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Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers hjemmeside
dmcg.dk er per 13. juni 2018
lagt over i et nyt design.
Vi håber du vil opleve siden som
brugervenlig og overskuelig, og
at du fremadrettet får lyst at
holde dig orienteret om aktiviteter i DMCG.dk via hjemmesiden.

Kliniske Retningslinjer
Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet er
en udløber af DMCG, hvorfor
sekretariatets skabeloner og
øvrige arbejdsdokumenter nu
også er integreret på siden.
Under menupunktet Kliniske
Retningslinjer finder du mere
om retningslinjeindsatsen og
kommer som altid videre til de
enkelte DMCG’ers retningslinjer.

DMCG.DK
 Referater fra møder i
forretningsudvalget er
tilgængelige på hjemmesiden under menupunktet Om DMCG.dk/
Forretningsudvalget
 Nyheder eller orienteringer der ønskes viderebragt via dmcg.dk
modtages gerne på:
dorran@rkkp.dk
 DMCG-sekretariatet
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
 2168 7183
dorran@rkkp.dk

Nyheder
Nyhederne optræder nu på
forsiden, vi tager gerne imod
nyheder og informationer du
ønsker at dele via denne kanal.

Kalender
Kalenderfunktionen indeholder p.t. arrangementer i regi
af DMCG.dk.
Er der DMCG-relaterede arrangementer i de enkelte
grupper, der har relevans for
andre, opretter vi også gerne
disse i kalenderen. Hvis du
ønsker dette, så tag kontakt
til dorran@rkkp.dk

Rundt om DMCG.dk
Hjemmesiden ønskes på sigt
udbygget med mere information omkring tilhørsforhold,
samarbejdspartnere og øvrige

ANSIGTSLØFT TIL DMCG.DK’S LOGO
Også DMCG.dk’s logo har fået
et ansigtsløft i processen med
at opdatere hjemmesidens
udtryk.
Logo’erne findes i to varianter,
som frit kan bruges på DMCGrelateret korrespondance, power points mv.
Dels er der et ’langt’ logo (se
øverst på denne side), dels et
’lille’ logo (se til højre herfor).

Logo til print
Logo’erne tilsendes ved henvendelse til DMCGsekretariatet, dette gælder
også logo’er i
Adobe Illustrator-format til
grafisk print.

Den opdaterede hjemmeside tilgås som
vanligt via adressen dmcg.dk

snitflader til institutioner og
organisationer.
Har du forslag til indhold og
opbygning af en sådan side
hører vi meget gerne om det.
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DANSK KRÆFTFORUM:FØRSTE MØDE AFHOLDT
DMCG.dk afholdt den 13.
marts det første møde i
Dansk Kræftforum.
Navnet dækker over de faglige møder der afholdes to
gange årligt i DMCG-regi for
DMCG repræsentantskabet
og øvrige interesserede.

nationale satsninger, hvilket
ikke mindst afspejles i tilkomsten af de nye nationale
videnscentre, som blev præsenteret af Cai Grau, Inge
Marie Svane, Peer Christiansen og Peter Christensen.
Se alle oplæg på hjemmesiden.

Kræftplan IV tiltag

Kliniske Retningslinjer

Mødet blev indledt ved direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard, der
konstaterede, at det nytter
at stå sammen om opgaver
på tværs af landet og lave

DMCG’erne er i gang med
detailplanlægningen og den
fælles skabelon er taget i
brug. Der er en konstruktiv
dialog i gang om tilpasningen af både organisering og

skabelon.
Relevant materiale er tilgængeligt på hjemmesiden.

SST’s KPIV arbejdsgrupper
Processen i arbejdsgrupperne har været udfordrende,
men der er fremdrift og stor
vilje til at rammesætte processerne og opstille kriterier, der i sidste ende skal
sikre patienterne de bedste
behandlingstilbud.
Oplæg fra dagen læses her.

Første møde i Dansk Kræftforum
13. marts 2018

KORT NYT

Kræftpolitisk Forum
’En røgfri generation– hvem
tager ansvar’ var titlen på
Christiansborgmødet d. 14.
marts, der tog afsæt i, at
andelen af unge rygere de
sidste fire år er steget.
Efter mødet er DMCG.dk
blevet partner i Røgfri Fremtid med mere end 70 andre.
Læs mere på Røgfri Fremtids hjemmeside

Danske Kræftforskningsdage
Interessen har været stor for
det nye nationale initiativ fra
DMCG.dk og DCCC; der forventes omkring 350 gæster
ved dagene i august. Vi ser
frem til et par dage hvor alle
dele af kræftforskningen
kommer på Danmarkskortet, ikke mindst via præsentationen af godt 130 posters.
Markedsplads
Vi håber på lige så stor til-

slutning til det udstillingsvindue som markedspladsen
tilfører dagene, hvor DMCG’er, patientforeninger og
forskningsgrupper m.fl. har
mulighed for at præsentere
igangværende projekter.
Det er indtil 15. juni muligt
at søge om en stand ved
kontakt til
christina.dccc@rm.dk

Generalforsamling i
DMCG.dk
Den 28. november
2018 afholdes
generalforsamling i
DMCG.dk med valg af
formand samt valg til
flere af posterne i
forretningsudvalget.
Generalforsamlingen
holdes i forlængelse

Vi glæder os til at se jer.

af næste møde i
Dansk Kræftforum.
Mere information i
eftersommeren.

KOMMENDE MØDER
 Danske Kræftforskningsdage
Den 30.-31. august 2018,
Odeon, Odense

 DMCG.dk FU & Danske
Regioner
Den 4. september 2018

Foto: Odeon Odense

 Dansk Kræftforum &
Generalforsamling
Den 28. november 2018
DGI-byen, København.
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Dorrit D. Andersen

Der holdes to møder årligt i DMCG.dk’s repræsentantskab og for
interesserede gæster udefra. Disse faglige møder holdes under
betegnelsen Dansk Kræftforum.
Kræftpolitisk Forum holdes hvert år i marts på Christiansborg i et
samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og DMCG.dk
De første Danske Kræftforskningsdage afholdes ultimo august; vi
håber det bliver en succes til efterfølgelse.

