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The Danish Anal Cancer Group (DACG) er en national multidisciplinær cancer gruppe
åben for aktive og interesserede fagpersoner fra alle behandlende onkologiske
centre, dvs. nedre gastrointestinal kirurger, onkologer, fysikere, radiologer, patologer, m.fl.
DACG tilslutter sig de til enhver tid gældende formål og vedtægter for Sammenslutningen af
Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG.dk).
DACG’s formål er at skabe det forskningsbaserede grundlag for optimal diagnostik, behandling og
efterkontrol af patienter med anal cancer. Grundlaget baseres på et tæt multidiciplinært nationalt
samarbejde om 3 centrale elementer:
1. Udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer.
2. Monitorering af kvaliteten af den givne behandling.
3. Planlægning af og gennemførelse af kliniske forsøg og translationelle studier samt monitorering
af disse.
En nødvendig forudsætning for 2. og 3. er den kliniske behandlingsdatabase, der akkumulerer
relevante kliniske data for udredning og behandling.
Ledelse og struktur
Gruppen er åben for aktive og interesserede fagpersoner fra alle behandlende onkologiske
centre, dvs. nedre-gastrointestinal kirurger, onkologer, fysikere, radiologer, patologer, m.fl.
DACG’s daglige ledelse varetages af en formand og en sekretær.
Formanden indstilles af DACG, og udpeges/godkendes af DSKOs







Der afholdes åbent repræsentantskabsmøde mindst 1 gang årligt i Maj måned.
Der udpeges en formand og sekretær hver 3 år, med mulighed for genvalg.
Der nedsættes et retningslinje udvalg, og et database udvalg.
Der udpeges kontaktpersoner (i form af en senior onkolog og kirurg) fra hvert center, der er
klinisk ansvarlige for implementering, indberetning og evaluering af retningslinjer og
dataindberetning.
Der udpeges en webmaster, der varetager ansvar for DACGs hjemmeside

Retningslinjer
DACG udfærdiger og opdaterer kliniske retningslinjer for optimal diagnostik, behandling og
efterkontrol af patienter med anal cancer.
Kvalitetsdatabase
DACG varetager en klinisk og forskningsmæssig database. Databasen er nationalt dækkende,
skal give kliniske informationer til sundhedsvæsenet, dække de nødvendige forskningsmæssige
krav, skal anvendes til forskningsformål, og sikre kvalitet. Databasen skal løbende ajourføres over
for relevante cancerdatabaser så som Cancerregisteret. Driften af databasen varetages indtil videre
af DACG.
De deltagende centre er forpligtede til at indberette relevante data til den landsdækkende
database.
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Videnskabelig aktivitet
DACG kan varetage såvel større landsdækkende projekter samt mindre eksperimentelle
udviklingsarbejder, i forbindelse med et eller flere af de regionale forskningscentre. De kliniske
protokoller skal være af høj international kvalitet, og sikre at der sker en konstant udvikling af
behandlingen af de relevante sygdomme. Gruppen skal være aktiv i eksperimentel og translationel
forskning, herunder etablering af vævs- og tumorbanker og sikre god integration mellem kliniske
data og eksperimentelle undersøgelser.
DACG skal deltage i internationalt samarbejde i forbindelse med relevante protokoller, herunder
tilstræbe at indgå i mulige internationale organisationer (f.eks. EORTC, ESMO, ESTRO sygdomsspecifikke internationale netværk og lign.). Man skal i størst muligt omfang anvende internationalt
accepterede nomenklaturer for registrering og lign.
Formidling
DACG skal sikre optimal kommunikation med relevante institutioner, kolleger, patienter og
myndigheder samt presse. Gruppen bør have en veldefineret informations- og pressepolitik.
DACG vedligeholder ved udpeget webmaster en hjemmeside, hvor alle relevante oplysninger om
gruppen og dens aktiviteter kan forefindes. Siderne vil blive løbende opdateret og kan evt. også
være forbundet med en web-baseret database.
Gruppens videnskabelige aktiviteter bør publiceres i størst muligt omfang, primært som
internationalt peer reviewed publikationer.
Monitorering
For at sikre at den sygdomsspecifikke gruppe er fuldt dækkende for sine aktiviteter, bør der være
jævnlig international peer review. Rapporteringen skal være til rådighed for relevante
myndigheder.
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