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Referat 
 

Titel DMCG.dk forretningsudvalgsmøde 
Tid og sted Torsdag d. 19. december 2022 kl. 15.00-17.00  

Videomøde, opkald til meet.rm90@rooms.rm.dk 

Deltagere 1. Michael Borre (MB) |DUCG/DAPROCA 
2. Jens Overgaard (JO) |DAHANCA 
3. Camilla Qvortrup (CQ) |DCCG 
4. Paw Jensen (PJ) | Hæmatologisk Fællesforum 
4. Peer Christiansen (PC) | DBCG 
5. Claus W. Fristrup (CF) | DPCG 
6. Torben Riis Rasmussen | DLCG  
7. Jens Winther Jensen (JWJ) | RKKP direktør   
8. Peter Sørensen (PS) | DRe 
10. Mette Roed Eriksen (MRE) |RKKP Afd. for Cancer & Cancerscreening 
11. Henrik Frederiksen (HF) | DCCC 
 
Afbud: 9. Anne Bukh (AB) | DRe 

Mødeleder Michael Borre 

Referent Mette Roed Eriksen 
 

 
 

Start Varighed Bilag Dagsordenspunkt  

15.00 15 min.  1. Velkommen og orientering fra formanden  
a. Referent 
b. Mikro-honorering – ingen afklaring 
c. DMCG Samling 11. maj i Middelfart 
d. DCCC Ulighedskonference 1. juni 2023 

Punktets mål: 
DMCG.dk FU er blevet orienteret om status på ovenstående emner og der er taget 
stilling til mulig senere drøftelse. 

Referat a. Mette udarbejder kort beslutningsreferat i Ane Birgittes fravær. 
b. Michael har taget fat i FAS igen, ift. mikrohonoreringsproblematikken, som 

opfølgning på sagsfremlæggelser på tidligere FU møder.  Forventer først at 
høre noget fra FAS efter nytår 

c. b. Se under punkt 5 
d. c. Henrik Frederiksen orienterer om DCCC Ulighedskonference d. 1. juni 2023, 

der planlægges i Middelfart. Programmet er under udarbejdelse og der skal 
afholdes bl.a. en 'flash talk'-session. Emner som ulighed i behandling, 
efterforløb, henvisning til kræftpakker mv. behandles, samt tiltag der virker 
ift. undgå ulighed.  

e. Camilla orienterer om at Nationalt Genom Center via bevilling tilbyder 
helgenomsekventering for 17 sygdomsrådsområder udgiftsfrit (hvor længe 
bevillingen løber vides dog ikke), inkl. uhelbredelig kræft - dvs. på tværs af 
DMCG'erne. Der skal i den forbindelse indgå overvejelser omkring hvornår det 
er relevant at foretage helgenomundersøgelse og prioriteres på tværs. 
CQ/MB vurderer, at de enkelte sygdomsgrupper må tage stilling - og DMCG.dk 
rundsender derfor henvendelsen fra det Nationale Genom Center til hele 
repræsentantskabet umiddelbart efter nytår (forinden da til FU).  
Claus Fristrup nævner behov for retningslinjer for hvornår der tilbydes 
helgenomundersøgelse, både inden for de enkelte sygdomsområder, men 
evt. også på tværs af sygdomsområder. Dette kunne evt. tages op i 
Retningslinjesekretariatet.  

f. Peer Christiansen og Birgitte Offersen har henvendt sig til Mikael: DBCG har 
organiseret sig med en række fagudvalg under deres bestyrelse. Der er nu 
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også ønske om at oprette en sygeplejegruppe. Peer og Birgitte er blevet i tvivl 
om der er noget i DMCG.dk's vedtægter, der hindrer dette? Det konkluderes 
at det ikke er tilfældet. Sygeplejegruppen kan dermed oprettes og får plads i 
DBCG's bestyrelse. 

g. Sidste år lavede DMCG.dk indlæg/kronik bl.a. klinikernes tid til 
kvalitetsudvikling. Det aftales at Jens Overgaard og Torben Riis udarbejder 
udkast ift. et indlæg omkring national indsats til nedbringelse af rygning i 
befolkningen. 

Aftalt handling  

15.15 30 min. 1 2.  Danske Kræftforskningsdage 2023 
Overordnet udkast til program 
DMCG session med tilbagemelding til DCCC 15/1 2023 

Punktets mål: 
FU har drøftet processen og aftalt handling. 

