DMCG.dk forretningsudvalgsmøde, dagsorden
Onsdag 6. marts 2019 kl. 10.00-12.30

Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø, lokale 4.1. B (Frirummet)

Deltagere
1. Michael Borre (MB) |DUCG/DAPROCA (kl. 11-12.30)
2. Erik Jakobsen (EJ) |DLCG
3. Peer Christiansen (PC) | DBCG
4. Jens Overgaard (JO) |DOOG
5. Henrik Frederiksen (HF) | Hæmatologisk Fællesforum
6. Ulla Peen (UP)|DGCG
7. Jens Winther Jensen (JWJ) | RKKP direktør (kl. 10-12)
8. Henriette Lipczak (HL) | DMCG-sekretariatet/Retningslinjesekretariatet
9. Dorrit Damgaard Andersen (DDA) |DMCG-sekretariatet
Afbud: Anne Bukh (AB) | DRe; Mette Yilmaz (MY) |DCCG (sygemeldt)
Der afventes udpegning fra Danske Regioner af regionsrepræsentant til erstatning for Kristan Antonsen

Dagsorden
Pkt.

Emne

1

Orientering fra formanden v/MB
 Møde med KB 6/3
 Kræftpolitisk Forum 7/3, input til paneldebat
 Danske Kræftforskningsdage 2019, programudkast
 Møde med DCCC vedr. samarbejdsagenda 28/2
 DMCG årsberetninger
 Bekymringsbrev til SST vedr. afvikling af kræftpakkeforløb
 Møder i efteråret:
o Dato for møde i Dansk Kræftforum/DMCG.dk
generalforsamling
o Dato for møde i FU

Bilag

2

Økonomi v/MB
 Budgetændring i 2020 mhp. tværgående midler til bl.a. Danske
Kræftforskningsdage mv.
o Nedsættelse af økonomiudvalg
o Dato for møde i udvalget mhp. budgetindstilling til
vurdering i RKKP-bestyrelsen ultimo maj

3

DMCG.dk strategidag v/MB
 Dato
 Forslag til eksternt input

4

Evt.

Bilag 1
Bilag 2a+b
Bilag 3
Bilag 4

Frokost kl. 12.30-13.15

Samarbejdsmøde med Kræftens Bekæmpelse kl. 13.15-14.45
Dagsorden jf. bilag 1
Møde i Udvalg for Kliniske Retningslinjer kl. 15.00-17.00
Kommende møder:

