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Plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af RKKP og 

DMCG.dk 2017-2020 

 

Version 2 – godkendt af RKKP-bestyrelsen 

 

Baggrund 

I indeværende beskrives, hvordan Danske Multidisciplinære Cancer 

Grupper (DMCG.dk) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 

(RKKP) vil sikre løbende faglig gennemgang, vedligeholdelse og udvidelse 

af de eksisterende kliniske retningslinjer for kræft 

 

Gennemførelse af arbejdet forudsætter, at der sker bevilling af kr. 3,3 mio. 

i 2017 og efterfølgende 4 mio. pr. år i perioden 2018-2020 som beskrevet i 

udmøntningsaftale om Kræftplan IV (2017-2020) af 15. februar 2017 

 

Proces, organisation og budget beskrevet nedenfor. Når det gælder den model, der vil blive anvendt i 

arbejdet, vil den først komme på plads senere i processen jf. beskrivelsen. Så snart dette ligger fast, vil 

bevillingsgiver via RKKP-bestyrelsen blive inddraget. 

For en nærmere beskrivelse af DMCG.dk og RKKP se bilag 1. 

Hvert cancerområde er organiseret i en DMCG se bilag 2 for oversigt over DMCG'erne. 

 

Det intensiverede arbejde med udvikling og vedligehold af kliniske retningslinjer vil blive forankret i den 

nuværende DMCG-organisation, som i forvejen har varetaget opgave med udarbejdelse af kliniske 

retningslinjer jf. eksisterende retningslinjer her: http://dmcg.dk/kliniske-retningslinjer/. 

Proces med valg af konkret model placeres i DMCG's nyetablerede udvalg for kliniske retningslinjer.  

Se bilag 3 for kommissorium for dette udvalgs arbejde i forbindelse med indeværende indsats. 

 

Indsatsen forankres derudover i et sekretariat placeret  i den interne RKKP-organisation. 

 

Formål 

Systematisk vedligehold og udvikling af de kliniske retningslinjer sker som led i en indsats for at sikre høj 

og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet (kompetenceløft mv.) jf. Udmøntningsaftale om 

Kræftplan IV (2017-2020). 

 

Ved at forankre processen i regi af RKKP og DMCG.dk sikres, at der skabes synergi mellem udvikling af 

retningslinjer og monitorering via de kliniske kvalitetsdatabaser. Da et kommende Danish Comprehensive 

Cancer Center (DCCC)1 også placeres i regi af RKKP vil samtidig skabes synergi til forskning og sikring af 

ny viden som illustreret i figur 1. 

 

 

                                         
1 Formålet med DCCC er at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning ved at fremme samarbejde og 
koordinering af kræftforskningen samt ved at øge adgangen til international finansiering og partnerskaber. Derudover 

skal centeret medvirke til, at ny viden og nye behandlingsmetoder udbredes hurtigere og mere systematisk på tværs 

af landet, så vejen fra forskning til klinik forkortes. Alt sammen for at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark. 
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Figur 1 –proces med guidelines, monitorering, forskning, ny viden og opdaterede guidelines 

 

 

Proces 

Koordinering af indsats og projektledelse vil blive placeret i et koordinerende sekretariat etableret til 

formålet. Sekretariatet vil blive placeret i regi af RKKP. Sekretariatet har ansvar for at sikre, at udvikling 

og vedligehold af kliniske retningslinjer foregår inden for rammerne af den valgte metode. 

 

De enkelte DMCG'ere vil uændret være ansvarlige for det faglige indhold af retningslinjerne, hvor det 

praktiske arbejde med litteraturafsøgning kan vælges uddelegeret til en yngre læge – med indsigt og 

interesse for det enkelte område, f.eks. ph.d.-studerende. Her vil sekretariatet have sekretariatsfunktion 

for denne ressourceperson samt DMCG'erne, for at tilrettelægge proces, der sikrer dækkende og 

opdaterede retningslinjer. Retningslinjerne vil skulle endeligt udformes og godkendes i den enkelte 

DMCG. 

