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Dagsordenspunkt
1. Orientering fra formanden v/MB

Opløsning af DNKK-projektet hhv. ny model for anvendelse af midlerne

Referat

 Kræftpolitisk Forum
Michael bød særligt velkommen til Camilla Qvortrup (DCCG), som nyt medlem af DMCG.dk FU.
Ad DNKK
DNKK projektet er blevet afsluttet. Modellen har kørt i flere år på 5-6 områder mhp. at undgå
dobbeltregistrering. I lyset af, at bl.a. LPR3 udviklingen er gået i stå, og kompetencerne til
udvikling af modellen ikke længere er til rådighed afsluttes projektet og bevillingen bortfalder.
Midlerne vil dog komme kræftdatabaserne til gode på anden vis.
Ad Kræftpolitisk Forum
Arrangementet afholdes virtuelt 24. marts, endeligt program og invitation er fremsendt.
Det blev kommenteret, at det er svært ved at se DMCG.dk i programmet. Hovedtemaet er
planlagt i samråd med MB, men Kræftens Bekæmpelse har i øvrigt tilrettelagt arrangementet
med primært en blåstempling fra DMCG.dk; der er en fornemmelse af, det ikke længere er
fælles projekt, men inputtet fra DMCG.dk har heller ikke været markant.
EJ kommenterede, at årets tema er utroligt vigtigt; der er et massivt behov for, at indsatsen
omkring genoptræning og rehabilitering skal løftes, og dette forum er en god måde at sætte
fokus på opgaven.
Der var enighed om, at DMCG.dk i god tid inden næste Kræftpolitisk Forum skal melde ind til
KB med tydelige temaer fra virkeligheden i baglandet, som kan spille ind i den politiske
dagsorden.
Det sættes på dagsordenen ved næste møde i FU.
2. Danske Kræftforskningsdage 2021
Foreløbigt programoplæg rundsendt til orientering samt drøftelse, herunder bl.a. også sessionsansvarlige,
forespørgsel i DMCG-baglandet, workshops samt prioriteter ved evt. behov for at skære i programmet ved virtuel
afholdelse.
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Der planlægges efter, at Danske Kræftforskningsdage 2021 afholdes fysisk, dog med en virtuel
plan B. Poster sessionen og workshops vil blive afholdt virtuelt under alle omstændigheder,
mens der vil være 7 deltagere på scenen med aktuel forskning, som sidste år.
MB har tidligere udtrykt skepsis for, at de virtuelle workshops er planlagt afholdt i foråret,
selvom de i DCCC har haft gode erfaringer med webinarer. Det blev kommenteret, at det ikke
forventes at kunne mobilisere et tilstrækkeligt antal deltagere i foråret, løsrevet fra
arrangementet, og at det vil have større relevans at afholde workshops op til eller efter
arrangementet, såfremt emnerne har relation til dagene. Det er oplevelsen, at der er stor
forskel på webinarer i specifikke interessefællesskaber og bredere workshops, både i forhold
til planlægning, deltagelse og mulighed for deltagerinvolvering/dialog. Dette meldes tilbage til
DCCC.
Det bør desuden meldes ind som en forudsætning, at alt det tekniske håndteres centralt, så de
WS-ansvarlige ikke skal være ansvarlige for dette.
PS bemærkede, at det desuden er vigtigt at tænke på balancen i forhold til den meget
nicheorienteret forskning, da man ønsker at tiltrække et bredt publikum, og der bør være
Side 1

noget for alle.
DMCG.dk har en opgave med at tage kontakt til baglandet og finde 4-5 relevante,
evidensgenererede kliniske studier, som vil kunne præsentes i første session.