Referat Det bemærkes, at når DMCG.dk har en session på Kræftforskningsdagene, så skal 
det sikres, at nationale kliniske trials relevant for retningslinjerne bliver 
præsenteret – modne til implementering på nationalt niveau. Relevante områder 
kunne være: børnecancer, hæmatologisk cancer, brystcancer og malignt 
melanom. 
 
I DMCG.dk nytårshilsen inviteres DMCG'erne til at byde ind med relevante 
oplæg/emner, jf. dette. Erfaringsmæssigt dog mere succes med at prikke nogen – 
det foreslås at prikke Karen Lise Spindler som sessionsansvarlig, i samarbejde med 
Camilla Qvortrup eller Claus Fristrup. Man bør allerede gå i gang nu, da tiden går 
stærkt. 
 
Det foreslås, at gøre status på baggrund af databaserne, hvorefter et par store 
studier præsenteres. 
 
Jens Winther Jensen gør opmærksom på, at DMCG.dk bruger 250.000 på Danske 
Kræft Forskningsdagene, som ville kunne anvendes på anden vis i DMCG.dk – det 
bør overvejes. DCCC har hidtil afvist deltagerbetaling, når DMCG.dk har bragt 
muligheden op.  

Aftalt handling  

15.45 15 min. 2 & 
3 

3. Europa Beating Cancer Plan – WP 8 
Europa Beating Cancer Plan (EBCP) har til formål at sikre, at 90 % af de berettigede 
patienter har adgang til Comprehensive Cancer Centres (CCC'er) inden 2030. 
DMCG tovholder 
Punktets mål: 
DMCG.dk FU er orienteret om processen for prioriteringen. 
 

Referat DMCG.dk og DCCC har fik en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen for et års tid 
siden omkring Europa Beating Cancer Plan med formål at sikre, at patienterne har 
adgang til Comprehensive Cancer Centres. DMCG.dk har været læsende på 
arbejdspakke 8. Michael har løst opgaven hidtil, men efterspørger at overdrage 
opgaven til en anden person i gruppen. Cai Grau deltager for DCCC. 
Man kan melde sig til Michael, hvis man er frisk på opgaven. 

Aftalt handling  

16.00 10 min.  4. Retningsudvalget 
Hidtidig medlem Lisbet Rosenkrantz Hölmich er trådt ud af FU  
Punktets mål: 
Valg af nyt DMCG.dk FU medlem i Retningsudvalget 

Referat Torben, Paw, Torben sidder allerede i gruppen. Der er enighed om at rekruttere 
uden for gruppen, Fx fra DGCG. Michael går videre med dette. 
  

Aftalt handling  

16.10 10 min 4 5. DMCG-Samling 2023-1 
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Punktets mål: 
Godkendelse af programudkast til DMCG-Samling den 11. maj 2023 

Referat Invitationen skal denne gang sendes til hele repræsentantskabet. Det bliver de 
små grupper denne gang, hjerne-, penis-, anal- og børnecancer. 
Det aftales at datoen ok skal flyttes, pga. sammenfalden møde i ESTRO (The 
European SocieTy for Radiotherapy and Oncology). Det aftales at flytte Samlingen 
en smule. 
 
Det foreslås også at invitere deltagere fra regionernes kvalitetsafdelinger, fx et par 
stykker pr. region til at deltage, som et udviklingstilbud. RKKP kan bistå med 
kontaktinformation. 
 
Efter Mette Krarups opsigelse savner Michael en fast løsning på administrativ 
hjælp til Samlingerne. Michael og RKKP samler op på dette.  
 

Aftalt handling  

16.20 40 min. 5 6. DMCG.dk strategi 2023-25 
a. Status inkl. grafisk udkast med mine kommentarer 
b. Forelæggelse for Sundhedsdirektørkredsen 
c. Næste praktiske træk – herunder tværsektoriel /tværfaglig kontakt  
Punktets mål: 
FU har drøftet videreplan for iværksættelse af strategi/handlingsplan 2023. 

Referat Der er kommet et nyt opsat version af strategien, som Michael deler på skærmen 
under mødet. Jens Overgaard efterspørger større font og kontrast. Det aftales, at 
Michael træffer endelig beslutning/kompromis ift. forskellige præferencer i 
forhold til layout. Det aftales at gå videre med forelæggelse for 
Sundhedsdirektørkredsen. 

 
   10. Eventuelt 

Referat Diskuterer kronik 'Hvordan kan vi forbedre den palliative indsats for 

kræftpatienterne' – der nævnes i forhold til retningslinjer og omkring arbejdet i 

UTPS-udvalget.  

 