 

Der vil blive taget udgangspunkt i eksisterende kliniske retningslinjer udviklet i regi af de eksisterende 

DMCG'ere. – men hvor der vil blive valgt fast, fælles model for gennemgang, vedligehold og metode. 

Relevant model skal findes v/ DMCG's Udvalg for kliniske retningslinjer  og det koordinerende sekretariat 

via en afsøgning af nuværende modeller i brug nationalt og internationalt, hvor der også vil blive trukket 

på erfaringer i Sekretariatet for Nationale kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen. 

Modellen skal have accept fra DMCG.dk's forretningsudvalg og være på plads senest 1. okt. 2017. 

 

Arbejdet vil referere til RKKP-bestyrelsen. 

 

Organisation beskrevet ovenfor er vist i figur 2 
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Figur 2 - organisation (blå=projektorganisation; grøn=eksisterende organisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Eller udpeget ansvarlig fra DMCG'ens styregruppe. 

Baggrund for valgt proces og organisering 

Proces og organisation er valgt for at sikre: 

 flere retningslinjer kan udvikles simultant (ved evt. at uddelegere opgaven med litteratursøgning 

til yngre læger med indsigt i det givne område – og tilknytte DMCG'erne sekretariatsbistand) 

 forankring af retningslinjerne i de enkelte DMCG'ere ved at endelig udformning/godkendelse 

placeres i grupperne. 

 Mindskning af afhængighed af seniorlægers arbejdsindsats – hvor der vides, at være begrænset 

tid blandt disse pga. klinisk arbejde/andre opgaver. 

 At der forblives inden for rammerne af den valgte metode (via det koordinerende sekretariat)  

Koordinerende sekretariat placeret i RKKP 

1 overlæge, 2 proceskonsulenter (fra 2019: 1), ½ 
sekretær 

DMCG DMCG DMCG DMCG DMCG 

Yngre 
læge* 

Yngre 
læge* 

Yngre 
læge* 

Yngre 
læge* 

Yngre 
læge* 

I alt 
24 

Forretningsudvalg 
for DMCG.dk 

RKKP-bestyrelsen 

DMCG-udvalg 
for kliniske 

retningslinjer 
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Tidsplan  2017 2018 2019 2020 

Opgave (kursiveret=vil kunne blive justeret som følge af 

evaluering) 

Ansvarlig (KS=koordinerende sekretariat, 

FU= DMCG's forretningsudvalg) 
Apr Maj Juni 

3.  

kvart. 
4. kvart. 1. halvår 2. halvår 

Rekruttering til koordinerende sekretariat RKKP          

Prioritering af områder (hvilken rækkefølge tages fat i de 24 

område) 

FU i dialog med DMCG'erne          

Valg af metode KS/ DMCG's Udvalg for kliniske retningslinjer          

Udvidelse af indeværende plan til regulær 

projektinitieringsdokument (PID) 

KS          

RKKP-Bestyrelsens godkendelse af valgte områder og PID           

Rekruttering af yngre læger, der skal varetage praktisk funktion 

for område 1-8/alternativ udpegning af ansvarlig i DMCG'ens 

styregruppe 

De enkelte DMCG'er med sekretariatsbistand 

fra KS 

         

Litteraturafsøgning for område 1-8 De yngre læger          

Møder i DMCG 1-8 med henblik på endelig udformning og 

godkendelse af retningslinjer 

DMCG'er/KS      Feb.     

