
Bestyrelsesmøde i DCCG 

Den 7. oktober 2020, kl. 09.45 – 14.00 

Lokale SLB-MS Skrillinge, Rum 40, 4. etage 

Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart 

 

Deltagere 

Tilstede 

Camilla Qvortrup (CQ), Birgitte Brandsborg (BB), Morten Rasmussen 

(MR), Michael B. Lauritzen (ML), Ismail Gögenur (IG), Rikke Hagemann-
Madsen (RM), Svend Erik Nielsen. René Olesen (RO), Ole Roikjær (OR), 

Jesper Nielsen, Mads Klein (MK), Mette B. Nielsen (MN) Inge Bernstein 
(IB), Ken Ljungmann (KJ), Pia Møller Faaborg,  

Deltagere 
online 

Lene H. Iversen (LI), Bo Søndergaard, Lars Reiter, Torben Frøstrup, Anne 
Ramlov 

Afbud Peter Ingeholm (PI), Søren Hess, Tine P. Hansen, Peter N. Larsen (PN), 
Per Pfeiffer (PP), Tommie Mynster, Søren Salomon, Thomas Kjærsgaard 

Larsen 

 

1 Valg af ordstyrer og 

referent 

Ordstyrer CQ 

Referent ML 

2 Medlemsskab 1. Kirurger - Tommie Mynster og Ole Roikjær har 

siddet i to perioder. Der skal udpeges nye 
medlemmer af DKS. Ken Ljungman, Søren 

Salomon og Pia Faaborg er udpeget for deres 
respektive regioner af DKS. 

2. DSKO – Anne Ramlov og Torben F Hansen er 
nyudpeget af DSKO.  

3. DRS - Der arbejdes på at motivere på deltagelse. 

Der er stillet forslag om at radiologer evt. kan 
deltage som observatører til en start hvilket 

godkendes af bestyrelsen. 
4. Databasen – Der skal vælges en ny formand. 

5. VU – Ingen ændringer 
6. DSAK – Thomas Kjærsgaard Larsen, der følges op 

i forhold til udpegningsperiode 
7. DR – Michael Braüner Schmidt er ikke længere 

repræsentant. Det er angiveligt ikke valgt ny 
repræsentant endnu. 

8. PLO – Ønsker fortsat ikke at være fast 
repræsentation i bestyrelsen. 

 

3 Opfølgning fra 

mødet den 9. 
oktober 2019 

Kombineres med orientering fra formanden. 

4 Orientering fra 
formanden 

CQ  
Covid19, der er udarbejdet retningslinjer for behandling 
i denne periode. 

Gennemgang af mødedeltagelse, forventede afholdte 
møder samt aflyste møder. 



Gennemgang af udsendte rapporter og høringer. 
Gennemgang af bevilling for 2021 

 
Der er udpeget 4 medlemmer til ”Arbejdsgruppe for 

revision af pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm” fra 
de 4 primær specialer. a) Onkologi: Lone Nørgård, 

Rigshospitalet b) Radiologi: Mona Rosenkilde, Aarhus 
Universitetshospital c) Kirurgi: Lene Iversen, Aarhus 

Universitetshospital d) Patologi: Tine Plato, Herlev. 
 

Information omkring undersøgelse for DPD mangel efter 
anbefaling fra EMA. Der er nedsat en arbejdsgruppe 
mhp. udredning, logistik og udarbejdelse af 

retningslinjer hvor CQ samt PP deltager. 
 

5 Orientering fra 
forretningsudvalg 

CQ der er afholdt et møde i august. Diskuteret 
retningslinjer og handlingsplan for DMCG strategi. 

Planlægges med 4 årlige møde. 2 video og 2 fremmøde. 
 

Det er besluttet at ændre sammensætningen i FU 
således at der tilføjes en repræsentant for hvert af de 

specialer, der ikke er repræsenteret i form af formands- 
eller næstformandsposten. (Formand for 

arbejdsgruppen) 
 

FU ser således ud  
• Formanden for DCCG.dk’s bestyrelse CQ   

• Næstformanden for DCCG.dk’s bestyrelse RM  
• En repræsentant for hvert af de specialer, som ikke 

aktuelt besætter formands- og næstformandsposten LI 
• Formanden for Dansk Kolorektal Cancer Database PI 

• Formanden for DCCG.dk’s Videnskabeligt udvalg IQ 
• Webmaster for DCCG.dk ML  
   

6 Revision af 
videnskabeligt 

udvalgs (VU) 
statutter. 

