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DMCG.DK
 Referater fra møder i
forretningsudvalget er
tilgængelige på hjemmesiden
http://dmcg.dk/moeder
-og-referater/
 Nyheder eller orienteringer der ønskes viderebragt via dmcg.dk modtages gerne på:
dorran@rkkp.dk
 DMCG-sekretariatet
Olof Palmes Allé 15-17
8200 Aarhus N
 2168 7183
dorran@rkkp.dk
borre@clin.au.dk

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper afholdt den 25.
august 2017 sit årlige repræsentantskabsmøde.

Kliniske retningslinjer
Arbejdet med at forbedre kvaliteten af de landsdækkende
kliniske retningslinjer for behandling af kræft var repræsentantskabsmødets centrale
tema.
Michael Borre bekendtgjorde,
at der skal lægges en styrket
indsat i at sikre retningslinjerne for alle faggrupper og gøre
dem ensartede.
–Det er nu alle DMCG’er skal
bringes i spil, fastslog han.
Der er per 1. september 2017
nedsat et koordinerende sekretariat med overlæge Henriette Lipczak i spidsen.
Sekretariatet er en udløber af
Kræftpakke IV og er forankret i

RKKP og DMCG.dk, og skal
understøtte udviklingen og
vedligeholdelsen af de kliniske
retningslinjer.
En fælles model for udformningen af evidensbaserede retningslinjer defineres sideløbende i Udvalg for Kliniske
Retningslinjer under DMCG.dk
i samarbejde med Henriette
Lipczak.
Formand for udvalget Peer
Christiansen ved, at det ikke
er let; til trods for det, er han
optimist men slår fast, at det
er en stor opgave at få etableret den nødvendige organisation i og omkring de enkelte
DMCG’er, der kan sikre udvikling og løbende vedligehold af
retningslinjerne.
Modellen skal være fastlagt
ultimo oktober 2017.
-Kvaliteten af retningslinjerne

skal sikres, og der skal harmoniseres, men processen skal
tilpasses DMCG’ernes forskelligheder, så det er en kompleks opgave hvor stringens og
fleksibilitet skal balancere
hele vejen igennem, sagde
Henriette Lipczak.

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 25. august 2017

SÅDAN GÅR DET
En række aktuelle tilbagemeldinger fra nogle af DMCG’s
arbejdsgrupper og gæster blev
præsenteret ved mødet.
Overlæge ved Patologiafdelingen på Herlev Hospital, Peter
Ingeholm, fortalte om det pågående udviklingsarbejde i
den nationale TNM-komité,
hvor bl.a. inddragelse af SDS/
CAR er på dagsordenen.

Klinikchef Lene Lundvall orienterede om arbejdet i MDTudvalget, der følger udviklingen og udbredelsen af den i
2015 godkendte vejledning til
afholdelse af MDTkonferencer.
Vigtigheden af ens og robust
registrering af onkologiske
data blev pointeret af DSKO

formand Lars Henrik Jensen,
der bl.a. fortalte om tiltag til
inddragelse af DMCG’erne.
Oplæggene blev fulgt af uddybende spørgsmål og en engageret debat på tværs af specialerne og de indbudte gæster.
Alle oplæg fra mødet samt formandens beretning for det forgange år er tilgængelige via dmcg.dk.
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Forretningsudvalgets
sammensætning
I formandsberetningen kunne Michael Borre fortælle, at
der i det forgange år har
været personskifte i forretningsudvalget (FU), da Jens
Winther Jensen blev afløst
som regionsrepræsentant af
Anne Bukh, koncerndirektør
i Region Nordjylland og formand for styregruppen i
Danish Comprehensive Cancer Center. Jens Winther
Jensen forbliver dog i FU i

Resultatet
Vedtægtsændringerne blev
alle stemt igennem, kun det
sidste forslag gav nogen
debat. Den aktuelle situation i DMCG.dk byder ikke på
mange nye potentielle kandidater til FU, hvilket vil kunne betyde, at en række af
de projekter, der er sat i
gang ikke vil kunne følges
tilfredsstillende til dørs, da
fire af udvalgets medlemmer, inklusive formanden
står til afgang i 2018. Med

sin rolle som direktør for
RKKP, jf. nedenstående
vedtægtsændringer.
Ved mødet blev overlæge
Henrik Frederiksen og overlæge Mette Yilmaz begge
genvalgt til hver deres anden periode i FU uden modkandidater.

Vedtægtsændringer
De forslag der var til afstemning ved generalforsamlingen kom fra forretningsudvalget selv og gjaldt vedtægtsændringer på fire om-

vedtægtsændringen bliver
det muligt at genvælge alle
siddende medlemmer af
forretningsudvalget.
FU-medlemmernes valgperioder fremgår af hjemmesiden.

Set udefra
-Navneændringen til Dansk
Kræftforum er en mere præcis betegnelse, for det er
især de fælles glæder og
udfordringer der binder os
sammen og kan give frugt-

råder:
· De 11 DMCG opgaver
redefineres til bl.a. også at
afspejle DCCC’s tilkomst.
· Repræsentantskabsmødets
faglige del navngives
fremover Dansk Kræftforum
· RKKP direktøren bør være
fast medlem af
forretningsudvalget.
· Genvalgsbegrænsningen
fjernes, så der ikke automatisk er forfaldsdato på 2 x 3
år for medlemmer af forretningsudvalget.

bare diskussioner og udvikling, sagde Lars Henrik Jensen, formand for DSKO.
-Det var dog meget overraskende, som gæst fra et
lægevidenskabeligt selskab,
at opleve repræsentanterne
stemme for fjernelse af automatisk fornyelse af tillidsposterne. Det kan forhåbentligt give fornyet energi i
DMCG’erne til at engagere
sig.

Henrik Frederiksen blev sammen med Mette Yilmaz genvalgt til forretningsudvalget.

”Tiden til denne
type møder er
svær at få som
aktiv læge. Trods
det relativt lille
antal deltagere
var energien
rigtig god og der
var en god debat
og aktiv
deltagelse”
Lene Lundvall

KOMMENDE MØDER
 Næste møde i DMCG.dk
Repræsentantskabet
afholdes den 13. marts
2018 i København.

 Mødedatoen for
Dansk Kræftforum i
eftersommeren 2018
meldes officielt ud så
snart som muligt.

Der afholdes to møder årligt i DMCG.dk Repræsentantskabet.
Fremover vil mødet i eftersommeren benævnes Dansk Kræftforum.
Tekst: Jørn Gade & Dorrit D. Andersen Foto: Jørn Gade , joern@gasch.dk