Endelig udarbejdelse (skriveopgave) KS og yngre læger          

Evaluering af proces i område 1-8 FU og KS      Marts     

Evt. justeringer efterfølgende evaluering FU og KS      April     

Rekruttering af yngre læger for område 9-24/alternativ udpegning 

af ansvarlig i DMCG'ens styregruppe 

De enkelte DMCG'er med sekretariatsbistand 

fra KS 

         

Iværksættelse af litteratursøgning område 9-24 Yngre læger          

Møder i DMCG 9-24 med henblik på endelig udformning og 

godkendelse af retningslinjer 

DMCG'er/KS          

Endelig udarbejdelse (skriveopgave) KS og yngre læger          

Årlig  vedligehold af retningslinje 1-8 sv.t gennemførelse af 

møder/evt. opdatering af evidensgrundlag 

DMCG'er/KS/Yngre læger          

Årlig vedligehold jf. felt ovenfor, retningslinje 9-24 DMCG'er/KS/Yngre læger          

Evaluering af processen RKKP og SST          
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Budget 

Nedenfor er budgettet opstillet. Der er kalkuleret med, at RKKP-midler forventet udmøntet til 

retningslinjer fra 2018-2020 (1 mio. pr. år) samt dele af RKKP-bevilling til møder og klinisk 

ledelse i DMCG'erne (0,5 mio. pr. år) vil blive kanaliseret ind i dette arbejde.  

Projektet vil blive inden for samlet ramme i den fireårige periode, men for at få flest mulige 

retningslinjer klar hurtigst muligt, vil der være flere udgifter i 2017-2018 end i 2019-2020, 

hvor der gradvist overgås til vedligehold, som vil kræve mindre aktivitet end den første 

udvikling efter fast model. 

Dvs. projektet trækker på ekstra RKKP-midler i de tidlige år, sv.t. beslutning v/RKKP-

bestyrelsen 20. juni 2017. 

 

Budgetpost i mio. kr 2. 

halvår  

2017 

2018 2019 2020 Total 

Indtægter      

Fra Kræftplan IV -3,00 -4,00 -4,00 -4,00 -15,0 

Fra RKKP's pulje -0,40 -2,80 -0,70 -0,60 -4,5 

I alt -3,40 -6,80 -4,70 -4,60 -19,5 

      

Udgifter      

Sekretariatet      

 -overlæge 0,45 0,90 0,90 0,90  

 -proceskonsulenter/sekretær 0,65 1,30 0,90 0,80  

Yngre læger  1,30 2,60 1,30 1,30  

Fagligt frikøb, DMCG'erne 0,60 1,20 1,00 1,00  

Møder og transport 0,40 0,80 0,60 0,60  

 3,40  6,80 4,70 4,60 -19,5 

 

I indeværende plan beskrives alene indsats 2017-2020. Intensiveret indsats forventes fortsat også efter 

2020 – men tilrettelæggelsen af indsatsen skitseret i indeværende vil skulle evalueres, før der sker 

beslutning om tilrettelæggelse fra 2021. Midler i 2020 (kr. 4,6 mio. pr. år) vil være til stede til indsatsen 

også efter 2020). 

 

Nøgle-risici  

Der anvendes kendt fungerende metode og processen forankres i eksisterende DMCG-organisation, som 

har varetaget opgave med udvikling af de eksisterende kliniske retningslinjer, dette minimerer risiko for 

overordnede, generelle problemer. 

Der er mindre risici forbundet med enkeltområder: der er i ovenstående kalkuleret med at retningslinjer 

kan udvikles for de samme ressourcer på alle områder, men der vides at være områder, f.eks. palliation, 

hvor der er et omfattende antal retningslinjer. Her kan budgettet blive presset. Denne risiko skal 

minimeres ved løbende opfølgning – og at der samtidig åbnes op for at flytte ressourcer mellem områder. 

Derudover er kendt risiko som nævnt ovenfor, at de seniorer kliniske ressourcer ikke kan sikre nødvendig 

tid til opgaven – det er igen søgt minimeret, men endelig godkendelse af retningslinjer er placeret i 

DMCG-grupperne, hvor der skal sikres tid fra de seniore. Her søges risikoen imødekommet ved, at 

opgaven placeres i regi af den struktur, hvor der allerede er planlagt mødeaktivitet.  
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Bilag 1 – DMCG.dk og RKKP organisation. 

