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Danske Multidisciplinære Cancer Grupper og Danish Comprehensive Cancer Center
(DCCC) afholder den 30.-31.
august 2018 Danske Kræftforskningsdage.

Program

Kræftforskningen samles

 Patientinvolvering

Formålet med arrangementet
er at samle kræftforskningen i
Danmark. Blandt andet er
ambitionen at tegne et Danmarkskort over de igangværende investigatorinitierede
kliniske protokoller, for med
de gode eksempler at lægge
op til en styrket indsats på
området.

 Brugen af registre i forsknin-

Håbet er, at alle DMCG’er vil
bidrage aktivt ved at sende et
abstract ind til bedømmelse,
som forhåbentligt vil indgå i
poster sessionen på arrangementets anden dag.

Tilmelding

Programmet er bredt sammensat med fokus på forskningssammenhæng og –
samarbejde.
Temaerne vil være

Marts 2018
På mødet i marts er der fokus
på Kræftplan IV tiltag med tre
sessioner omkring KB’s nationale videnscentre, Kliniske

For mere information, se hjemmesiden.

gen

 Nationalt samarbejde
 Translation fra basal til klinisk
forskning.

 Keynote ved professor

Michael Baumann; German
Cancer Research Center
(DKFZ).

Endeligt program offentliggøres primo maj.

Tilmelding sker via dette link
per 1. juni 2018.
Deltagelse er gratis.
Hotel til konferencepris
bookes direkte hos SAS Radis-

DANSK KRÆFTFORUM
"Dansk Kræftforum" er oprettet i forbindelse med DMCG.dk
generalforsamlingen i august
måned 2017.
Navnet dækker over de faglige
møder, der afholdes i regi af
DMCG.dk.

son, tlf. 66147800, oplys venligst res.ID: 134726.

retningslinjer på kræftområdet
samt Sundhedsstyrelsens
Kræftplan IV arbejdsgrupper.

Tilmelding
Tilmelding via linket her senest
20. februar.
http://www.tilmeld.dk/
DanskKraeftforum

Programmet kan læses på
hjemmesiden

Odeon Odense lægger hus til Danske
Kræftforskningsdage d. 30.-31. august
2018
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Side 2

NYT OM RETNINGSLINJEARBEJDET
Kræftplan IV
Med Kræftplan IV er der sat
fokus på faglig gennemgang
og vedligeholdelse af de
kliniske retningslinjer på
kræftområdet. Den underliggende ambition er, at retningslinjerne skal understøtte arbejdet med at sikre høj
og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af
landet.

Ny model godkendt
DMCG.dk’s forretningsudvalg har nu godkendt en

model for det fremtidige
arbejde med retningslinjerne. Modellen lægger op til,
at arbejdet fortsat forankres
i de enkelte DMCG’er og
understøttes af et sekretariat, der bl.a. leverer metodevejledning i litteratursøgning, evidensvurdering og
formulering af anbefalinger
samt understøtter harmonisering på tværs af de 24
sygdomsområder.
Retningslinjearbejdet koordineres med Sundhedsstyrelsen, herunder med revisio-

nen af Kræftpakkerne. Styrelsen følger arbejdet og
tager årligt stilling til udmøntning af midler for det
kommende år.
Sekretariatet tager kontakt
til alle DMCG-formænd for at
aftalte nærmere om samarbejdet. De første grupper er
kontaktet og de næste følger i hhv. 1. og 2. kvartal
2018.
Relevant materiale vil løbende blive gjort tilgængeligt på
www.dmcg.dk/kliniskeretningslinjer.

standardiseringen og udviklingen af behandlingen for
brystkræft, og som foregangsmænd for etablering
og udvikling af de multidisciplinære cancer grupper.
Tillykke!

FU-medlemmernes valgperioder fremgår af hjemmesiden.

Overlæge, sekretariatschef
Henriette Lipczak

KORT NYT

Minimumsvedtægter
DMCG.dk’s forretningsudvalg har udfærdiget et sæt
minimuskrav for sammensætningen af - og funktionstid for medlemmerne af en
DMCG.
Læs mere på hjemmesiden.

Jubilæum

Generalforsamling
2018

Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)
fejrede i januar sit 40-års
jubilæum. DBCG har sat et
stort og positivt aftryk på

I efteråret 2018 forventes
afholdt generalforsamling
med valg af formand samt
medlemmer af FU. Dato
udmeldes snarest muligt.

Ny hjemmeside
Der arbejdes i øjeblikket på
at give dmcg.dk hjemmesiden et nyt udtryk, ligesom
siden vil komme til at indeholde materiale om
Retningslinjesekretariet.
Desuden er DMCG logo’et
rentegnet, og der er udviklet
logo til Retningslinjesekretariatet.
Vi ser frem til at dele siden
med jer snarest.

Sekretariatet 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
 Dansk Kræftforum
D. 13. marts 2018 hos
KB, København.

 Kræftpolitisk Forum 2018
D. 14. marts 2018
Christiansborg

 Danske Kræftforskningsdage
D. 30.-31. august 2018,
Odeon, Odense

Der afholdes to møder årligt i DMCG.dk.
Fremover benævnes den faglige del af møderne Dansk Kræftforum.
Desuden afholdes Kræftpolitisk Forum på Christiansborg i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk
Tekst: Dorrit D. Andersen, Henriette Lipczak Foto ovenfor: Finn Christoffersen

