Referat af møde i Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalg, onsdag den 19.
december 2001 kl. 09.30-14.00 afd. T, OUH.
Tilstede:

Erik Jakobsen, Kell Østerlind, Niels Pedersen, Birgit Guldhammer Skov, Paul
Clementsen , Mark Krasnik, Charlotte Rasmussen, Ulrik Pedersen (fra punkt 46) og Torben Palshof (fra punkt 4b).

Afbud:

Kurt Andersen og Lars Ladegaard.

Ad 1. Valg af ordstyrer:
Kell blev valgt til ordstyrer.
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden:
Den udsendte dagsorden blev godkendt.
Ad. 3. Godkendelse af referat fra forretningsudvalgsmødet den 10. september 2001:
Referatet blev godkendt.
Ad. 4. Meddelser fra sekretariatet:
Økonomi: Vi følger det planlagte budget.
Fra næste år overtager amtsrådsforeningen driften af de kliniske databaser, med
udgangspunkt i år 2000 budgettet. DLCR kan dog fortsætte med det nuværende
budget. I januar vil der blive set på kriterier og ansøgninger. Efter pengene til
databaserne er blevet bevilget vælger man selv kompetencecenter, som kan
være København, Århus eller Odense.
Niels Pedersen er med i ”Arbejdsgruppen for Kliniske Databaser” og uddeler
programbeskrivelse for sygehusejernes fælles finansiering af de kliniske
databaser.
Andet: Kurt Andersens rolle i FU diskuteres, idet han var udpeget af
afdelingsledelsen på afd. T som er driftsansvarlig budgetmæssigt.
Afdelingsledelsen har i stedet udpeget overlæge Lars Ladegaard. Styregruppen
vil diskutere om ikke formanden skal være fastmedlem af FU.
Næste nyhedsbrev udkommer på fredag.

Ad 5 Årsrapport 2000:
Langtved Data A/S har udviklet årsrapporten. Der er lagt et stort arbejde i det,
så bl.a. forespørgsler og links er klar til de efterfølgende årsrapporter.
Den forsinkede årsrapport gennemgåes. Fremover skal styregruppen i
forbindelse med udsendelse af rapporten vedlægges deres bemærkninger og
konklusioner.
Ad 6 DLCR II:
Under frokosten præsenterede Erik det nye program. Det er indrettet således at
Erik og Charlotte i fremtiden selv vil kunne ændre udseende og layout. FUmedlemmer får tilsendt kode samt adresse på udviklingsprogrammet, så de selv
kan studere programmet nærmere.
Ad 7 Det Nationale Indikator Projekt:
Københavns, Fyns, Ribes og Ringkøbings amt er udpeget som testamter. Når
det nye program har kørt i nogle måneder vil data fra disse amter blive sendt til
epidemiologerne i Center for sygdomsforebyggelse på KAS Glostrup, hvor

data så vil blive kontrolleret.
NIP vil sende brev til 24 afdelinger. ”Dem som er tilmeldte men med
registreringsproblemer”. ”Dem som er tilmeldte, men ikke registrerer”. ”De
onkologiske afdelinger”. Samt ”de afdelinger som ikke er tilmeldte, men burde
være med”.
Ad 8 Www.lungecancer.dk:
Punktet nåede vi ikke.
Ad 9 Samarbejde med CEMTV:
Torben skal til møde med Finn Børlum Kristensen i CEMTV på torsdag. Vi
afventer den nærmere udvikling i sagen (senere er vi blevet meddelt at mødet
er udsat).
Ad 10 Næste møde:
Der planlægges møde i marts og maj, yderligere information senere.
Ad 11 Eventuelt:
Punktet nåede vi ikke.

Referent Charlotte Rasmussen