3. Møde om DMCG/DCCC/RKKP samarbejde
Der har 10/12 2020 været yderligere drøftelser om relationerne mellem DMCG.dk, DCCC og RKKP.
DMCG. dk skal sammen med DCCC lave skriftligt udkast til plan for organisering af samarbejdet parterne imellem, FU
lægger plan for dette arbejde.
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MB refererede fra møde med AB og JWJ omkring hvordan DCCC, DMCG.dk og RKKP
fremadrettet supplerer hinanden bedst muligt.
DMCG.dk fik ved mødet til opgave at skitsere hvordan organisationerne fremadrettet kan
hænge bedre sammen. HL er forespurgt om skriftligt bidrag til skitsen, men deltog ikke i mødet
og ser sig derfor ikke i stand til at tegne et andet billede end det tidligere skitserede, hvor
paraplystrukturen i DMCG.dk knyttes tættere op mod ledelseslaget. HL efterlyser en
tydeliggørelse af de udfordringer den nye organisering skal imødekomme for at kunne bidrage
yderligere.
MB bemærkede, at der ved mødet blev udtrykt en utålmodighed med DMCG.dk fra
sundhedsdirektørkredsen, som dog ikke blev konkretiseret og derfor svær at reagere relevant
på.
Det blev af FU tilkendegivet, at det udefra kan se ud som om DMCG'erne ikke er homogene, og
at der ikke er et reelt fagfællesskab, men set indefra løftes store opgaver med
databasearbejde og kliniske retningslinjer, ligesom mange øvrige aktiviteter fremgår af
årsberetningerne. Det vil være ønskeligt at kunne give et retvisende billede af en organisation
der fungerer og leverer.
FU besluttede, at det ved næste møde med hele FU samt DCCC's ledelse og RKKP bør drøftes
til bunds hvilke fælles dagsordener der er, og hvad ønskerne er fra parterne, herunder også at
tydeliggøre det gensidige arbejde mhp. bedre at kunne løfte opgaverne på tværs.
FU ser det som tre separate organisationer, snarere end delmængder af hinanden, og ønsker
naturligt at lægge vægt på, at DMCG'ernes og de faglige miljøers plads i samarbejdet skal
sikres, herunder bevarelsen af det faglige engagement.

4. Ændringer i DMCG.dk formandens vilkår
Tiden til opgavevaretagelse mere end halveres per 1. marts, hvorfor der er behov for uddelegering af visse
udvalgsposter. Herudover generel drøftelse af FU-arbejdet efter valg i nov. 2021 (MB, EJ, JO, PC på valg) evt. mulige
kandidater og proces for fremtidig rekruttering.
Konkret ønskes drøftet ny bemanding til følgende poster:

Ny formand for TNM-udvalget

Nyt medlem til Udvalg for Tværgående Indikatorer

Nyt medlem til LPR3 følgegruppen

Evt. øvrige udvalg
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Der er fire DMCG-FU medlemmer på valg i november.
Det blev aftalt, at de fire på valg snarest melder tilbage om de stiller op til endnu en periode.
MB har ikke mulighed for at få frikøb fra AUH til at stille op til en ny periode.
DMCG-FU var uforstående overfor, at formandens vilkår ændres, så han ikke har mulighed for
at fortsætte som formand. FU udtrykte bekymring for, at man fra driftside ikke er villig til at
afsætte de nødvendige ressourcer for, at det meget vigtige arbejde med organisation af
kvalitet i kræftbehandling kan varetages fyldestgørende.
PC tilkendegav, at han gerne vil blive i udvalget ved interesse herfor, selvom han er trådt
tilbage som formand for DBCG med udgangen af sidste år. Det blev bakket op af FU.
Der skal lægges en strategi for, hvordan de ledige pladser skal kommunikeres ud, mhp. at
sætte nye kandidater i spil, evt. via personlig kontakt at indhente interessetilkendegivelser.
Dette skal ske inden sommer.
MB fremlagde desuden muligheden for, at overtage nogle af hans formandsposter for
forskellige underudvalg, FU er velkomne til at melde tilbage omkring dette.
LH tilkendegav, at hun gerne ville overtage posten som formand for TNM-komitéen og være
bindeled her.

