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Nyheder eller orienteringer
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dmcg.dk modtages gerne
på:
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Olof Palmes Allé 25
8200 Aarhus N
 2168 7183
dorran@rkkp.dk
borre@clin.au.dk
 henlip@rkkp.dk

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse satte ved Kræftpolitisk Forum 2019 den 7. marts
2019 fokus på ulighed i kræftforløbet.
Hvidbog om social ulighed
Kræftens Bekæmpelse udkom
primo marts med en hvidbog
"Social Ulighed i Kræft i Danmark", hvori 139 studier er
gennemgået og dokumenterer,
at uligheden fremkommer i
alle stadier af kræftforløbet,
både før, under og efter sygdom.
-Det er uacceptabelt, at der
ikke blot er ulighed, men rent
faktisk en stigende ulighed i
kræft. Det kræver stort politisk
mod og opmærksomhed at
ændre på dette faktum, sagde
Michael Borre, formand for
DMCG.dk, i sit kick-off ved
konferencen.
Løsningsforslag
Ulighed er et komplekst fænomen, som sundhedsvæsenet
ikke kan løse alene. Der var
dog flere konkrete forslag til,
hvordan sundhedsvæsenet

kan blive en del af løsningen,
herunder mere fokus på forebyggelse og generel sundhedsfremme som fx hjælp til rygestop, individualiserede forløb
tilpasset og understøttende
den enkelte patients behov
eller opsøgende tiltag via
f.eks. socialsygeplejersker.

overblikket tit mistes i overgangene mellem sektorerne.
Desuden bør der også i forskningen sættes fokus på ulighed, da det ofte er de socialt
udfordrede der takker nej til
deltagelse Her er samarbejdet
med DMCG'erne strategisk
vigtigt.

Sprogbrugen i henvendelser
fra systemet til patienter er
grundigt undersøgt og anerkendt som et område, der kan
blive langt mere målgruppefokuseret. Her fremhævede
Michael Borre, at sundhedspersonalet bør blive bedre til
at kommunikere og understøtte patienternes behov, da udrednings- og behandlingsforløb
i dag baseres på kortvarige og
meget effektive indsatser på
specialafdelingerne. Af samme
grund er det afgørende, at
kvaliteten af patienternes forløb i bl.a. primærsektoren kan
dokumenteres gennem dataopsamling.
Behovet for en multidisciplinær og tværsektoriel tilgang til
udfordringen blev betonet, da

Oplæg fra konferencen
Læs mere på www.cancer.dk/
dmcg2019, hvor du finder alle
oplæg fra konferencen og hvor
du kan downloade Kræftens
Bekæmpelses hvidbog.

Formand for DMCG.dk Michael Borre
ved Kræftpolitisk Forum 2019.

KLINISKE RETNINGSLINJER
Den intensiverede indsats
med udvikling, opdatering og
harmonisering af kliniske retningslinjer på kræftområdet er
kommet godt i gang i de 24
DMCG'er.
Status
Aktuelt er 27 retningslinjer
godkendt i den nye fælles
skabelon, yderligere 78 er
under udarbejdelse/på vej til
godkendelse – og endnu flere
planlagt udviklet eller opdateret i 2019.
Alle retningslinjer – nye som
gamle – er tilgængelige via

DMCG.dk's hjemmeside:
http://www.dmcg.dk/Kliniskeretningslinjer/kliniskeretningslinjer/.

styrke koblingen mellem indholdet i retningslinjerne og
monitoreringen i de kliniske
kvalitetsdatabaser.

Kræftpakkerne
I forbindelse med Sundhedsstyrelsens igangværende revision af Kræftpakkerne tages
hovedparten af det faglige
indhold ud af pakkerne, og der
henvises i stedet til de landsdækkende kliniske DMCGretningslinjer.