Der arbejdes fortsat med revision af kommissoriet til 
VU. Man arbejder med flg. emner: National 

repræsentation for alle fagområder og habilitet i forhold 
til udtræk og bedømmelser af ansøgninger. Man 

forventer VU godkender i november og sender til 
bestyrelsen i december.  

 

7 DCCG.dk 

hjemmeside 

CQ Der er udtrykt ønske om at der linkes til guidelines 

fra relaterede fagområder på DCCG.dk 
 

Beslutning: Der oprettes selvstændigt faneblad til link til 
relaterede guidelines under retningslinjer. 

 

8 Valg af formand til 

database 

En samlet bestyrelse roser Peter Ingeholm’s store og 

vedholdene arbejde igennem 10 år. Uden Peter’s indsats 
ville DCCG ikke være hvor DCCG er i dag.  

 
Herefter en generel diskussion om hvilken profil man 
ønsker at en kommende formand skal have.  

 



Der er indkommet en ansøgning fra Jon Kroll 
Bjerregaard, Overlæge, Ph.d., Onkologisk Afd, 

Rigshospitalet.  Jon har stor erfaring med DMCG 
database arbejde via DPCG & DEGC samt stor teoretisk 

viden via undervisning i databaseopbygninger på diverse 
Ph.D kurser 

 
Bestyrelsen vurderer at Jon er en god kandidat med den 

rette profil.  
 

Beslutning: En enig bestyrelse vælger Jon som ny 
formand for DCCG databasen. 
 

9 Omlægning og 
opdatering af 

kliniske 
retningslinjer - 

status 

CQ Status på retningslinjer omlagt til RKKP format 
fremgår på DMCG.dk Generelt en udfordring med 

Covid19, som medfører at arbejdsmøder i vid 
udstrækning må aflyses. 

 
Der har været afsat midler til udarbejdelse af 

retningslinjer og afholdelse af internater, men det har 
været nødvendigt at aflyse. CQ og LI har forsøgt at få 

overflyttet midler til 2021, men meldingen fra RKKP er 
at det ikke kan lade sig gøre pga. bevillingsperioden.  

LI der kan kun bevilges midler til retningslinjer og 
beløbet kan først udbetales når retningslinjen er 

godkendt. Man arbejder på at der undtagelsesvist i 2020 
kan udbetales allerede ved indsendelse. 

RM det er problematisk at der ikke er midler til 
udarbejdelse af vejledninger, da vejledninger er lige så 

vigtige. 
 

Kirurgi 
LI Mange af retningslinjerne er opdaterede til RKKP 
format efter et stort arbejde af Katarina Levic. 

Udfordringen er at mange allerede skal revideres igen. 
Det forventes at flere retningslinjer er klar til diskussion 

i kirurgisk arbejdsgruppe i december. 
 

Onkologi 
CQ Line Tarpgaard har lavet et stort arbejde og man er i 

gang med at omlægge og opdatere. 
 

Patologi 
MN Flere retningslinjer er omlagt til vejledninger efter 

vejledning fra RKKP. 
 

Tværfaglige 
IB hvem skal man henvende sig til mhp. midler til 

tværfaglige retningslinjer f.eks. arvelig tarmkræft. CQ 
retningslinjeudvalget, som så vil vurdere hvilket område 

den givne retningslinje har tættest tilknytning til. 
 
BB DSAIM arbejder på en retningslinje for væsketerapi. 

Man er opmærksom på at der skal være 



overensstemmelse mellem DCCG og DSAIM 
retningslinjer. 

 
Beslutning: Retningslinjeudvalget vil sende ny 

forespørgsel til RKKP ang. Webmøde til afklaring af 
spørgsmål og ang. Overflytning af midler til 2021 

 

10 Økonomi og budget RM gennemgår budgetterne for 2020 og 2021 for DCCG 

og for databasen. Budgetterne bærer præg af at det 
pga. Covid19 har været nødvendigt at aflyse DCCG 

årsmøde, samt møder i bestyrelse og arbejdsgrupper.  
 
CQ FU foreslår at årsmødet 2021 holdes på 

konferencehotel for at nedsætte den arbejdsmængde 
der følger med at afholde årsmøde. Opbakning hertil. 

