
Referat for DLCG-FU-møde 
14. september 2016 kl. 15-18 
Konf. 1 T-Penthouse, OUH 

 

Til stede:  
Anders Green, Erik Jakobsen, Karin Holmskov, Maria Iachina, Mette Skovmand, Pernille Møller Ljungdalh, 
Torben Riis Rasmussen. 

Afbud: 
Jesper Ravn, Anders Mellemgaard, Esra Öztoprak 

Referent:  
Charlotte Rasmussen 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt. 
 

2. Ordstyrer 
Torben Riis Rasmussen. 
 

3. Godkendelse af årsrapport 2015  
Årsrapporten er godkendt og sendes til trykkeriet efterfølgende. Start oktober vil den blive udsende i trykt 
version. 
Nålebiopsi af binyre mangler i nuværende rapport, er med som ændringsønske for kommende rapport. 
Ændringsønsker efter data er frosset vil først indgå i 2016 rapporten.  
Nogle afd. har henvendt sig om manglende data, men det viser sig at være pga. manglende registreringer 
fra afdelingen. 
Efter årsmødet kører Maria et nyt udtræk, liste over alle kemoterapikoder i 2016, fordelt på afdelinger, 
som Karin kan medbringe på DOLG mødet i november.  
Erik laver ny liste over koder til Maria. 
Maria har lavet us. over inddatering fra de forskellige afd. for at se, hvordan det går efter start af 
Sundhedsportalen. Data kommer ikke fra sundhedsportalen til LPR. RKKP er orienteret.  

 
4. Årsmøde 

Årsmødets program er på plads, sendt på mail til alle kontakter samt A-3 udgave til ophængning på de 
afdelingerne rundt i landet. 
Klaus Richter lungemedicinsk Bispebjerg, Steen Risskov Mortensen er onkolog på RH, rettes til 
programmet til årsmødet. 

 
5. Årsrapport 2016 
a. Ændringsønsker 

DLCR har afholdt møde med KCEB-syd. KCEB-syd laver næste år en udgave, som den fra 2015 med få 
ændringsønsker. Ingen nye ændringer i eksisterende indikatorer og ingen nye.  
Det vil være mest hensigtsmæssigt at bytte om på afsnit 7 og 8, så det er også et ændringsønske. 
 

b. Tidsplan 
Den færdige elektroniske version kan sendes ud inden 1.juli, så krav opfyldes. Den trykte version laves i 
sommerferien. Årsmødet efter ferien. 
Den godkendte tidsplan udsendes med referatet. 
Gruppeformænd skal være opmærksom på at gruppemøder skal foregå i uge 23/24. 
Årsmøde skal være i sidste halvdel af september 2016. (Der foreslås torsdag d. 21. sept. 2017 – i tråd 
med tradition for DLCG Årsmøder på en torsdag og d. 21., da ESMO og ERS kongresser slutter hhv d. 
12/9 og 13/9.) Vi overvejer om mødet skal være i Odense næste gang, dette skal besluttes på DLCG-
mødet i november. 
Der er ikke deadline til årsleverancer i forhold til LIS-data. Det ønskes koordineret, så det er samtidig med 
årsrapportens data. 
 

6. Økonomi 
Det kører, som det skal. Vi kommer til at bruge de penge, vi har. Vi har i år flyttet rundt på posterne, 
RKKP skal varsles om dette. 



Der er kommet en mere restriktiv instruks for, hvad vi må bruge penge til. Der er givet dispensation til at 
EJA må bruge 15.000 af budgettet til udenlandske møder. 
Frikøb til Torben og Hans til opdatering af guidelines. 
 
I 2017 er budgettet det samme som i 2016. 
I 2017 skal der laves bevilling for 2018 og frem. I 2018 er det varslet, at man vil spare sekretærfunktionen 
i databasen. 

 

7. Sekretærfunktionen i DLCR 

En mulighed kan være at ændre på funktionsbetegnelserne for de mange opgaver, som DLCR’s 
sekretær varetager udover ordinær sekretærfunktion, så noget af ansættelsen – svarende til 
disse opgaver og funktioner - bliver under DMCG. TRR og EJA vil lave et forslag.  
EJA har sendt forespørgsel til de andre databaser for at høre, hvad de gør, men har ikke fået nogen 
tilbagemelding. 

 

8. Status for Mesotheliom 
Ansøgning og datatilladelse er gået igennem. Økonomien mangler og KCEB-syd laver 1. skitse til 
ansøgning. Tekstbeskrivelsen er lavet, men datakoden mangler. Opstartsomkostning og efterflg. drift og 
økonomi mangler.  
Data når ikke at komme ikke med i kommende årsrapport. 
Mesotheliomgruppen, som har lavet pakkeforløbet skal inddrages i forhold til hvad der skal afrapporteres 
samt om der evt. skal være indikatorer. 
Det vil blive en DNKK grundafrapportering. 
Strukturen forhåbentlig på plads i 2016, så data kan indgå fra 2017. 

 

9. Status mht Visionsprojektet 
Er omkring ENLI (Etisk Nævn for LægemiddelIndustrien) mhp. godkendelse af budgetansøgning. Budget 
på omkring 800.000. Planen er afholdelse på Hotel Nyborg Strand 28.-29. april måned 2017.  
Man vil foresøge at få Tony Moks som foredragsholder. 

 
10. Status mht CSC's opgaver i relation til TOPICA 

Alle opgaver er nu løst. 
 

11. Status for opdatering af kliniske retningslinier  
TRR frikøbes en uge i november til opdatering af guidelines for udredning.  
Hans Pilegaard starter på opdateringen af de kirurgiske guidelines i oktober. 

 

12. Dansk deltagelse i ERS/ESTS 
Uffe Bødtger fra Næstved er blevet opmærksom på denne gruppe under ERS/ESTS og har rettet 
henvendelse mhp accept af hans deltagelse. DLCG støtter det og TRR meddeler Uffe dette. 

 
13. Eventuelt 

Ændring i Kompetencecentret: Alle bliver ansat i 2 ansættelser. Den ene i Region Midt med RKKP 
opgaver. Den anden i Region Syd vedr. andre opgaver, hvilket ikke er klarlagt endnu. Opgaver bliver 
uændret i forhold til RKKP i starten. Månedsrapporter fortsætter. Der er et forslag ude om 3 undergrupper 
med hver sin chef, hvilket man forudser kan blive problematisk, da man arbejder sammen på tværs af de 
forskellige ansættelser. 
Den nye organisation vil formentlig være på plads 1.april. 

PROCRIN skal permanentgøres, men hvordan det bliver vides ikke  
 

  Næste møde: 
DLCG møde 23.11 i Kbh kl. 14-18 med efterfølgende spisning. 
Anders Green skal fortælle om benchmarking II.  

 

 

 

 


