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

Dansk Kræftforum/DMCG.dk
repræsentantskabet mødtes
den 22. november 2019 til et
par timer med fokus på 20202022 strategien.
Alle oplæg fra dagen ligger
tilgængelige på hjemmesiden.
Strategi 2020-2022
Formand Michael Borre fremlagde organisationens fokus
de kommende år, herunder
visionen om, at ”alle kræftpatienter i Danmark skal sikres
patientforløb af høj og ensartet
kvalitet”.
I strategien indgår bl.a. tanker
omkring styrkelse af relationerne til de regionale ledelsesstrenge, styrkelse af koblingen
til DCCC - og på de indre linjer styrkelse af engagementet i
DCMG’erne ved bl.a. at facilitere ’bottom up’ tilgange til opgaveløsningen.
Målet er, at fremme kræftbehandlingen ved at bringe den
lægefaglige ekspertviden endnu mere i spil i det danske
sundhedsvæsen og skabe
konsensus, ved at udnytte
potentielle synergier både

internt og eksternt, og ved at
arbejde på at styrke hele kontinuet fra forskning til kvalitetsudvikling.
Forretningsudvalget præsenterede de fire pejlemærker på
vejen mod at opfylde missionen, der tager afsæt i DMCG’ernes kerneopgaver, med
spørgsmål og dialog undervejs.
Evidensbaseret beslutningsstøtte og national konsensus
Peer Christiansen understregede vigtigheden af retningslinjer
der dækker hele patientforløbet som beslutningsstøtte, og
ikke mindst af gennemsigtigheden omkring evidensgrundlaget, som kontinuerligt skal
sikres udviklet og opdateret.
Datastøttet kvalitetsudvikling
Erik Jakobsen og Mette Yilmaz
satte fokus på grundlaget for
vidensbaseret kvalitetsudvikling, med afsæt i de kliniske
kvalitetsdatabaser, hvor løbende monitorering og analyse
skal understøtte forbedringer i
frontlinjen.
Ny viden gennem forskning
Jens Overgaard mindede om,

at al udvikling i kræftbehandlingen skal ske på et forskningsbaseret grundlag , og at
det er afgørende at generere
evidens mhp. at forbedre den
fremtidige behandling.
Patientinvolvering og samarbejder Lene Lundvall fremhævede de mange gode tiltag
omkring patientinvolvering, og
målene for forbedring heraf,
så patientfokus er afsættet for
kvalitet i hele patientforløbet.
Næste skridt
Strategien forventes færdiggjort med årets udgang hvorefter der udarbejdes en handlingsplan inden offentliggørelsen primo 2020.

Formand for DMCG.dk Michael Borre

DMCG.DK GENERALFORSAMLING
DMCG.dk generalforsamlingen
fulgte som vanligt repræsentantskabsmødet.
Valg til forretningsudvalget
Efter mangeårigt trofast engagement i DMCG.dk FU, takkede Lene Lundvall og Henrik
Frederiksen af.
Der blev budt velkommen til
de to opstillede kandidater,
der begge blev valgt ind; klinisk professor Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Dansk Melanom Gruppe, og ledende overlæge Paw Jensen, Hæmatologisk Fællesforum.

Det siddende forretningsudvalg kan ses på hjemmesiden.
Formandens beretning
Formanden lagde vægt på
gruppernes omfattende arbejde med omlægningen af de
kliniske retningslinjer, der
skrider solidt frem.
Desuden var fokus på de tværgående udvalgsarbejder, herunder analysen af MDTkonferencerne, inkl. implementering, erfaringer mv.
Læs rapporten her.
Med finansiering fra DCCC er
der også i 2019 etableret ad-