 
FU foreslår at der bevilges 15.000 kr årligt som honorar 

til webmaster.  
 

Beslutning: Bestyrelsen godkender budgetter og nye 
tiltag. 

 

11 Årsmøde 2021 Årsmødet 2021 er planlagt til 10. juni. Der er generel 

bekymring for om mødet kan afholdes set i lyset af 
Covid19 situationen. Diskussion om alternativer, brug af 

danske foredragsholdere, webinar, aflysning. Der er 
enighed om at årsmødet er vigtigt for netværket. 

 
Beslutning: Årsmødet flyttes til 2. september 2021. 

Endelig beslutning om gennemførelse rykkes til 
bestyrelsens forårsmøde. Tovholder for programmet er 

IG, CQ, RO, MK. 
 

12 DMCG.dk DMCG repræsentantskab og forretningsudvalg: 

 
Da Mette Yilmaz’s  (MY) funktionstid udløber skal der 

vælges et nyt medlem til DMCG FU. CQ tilbyder at 
opstille. Bestyrelsen støtter dette.  

 
Aktuelt har DCCG fire pladser i DMCG 

repræsentantskabet, CQ, MY, MK, PI (Formand for 
databasen). Af DMCG kommisorium fremgår det at 

DCCG kun har tre pladser. CQ sender forespørgsel til 
DMCG. Såfremt der kan vælges et nyt medlem til at 

indtræde i MY’s plads ønsker RM at opstille. Bestyrelsen 
støtter dette. PI erstattes endvidere af den nye formand 

for databasen. 
 

DMCG strategi 2020-2022 
https://www.dmcg.dk/om-dmcg/nyheder/nyheder-

2018/dmcg.dk-strategi-2020-2022/ 
 
CQ gennemgår ovenstående. DMCG ønsker at hver 

enkel DMCG beskriver hvordan man arbejder med de 16 



delmål. FU har udarbejdet en oversigt over ansvarlige 
for hvert enkelt punkt. (se vedhæftet). 

 
IG påpeger at der i strategien mangler fokus på 

auditering og handlingsplaner i forhold til afdelinger der 
ikke opfylder indikatorerne i f.eks. årsrapporterne fra 

databaserne. Herefter diskussion over emnet. IG kan 
der laves nationale ”morbidity” og ”mortality” 

auditering. KJ kan man lave ”correction pathway’s”. OR 
skal det løftes op på RKKP/regionsniveau. CQ skal det 

flyttes ud i de enkelte arbejdsgrupper mhp. at beskrive 
variabilitet og rammer for hvordan man kan arbejde 
med data. IG kan arbejdsgrupperne hjælpe internt. 

 
Beslutning: Arbejdsgrupperne skal arbejde med 

ovenstående. Nærliggende at starte i forbindelse med 
publicering af årsrapporten i december. IG laver 

sammen med FU et oplæg. 
 

13 Protokoller – 
udvalgt af VU til 

drøftelse 

Protokoller diskuteres under gennemgang af udsendte 
referater. 

14 Spørgsmål til 

udsendte referater 
fra udvalg 

 

Databasen (PI) Ingen kommentarer 

Videnskabeligt 

udvalg (IG) 

Ingen kommentarer 

Kirurgisk 

arbejdsgruppe (LI) 

Ingen kommentarer 

Onkologisk 

arbejdsgruppe (CQ) 

Ingen kommentarer 

Stråleterapiudvalgt 
(LØ) 

Ingen kommentarer 

Patologisk 
arbejdsgruppe 

(MN) 

MN tilføjer at man arbejder på nye patologiske 
indikatorer. Har man ideer må man gerne henvende sig 

til MN.  
 

Dansk Tarmkræft 
Screeningsdatabase 

(MR) 

MR refererer derudover forløbet omkring 
tarmkræftscreeningssagen i Region Nordjylland som er 

omtalt i flere medier. Diskussion omkring håndtering af 
data og om hvordan vi som DMCG, kan hjælpe 

afdelinger med udsving. Ligger i forlængelse af pkt. 12. 
  

Nationalt MDT 
udvalg (RM) 

Ingen kommentarer 

Radiologisk 
arbejdsgruppe 

Ikke indkommet referat 

 Leverkirurg (PN) Ingen kommentarer 

15 Næste Møde Tirsdag den 16. marts i Århus 

16 Evt. Ingen kommentarer. 

 

ML/CQ 23/10-20 


