Referat af Bestyrelsesmøde i DCCG
Den 7. marts 2022, kl. 10.00 – 15.00
Sted: Rigshospitalet
Tilstede: Rene Krøigaard, Torben Frøstrup, Anne Ramlov, Inge Bernstein, Henrik Stig Jørgensen, Ismail
Gogenur, Birgitte Brandsborg, Tine Plato, Camilla Qvortrup, Jon Kroll Bjerregaard, Morten Ramussen,
Bo Søndergaard, Jacob Schou, Steffen Brisling, Line Schmidt Tarpgaard, Jesper Dan Nielsen, Ida Gad
Holm, Sidse Bregendahl, Mads Falk Klein, Laura Buskov
Video: Rikke Hagemann Madsen, Lene Iversen
Afbud: Søren Hess, Michael Bødker Lauritzen, Søren Salomon, Pia Møller Faaborg, Thomas Kærgaard
Larsen

Referat
1. Valg af ordstyrer og referent
a. CQ ordstyrer, JKB referent
2. Orientering fra formanden + Forretnings Udvalg (CQ)
a. Orientering om Årsberetning fra DCCG, incl organisations diagram fra DCCG.
i. Beretning tilgængelig via DMCG.dk hjemmeside
ii. https://www.dmcg.dk/siteassets/arsberetninger-ogudgivelser/arsberetninger/2021/dccg-dmcg-arsberetning2021_final_31.01.22.pdf
b.

CQ valgt som næstformand i DMCG.dk

c.

DMCG.dk handlingsplan 2022 tilgængelig
i. https://www.dmcg.dk/siteassets/om-dmcg.dk/strategi-og-handlingsplan-20202022/dmcg_strategi_2020-2022_final.pdf

d. DCCG’s retningslinjer om COVID til CRC patienter er fjernet fra hjemmesiden og
erstattet af SST’s generelle retningslinjer.
e. DMCG.dk skal have revideret strategiplan
i. Arbejdet forgår over foråret, skal endelige vedtages i maj 2022
f.

Fyraftensmøde i DMCG.dk repræsentantskabet 25/4
i. Input fra bestryelsens medlem om tidsbegrænsede perioder af medlemmet

g. Orientering om afholdte og kommende møder
i. Formand orienterer om afholdte kvalitetskonference i Aalborg 2021. Der
opfordres til medlemmer tilmelder sig 2022
ii. Der afholdes møde i Kræftpolitisk forum – opfordring om at deltage
1.
h.

Danske kræftforskningsdage 2022 (25 og 26 august - Comwell Kolding)
i.

Danske Kræftforskningsdage - DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center
1.

i.
j.

Kræftpolitisk Forum 2022 - Kræftens Bekæmpelse (cancer.dk)

Der opfordres til at indsende abstacts

Survey om MDT konferencer er udkommet

Rapport kan findes under DMCG.dk - MDT-udvalget - DMCG

k. DMCG.dk samling foregik efteråret 2021, hvor DCCG’s databasen blev auditeret sammen
med flere andre DMCG’ rapporter
i. Referat kan findes på

DMCG-Samling - DMCG

3. DCCG.dk hjemmeside (MBL)
a. Afbud
4. Omlægning og opdatering af kliniske retningslinjer (CQ+LI+IEGH)
a. Flere Problemstillingere debateres
i. Forsat udfordringer med tid
1. Der diskuteres anvendelse af yngrer læger til indledende metode arbejde
ii. Visse retningslinjer, der evt. kræver mer-udgift har haft meget lang
behandlingstid med uklart bureaukrati og godkendelseskrav.

iii. Der opfordres fra ledelsesrepræsentationen til at tænke resourcer ind i
retningslinjer fra start. Der debateres hvorvidt dette er hensigten med
retningslinje arbejdet
iv. Der debateres håndtering af større faglige uenigheder i udarbejdelsen af
retningslinjer.
1. Der er aktuelt hverken fra RKKP eller retningslinjeskabelonen
retningslinjer eller vejledninger i at håndtere/beskrive disse uenigheder.
2. Der er en længere debat om dette. Det konkluderes at der formodentlig er
et større arbejde omkring emnet, der evt. skal rejses med RKKP’s
retningslinjeudvalg mhp. en generisk løsning.
5. Økonomi og budget (RHHM + CQ)
a. Budget godkendes
6. Databasen (JKB)
a. Der henvises til databaseberetningen.
7. Kursus i fællesbeslutningstagen (CQ)
a. Kurset afholdes 24+25/3
8. Årsmøde 2022 (AR, LI)
a. Der debateres oplæg til Årsmødet. Bestyrelsen opfordrer sig til at henvende sig til
mødeudvalg ved AR hvis der er interssante emner. Umiddelbart forslås organ bevarende
strategier samt behandling af resektable std. IV patienter.
9. Der gennemgåes beretninger fra div udvalg
a. Videnskabeligt Udvalg (IG)
b. Kirurgisk arbejdsgruppe (LI)
c. Onkologisk arbejdsgruppe (CQ)
d. Stråleterapiudvalget
e. Arbejdsgruppen for patologi (IEGH)
f.

Radiologisk arbejdsgruppe (LKB/SB)

g. Dansk Tarmkræft Screenings database (DTS) (MR)
h. Nationalt MDT udvalg (RHHM)
i.

Pro-udvalg (MBL)

10. Næste møde
a. Planlægges til 1/11/2022 Aalborg
11. Evt.
a. Ingen punkter til evt.
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