Vedtægter

for

Dansk Pancreas Cancer Gruppe
(DPCG)
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§ 1 Formål
1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at
forbedre behandlingen og prognosen for patienter med pancreascancer (PC), inklusive
periampullær cancer (PAC) og cancer duodeni (CD).
1.2 Ud over at sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling skal DPCG udarbejde
og løbende opdatere et referenceprogram, som dækker alle aspekter omkring PC, PAC og CD.
1.3 DPCG nedsætter arbejdsgrupper, som skal overvåge, evaluere og implementere nye metoder
vedrørende diagnostik og behandling.
1.4 DPCG skal initiere og støtte såvel kliniske som basalvidenskabelige projekter.
1.5 DPCG skal udvikle og drive en landsdækkende database til forskningsformål og til
kvalitetskontrol (Dansk Pancreas Cancer Database – DPCD).
1.6 DPCG skal fremme løsning af opgaver, som beskrives af DMCG.dk og i gældende Kræftplaner.

§ 2 Organisation
2.1 DPCG hører under paraplyorganisationen Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC), men er en
selvstændig DMCG gruppe med egen organisation.
2.2 DPCG er repræsenteret med 2 personer i ØGC’s bestyrelse.
2.3 DPCG er forankret i de relevante faglige og videnskabelige selskaber herunder Dansk Kirurgisk
Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Patologiselskab og Dansk Radiologisk
Selskab.

§ 3 Styregruppen
3.1 Styregruppen er DPCG’s arbejdende enhed.
3.2 Styregruppen varetager de opgaver, som er opstillet i henhold til definitionen for en DMCG
(DMCG.dk) og søger at varetage de formål som fremgår af §1.
3.3 Styregruppen sammensættes af personer engageret i diagnostik, forskning og behandling af
patienter med pancreascancer, periampullær cancer og cancer duodeni.

Desuden har en

repræsentant for Danske Regioner sæde i DPCD’s styregruppen. Det tilstræbes, at hver
institution, som deltager i behandlingen af patienter med pancreascancer, repræsenteres i
styregruppen ved én kirurg og én onkolog.

2

3.4 Styregruppen konstituerer sig med formand. Valg af formand sker før valg af øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Formandskabet bør alternere mellem kirurg og onkolog.
3.5 Herudover kan styregruppen udpege yderligere personer til deltagelse i specifikke
arbejdsopgaver eksempelvis i forbindelse med udfærdigelse af kliniske retningslinjer.
3.6 Styregruppens medlemmer vælges for 2 kalenderår ad gangen med mulighed for genvalg.
3.7 Nye medlemmer af styregruppen udpeges af styregruppen selv, men skal godkendes af de
relevante specialeselskaber, hvorefter styregruppens medlemmer repræsenterer de relevante
specialeselskaber.
3.8 DPCG’s styregruppe er identisk med DPCD’s styregruppe. Databasens faglige leder er
repræsenteret ved DPCG’s styregruppemøder uden stemmeret og er repræsenteret i DPCG’s
bestyrelse.

§ 4 Bestyrelsen
4.1 DPCG’s bestyrelse består af fire personer inklusiv formanden og databasens faglige leder.
Bestyrelsen vælges af styregruppen. Valgperioden er 4 kalenderår med mulighed for genvalg.
Formanden kan kun genvælges én gang.
Formandskabet bør alternere mellem kirurg og onkolog.
4.2 Alle medlemmer af DPCG’s styregruppe kan vælges til bestyrelsen, men der kan maksimalt
sidde én person fra hver afdeling i bestyrelsen ad gangen.
4.3 Bestyrelsens hovedopgave er at varetage den overordnede drift af DPCG og den tilhørende
kliniske database (DPCD) herunder at afholde styregruppemøder ved behov.
4.4 To personer fra bestyrelsen vælges som DPCG’s repræsentanter i bestyrelsen for ØGC.
4.5 Bestyrelsen kommunikerer væsentligst pr. E-mail, men søger at holder møde mindst én gang om
året i forbindelse anden mødeaktivitet f.eks. i styregruppen.
4.6 Databasens faglige leder er medlem af DPCG’s bestyrelse.

