 
Samarbejdsaftale ml. 
DMCG.dk og regionerne t.o. 

10.00-10.25 

2 Økonomi  
Danske Kræftforskningsdage 2018/2019 samt øvrige tværgående aktiviteter 

 Regnskab for DKD 2018 til orientering  
 DKD Budget for 2019 

o Godkendelse af foreløbig budgetpost for 2019, kr. 250.000,-   
under forudsætning af, at midlerne er til rådighed efter 
regnskabsafslutning, og kun efter godkendelse af RKKP-
bestyrelsen 

 Sikring af fremtidig finansiering af DKD samt tværgående udvalg, 
drøftelse af:  

o Fordelingsnøgle for procentuel allokering af DMCG-midlerne 
til tværgående aktiviteter 

o Mødefrekvens i Dansk Kræftforum 
o Møde i DMCG-budgetudvalget 

2 
Foreløbigt regnskab, 
DKD 2018 

10.25-10.55 

3 Opmærksomhedspunkter vedr. dagens møder i Dansk Kræftforum & DMCG.dk 
generalforsamling  

3 
Program for Dansk 
Kræftforum/generalforsamling 

10.55-11.10 

4 Orientering om RKKP-proces v/JWJ  11.10-11.20 
5 Evt. 

 Drøftelse af behov for videomøde i december 
 

 11.20-11.30 

6 Gennemgang af kvalitetsdatabasernes årsrapporter på kræftområdet v/Paul 
Bartels & Mark Krasnik 

 11.30-12.00 

 
Kommende møder: 

 DMCG-FU møde, Aarhus, 30. januar 2019 
 DMCG-FU møde, Kbh., 6. marts 2019 
 Samarbejdsmøde med Kræftens Bekæmpelse, Kbh., 6 marts 2019  
 Møde i Udvalg for Kliniske Retningslinjer, Kbh., 6. marts 2019 
 Kræftpolitisk Forum 2019, 7. marts 2019 
 Danske Kræftforskningsdage 2019, 29.-30. august 2019 

 
Videomøder kl. 16.00-16.45 den sidste onsdag i hver måned (december 2018 samt januar og marts 2019 er aflyst, da der afholdes fysiske møder). 
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1. Orientering fra formanden 

Mødestart forsinket med 30 min. 
 
Opfølgning på videomøde af 31/10-18 
Møderne er fastlagt til sidste onsdag i hver måned. Der var enighed om, at formen fungerede. 
 
Valgproces 
Punktet blev ikke drøftet. 
 
Forslag til samarbejdsagenda mellem DCCC og DMCG.dk 
Der var fremsendt dokument til orientering med udkast til emner det kunne være nyttigt at samarbejde 
omkring. Dokumentet har ikke været sendt officielt til DCCC, AB var derfor blot orienteret i forbindelse med 
FU-mødet. 
Udkastet affødte diskussion omkring behovet for beskrivelse af klare forpligtelser i selve aftaleudkastet (der 
skal bygges op omkring forslaget til emner) og tilsvarende i samarbejdsaftalen med Danske Regioner. JO 
argumenterede for, at det bør skrives ind i aftalerne, at DMCG er forpligtet på at sikre nationale kliniske 
studier, og at det skal beskrives hvordan det skal forløbe, herunder hvad der gøres for at sikre patienterne 
adgang til kliniske protokoller. Det er afgørende, at DMCG'erne har høje ambitioner og er i stand til at 
idégenerere, facilitere og koordinere tilpas mange protokoller for at understøtte, at der generes ny viden 
nationalt. 
Der var enighed om, at der bør arbejdes hen mod systematisk registrering i databaserne af hvor mange 
patienter der indgår i kliniske trials. Dette bør ligeledes fremgå af samarbejdspapirerne. 
 
Ekspertuddannelsen i kræftkirurgi, kontakt til SST 
Ekspertuddannelsen 'onco-surgeons' er i regi af Danske Regioner og Ministeriet blevet ”skrinlagt” uden 
fyldestgørende forklaring. 
MB deltager i møde i Udvalg for Kræft 29/11 2018, og følger op ved den lejlighed.  
Beslutning:  
Det blev besluttet, at konvertere samarbejdsagendaen til et egentligt aftalepapir, med angivelse af 
DMCG'ernes forpligtelser, formandsskabet justerer udkastet. 
 
Det blev besluttet, at drøfte en revision af samarbejdsaftalen med Danske Regioner i løbet af foråret, og have 
den klar til underskrift i forbindelse med næste samarbejdsmøde med Danske Regioner inden sommerferien 
2019. Dels ønskes samarbejdet mellem DMCG.dk og DCCC konkretiseret, dels ønskes dialog med Danske 
Regioner omkring barrierer for den kliniske forskning på regionalt niveau. Herudover efterspørges intention 
fra regionernes side om at sikre relevant dataadgang på nationalt niveau, så data nemmere kan tilgå 
databaserne. 