 

Om DMCG.dk 

DMCG.dk har som formål: 

 at etablere samarbejde mellem de enkelte multidisciplinære cancergrupper med henblik på at opnå 

ensartede retningslinjer for løsning af gruppernes opgaver, herunder gennemførelse af kliniske 

videnskabelige protokoller, fremme koordinering af forskning, etablering af internationale kontakter og 

videnskabeligt samarbejde, etablering af biobanker egnede til forskning, at overvåge området og 

udarbejde tidlig varsling, at bidrage til videnspredning og at bidrage til udarbejdelse af retningslinjer for 

diagnostik og behandling. 

 at varetage rådgivning overfor andre instanser vedrørende de multidisciplinære cancer gruppers 

funktioner og finansiering 

 at varetage rådgivning overfor andre instanser om organisatoriske forhold vedrørende den kliniske 

kræftforskning i Danmark 

Sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancergrupper består 24 DMCG'ere med et 

repræsentantskab bestående af op til 3 repræsentanter for hver af de multidisciplinære cancergrupper, 

udpeget af de enkelte grupper med funktionstid bestemt af de enkelte grupper. 

 

 

Læs mere om DMCG.dk her: http://dmcg.dk/  

 

Om RKKP: 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) udgør infrastruktur for støttede landsdækkende 

kliniske kvalitetsdatabaser, Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG) og kompetencecentre for 

epidemiologi, biostatistik, sundhedsinformatik og klinisk kvalitet.  

Programmets primære formål er at sikre fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske 

kvalitetsdatabaser såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.  

RKKP blev dannet i sept. 2010 og har siden haft fokus på at sikre rammer for prioritering og drift af 

databaserne; bedre udnyttelse af eksisterende data/reduktion af inddateringsopgaven; standardisering af 

input og output i forhold til databaserne; produktudvikling samt egentlig metodeudvikling.  

Læs mere om RKKP her: http://www.rkkp.dk/ 

  

http://dmcg.dk/
http://www.rkkp.dk/
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Bilag 2 – oversigt over DMCG'er 

1. Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) 

2. Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) 

3. Dansk Colorektal Cancer Gruppe (DCCG) 

4. Akut Leukæmi Gruppen (ALG) 

5. Dansk Lymfom Gruppe (DLG) 

6. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) 

7. Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) 

8. Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 

9. Palliativ (DMCG-PAL) (søger også separat til brede tværfaglige 

retningslinjer) 

10. Dansk Neuro-onkologisk Gruppe (DNOG) 

11. Dansk Melanom Gruppe (DMG) 

12. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 

13. Danish Head and Neck Study Group (DAHANCA) 

14. Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe  (DLGCG) 

15. Dansk Pædiatrisk Hæmatologisk og Onkologisk Studiegruppe (DAPHO) 

16. Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelcancer (DECV) 

17. Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 

18. DABLACA (blærecancer) 

19. DAPROCA (prostatacancer) 

20. DARENCA (nyrecancer) 

21. DATECA (testiscancer) 

22. DAPECA (peniscancer) 

23. Dansk Ocular Cancer Gruppe (DOOG) 

24. Dansk Anal Cancer Gruppe 

 

Flere DMCG'er er derudover organiseret i koordinerende DMCG-grupper: 

Gruppen for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC)  

Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG) 

Hæmotologisk DMCG (Hæm DMCG) 

 

  

http://ducg.dk/


 
 

8 
 

Bilag 3 DMCG.dk - Udvalg for Kliniske Retningslinjer 

Kommissorium 

I Udmøntningsaftale om Kræftplan IV (2017-2020) indgår, at der som led i indsatsen for at sikre en høj 

og ensartet kvalitet for kræftpatienter i hele landet, skal udvikles og systematisk vedligeholdes kliniske 

retningslinjer. Denne opgave skal forankres i regi af de danske multidiciplinære cancergrupper 

organiseret i DMCG.dk og Regionernes Kliniske Kvalitets- og Udviklingsprogram (RKKP).  

