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Kommissorium for styregruppe for Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) 

Danish Comprehensive Cancer Center blev etableret i 2017 af Sundheds- og 
Ældreministeriet og Danske Regioner, som en del af kræftplan IV 'Styrket indsats på 
kræftområdet – patienternes kræftplan' med en stående bevilling kr. 5 mio. (2017-
niveau) på finansloven. Formålet var at styrke det nationale samarbejde på 
kræftområdet, herunder at sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk 
praksis til gavn for danske kræftpatienter på tværs af landet.  
 

Organisering af DCCC 
DCCC er organiseret som et nationalt center med en bestyrelse, en styregruppe, et 
fagligt udvalg og et sekretariat.  

Bestyrelsen består af regionernes sundhedsdirektørkreds og er det øverste 
besluttende organ.  

Styregruppen har det ledelsesmæssige ansvar for at godkende og igangsætte 
initiativer, der støtter op omkring DCCC’s målsætninger. Styregruppen nedsættes for 
en fireårig periode, og dens sammensætning evalueres løbende. Dens medlemmer 
udpeges af bestyrelsen, og medlemmerne skal besidde særlig faglig viden og overblik 
over kræftområdet. Styregruppen sekretariatsbetjenes af DCCC's sekretariat.  

Fagligt Udvalg fungerer som motoren i samarbejdet og er med til at udvikle nye 
regionale eller landsdækkende initiativer, der kan fremme dansk forskning, 
forebyggelse og behandling af kræft. Fagligt Udvalg har til opgave at være 
idéskabende, igangsættende og debatterende på kræftområdet. Udvalget har 
desuden til opgave at rådgive styregruppen og herigennem bestyrelsen i 
videnskabelige spørgsmål og patientnære problemstillinger.  

Styregruppen godkender sammensætningen af det faglige udvalg. Ved udpegning af 
medlemmerne til det faglige udvalg lægges der vægt på, at medlemmerne besidder 
særlig viden om specifikke kræftområder og har et bredt nationalt og internationalt 
netværk. 
 

Styregruppens opgaver: 
Styregruppen har blandt andet til opgave at:  

 Udpege strategiske udviklingsområder inden for forskning, uddannelse, 
rekruttering, diagnosticering og behandling mv.  

 Skabe og udvikle nye vidensmiljøer og netværk på tværs af hospitaler og 
universiteter. 
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 Facilitere national udbredelse og afprøvning af protokolleret innovativ behandling, som endnu 
ikke er standardbehandling.  

 Effektivisere og optimere forskningsinfrastrukturen i forhold til dataanvendelse, fondsansøgning 
mv.  

 Træffe nationale beslutninger om evidensbaserede nationale vejledninger – med mindre disse 
beslutninger i sagens natur skal træffes af andre.  

 Skabe involverende samarbejde med kommuner og almen praksis.  

 Sikre kommunikation og opmærksomhed om kræftforskning. 

 Sikre relationen til øvrige landsdækkende projekter, herunder RKKP, DMCG.dk, national strategi 
for personlig medicin og Trial Nation. 

 Udpege centre og organisationer til DCCC.  

 Rådgive bestyrelsen (SD-kredsen) indenfor DCCCs opgaveportefølje. 

 Sikre effektiv anvendelse af organisationens ressourcer gennem overholdelse af budgettet.  
 

Styregruppens medlemmer: 
Styregruppen sammensættes som følger:  

 Formand, udpeget af bestyrelsen 

 Én repræsentant fra hver region, udpeget iblandt regionens hospitalsledelser.  

 Én repræsentant fra Danske Regioner 

 Én repræsentant fra hvert universitet med et sundhedsvidenskabeligt fakultet samt en 
repræsentant fra Sjællands Universitetshospital, som kan repræsenterer den kliniske 
forskning i Region Sjælland. 

 Én repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse 

 Én kræftpatient 

 Formand for Fagligt Udvalg 

 Én repræsentant fra Sundhedsstyrelsen 

 Formanden for DMCG.dk  

 Direktøren for RKKP. 

En oversigt over de nuværende medlemmer af styregruppen kan findes her: 
https://www.dccc.dk/om-DCCC/styregruppe/ .  
 

Mødefrekvens:  
Styregruppen afholder som udgangspunkt fire møder årligt. Hertil kan der, såfremt det vurderes 
nødvendigt, indkaldes til ekstraordinære møder i styregruppen eller fællesmøder mellem 
styregruppen og det faglige udvalg.  

https://www.dccc.dk/om-DCCC/styregruppe/

