
Referat fra møde i Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalg, onsdag d. 11. maj 2005 kl. 
10.00-16.00 på Odense Universitetshospital 
 
Til stede:  

Torben Riis Rasmussen, Erik Jakobsen, Torben Palshof, Niels Pedersen, Kell Østerlind, Mark 
Krasnik, Jørgen Olsen og Charlotte Rasmussen. 

 
Afbud: 
 Kurt Andersen, Ulrik Petersen, Birgit Guldhammer Skov. 
 
Ad 1. Valg af ordstyrer 
 Kell blev valgt til ordstyrer. 
  
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Ad 3. Godkendelse af referat 19.01.05 

Godkendt 
 
Ad 4. Meddelelser fra 

a) Formanden 
Intet at berettet. 

b) Sekretariatet 
Charlotte har orlov 01.08.05-31.12.06 til job som epj-koordinator på OUH. Sekretær Anja 
Lillelund Hansen fra afd. T, OUH, overtager pladsen i denne periode. 
Charlotte har foretaget rundringning til afdelingerne, og alle afdelinger har stort set 
indberettet alt for 2004 inden deadlinen 01.04.05. 

 
Ad 5. Økonomi DLCR  
 Der er nedsat et nyt udvalg som skal se på økonomien i KOF-rapporten – vi afventer dette  
 udviklingsarbejde. TP sender ansøgning af sted i næste uge. 
 Kompetence Center Syd hjælper med finansieringen af DLCR indtil afgørelse. Der er 
 ekstraordinært møde i Kræftstyregruppen 01.06.05. 
  
Ad 6. Status for samarbejdet med SST om data caputure i LPR 

Dataudtrækket  til årsrapporten vedr. incidensopgørelse er forløbet ukompliceret. Der skal 
planlægges faste kørsler, men dette kan først aftales nærmere, når det elektroniske 
cancerregister fungerer. 

Ad 7. Status for samarbejdet med Institut for Folkesundhed  
 
Ad 8. Aftaler (inkl. økonomi vedr. fortsat samarbejde med SST om data caputre i LPR  

Der er endnu ikke nogen fast aftale. Når der skal være en fast kørsel, vil der være udgifter 
forbundet hermed. Det er planen først at høre om nye tilfælde fra CR, herefter LPR og til slut 
samkørsel med CPR. 
 
 
 



Ad 9. Orientering om LPR/CR problematikken 
 Det elektroniske cancerregister forventes at fungere omkring årsskiftet. 
 
Ad 10. Årsmøde  
 TP har udarbejdet et program som udsendes torsdag. 
  
Ad 11. Årsrapport 2004 
 Professor Anders Green er i denne årsrapport med på sidelinjen. I næste årsrapport vil Anders 
  Green lave mange af analyserne selv - udviklingsarbejdet opstartes til efteråret. Der er endnu 
 ikke ansat nogen statistiker.  
 Årsrapporten gennemgås og EJA redigerer herefter.  
 Det aftales at screeningsgruppen v/Jesper Holst, Palliationsgruppen v/Tove Vejlgaard og   
 Mesotheliomgruppen v/Jens Benn Sørensen også skal lave en beretning. 
 TP pointerer at den gruppe der kalder sig DDLCG med Michael Hansen som formand er  
 referencegruppe for lungemedicin, og at Torben Riis Rasmussen er formand for DDLCG.   
 Torben Riis Rasmussen skal derfor udarbejde forord for gruppen og Michael Hansens indlæg 
 kommer som en undergruppe under DDLCG. 
 Absolut sidste frist for materiale til årsrapporten er 18.05.05. 
 I næste årsrapport skal indgå aldersstandardiserede rater. 
 I LPR skal der også søges oplysninger om R91.9 og Z031B. 
 MK vil sammen med BGS undersøge de patienter i fig. 18 som er anført under ”andet” og  
 ”uoplyst”. 
 
12. Næste møde 
 Aftales ved styregruppemødet den 27.05.05 
  
13. Eventuelt 
 Intet.                                                                                              Referent Charlotte Rasmussen 


