
Vedtægter 
 

Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe – DNOG 
 

(Vedtaget ved bestyrelsesmøde den 13-3-2015) 
 
 
 
Formål 
 
At skabe et multidisciplinært samarbejde mellem 
alle de specialer, der i Danmark behandler primære 
tumorer i centralnervesystemet med henblik på at 
sikre følgende: 
 
Ensartede retningslinier for visitation, udredning, 
behandling og efterfølgende kontrol og 
rehabilitering af patienter med primære tumorer i 
centralnervesystemet. 
 
At sikre at disse retningslinier er på internationalt 
niveau. 
 
At bidrage til overvågning af området og 
fremkomme med ”tidlig varsling” når det er 
relevant. 
 
At tage initiativ til at fremme eksperimentel 
behandling. 
 
At initiere forskningsprojekter inden for primære 
tumorer i centralnervesystemet. 
 
At drive databaser, der kan danne basis for 
forskning vedrørende primære tumorer i 
centralnervesystemet og desuden give mulighed 
for kvalitetssikring. 
 
At arbejde for at etablere en biobank for primære 
tumorer i centralnervesystemet. 
 
At sikre nationalt og internationalt samarbejde med 
grupper, der varetager diagnostik, udredning, 
behandling og rehabilitering af patienter med 
primære tumorer i centralnervesystemet. 
 
At bidrage til vidensspredning i det faglige miljø og i 
offentligheden. 
 
DNOG’s formål skal til enhver tid opfylde de 
nationale krav til DMCG’er 
 
 
 
 
 

Struktur 
 
DNOG har tre strukturer: 
1. Bestyrelse  
2. Forretningsudvalg 
3. Neuroonkologisk Forum 
 
 
Bestyrelsen  
 
Bestyrelsen består af en neurokirurg og en onkolog 
fra hvert af de centre, der behandler primære 
tumorer i centralnervesystemet samt fire 
neurologer, fire neuropatologer og 2 
neuroradiologer, samt en nuklearmediciner. 
Danske Regioner indstiller et medlem til 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen udpeges af de videnskabelige 
selskaber for fire år med mulighed for genvalg. 
Forretningsudvalget kan indstille medlemmer til 
bestyrelsen, som skal godkendes af de 
videnskabelige selskaber.   
 
 
Forretningsudvalg 
 
Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg på otte 
medlemmer. Forretningsudvalget skal ordentligvis 
have en repræsentant fra de i bestyrelsen siddende 
specialer.  
Medlemmerne vælges for fire år med mulighed for 
genvalg. 
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med en 
formand, næstformand og sekretær. Disse er 
samtidig formand, næstformand og sekretær for 
bestyrelsen. 
Ved frafald fra forretningsudvalget, beslutter 
forretningudvalget om de skal supplerer sig med et 
medlem fra bestyrelsen, frem til næste 
bestyrelsesmøde hvor nyvalg finder sted. 
 
 
Neuroonkologisk Forum 
 
Neuroonkologisk Forum er en åben forsamling, der 
består af alle fagpersoner i Danmark, der i det 
daglige beskæftiger sig med behandling af primære 
tumorer i centralnervesystemet eller som har 
forskningsaktiviteter inden for dette område. 



Opgaver 
 
Bestyrelsen har følgende opgaver: 
 
At bidrage til udarbejdelse af retningslinier for 
udredning, visitation, behandling og efterfølgende 
kontrol og rehabilitering af patienter med primære 
tumorer i centralnervesystemet. 
 
At iværksætte nationale og internationale 
forskningsprojekter. 
 
At sikre samarbejdet med nationale og 
internationale grupper 
 
At tage initiativ til, at oprette og drive nationale 
databaser for primære tumorer i 
centralnervesystemet. 
 
At tage initiativ til at der oprettes biobanker  for 
primære tumorer i centralnervesystemet egnede til 
forskning 
 
At udarbejde forretningsorden for bestyrelsen og 
forretningsudvalg. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til 
løsning af specielle opgaver. Arbejdsgrupperne 
refererer til bestyrelsen. 
Bestyrelsen mødes mindst én gang om året. 

 
 
Forretningsudvalget har følgende opgaver. 
 
At sikre at retningslinier for udredning, behandling, 
kontrol og rehabilitering bliver fremsendt til 
Sundhedsstyrelsen, de regionale 
sundhedsmyndigheder og ledelserne på de 
relevante afdelinger. 
 
Forretningsudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, 
der refererer til forretningsudvalget. 
 
At planlægge og gennemføre møde for 
Neuroonkologisk Forum. 
 
 
Neuroonkologisk Forum har følgende opgaver 
 
Neuroonkologisk Forum er en åben forsamling, 
hvor alle fagpersoner, der behandler eller har 
forskningsaktivitet inden for området primære 
tumorer i centralnervesystemet, mødes og drøfter 
nye initiativer såsom nye retningslinier, nye 
forskningsprojekter etc. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Odense, den 13. marts 2015  
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