Kræftpolitisk Forum 2019, 7. marts 2019, Christiansborg

DMCG.dk Strategimøde/visionsdag, 17. juni 2019, Regionshuset Aarhus

Danske Kræftforskningsdage 2019, 29.-30. august 2019, Odense
Videomøder kl. 16.00-16.45 den sidste onsdag i hver måned.
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1. Orientering fra formanden
Der blev budt velkommen til nyt medlem af forretningsudvalget Ulla Peen.
HL orienterede om de første emner under pkt. 1 grundet formandens forsinkelse.
Møde med Kræftens Bekæmpelse
JO ønskede tilføjelse til dagsordenen; der bør være et konstant politisk pres for at få bedre adgang til
patientdata og det er ønskeligt at KB skubber på denne proces. Det er alt for svært og langsommeligt at få de
rette informationer til at gøre behandlingerne bedre, hvilket er en viden alle ligger inde med, uden der ses
handling.
Kræftpolitisk Forum arrangeres af DMCG.dk og KB, det blev drøftet, om man skulle inddrage øvrige parter i
samarbejdet. Det blev i stedet besluttet, at indgå mere proaktivt i samarbejdet med KB.
Patientrepræsentation i bestyrelserne og databasestyregrupper blev vendt indledningsvist. Der efterlyses i
DMCG-baglandet en fælles stillingtagen til hvilke patienter der rekrutteres og hvordan, samt hvordan de kan
klædes på til at deltage. MB bakkede op om, at der findes fælles fodslag når vi har gjort os de indledende
erfaringer.
UP kommenterede, at det er vigtigt at patientrepræsentanterne kan sætte fokus på bredden fremfor
særinteresser. JWJ oplyste, at man i RKKP-regi anbefaler, at der sidder to repræsentanter; dels en patient fra
klinikken og dels en 'professionel' repræsentant fra den relevante patientorganisation, der kan varetage formalia
om det at være patient i det danske sundhedsvæsen.
Danske Kræftforskningsdage
Planlægningen er i fuld gang, og der er nu fra DCCC og DMCG fremsendt Call for Abstracts.
Det er tænkt som et bredt call; alle studier i DMCG-regi er relevante og velkomne, med primær fokus på det
fremadrettede. DMCG-baglandet opfordres til at være aktive og præsentere igangværende kliniske
cancerstudier i Danmark ved arrangementet.
Der var generel opbakning til programudkastet.
Møde med DCCC vedr. samarbejdsagenda
HL orienterede om, at der har været afholdt møde med DCCC den 28/2 vedr. samarbejdsagenda.
Der blev fra begge sider tilkendegivet positiv holdning til at styrke samarbejdet; det blev aftalt, at
samarbejdsagendaen gennemskrives mhp. tydeliggørelse af, hvem der har ansvar for de givne opgaver, og at der
herudfra udfærdiges en egentlig samarbejdsaftale med bidrag fra begge parter. Denne vil blive fremsendt til FU
når den foreligger.
DMCG årsberetninger
HL har sammenskrevet de indkomne årsberetninger per 19/2, som blev drøftet. Opmærksomhedspunkter
fremhævet af flere af grupperne talte blandt andet udfordringer med økonomi, med at frigive lægelige
ressourcer og med at engagere lægerne. Desuden blev fremhævet en række emner, der kan genfindes som
indsatsområder i RKKPs nye strategi, eksempelvis LPR3 udfordringer, adgang til data, behovet for tidstro data og
det generelle samarbejde mellem RKKP og DMCG.
Syntesen blev godt modtaget af FU, der betragtede det som en brugbar opgørelse, der gav anledning til at
vurdere på tværs af grupperne, om der er områder DMCG.dk skal støtte bedre op om og hjælpe med til at løfte.
Syntesen giver mulighed for en kvalificeret snak om fokusområder, og det blev besluttet at integrere indholdet i
drøftelserne på visionsdagen.
JO bemærkede, at det ville være ønskeligt med et mere ensartet overblik over aktiviteterne. Det blev foreslået,
at tilføje en mere standardiseret angivelse i skabelonen af, hvad FU ønsker, fx hvor mange der er rekrutteret i
studierne. Sekretariatet udarbejder justeret forslag til næste års beretninger.
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JO bemærkede desuden, at det er arbejdstungt at udarbejde dels en årsrapport for databasen og dels en
årsberetning for DMCG. Hertil kommenterede HF, at man er gået væk fra den tidligere fælles afrapportering
mhp. at gøre det nemmere at læse rapporterne, hvilket vurderes at være en god øvelse. Tanken er således, at
den kliniske kvalitet på området beskrives i årsRAPPORTEN fra databasen, mens årsBERETNINGEN giver en mere
overordnet og generel beskrivelse af hvad der er nået i det forgangne år, herunder succeser, udfordringer og
muligheder samt økonomi i de enkelte DMCG'er.
Det blev besluttet at opdatere syntesen med de sidste beretninger mhp. udsendelse til DMCG'erne.
Det blev ligeledes besluttet, at syntesen sendes til RKKP-bestyrelsen med angivelse af, at der berettes om
underfinansiering, og med særlig opmærksomhed på, at der i regionerne bør gøres opmærksom på
vanskelighederne ved frigivelse af lægeressourcer til kvalitetsarbejdet.
Det blev yderligere besluttet, at EJ udformer et oplæg til JWJ med beskrivelse af behovet for bedre dataadgang
udenom BI-systemerne, da det stadig er for svært at få adgang fra database/DMCG-bestyrelserne til at lave
kørsler på egne data. JWJ kommenterede, at RKKP også gerne så dette muligt; regionerne ønsker på den anden
side primært at data tilgår klinikken via BI-systemerne. EJ sender oplægget til FU mhp. samlet input og
kommentarer fra de øvrige DMCG'er.
Kræftpolitisk Forum 7/3 2019
MB noterede, at der ses frem til et godt arrangement med et vigtigt emne.
MB vil opfordre til mere fokus på, at der skal ske noget tidligere i patienternes forløb, herunder sikring af, at den
svage borger får maksimal opmærksomhed og sikres profylakse. Efter konferencen bør der stadig være
opmærksomhed på politisk indsats for at sikre bedre dataadgang. Der er endvidere brug for bedre datagrundlag
for at beskrive uligheden på tværs af geografier og socio-demografiske forhold.
Bekymringsbrev til SST vedr. afvikling af kræftpakkeforløb
Formandens henvendelse er blevet taget alvorligt, der er indkaldt til drøftelse den 18. marts mellem MB og bl.a.
Helene Probst. Vi afventer nærmere.
Møder i efteråret
Det blev aftalt, at næste møde i Dansk Kræftforum lægges i november 2019.
Sekretariatet sender doodle mhp. fastsættelse af dato.
De kommende møder i DMCG.dk FU er på video, næste gang onsdag den 24. april kl. 16.00 -16.45 (videomødet i
april er efterfølgende blevet aflyst/ref.).