Har du spørgsmål?
Spørgsmål til indsatsen kan
rettes til Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet:
http://www.dmcg.dk/Kliniskeretningslinjer/kontakt-os/

Parallelt med selve retningslinjearbejdet arbejdes med at
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DMCG’ERNES ÅRSBERETNINGER 2018
Årsberetninger 2018
De Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers samlede
årsberetninger foreligger for
2018 i en revideret afrapporteringsskabelon, og har
fortsat som primære formål
at formidle gruppernes mangeartede aktiviteter gennem
det forgangne år. Herudover
bruges beretningerne til
identifikation af særlige
udfordringer og kommende
indsatsområder.
Arbejdsgrupper og projekter
DMCG'erne og DMCG.dk har
i løbet af 2018 været repræsenteret i en lang række
eksterne arbejdsgrupper
under blandt andet Sund-

hedsstyrelsen, og mange
har været - og er - involveret
i partnerskaber, projekter og
netværk som har fundet
støtte via Danish Comprehensive Cancer Center
(DCCC).
I den forbindelse kan nævnes, at næste ansøgningsfrist hos DCCC er den 9. maj
2019.
Kliniske Retningslinjer
Arbejdet med de kliniske
retningslinjer har fyldt en del
for mange; DMCG.dk's Udvalg for Kliniske Retningslinjer har støttet det lange seje
træk i DMCG’erne, som alle
har gjort en stor indsats i
2018. Retningslinjearbejdet

fortsættes ind i 2019.
Visionsarbejde
DMCG.dk's forretningsudvalg vil i forsommeren tage
hul på et visions-/
strategiarbejde. Her vil informationer og kommentarer
fra DMCG’ernes årsberetninger som nævnt også indgå
som et vigtigt element.
De opmærksomhedspunkter
DMCG'erne har anført i
2018-beretningerne, og som
drøftes i forretningsudvalget
er blandt andet økonomi,
lægeressourcer, kapacitet,
dataadgang, datakvalitet,
tidstrohed og klinisk kvalitetsudvikling.

Alle årsberetninger er tilgængelige på dmcg.dk

DANSKE KRÆFTFORSKNINGSDAGE 2019
Danske Kræftforskningsdage
DCCC og DMCG.dk ser igen
frem til i fællesskab at afholde Danske Kræftforskningsdage på Odeon i Odense
den 29.—30. august 2019.
Vi håber igen i år at kunne
samle kræftlandskabet til to
spændende dage.

sat på området, da antallet
af patienter, som indgår i
kliniske protokoller bør prioriteres højere i den kliniske
hverdag.
Meld derfor gerne dit/jeres
abstract til konferencen for
aktivt at bidrage til optegning af det kliniske forskningskort over Danmark.

Call for abstracts
Det er også i år vores ambition under Danske Kræftforskningsdage, at tegne et
'Danmarkskort' over igangværende kliniske protokoller
og der vil derfor igen være
en poster session. Med de
gode eksempler ønsker vi at
lægge op til en styrket ind-

Call for abstracts er stadig
åbent, der er deadline for
indsendelse den 1. maj.
Eventuelle spørgsmål bedes
sendt til dccc.info@rm.dk
Se evt. også FAQ’en.

Tilmelding
Primo maj åbnes for tilmelding til arrangementet via
dccc.dk og dmcg.dk.
Hvis du har lyst at genopleve
stemningen fra sidste års
Danske Kræftforskningsdage, kan du se eller gense
videoerne her.
Program
Et foreløbigt program vil
blive tilgængeligt når tilmeldingen åbnes.
Vi ser frem til de faglige
oplæg og debatter, samt til
de mange posters og ikke
mindst til muligheden for at
dele viden på tværs af fagligheder.

Download
Call for Abstracts
til Danske
Kræftforskningsdage her.

På gensyn i
Odeon, Odense
d. 29. & 30.
august.

KOMMENDE MØDER
 DMCG.dk forretningsudvalget - Visionsdag
17. juni 2019

 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 og Henriette Lipczak
Foto: Dorrit D. Andersen og ovenfor Hung Tien Vu

