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DCTNs mission er samle non-kommercielle faglige interessenter mhp at sikre evidensbaseret hurtig og 
ensartet udbredning af CAR-T celle behandling og opfølgning til gavn for danske patienter. DCTN organiseres 
som en paraplyorganisation under DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center som udpeger formand og et 
forretningsudvalg til at varetage den daglige drift. DCTN ønsker dels at sikre at en række forhold på CAR-T 
varetages af relevante interessenter, samt selv at varetage specifikke opgaver. Eksempler på sådanne 
opgaver er detaljeret nedenfor.  

DCTN er åbent for non-kommercielle interessenter på CAR-T området. DCTN udpeger en formand og et 
forretningsudvalg (FU) ved almindeligt valg. Forretningsudvalget skal være bredt fagligt og geografisk 
sammensat og udpeges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg.  
Til forretningsudvalget sikres bred repræsentation af interessenter i form af -  

 De afdelinger som er godkendte til CAR-T cellebehandling af Sundhedsstyrelsen – aktuelt 

hæmatologisk afd. RH og AUH samt pædiatrisk afd. RH 

 DMCG’er med aktuel eller snarlig indikation for CAR-T behandling aktuelt ALG, DLG og DMSG 

 Faglige selskaber som ikke er omfattet af ovenstående – aktuelt Dansk Selskab for Klinisk 

Immunologi 

 Forskningsmiljøer der arbejder med udvikling af CAR-T celler – aktuelt CCIT og CITCO 

 Forskere/klinikere/paraklinikere fra regioner som ikke er repræsenteret via de førnævnte 

 En repræsentant som observatør fra Sundhedsstyrelsen  

DCTN samler danske non-kommercielle interessenter på CAR-T området med henblik på at sikre -  
 Udvikling af akademisk producerede CAR-T celler til klinisk afprøvning 

 Nationale Retningslinjer og visitation 

 Undervisning, vidensbank og formidling 

 Investigator-initierede kliniske protokoller 

 Monitorering af patienter  

 Biobank 

 Fremme internationalt samarbejde 

DCTN ønsker på CAR-T området selv at arbejde med og varetage - 
 Primær kontakt og rådgivning af myndigheder 

 National MDT 

 Klinisk database 

 Funding af aktiviteter som iværksættes i regi af gruppen 

 Hurtig og ensartet omsætning af evidensbaseret viden til klinisk praksis 

 Undervisning, vidensbank og formidling 

 

For at varetage/sikre disse opgaver afholdes i regi af DCTN fire årlige møder for formand og FU og halvårlige 
heldagsmøder for hele netværket. Disse møder arrangeres i et samarbejde med sekretariatet for DCCC. 

Sekretariatet 

Hedeager 3 

8200 Aarhus N 

www.dccc.dk  

 

http://www.dccccancer.dk/

