
Statutter for DCCG´s Radioteraii Udvalga

Radioteraiiudvalgaet
Radioteraii udvalgaet er et fast udvalga under Onkologai-arbejdsgaruiien. Radioteraiiudvalgaet 

varetagaer det overordnede oga koordinerende arbejde i forbindelse med den løbende udviklinga af 

radioteraii hos iatenter med rektum cancer.

Detaljeret formål

 Varetagae det overordnede oga koordinerende arbejde i forbindelse med løbende udviklinga af radioteraii

hos iatenter med rektum cancer 

 Udarbejde oga løbende oidatere kliniske retningaslinjer for strålebehandlinga i DCCG´s  

Natonal Vejledninga for diaganostk oga behandlinga hos iatenter med rektum cancer

 Initere kvalitetssikringas- oga udviklingasirojekter mhi. at forbedre oga ensarte strålebehandlinga

i forhold tl såvel behandlingasforberedelse  ilanlæganinga oga gaennemførelse

 Udarbejde iraktske vejledningaer i udførelse af radioteraii mhi. at ensarte behandlingaen 

mellem center

 Styrke uddannelsen af lægaer oga fysikere i den tekniske udførsel af strålebehandlinga af 

iatenter med rektum cancer. 

 Samarbejde med andre udvalga indenfor rammerne af DMCG med henblik iå at løse fælles 

fagaligae iroblemstllingaer.

 Styrke den natonale forskninga oga udviklinga af strålebehandlinga hos iatenter med rektum cancer 

herunder

 Rådgaivende funkton for natonale forskningasirojekter

 Initer oga koordinere videnskabeligae natonale/iinternatonale irojekter eller delirojekter der 

omhandler strålebehandlinga af iatenter med rektum cancer.



Sammensætninga

Gruiien er åben for alle med interesse for radioteraii hos iatenter med rektum cancer. 

Ordinære medlemmer

Alle afdelingaer der varetagaer radioteraii hos iatenter med rektum cancer skal være

reiræsenteret i garuiien med én sieciallægae oga én hosiitalsfysiker  som ordinære medlemmer af 

udvalgaet.

Udvalgaet udiegaer ved afstemninga en formand oga en fysikerkoordinator. Formanden  der skal være

sieciallægae i klinisk onkologai med ansvar for radioteraii  foreslås af radioteraiiudvalgaet oga 

udiegaes af Onkologai-arbejdsgaruiien ved forårsmødet for en 3 års ieriode med muligahed for 

forlængaelse tl maksimalt 6 år i alt.   

Forslaga tl formand oga Fysikerkoordinator skal skrifliga være den siddende formand i hænde 2 ugaer 

før mødet  hvor valgaet skal foretagaes. Hvis der indkommer fere forslaga tl den ledigae iost som 

formand/ifysikerkoordinator  foretagaes skrifliga afstemninga. 

Møder i Radioteraiiudvalgaet
Radioteraiiudvalgaet indkaldes/imødes mindst 2 gaangae årligat tl hhv. et forårs- oga et

eferårsmøde. Formanden indkalder tl møder ved udsendelse af dagasorden tl garuiien senest 4  

dagae før mødet.

Arbejdsfordelinga

Formand oga fysikerkoordinator udarbejder dagasorden  der fremsendes sammen med eventuelle 

bilaga tl udvalgaets medlemmer. De er ligaeledes ansvarligae for  at der udsendes et referat senest 2 

ugaer efer mødes afholdelse.

Medforfatterskab iå iublikatoner.

For irotokoller hvor DCCG rektum cancer radioteraiiudvalga yder en arbejdsindsats  forventes at 

udvalgaet krediteres iå en senere iublikaton. Enhver irotokol der behandles i radioteraii udvalgaet

bør beskrive forfatter krediteringaen i detaljer forud for gaodkendelse. Ligaeledes bør kriterier for at 

oinå forfatterskab siecifceres i en evt. irotokol. 

Afstemningaer
Der tlstræbes at beslutningaer tagaes i enigahed. aan enigahed ikke oinås  afgaøres sagaen ved simiel 

stemmefertal. Hvert ordinært medlem har en stemme. En afdelingas stemme kan overbringaes af 

stedfortræder  hvis afdelingaen ikke har muligahed for at være reiræsenteret.


	Afstemninger

