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Referater fra møder i forretningsudvalget er tilgængelige på hjemmesiden
http://www.dmcg.dk/omdmcg/forretningsudvalget/

Nyheder eller orienteringer
der ønskes viderebragt via
dmcg.dk modtages gerne
på:
dorran@rkkp.dk
DMCG-sekretariatet
Olof Palmes Allé 25
8200 Aarhus N
 2168 7183
dorran@rkkp.dk
borre@clin.au.dk
 henlip@rkkp.dk

Formand for DMCG.dk Michael
Borre blev ved generalforsamlingen i DMCG.dk den 28/11
2018 genvalgt til formandsposten for en treårig periode.
Formanden modtog genvalget
med stor glæde ”Jeg brænder
for sagen og ser meget frem til
at fortsætte arbejdet med
DMCG’ernes mærkesager”.
Overlæge Ulla Peen blev valgt
ind i forretningsudvalget til
afløsning for mangeårigt medlem, klinikchef Lene Lundvall.
I formandsberetningen afspejles de mange aktiviteter
DMCG’erne og DMCG.dk har
været involveret i, blandt andet retningslinjeindsatsen,
udvalgsarbejder og involvering
i eksterne arbejdsgrupper
under bl.a. Sundhedsstyrelsen. Se hele beretningen her.

Dansk Kræftforum
Retningslinjeprocessen og
DMCG-udvalg var også på
dagsordenen ved det andet
møde i Dansk Kræftforum; læs
mere om retningslinjeindsatsen på næste side.
Anne Bukh fremlagde plan for
understøttelse af ensartet
implementering af retningslinjer, der forventes at medføre
meromkostninger, og Nanna
Kure-Biegel synliggjorde den til
tider lange vej fra færdig retningslinje til klinisk anvendelse.
Et nyt udvalg for tværfagligt
palliativt samarbejde har set
dagens lys. Udvalget har bl.a.
til formål at etablere en national database for tidlig palliativ
indsats. Medlemmer med både palliativ og onkologisk baggrund søges, kontakt meget
gerne Mogens Grønvold her-

om. Lene Lundvall orienterede
om MDT-undersøgelsens positive resultater og Michael
Bendtsen om tilpasning af
behandling af knoglemetastaser til øget overlevelse.
Alle oplæg fra dagen er tilgængelige på hjemmesiden.

Formand for DMCG.dk Michael Borre
blev genvalgt i en ny treårig periode til
2021.
Foto: Hung Tien Vu

DANSKE KRÆFTFORSKNINGSDAGE
I sensommeren bød DMCG.dk
og DCCC velkommen til den
hidtil største nationale kræftkonference Danske Kræftforskningsdage for første
gang.
Arrangementet samlede en
bred vifte af fagfolk, patientforeninger og sundhedspolitikere
omkring de faglige oplæg, og
ligeledes om de 135 posters
og en markedsplads med stande fra DMCG’er, patientfor-

eninger, organisationer mv.
Videoer, posters mv fra dagene kan stadig ses her.

Danske Kræftforskningsdage 2019
Succesen gentages i 2019
den 29. og 30.
august.
Sæt allerede nu
kryds i kalenderen, og hold øje
med hjemmesi-

den for nyt om call for abstracts, tilmelding mv.
Vi håber at så mange af jer
som muligt har lyst at bidrage
aktivt, og ser frem til dagene.
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STATUS PÅ RETNINGSLINJEARBEJDET
Intensiveret retningslinjeindsats—det første år
Arbejdet med den nye model
har nu stået på i lidt mere
end et år. Alle DMCG’er har
lagt planer for arbejdet, der
skrider frem på bedste vis.
Den fælles skabelon og
vejledningsdokumenter er
tilgængelige på
http://www.dmcg.dk/
Kliniske-retningslinjer/
Det anbefales, at arbejdet
med de nye retningslinjer
altid påbegyndes her, da
skabelonen justeres løbende på baggrund af DMCG’ernes input.
Per 11/12-2018 er godkendt 9 retningslinjer i den
nye skabelon—mange flere

er i proces. I 2019 vil der
blive arbejdet med at realisere planerne for retningslinjearbejdet i de enkelte
DMCG’er samt med justering og optimering af arbejdsgange, herunder Retningslinjesekretariatets support.