Side 2

5. Nyt kommissorium til Retningslinjeudvalget
Vedlagt er opdateret kommissorium til Udvalget for Kliniske Retningslinjer til DMCG.dk FU's orientering og
godkendelse.
Herunder indstilles at Paw Jensen overtager den ledige post efter Mette Yilmaz.
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Det tidligere kommissorium for DMCG.dk's Udvalg for Kliniske Retningslinjer dækkede
perioden 2017-2020. Første projektplan er nu positivt evalueret, og en ny projektplan for
2021-2023 er lagt mhp. videreførsel af arbejdet, herunder også Retningslinjeudvalget.
HL gav på vegne af Retningslinjesekretariatet udtryk for ønske om, at udvalget fortsætter mhp.
sparring omkring retningslinjeindsatsen.
Det nye kommissorium er primært justeret for at afspejle de opgaver, der ligger nu hvor
indsatsen er overgået fra implementering til drift. Der var ingen kommentarer til kommissoriet
fra FU, der dermed godkendes.
Efter Mette Yilmaz' udtræden af udvalget har PJ vist interesse for at overtage posten.
PJ gav udtryk for, at retningslinjeindsatsen er et vigtigt DMCG arbejde, og at hæmatologien har
mange aspekter af de udfordringer man måtte møde, som er vigtige at understøtte
fremadrettet. HL medgav, at det vil være værdifuldt med bred repræsentation. Der var
opbakning fra FU til at PJ indgår i udvalget.

6. Kommissorium for Udvalg for Tværgående Indikatorer
Vedlagt er foreløbigt udkast til kommissorium for DMCG.dk Udvalg for Tværgående Indikatorer.
Udvalget ser et muligt behov for at øge budgettet, og sikre finansiel opbakning fra DMCG.dk også i 2022.
Herudover indstiller udvalget at Ismail Gögenur ønskes som udvalgsformand.
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Seneste møde i DMCG.dk's Udvalg for Tværgående Indikatorer den 21. februar blev refereret.
JO argumenterede for, at DMCG.dk bør kunne frembringe status på udviklingen af den kliniske
behandling af cancer i Danmark. P.t. findes via NORDCAN den relative dødelighed af cancer.
DMCG.dk bør kunne sige noget om outcome i DMCG.dk's egen verden, og kunne melde ud på
tværs af alle DMCG'er hvordan kvaliteten er og udvikler sig.
Ifht. kommissoriet fandtes der behov for at præcisere formålet og de fællesnævnere, der er
nævnt i DMCG.dk strategien. Der blev udtrykt ønske om, at kommissoriet forholder sig til,
hvordan arbejdet praktisk skal kunne lade sig gøre, eksempelvis hvordan der laves et fælles
datagrundlag for de tværgående indikatorer, ligesom der bør være fokus på, at data skal
hentes fra eksisterende datakilder.
FU bakkede desuden op om ønsket om en løbende måling på kvaliteten af kræftbehandlingen i
Danmark, eksempelvis med udgangspunkt i overlevelse.
CQ bemærkede, at udvalget er vigtigt, netop for at definere det, der er svært at definere.
Dette kan ikke gøres uden et tæt samarbejde med RKKP.
Det blev aftalt, at HL og MB justerer kommissoriet.
Ismail Gögenur vil gerne være formand for udvalget, under forudsætning af, at der er enighed
om opdraget, der er opbakning hertil fra FU.
FU var desuden enige om, at det vil være fornuftigt at udvalget søger om yderligere budget i
forhold til det fastsatte, og at der også vil være midler til at fortsætte arbejdet i 2022.

7. Emner til Knæk Cancer 2022
Kræftens Bekæmpelse indkalder til indsendelse af overordnede emner til Knæk Cancer uddelingen 2022 mhp.
udfærdigelse af bruttoliste til hovedbestyrelsen.
Der er kommet et enkelt forslag via PJ:
- Fokus på CAR-T for hæmatologiske sygdomme, både kliniske protokoller, udvikling af nye CAR-T produkter,
grundforskning, forskning i bivirkninger mv. da DK er bagud i fht. resten af Europa.
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Hensigten med Knæk Cancer temaerne er, at de skal være brede. DMCG.dk skal byde ind med
noget globalt, maksimalt 4-5 områder hvor fokus mangler. Det vi melder ind skal være
strategisk og dækkende for vores samlede rolle.
Kun de bedste forslag kommer videre til Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse.
Hvis man vil gøre et stykke arbejde og have indflydelse kan man søge om at komme ind i
hovedbestyrelsen, hvor bl.a. JO sidder som valgt medlem.
LH har sendt to forslag til FU som tages med i overvejelserne, ligesom forslaget fra PJ noteret i
dagsordenen.
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Desuden foreslår MB/HL et par yderligere temaer i tråd med strategien.