2. Økonomi
Der er i flere omgange identificeret behov for midler til tværgående aktiviteter og udvalg samt til afholdelse af
Danske Kræftforskningsdage, hvor DMCG.dk har forpligtet sig på kr. 250.000,- i 2019. Tidligere praksis med træk
på eventuelt mindreforbrug i forhold til budget er ikke en mulighed, det er nødvendigt at se på den faste
bevilling og fordele den anderledes.
Der blev nedsat nyt økonomiudvalg, bestående af MB, PC, EJ og med forventet bistand fra Anne-Marie Sigsgaard
Hansen, RKKP.
Det blev aftalt, at der i udgangspunktet trækkes et procentvist beløb fra den samlede økonomi til de tværgående
tiltag og at fordelingsnøglen til DMCG'erne i øvrigt forbliver som i 2019.
Som tidligere aftalt evalueres den nye fordelingsnøgle, der trådte i kraft ved årsskiftet, først i marts 2020, når
der foreligger en opgørelse af forbruget i 2019.
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Det blev endvidere aftalt, at sekretariatet laver et budgetoverslag over forventede udgifter til udvalgene og
Danske Kræftforskningsdage samt et overslag over buffer til eventuel øget aktivitet. Herunder kontaktes Lene
Lundvall mhp. forespørgsel om behov for yderligere budget til MDT-arbejdet.
Overslaget sendes til udvalget mhp. at udvalget udfærdiger indstilling til RKKP-bestyrelsen om muligheden for at
justere DMCG'ernes økonomi i 2020. Frist for fremsendelse til bestyrelsen er ultimo maj.
Det blev foreslået, at man ved relevant lejlighed understreger overfor RKKP-bestyrelsen at Danske
Kræftforskningsdage og flere af udvalgene er kommet til som ekstra opgaver, og at der søges øget budget til
disse opgaver.

3. DMCG.dk strategimøde
Grundet afbud til aftalte dato besluttes tidspunktet flyttet til mandag den 17. juni 2019 i Aarhus.
Visionsdagens indhold blev drøftet, der var enighed om, at det er de 11 punkter i formålsbeskrivelsen der bør
være omdrejningspunktet; herudover blev det aftalt, at syntesen af årsberetningerne skal fungere som afsæt for
diskussion/ afdækning af, på hvilke områder DMCG.dk kan støtte op og løfte indsatsen hos de enkelte DMCG'er.
Desuden blev følgende nævnt som opmærksomhedspunkter:
 Hvad leverer DMCG.dk/DMCG'erne, hvordan fungerer det og hvad skal være fokus nu og fremadrettet –
med afsæt i retningslinjer, databaser og forskning
 Større klarhed over hvad organisationen vil, hvis DMCG.dk skal kunne præge dagsordenen på området i
større grad
 Tydeliggørelse af, hvem der tager teten på ansvarsområderne både internt og i forhold til
samarbejdspartnere
 Hvordan engageres de yngre læger
 Større fokus på, hvordan DMCG-projektet bindes sammen på tværs
(Eksempelvis som den tværgående palliative indsats, hvor der skal indsamles generiske data på tværs af
DMCG’erne. Kunne man gøre noget tilsvarende på den onkologiske del, eller i forhold til rygeprofylakse,
hvordan tackles/styrkes disse tiltag på tværs af DMCG’erne)
 Frigørelse af klinikere
 Større fokus på arbejdet med den kliniske kvalitet fremadrettet
 Udfordringer omkring snitfladerne mellem retningslinjer i DMCG-regi og Medicinrådet
 Drøftelse af, at den kliniske kvalitetsudvikling er afkoblet den kliniske hverdag
 Gruppespecifikke temaer, som eksempelvis klinisk forskning, rygeprofylakse mv.
 Mere proaktivt samarbejde med eksempelvis KB, fx i forbindelse med Kræftpolitisk Forum
 Intern organisering; der er både databasestyregrupper og DMCG styregrupper, hvilket kan give
anledning til misforståelse, er det fremtiden?
 Afklaring af snitfladen mellem DCCC og DMCG.dk
Overordnet set bør visionsdagen munde ud i en strategi baseret på konsensus i hele DMCG-miljøet om fælles
målsætninger og en plan for revitalisering af DMCG-organisationen.
Ønske om at afholde et DMCG-internat blev fremsat, med kombination af møde i Dansk Kræftforum med en
DMCG-visionsdag for minimum én repræsentant for hver DMCG; dette drøftes efter strategimødet.
Sekretariatet fremsender et udkast til program for visionsdagen 17. juni.

4. Evt.
Intet hertil.
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