§ 5 Møder
5.1 Bestyrelsen holder møder efter behov.
5.2 Styregruppen holder møde mindst en gang om året, men kan indkaldes efter behov.
Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.
5.3 Formanden udarbejder forinden dagsorden og mødemateriale.
5.4 Dagsorden skal som minimum indeholde:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Godkendelse af referat
Orientering fra DPCG’s formand
Økonomi
Orientering fra de enkelte arbejdsgrupper
Orientering fra Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)
Eventuelt
Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

5.5. Ekstraordinært styregruppemøde kan finde sted efter anmodning fra enten formanden eller min.
1/3 af styregruppens medlemmer med tilhørende dagsorden.
5.6 Styregruppen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. På forlangende afholdes skriftlig
afstemning. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt til suppleant ved mødet.

§ 6 Udvalg
Styregruppen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper og fastsætte disses kommissorium.
I 2016 er følgende udvalg fungerende:
6.1 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD).
6.1.1 DPCD skal initiere, vedligeholde og udvikle DPCG’s landsdækkende database. DPCD
hører både fysisk, økonomisk og organisatorisk under DPCG.
6.1.2 DPCD er forankret i Kompetencecenter Syd (under RKKP) og opfylder gennem dette
samarbejde kravene til en landsdækkende cancer database. Forankring i ØGC er en
forudsætning for tildeling af ressourcer til DPCD.
6.1.3 Styregruppen for DPCD er identisk med DPCG’s Styregruppe.
6.1.4 Formanden for DPCG er identisk med formanden for DPCD.
6.1.5 Repræsentanter fra Kompetencecenter Syd har sæde i DPCD’s styregruppe.
6.1.6 Danske Regioner har udpeget en repræsentant til Styregruppen.
6.1.7 DPCD kan selv udpege de ekstra ressourcepersoner, som er nødvendige for, at arbejdet
kan udføres.

6.2 Videnskabeligt i DPCG-regi
6.2.1 Projektets videnskabelige værdi, mulige konflikter med igangværende eller allerede
godkendte projekter, praktisk gennemførlighed og om DPCG skal afsætte
kompetencer eller ressourcer til projektet.
6.2.2 Uenighed vedrørende anbefaling eller afvisning af projekt:
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Konsensus tilstræbes. Ved dissens søges sagen yderligere belyst ved indhentning af
udtalelser fra eksperter, eller ved fremsendelse af protokol tilrettet efter DPCGs
anvisninger. DPCG styregruppen træffer den endelige beslutning om, hvorvidt
projektet skal godkendes eller afvises. Sagsbehandlingen foregår elektronisk. Om
nødvendigt kan formanden beslutte, at der skal afholdes et telefonmøde.
6.2.3 Styregruppen vurderer for alle projekter om, det er hensigtsmæssigt at der udpeges en
DPCG repræsentant, som kan bistå forskergruppen. Den udpegede DPCG-fagperson
forventes at yde et betydende bidrag til indhentning, bearbejdning og fortolkning af
data samt udarbejdelse og endelig godkendelse af manuskript. Den udpegede DPCGfagperson kan indgå som medforfatter i henhold til gældende retningslinjer for medforfatterskab.
6.2.4 Data ejerskab og rapportering til DPCG
Personer, der får godkendt et projekt, har ”ejerskab” over den videnskabelige
problemstilling og råder over data, så længe projektet kører. Såfremt styregruppen
skønner, at der ikke er tilfredsstillende progression, kan ”ejerskabet” ophæves, og der
tages kontakt med forskergruppen. Såfremt der ikke er en rimelig forklaring, kan
materialet efterfølgende stilles til rådighed for andre forskere. Det vurderes samtidigt,
om den oprindelige forskergruppe har ydet en sådan indsats, at den bør tilbydes
medforfatterskab.
6.2.5 Forfatterliste og medforfatterskab
Projekter baseret på DPCG data, som antages til publikation, skal i forfatterlisten
indeholde tekst-strengen ”on behalf of DPCG”, og DPCG takkes i ”acknowledgements”. Manuskripter, som bygger på DPCG data, skal gennemlæses af styregruppen
før indsendelse til et tidsskrift med henblik på publikation. Formanden er forpligtet til
at kommentere manuskriptet inden 14 dage. Hvis manuskriptet ikke findes egnet til
indsendelse i dets nuværende form, bør manuskriptet tilrettes i henhold til DPCGs
anbefaling og revurderes forud for indsendelse.
6.3 Udtræk af data fra Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)
6.3.1 Forskningsprojekter med behov for data fra DPCD skal ansøge om dataadgang
gennem Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). RKKP sikrer, at der
foreligger en protokol samt at der er ansøgt til Datatilsynet.
6.3.2 Fra RKKP vil ansøgningen komme i høring hos styregruppen for DPCD.