skillige projektnetværk, der
har stor værdi for det multidisciplinære arbejde.
Se DCCC’s bevillingsliste her.
Næste frist for at søge støtte
er den 19. januar 2020.
Hele formandsberetningen og
kan læses på dmcg.dk under
Dansk Kræftforum.
Har du forslag?
Forslag og emner til behandling i forretningsudvalget eller
repræsentantskabet sendes til
sekretariatet, se venstremenuen.
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DMCG.DK DIVERSE
Årsberetninger 2019
DMCG’ernes årsberetninger
formidler gruppernes aktiviteter gennem det forgangne
år, og sætter fokus på både
successer, udfordringer og
kommende indsatsområder.
Afleveringsfrist til sekretariatet er 21. februar 2020.
Skabelonen og de tidligere
årsberetninger er tilgængelige på dmcg.dk.
TNM-komitéen
Arbejdet i TNM-komitéen er
fortsat under ledelse af konstitueret formand Michael
Borre. Interesserede i TNMarbejdet er meget velkomne
til at henvende sig til for-

manden for mere information om formandsposten i
komitéen, ligesom der er et
nyt kommissorium undervejs.
Referater fra møder i komitéen og i Union for International Cancer Control (UICC)
tilgås via hjemmesiden.
Klik her for seneste udgivelse fra UICC TNM-projektet
’Global Consultation on Cancer Staging: promoting consistent understanding and
use’
Danske Kræftforskningsdage 2020
DCCC og DMCG.dk ser igen
frem til i fællesskab at afhol-

de Danske Kræftforskningsdage på Odeon i Odense
den 27.-28. august 2020.
Hold øje med hjemmesiderne for info om call for abstract, program samt tilmelding.
Vi håber at se jer i Odense
igen i eftersommeren.

på bl.a. data fra hhv. DECV -og
pancreasdatabaserne, ligesom der arbejdes på et gliomstudie. Disse er dog endnu
ikke offentliggjort.

Benchmark
I regi af RKKP arbejdes med
flere Benchmark III studier,
hvoraf indtil videre studiet
om regional og socioøkonomisk variation i melanompatienters overlevelse er
udgivet i Danish Medical
Journal.
Flere rapporter er undervejs

KLINISKE RETNINGSLINJER, STATUS
Publicerede retningslinjer i
DMCG-skabelon
I skrivende stund er der 80
retningslinjer i den fælles
DMCG-skabelon, og 84 i
proces i DMCG’erne. De
første 16 retningslinjer har
desuden været igennem
første revisionsrunde. Arbejdet skrider således rigtigt
flot frem i DMCG’erne, på
baggrund af en stor og koncentreret indsats fra alle
grupper.
Alle de godkendte retningslinjer er tilgængelige i tabellen på dmcg.dk.
Monitoreringsvejledning
Koblingen mellem retningslinjernes anbefalinger og

monitoreringen heraf i de
kliniske kvalitetsdatabaser
er et væsentlig fokusområde
i den kontinuerlige udvikling
af kvaliteten.
I årets løb er der udarbejdet
en kort vejledning, som ligger tilgængelig som #9 sammen med de øvrige materialer på hjemmesiden.
Opdateret skabelon
På basis af de tilbagemeldinger sekretariatet modtager, er skabelonen blevet
justeret sv.t. jeres ønsker.
Det er derfor vigtigt altid at
påbegynde retningslinjearbejdet med en tur omkring
hjemmesiden:
http://www.dmcg.dk/

Kliniske-retningslinjer/
skabeloner-og-vejledninger/
Retningslinjeøkonomi
Med de seneste afklaringer
omkring økonomien håber vi
at have fundet en holdbar
løsning på honoreringen.
Se FAQ om godkendelsesprocedurer, og find økonomivejledning og de tilhørende skemaer på hjemmesiden.
Ved spørgsmål kontaktes
Anne-Marie Sigsgaard Hansen.

KOMMENDE MØDER
 Kræftpolitisk Forum, Christiansborg
25. marts 2020

NB: HUSK tilmelding direkte
til KB.

 Danske Kræftforskningsdage
27.-28. august 2020,
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, DCCC og DMCG.dk
Tekst og foto: Dorrit D. Andersen

