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Udpegning af styregruppe for DCCC 
Det er i forbindelse med etableringen af DCCC besluttet at nedsætte en sty-
regruppe. Styregruppen sekretariatsbetjenes af et landsdækkende sekretariat 
for DCCC og er ansvarlig for ledelsen af DCCC. Medlemmerne af styre-
gruppen skal besidde særlig faglig viden og overblik over kræftområdet, og 
det er bestyrelsen for DCCC, der udpeger styregruppens medlemmer. Sty-
regruppen nedsættes for en fireårig periode af gangen, og dens sammensæt-
ning evalueres løbende.  
 
Styregruppens opgaver: 
Styregruppen har blandt andet til opgave at:  

 Rådgive bestyrelsen med henblik på strategiske forskningspriorite-
ringer og nationalt samarbejde om forskningsmidler. 

 Udpege strategiske udviklingsområder inden for forskning, uddan-
nelse, rekruttering, diagnosticering og behandling mv.  

 Udvikle og koordinere lokale forskningskompetencer og miljøer, så 
den nationale sammenhæng styrkes.  

 Effektivisere og optimere forskningsinfrastrukturen i forhold til da-
taanvendelse, fondsansøgning mv.  

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

 Sikre relationen til øvrige landsdækkende projekter. 

 Sikre relationen til det offentlig-private partnerskab, National Ex-
perimental Therapy Partnership (NEXT). 

 Sikre relationen til national strategi for personlig medicin. 

 Skabe og udvikle nye vidensmiljøer og netværk på tværs af hospita-
ler og universiteter. 

 Forbedre og gennemføre relevant international akkreditering.  

 Facilitere national udbredelse og afprøvning af protokolleret innova-
tiv behandling som endnu ikke er standardbehandling.  

 Sikre effektiv anvendelse af organisationens ressourcer gennem 
overholdelse af budgettet.  

 Udpege centre og organisationer til DCCC.  

 Skabe involverende samarbejde med kommuner og almen praksis.  

 Sikre kommunikation og opmærksomhed om kræftforskning. 

 Godkende kommissorium for Fagligt Udvalg.  
 
Styregruppen skal desuden indstille forslag til medlemmer og formand af 
Fagligt Udvalg til bestyrelsen for DCCC. Ved udpegning lægges vægt på, 
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at medlemmerne besidder særlig viden om specifikke kræftområder og har 
et bredt nationalt og internationalt netværk. Det er bestyrelsen, der vareta-
ger den endelige udpegning af medlemmer til Fagligt Udvalg, og udvalget 
har til opgave at rådgive bestyrelsen i videnskabelige spørgsmål og patient-
nære problemstillinger.  
 
Medlemmer af styregruppen 
Bestyrelsen for DCCC har godkendt, at styregruppen sammensættes som 
følger:  

 Formand, udpeget af bestyrelsen 

 Én repræsentant fra hver region 

 Én repræsentant fra Danske Regioner 

 Én repræsentant fra hvert universitet med et sundhedsvidenskabe-
ligt fakultet 

 Én repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse 

 Én kræftpatient 

 Formand for Fagligt Udvalg 

 Én repræsentant fra Sundhedsstyrelsen. 
 
En oversigt over de nuværende medlemmer af styregruppen fremgår af bi-
lag 1.  
 
Mødefrekvens:  
Der afholdes som udgangspunkt fire møder årligt i styregruppen for DCCC 
(et møde i hvert kvartal). Hertil kan der, såfremt det vurderes nødvendigt, 
indkaldes til ekstraordinære møder i styregruppen. Dette er bl.a. aktuelt i 
forbindelse med den indledende fase med etablering af DCCC.  
 