 
2. Økonomi 

Danske Kræftforskningsdage 2018/2019 samt øvrige tværgående aktiviteter 
DMCG betalte i 2018 samlet kr. 250.000 til Danske Kræftforskningsdage og omkring 200.000 til DMCG udvalg, 
begge dele finansieret via overskud fra tidligere år. 
Det budget som DMCG's budgetudvalg har lagt for DMCG'erne primo 2018 vil gøre, at det samlede overskud 
bliver mindre, i bedste fald helt forsvinder, i og med flere DMCG'er forventes at trække alle deres midler 
indenfor rammebevillingerne. 
Det betyder, at DMCG.dk står med ønsket om et nyt arrangement til næste sommer, uden en sikker økonomi 
at byde ind med. DMCG.dk har forpligtet sig på kr. 50.000,- men ønsker igen at betale kr. 250.000,- mhp. at 
være arrangører på lige fod med DCCC. Fremtidigt vil det derfor være ønskeligt at lægge et budget, der sikrer 
minimum kr. 4-500.000,- årligt til tværgående udvalgsarbejder og Danske Kræftforskningsdage. 
 
Der var enighed i FU om, at Danske Kræftforskningsdage var et godt arrangement, som ikke må falde til 
jorden og derfor skal prioriteres økonomisk. DCCC har med glæde noteret sig MB's henvendelse vedr. 
forventning om, at kunne lægge samme finansiering som i 2018, og der er udtrykt ønske fra både DCCC og 
DMCG.dk om et ligeværdigt partnerskab. Der var i FU enighed om, at det er afgørende at DMCG.dk er 
medarrangører.  
LL foreslog at justere budgettet til bl.a. kommunikation, hvortil AB kommenterede, at budgettet kan justeres, 
men at det samlede budget stadig vil ligge omkring en halv million kroner.  
Der var enighed i FU om, at det vil være acceptabelt med deltagerbetaling i størrelsesordenen kr. 2-400,- og 



 
 

DMCG.dk forretningsudvalgsmøde 28.11.2018 Side 3 

 

at deltagerne selv står for overnatning og transport. Det blev foreslået, at fx indsendere af posters m.fl. 
kunne deltage til reduceret pris. Sekretariatet noterede dog et forbehold omkring differentieret betaling, da 
det kræver en stor administrativ indsats, der vil være svær at løfte. 
Beslutning 
Der var opbakning til, at DMCG er medarrangør ved Danske Kræftforskningsdage 2019, og at der findes kr. 
250.000,- i et eventuelt overskud, på grundlag af accept fra RKKP bestyrelsen. 
Det blev besluttet, at midler til tværgående aktiviteter samt Danske Kræftforskningsdage drøftes ved næste 
budgetrevision i DMCG-budgetudvalget i 2019, mhp. sikring af fremtidig finansiering. 

 
3. Opmærksomhedspunkter vedr. dagens møder i Dansk Kræftforum & DMCG.dk generalforsamling 

JO rejste opmærksomhed omkring rækkevidden af invitationerne til Dansk Kræftforum. 
Det blev bemærket, at det er DMCG-formændenes ansvar at orientere deres bagland om arrangementet.  
Udover til DMCG-formænd, sendes invitation til 'venner af DMCG', ligesom dato og program for 
arrangementerne er tilgængelige på hjemmesiden så snart de er fastlagt. 
 
Mødekadencen i Dansk Kræftforum blev drøftet i lyset af forhåbningen om, at Danske Kræftforskningsdage 
bliver et tilbagevendende arrangement. 
Beslutning 
Det blev besluttet, at der kun afholdes ét årligt møde i Dansk Kræftforum.  

 
4. Orientering om RKKP-proces v/JWJ 

Punktet ikke behandlet grundet afbud. 

 
5. Evt.  

Der blev ikke vurderet behov for videomøde i december, ligesom mødet i januar blev aflyst, da der afholdes 
fysisk møde i FU den 30. januar 2019, i marts ligeså. 
EJ ønskede af se henvendelsen til formanden fra Det Konservative Folkeparti, hvori det efterspørges hvor 
mange midler Danmark bruger på kræftforskning og hvordan dette tegner sig i forhold til udlandet. 
Sekretariatet sender henvendelsen rundt t.o., den er videresendt til Kræftens Bekæmpelse mhp. svar derfra. 
 
JO foreslog, at der afholdes internat i DMCG.dk forretningsudvalget, mhp. overordnet diskussion af formål og 
visioner for DMCG.dk, hvor der er lejlighed til at tage de mere principielle drøftelser. 
Der afholdes et internt strategimøde i december i formandsskabet, hvor forslaget drøftes.  
 
EJ problematiserede, at regions-repræsentationen i databasernes bestyrelser fremadrettet skal varetages af 
RKKP.  Der var enighed om, at samarbejdet med sygehusejerne er vigtigt, AB noterede, at regionerne også 
har interesse i, at bibeholde repræsentationen ind i databasernes styregrupper. 
 

6. Gennemgang af kvalitetsdatabasernes årsrapporter på kræftområdet v/Paul Bartels og Mark Krasnik 
AB rammesatte gennemgangen af kræftdatabasernes årsrapporter i sin egenskab af formand for 
styregruppen i DCCC, hvorfra opgaven var rekvireret. Formålet med opgaven har været at se på, hvor man 
kan ensarte og højne kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. I dialog med RKKP er der søgt viden i det 
materiale der er til rådighed; opdraget har været at gennemgå årsrapporterne mhp. at afdække hvad der i 
givet fald er behov for i det forbedringsarbejde. Gennemgangen var til indledende orientering, der vil ved 
først givne lejlighed blive afholdt møder med DMCG'erne. 
FU tog orienteringen til efterretning. 

 