Dagsordenspunkt
8. Proces for at søge midler til tværgående aktiviteter
Der er i DMCG.dk's bevilling for 2021 afsat kr. 229.081,-, som DMCG.dk FU kan forvalte.
Herudover udmøntes DMCG'ernes bevilling i 2021, som besluttet i DMCG's økonomiudvalg, nu halvårligt, med
opgørelse og krav om ansøgning om 'anden halvdel' hvis behovet er der.
Det skal drøftes hvordan en eventuel overskydende pulje skal forvaltes.
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MB orienterede om, at DMCG'erne normalt ikke bruger alle midlerne, hvorfor der på basis af
beslutning i budgetudvalget nu er indført ny proces med halvårsopgørelse. FU skal sikre, at
DMCG'erne kan søge eventuelle ubrugte midler, som skal sættes i aktivitet inden nytår.
Det er, som anført ovenfor, besluttet, at det er oplagt at nogle af midlerne skal gå til
DMCG.dk's Udvalg for Tværgående Indikatorer.
Desuden ønskes det, at FU, som foreslået ved Dansk Kræftforum, igangsætter en auditering af
nogle af forårets årsrapporter i et virtuelt set-up, mhp. at drøfte nogle af de
kvalitetsudfordringer, der er identificeret i databasernes arbejde. Der kan blive behov for at
frikøbe kræfter til at kunne facilitere dette, se under punktet Eventuelt.
FU skal kraftigt overveje brugen af bevillingen, det kan blive nødvendigt at reklamere for
muligheden for at søge midler til tværgående aktiviteter uden vi ved hvor mange midler der er
til rådighed. Punktet sættes på igen ved næste møde.

9. Evt.
Ad drøftelse af virtuelt auditeringsmøde
Den ovenfor nævnte virtuelle auditering/'rundbordsmøde' blev drøftet.
Formål og forslag:
 Drøftelse af data/resultater, eksempelvis outliers.
 Fremlæggelse af punkter, der kan inspirere de øvrige, eller mulige indsatsområder,
hvor de andre grupper vil kunne give et review og diskutere hvordan gruppen vil
kunne arbejde på det.
 Sikre, at det ikke er tilfældige grupper, men nogle der fx har gode erfaringer med
håndtering af outliers, og grupper der ikke har.
 Evt. præsentation og drøfteles af et tema [fx hvordan man bruger indikatorer,
hvordan man monitorerer nye behandlinger, el. monitorerer retningslinjer,
behandlingsstøtteredskaber mv.].
 Sørge for både deltagelse af DMCG'er, der gør tingene lige som én selv, og nogle der
gør det anderledes samt deltagelse af ledelsesstrengen.
HL kommenterede, at der er brug for en facilitator og en indpisker, som kan beskrive
konceptet og frikøbes til at gå ind i arbejdet, det vil kræve benarbejde til en begyndelse.
FU bedes sende navne på mulige kræfter til sekretariatet.
Det skal desuden afdækkes hvilke DMCG'er der afrapporterer i første kvartal.
MB og JO mødes og skitserer indsatsen, og vil drøfte det videre med RKKP efterfølgende.
Ad deltagelse i DMCG.dk FU
På basis af et ønske om at blive mere inddraget, bemærkede PS, at deltagelse i møderne i
forretningsudvalget er vanskeliggjort ved de mange historiske referencer og indforstået snak.
Drøftelsen i pkt. 3 om at få samarbejde og organisering på plads er vigtig, det opleves
udfordrende at følge den råde tråd på møderne.
MB henviste bl.a. til det historiske oprids på hjemmesiden, og JO til DMCG arbejdets
udgangspunkt i KOF-rapporten.
PS's konkrete ønsker gik dog mere i retning af struktur, klarhed over samarbejdsrelationer
mellem DMCG.dk, DCCC og RKKP samt det store billede af, hvor DMCG.dk er på vej hen.
Dette blev taget ad notam.
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