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Generelt 
Det Videnskabelige Udvalg (VU) under Dansk Colorektal Cancer Gruppe (DCCG) er en af 
flere arbejdsgrupper. Medlemmerne og formanden udpeges af bestyrelsen for DCCG. 
Udover 9 ordinære medlemmer er der ikke nogen begrænsning på antallet af medlemmer. 
Udvalget kan supplere sig med enkelteksperter som ad hoc-medlemmer. Udover 
formanden konstituerer udvalget sig selv. 
 
Formålet med VU er at initiere, gennemføre og koordinere projekter, der falder ind under 
DCCGs område, og som kræver, at mere end én afdeling leverer data. Det kan både være 
prospektive og retrospektive undersøgelser.  
 
Udvalget refererer direkte til bestyrelsen, og skal én gang årligt aflægge rapport til DCCGs 
repræsentantskab. 
 
Det tilstræbes at afholde 1-2 møder årligt og sagsbehandlingen håndteres i videst mulige 
omfang elektronisk. 
 
DCCG-projekter 
VU etablerer og vedligeholder en oversigt over projekter, som udvalget støtter og 
anbefaler. En sådan anbefaling kan have betydning for udbredelsen af et projekt og 
opnåelse af ekstern finansiering.  
 
Såfremt en forsker eller forskergruppe ønsker at få registreret et projekt som et DCCG-
projekt, indsendes en fuld forsøgsprotokol til sekretæren for VU. Protokollen granskes 
først af 2-3 medlemmer og rundsendes derefter med indstilling til udvalgets medlemmer til 
yderligere kommentering. Det tilstræbes at give forskeren tilbagemelding inden for 4 uger. 
Der tages bl.a. stilling til: 

• projektets videnskabelige værdi 
o er der tale om nye eller ikke tidligere belyste problemstillinger 
o har projektet videnskabelig værdi for DCCG 
o kan projektets videnskabelige værdi forøges ved at inkludere andre 

forskningsgrupper/centre, og skal DCCG anbefale eller formidle et sådant 
samarbejde  

• mulige konflikter med igangværende eller allerede godkendte projekter  
o interfererer projektet med igangværende studier ved overlap imellem 

anvendte data eller videnskabelige problemstillinger,  

• praktisk gennemførlighed 
o foreligger der en gennemarbejdet protokol  
o skønnes ansøger og forskergruppe at kunne gennemføre projektet ud fra de 

oplyste praktiske, logistiske og økonomiske rammer 
o kan det forventes at DCCG skal afsætte kompetencer eller ressourcer til 

projektet 
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Den enkelte forsker har selv ansvaret for tilladelser og andre administrative krav. 
 
VU tilstræber at opnå konsensus. Ved uenighed søges sagen yderligere belyst. Det kan 
eksempeltvist ske ved indhentning af udtalelser fra fagpersoner eller ved fremsendelse af 
protokol tilrettet efter VUs anvisninger. Formanden for VU træffer på baggrund af 
udtalelser og rekommandationer fra udvalgets medlemmer den endelige beslutning, om 
hvorvidt projektet skal godkendes eller afvises. Afgørelsen kan appelleres til DCCGs 
bestyrelse af både ansøger og medlemmer af VU. 
 
Data ejerskab og rapportering til DCCG 
Forskere, der får støtte og anbefaling fra VU af et projekt, har “ejerskab” over den 
videnskabelige problemstilling så længe projektet er aktivt. Der skal årligt afgives en kort 
statusrapport til VU. Såfremt VU skønner, at der ikke er tilfredsstillende progression, 
udbedes en rimelig forklaring fra forskergruppen, og ellers kan støtten og anbefalingen 
trækkes tilbage.  
 
Specielt for projekter, der anvender data fra DCCGs database 
Forskningsadgang til DCCGs database følger reglerne udstukket af Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) www.rkkp.dk. VU har af DCCG fået uddelegeret den 
videnskabelige behandling af projekter, som anvender data fra databasen. Her er 
proceduren, at forskeren sender ansøgningsskema og protokol til Databasernes 
Fællessekretariat. Når ansøgningen formelt er i orden, sender sekretariatet den -  via 
databasens kontaktperson hos Kompetencecenter for Kvalitet og Sundhedsinformatik 
(KCKS)-Øst - til vurdering i VU. Adgangen til data kan ikke indskrænkes, men VU skal dog 
altid søge at gå i dialog med forskergruppen, såfremt der er forslag til justering af 
protokollen eller ansøgningen. 
 
Forfatterskab 
Reglerne for samarbejde, forfatterskab og publikationsrettigheder er beskrevet af RKKP. 
Almindeligvis vil en eller flere personer fra VU, DCCG eller databasens styregruppe indgå i 
forfattergruppen, og i så fald nævnes DCCG som affiliation. VU kan også tilbyde 
videnskabelig/akademisk rådgivning til et konkret projekt, men kun hvis ansøgeren tager 
imod dette, indgår VU-repræsentanten i forfatterrækken. Hvis der indgår data fra 
databasen i en publikation, skal det altid nævnes i metodeafsnit og ”acknowledgements”.  
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