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Årsberetning 2014/2015 – Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 

 

Undertegnede tiltrådte som bestyrelsesmedlem i DSG og således repræsentant for DSKFNM i nævnte 

arbejdsgruppe medio januar 2015. Med dette et referat fra det forgangne års aktivitet. 

 

1. DSG 

Dansk Sarkom Gruppes bestyrelse består p.t. af 9 personer (4 personer fra ØST og 5 fra VEST). For 

at optimere bestyrelsesarbejdet, blev der i foråret 2015 nedsat et forretningsudvalg bestående af 4 

af de 9 bestyrelsesmedlemmer, med 2 repræsenter fra hvert sarkomcenter. DSG ser som et meget 

væsentligt mål at være formidlende nationalt, hvilket understøttes ved at sikre gode 

samarbejdsrelationer de to sarkomcentre imellem. Indtrykket er at samarbejdet ØST/VEST kun 

bliver bedre år for år. Det må erkendes at der kun er meget få hænder til at varetage de fælles 

funktioner, og en begrænsende faktor i arbejdet er, at de fleste bestyrelsesmedlemmer er optaget 

af et stort dagligt klinisk arbejdspres. DSG arbejder derfor aktivt på at rekruttere yngre kræfter til 

bestyrelsesarbejdet.  

 

DSG har sammen med sygeplejepersonalet/øvrige sundhedspersonale på de to sarkomcentre taget 

initiativ til at etablere en parallel organisation for øvrige sundhedspersonale. Dette for at optimere 

hvordan vi på såvel det professionelle som det menneskelige plan håndterer de udfordringer som 

er forbundet med en sjælden kræftsygdom, ofte hos meget unge patienter, hvor man ikke sjældent 

oplever barske terminale forløb over kort tid – forhold der river familier i stykker og som er hårdt 

ved hele sundhedspersonalet.  

 

2. Guidelines – udredning og opfølgning af patienter med sarkom 

De seneste par år har arbejdsgruppen været beskæftiget med udarbejdelsen af diverse nationale 

kliniske retningslinjer for såvel udredning som opfølgning af patienter med sarkom. Endvidere er 

arbejdet med at udfærdige datablade omfattende de forskellige sarkomdiagnoser blevet initieret. 

Opdaterede udgaver kan findes under følgende links: 

a) Sarkomer og aggressive benigne tumorer – Referenceprogram udarbejdet under Dansk 

Sarkomgruppe (2013): 

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/Formularer/Upload/2013/03/2013%20refer

enceprogram.pdf 

b) Sundhedsstyrelsens opfølgningsprogram for sarkomer (2015): 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/opfoelgningsprogram-for-sarkomer.aspx 

c) Sundhedsstyrelsens beskrivelser af pakkeforløb på kræftområdet (2012): 

http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/Formularer/Upload/2013/03/2013%20referenceprogram.pdf
http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/Formularer/Upload/2013/03/2013%20referenceprogram.pdf
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/opfoelgningsprogram-for-sarkomer.aspx


http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/pakkeforloeb/beskrivelser 

 

3. Dansk Sarkom Database 

DSG arbejder stadig på at komplementere Dansk Sarkom Database med det formål at have 

komplette nationale data tilbage til 2000. Databasen lider desværre – trods henvendelser til 

relevante afdelinger – under manglende indrapportering af korrekte data til tiden. Der er derfor via 

Region H og Sundhedsstyrelsen taget initiativ til at optimere indberetningsprocedurerne samt en 

indskærpelse af, at behandlingen af sarkomer skal foregå centraliseret på de 2 nationale 

sarkomcentre (Rigshospitalet/Herlev Hospital og Aarhus Universitetshospital). En oversigt af 

publikationer med udgangspunkt i Dansk Sarkom Database kan rekvireres ved at kontakte 

undertegnede. 

 

4. Relation til Scandinavian Sarcoma Group (SSG) 

DSG er repræsenteret på en række fronter i SSG. Aktuelt er der en igangværende proces med at 

ændre en række vedtægter samt konfigurationen af bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper i 

SSG. DSG bidrager aktivt til dette forløb, som formodes at pågå de næste par år. Hvert andet år 

afholdes ’Scandinavian Sarcoma Group plenary meeting’ – næste kongres skal foregå i Aarhus i maj 

2017. Det indledende arbejde i forbindelse med arrangementet er blevet igangsat af DSG/SSG. 
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