Eksternt samarbejde
Som led i Sundhedsstyrelsens revision af kræftpakkerne linkes nu til retningslinjerne i relation til det faglige indhold. De første
DMCG’er har været gennem
processen og eksempler på
koblingen mellem de reviderede pakker og DMCG retningslinjerne kan ses her for
brystkræft og for lungekræft.

Der er identificeret et behov
for at få tydeliggjort snitfladerne mellem DMCG retningslinjerne og arbejdet i
Medicinrådet. I det nye år
arbejdes på at få beskrevet
dette nærmere.
Endvidere er der indgået
samarbejde med DCCC
mhp. at understøtte ensartet implementering af retningslinjerne, se mere her.

Sekretariatsbistand
Retningslinjesekretariatet er
DMCG’ernes administrative
support i arbejdet med retningslinjerne. Der er bl.a.
mulighed for sparring på
brug af skabelonen, litteratursøgning og evidensvurdering v/Julie Bolvig Hansen.

Retningslinjesekretariatets stand
ved Danske Kræftforskningsdage
2018.
Foto: Hung Tien Vu

KORT NYT
Årsberetninger 2018
DMCG’ernes beretninger
bedes være sekretariatet i
hænde senest 19. februar
2019. Formålet er at profilere DMCG-relaterede aktiviteter samt at opfordre til
gensidig vidensdeling og
inspiration imellem DMCG’erne. Forretningsudvalget
har justeret skabelonen
mhp. at sikre relevant indhold. Find skabelonen på
hjemmesiden.
Beretningerne gøres tilgængelige på hjemmesiden så
snart vi har alle beretninger i
hænde.

NOAC netværk
Primo november afholdtes

første symposium i Nordic
Anal Cancer Network vha.
funding fra DCCC, KB og
Aarhus Universitet.
Der blev diskuteret multidisciplinære aspekter og
forskning i behandling af
analcancer via en række
foredrag og workshops.
Læs mere på netværkets
hjemmeside www.noac.dk

Benchmarking III
I regi af RKKP arbejdes på
en opfølgning til Benchmarking II rapporten. Følgende
fire kliniske kvalitetsdatabaser indgår i projektet: Dansk
Pancreas Cancer Database,
Dansk Melanom Database,
Dansk Neuroonkologisk

Database samt Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom Database.
Der forventes afrapportering
i første halvår 2019.

Kræftpolitisk Forum,
2019
Mødet på Christiansborg er
planlagt til den 7.marts
2019, under temaet
’Ulighed i kræft—hvordan
løfter vi sammen?’ Fokus vil
være på ulighed i kræftforløbet, sundhedsvæsenets
rolle heri og hvad Folketinget kan gøre for at mindske
denne ulighed.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7. marts 2019
kl. 9.00-15.30.

Sekretariat for
Kliniske
Retningslinjer på
Kræftområdet
er organisatorisk
placeret i RKKP og
bemandes af:
Ovl., sekretariatschef
Henriette Lipczak
henlip@rkkp.dk
Kvalitetskonsulent
Julie Bolvig Hansen
juhase@rkkp.dk
Akademisk sekretær
Dorrit D. Andersen
dorran@rkkp.dk

KOMMENDE MØDER
 Kræftpolitisk Forum 2018
7. marts 2019
Christiansborg

 Danske Kræftforskningsdage
29.-30. august 2019,
Odeon, Odense

 Se kommende arrangementer i DMCGkalenderen

Med tilkomsten af Danske Kræftforskningsdage afholdes kun ét møde årligt i
Dansk Kræftforum samt en generalforsamling i DMCG.dk. Desuden afholdes
Kræftpolitisk Forum på Christiansborg i et samarbejde mellem Kræftens
Bekæmpelse og DMCG.dk
Tekst: Dorrit D. Andersen, Henriette Lipcak Foto ovenfor: Dorrit D. Andersen