De fleste multidiciplinære cancergrupper har udviklet et sæt retningslinjer, der dækker hele eller dele af 

udrednings- og behandlingsforløbet for de pågældende områder, men der er tale om et noget broget 

billede, og for nogle cancerformers vedkommende er retningslinjerne meget sparsomme eller helt 

fraværende.  

Intentionen med indsatsen i forbindelse med Kræftplan IV er, for det første at sikre, at der udvikles 

evidensbaserede kliniske retningslinjer i alle DMCG-er og for det andet, at det sikres, at eksisterende 

retningslinjer løbende opdateres. For det tredje er det hensigten, at retningslinjerne skal udformes på en 

måde, der giver muligheder for at se dem på tværs af sygdomsgrupper, og derfor skal de indarbejdes i 

en fælles skabelon. Det er således intentionen, at de kliniske retningslinjer i regi af DMCG.dk også skal 

udgøre det faglige grundlag for kræftpakkeforløbende, som Sundhedsstyrelsen og de kliniske miljøer har 

planer om at få opdateret snarest muligt.  

Det er et vilkår for arbejdet med de kliniske retningslinjer, at der i RKKP-regi etableres et koordinerende 

sekretariat for arbejdet med revision/opdatering. En del af midlerne, som ifølge Kræftplan IV skal 

øremærkes til arbejdet med de kliniske retningslinjer vil blive anvendt til etablering og drift af 

sekretariatet, men derudover kanaliseres også midler til de enkelte DMCG'ere. 

Formålet med arbejdsgruppen under DMCG.dk er: 

1. At definere en fælles model for udformning af evidensbaserede kliniske retningslinjer for de 

cancersygdomme, der er dækket af DMCG.dk. 

2. At beskrive en model for udvikling af kliniske retningslinjer på områder, hvor der ikke findes 

sådanne. 

3. At beskrive en model for hvordan allerede udviklede kliniske retningslinjer kan opdateres og 

bringes ind i den model, der er omtalt under punkt 1.  

Ad 1. 

Arbejdet med at definere en fælles model for udformning af evidensbaserede kliniske retningslinjer tager 

primært udgangspunkt i en gennemgang af de eksisterende retningslinjer på området. Der er ikke krav 

om at anvende eksisterende systemer, men modellen skal definere, hvordan evidensgrundlaget etableres 

og dokumenteres.  

Ad 2. 

Ved nyetablering af kliniske retningslinjer forudsættes, at det koordinerende sekretariat i RKKP får en 

central rolle, men dette kan kun ske i et tæt samarbejde med klinikere forankret i den pågældende 

DMCG. Der skal fremlægges en model for, hvordan den eksisterende kliniske ekspertise og det 

koordinerende sekretariat optimalt kan inddrages i processen. 

Ad 3. 

En meget vigtig opgave for det fremtidige arbejde med de kliniske retningslinjer er, at der etableres en 

model for, hvordan det sikres, at der gradvist og løbende sker en ajourføring. Herunder også, at sikre, at 

der inddrages nye områder i retningslinjerne i takt med, at der kommer nye muligheder vedrørende 

udredning, behandling og opfølgning. Arbejdsgruppen skal tage stilling til, i hvilket omfang denne opgave 

skal varetages i regi af DMCG'erne og i hvilket omfang opgaven kan understøttes af det koordinerende 

sekretariat.  
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Tidsperspektiv 

Arbejdsgruppen skal senest med udgangen af oktober 2017 aflevere en indstilling til forretningsudvalget i 

DMCG.dk og til formandskabet i RKKP. 

 

 

 


