
 
Møde i Dansk Lunge Cancers Gruppes forretningsudvalg 21. maj 2013, 

kl. 14.00-18.00, konf. 1, afd. T, OUH. 
 
 
Tilstede: Erik Jakobsen, Torben Riis Rasmussen, Anders Mellemgaard, Andres 

Green, Birgit Guldhammer Skov, Rikke Guldberg Sørensen, Jens Benn Sørensen, 

Maria Iachina. 
 
Afbud: Hans Pilegaard, Kell Østerlind 
 
1. Valg af ordstyrer 
TRR 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  
 
3. Supplerende orientering til FU om forløbet med mangelfulde mortalitetsdata. 
Orientering primært ved EJA: Algoritmen hos CSC har fejlet, og de har erkendt 

fejlen. Fejlen er rettet, og data er opdateret. CSC vil fremover lave månedlige 

opdateringer, men vi laver et krydstjek inden næste årsrapport. 
AG: Geografien på døde patienter forsvinder. AG mener CSC skal kompensere for 

manglende ydelse, idet Dansk Lunge Cancer Register har abonneret på det. 
 
4. Årsrapport 
Årsrapporten kort gennemgået ved EJA. Det blev rost, at det i det hele taget var 

lykkedes at få færdiggjort årsrapporten til tiden trods den krise, som blev udløst af 

datafejl. Mht. patologidiagnose-kategorien ”Metastase fra primær lungecancer” blev 

aftalt, at algoritmen, som fører frem til denne kategori, skulle justeres, så man også 

for disse patienter kan nå frem til en placering indenfor en af de reelle histologiske 

kategorier. Alt i alt blev årsrapporten godkendt med aftale om nogle små justeringer i 

enkelte tabeller. 

TRR vil udarbejde en pressemeddelelse og sende denne til Seniorkonsulent 
Josefina Krausing-Vinther, Danske Regioner 
CSR sender i lighed med tidligere år årsrapporten til Signe Vind samtidige med 
den sendes til trykkeriet. 
5. Status for Dansk Lunge Cancer Register-DNKK 
Der har været en del tilretninger til programmet, efter det er taget i brug.  
Det vil være ønskeligt, hvis opdateringen af nye patienter vil ske oftere end 1 gang 

om måneden, men det er ikke muligt nu. 
DLCR4 bliver lukket pr. 01.06, hvorefter man ikke kan indberette nye patienter, men 

kun read only. 
Når DLCR4 er konverteret til DLCR-DNKK, vil der også komme en opdatering over 

manglende patientindberetninger fra LPR gennem årene. 
 
6. Meddelelser 
Onkologerne og lungemediciner har skrevet og opdateret referenceprogrammet. 
Der er en yngre læge på thoraxkirurgisk afd. i Skejby, som gerne vil sørge for 

opdatering af den kirurgiske del. Aftalt at DLCG kan betale for én uges frikøb af 



vedkommende til dette arbejde. Arbejdet og slutresultatet vil blive superviseret af 

EJA og HP. 

 

Der diskuteres frem og tilbage om referenceprogrammet skal laves i en trykt udgave.  

Vi bliver slutteligt enige om ikke at lave en trykt udgave, men få reference-

programmet placeret mere synligt på hjemmesiden. 
Alle sørger for opdatering deres respektive specialer til ref.-program. 
 
RKKP har lavet en manual for udtræk fra de kliniske databaser. Der henvises til 

denne på hjemmeside. De sidste 14 dage, har registeret fået 3 henvendelser vedr. 

udtræk fra registeret. 

 

Meddelelse som blev glemt ved FU-mødet: DLCG deltager i Sundhedsstyrelsens 

arbejde omkring kontrol efter primærbehandling med deltagelse af TRR og JBS og 

Birgitte Svolgaard, som er formand for Dansk Forening for Onkoradiologi under 

Dansk Radiologisk Selskab. Første arbejdsgruppemøde i SST d. 13/6-13. 
 
7. Årsmødet 20/6 2013 
Gennemgang af årsrapport er nedtonet til 1/2 time 
Programmet er sendt ud 21.05.13. Der vil være en lille ændring i programmet, idet 

Mark Krasnk kort vil fortælle om forløbet i indførsel af ny teknologi, som det kan 

læses ud af årrapporterne. 
Roche og Pierre Fabre er søgt om sponsorat. Lokaler er booket ved Kell. 

 
8. Kommende møder 
21. november 14.00-18.00 i Kbh., bestyrelsesmøde. (JBS har bestilt lokale) 
24. september kl. 15.00-18.00 forretningsudvalgsmøde i Odense. 
 
9. Evt. 
TRR vil spørge om Kell stadig er interesseret i at være med i DLCG, idet han er 

formand for forretningsudvalget. 
Til mødet i september skal vi snakke om ref.-program. 
 
 
Referent Charlotte Rasmussen 