5

6.3.3 Ansøgningen vurderes ud fra samme kriterier som projekter i DPCG regi.
Styregruppen vil kunne anbefale og udpege fagpersoner, der kan bistå
forskergruppen. Det er op til ansøger, om der findes behov for faglig assistance.
6.3.4 Alternativt vil der efter kommentering af projektet fra styregruppen kunne udleveres
data fra Kompetencecenter Syd. Kompetencecenter Syd påser, at der foreligger
tilladelse fra Datatilsynet til udlevering, og at ansøger har tilladelse fra Datatilsynet
til opbevaring af data.

6.4 Dansk Pancreas Cancer Forum
6.4.1 Dansk Pancreas Cancer Forum er en åben forsamling, der består af sundhedspersonale
og andre personalegrupper i hospitalssystemet, som i det daglige arbejde er involveret
i udredning og behandling af patienter med øvre GI-cancer samt kvalitetssikring eller
forskning inden for området.
6.4.2 Dansk Pancreas Cancer Forum mødes én gang årligt på ØGC-seminar, som planlægges
af et ØGC seminar-udvalg, hvori DPCG har 2 repræsentanter. Alle aspekter
vedrørende patienter med pancreascancer kan indgå i programmet for seminaret.
DPCG’s og DPCD’s status for aktiviteter fremlægges i forbindelse med dette årlige
seminar.
6.4.3 Der kan indhentes international speaker til seminaret.
6.4.4 ØGC bestyrelsen er ansvarlig for økonomiske forhold vedrørende ØGC-seminarer.

§ 7 Sekretariatet
7.1 Styregruppens og bestyrelsens daglige arbejde varetages af DPCG’s sekretariat, der er
styregruppens administrationsorgan.
7.2

DPCG’s

sekretariat

varetager

koordinerende

opgaver

for

ØGCs

bestyrelse

samt

sekretariatsopgaver for ØGC seminar-udvalget.
7.3 DPCG’s sekretariat er p.t. beliggende på Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital.

§ 8 Økonomi
8.1 Bestyrelsen har ansvaret for gruppens økonomi. Styregruppen står for forvaltning af bevillingen
herunder fordeling af midlerne til drift og opgaver i forhold til budgettet i samarbejde med
RKKP.
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§ 9 Samarbejdet med regionerne
9.1 Bestyrelsen og styregruppen sikrer en løbende underretning og dialog med Regionerne og
RKKP, og at der leves op til basiskravene, som er grundlaget for bevillingen.

§ 10 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan foretages af styregruppen med 2/3 af de givne stemmer, når
ændringsforslagene forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne mindst 4 uger før det
pågældende styregruppemøde, hvor de ønskes behandlet.

§ 11 Ikraftræden
Ændringer af vedtægter træder i kraft umiddelbart efter, at de er godkendt af DPCG’s styregruppe.

Vedtaget på DPCG styregruppemøde november 2007
Ændret på DPCG styregruppemøde 06.09. 2012
Ændret på DPCG styregruppemøde 14.03. 2013
Ændret på DPCG styregruppemøde 13.03. 2014
Ændret på DPCG styregruppemøde 19.03. 2015
Ændret på DPCG styregruppemøde 03.03. 2016
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