
Referat fra DLCG's styregruppemøde og DLCR's forretningsudvalgsmøde torsdag den 
24. maj 2007 i konferencelokale 1, afd. T, OUH. 

Deltagere: 
Torben Palshof, Erik Jakobsen, Kell Østerlind, Niels Pedersen, Mark Krasnik, Jørgen 
Østergaard, Torben Riis Rasmussen, Ulrik Pedersen, Anders Green (til kl. 13.00),Hans 
Pilegaard (fra kl. 12.00), Ole Dan Jørgensen (til og fra). Verner Wach under pkt. 8c. 

Afbud: 
Olfred Hansen, Jesper Ravn, Roar Maagaard, Tove Vejlgaard Helle Plough Hansen, Birgitte 
Espersen, Finn Rasmussen, Jørgen Olsen, Mogens Hüttel, Jann Mortensen, Anders Mellemgaard 

1. Velkomst: 
TP bød velkommen til Jørgen Østergaard, som er kvalitetsmedarbejder i afdeling for Kvalitet 
og Forskning i Region Syddanmark, og dermed repræsentant for den dataansvarlige 
myndighed. 

2. Valg af ordstyrer: 
TP. 

3. a) Godkendelse af referat fra Styregruppemøde den 5. december 2006: 
Godkendt. 

b) Godkendelse af referat fra FU-møde den 28. februar 2007: 
Godkendt. 

4. Valg af formand og FU iht. vedtægterne: 
Sammensætningen uændret. 

5. Indstilling af Anders Green, Niels Pedersen samt Jørgen Østergaard som 
medlemmer af DLCR's FU. 
Ovennævnte 3 personer er nu fuldgyldige medlemmer af DLCR's FU. 

6. Indstilling om nedlæggelse af samarbejdsudvalget mellem DLCG/DLCR og KCS 
Nedlagt pga. indstillingen i pkt. 5. 

 
7. Drøftelse af forslag til revision af vedtægterne 
TP sender en wordfil, om kan kommenteres. Vedtægterne skal endelig godkendes på næste 
styregruppemøde . 

 
8. a) Meddelelser fra DLCG's forretningsudvalg 
Mark: Den nye TNM-klassifikation er godkendt internationalt. Bliver offentliggjort i Korea. Mark 
vil orientere om den på årsmødet. 
Mark er blevet medlem af IACLS og har orienteret om DLCR. 
Torben har udarbejdet forslag til kommissorium for DLCG's Forsknings- og Kvalitetsudvalg. De 
skal have rod i styregruppen og arbejdsgrupperne. Kompetencecenteret vil gerne støtte og op 
hjælpe med det de kan. Niels Pedersen skriver et oplæg til en § omkring dette samt omkring 
sikkerheden. 
§1 skal omformuleres, da FU skal godkende udlevering af data for at efterleve lovgivningen (EJ 
udarbejder forslag). 
Ole Dan Jørgensen blev efter indstilling fra FU valgt til formand for gruppen. Det er et 



permanent selvstændigt udvalg, der har egne vedtægter. Kommissoriet godkendes på næste 
møde i styregruppen.  
b) Meddelelser fra DLCR's forretningsudvalg 
c) Orientering om budget iht. puljemidlerne 
TP orienterede om uddelingen af puljemidlerne. Der er søgt for 2 år, men bevillingsperioden er 
ukendt. 
DLCG har søgt om 4,2 mio og bevilget 2,5. Ansøgningen indeholdte også udgifter til DLCR. 
DLCR har selvstændigt søgt om 2,2 og bevilget 1,0. 
DMCG har kontraktforhold med Kompetencecentrene. 
Grupperne skal mødes den 18.06 for diskussion af bevillingerne. 
DLCG's FU, Kell samt Kompetencecenteret udarbejder udkast til anvendelsen af puljemidlerne 
når bevillingsgskrivelserne er modtaget.  
Meddelelser fra DLCR's sekretariat: 
Det er planen at de nye at rapporter skal køres løbende, der vil blive forsøgt udarbejdet 
algoritmer som kan identificere manglende indberetninger - og dette vil blive fulgt op med en 
mail til den relevante kontaktperson.  
Der planlægges møde med Patobanken i efteråret for datakvalitetstjek, da registeret har 
indberettede patienter, som ikke findes i Patobanken, og omvendt. 
- Samarbejde med Kompetencecenter Syd 
- Økonomi 
- Andet 

9. Kort orientering fra arbejdsgrupperne 
Rehabiliteringsgruppen har lavet et underudvalg "Tro og helbred" og udarbejdet 
rammeansøgninger for netværk og projekter. 

10. Drøftelse af Årsrapport 2006  
Årsrapporten er i år stort set som sidste år. Næste år bliver den ændret, da der er startet et 
samarbejde op med Verner Wach og Anders Green. 
EJA demonstrede hvordan data kommer i årsraporten, hvert regneark har en dokumentation 
over hvordan data er blevet til. Hvert tal/resultat er en sql-forespørgsel i databasen. Data fra 
CSC bliver replikeret til OUH hver nat. 
Det er tidligere besluttet at alle data vedr. patologi skal komme fra Patobanken og 
patologidiagnosen rangerer højere end en klinisk indrapportering. Da der er en uventet høj 
rate af kombineret småcellet carcinom blandt de opererede belsuttes det at udtrække hele 
patologidelen fra rapporten. EJ anfører begrundelse herfor i beretningen fra DLCR: 
Der sendes evt. et tillæg ud til efteråret når der er kommet en afklaring på problemet. 

11. Drøftelse af Den Nationale NIP-rapport 2006 
Indikatorsættet revurderet. Subindikatorerne er fjernet. Indberetningerne har høj datakvalitet. 
Efterslæbet er det største problem. 
Afdelinger og regioner er begyndt at efterspørge data, men da registeret er blevet 
forløbsbaseret skal analysemodulet opdateret, hvorfor der først kan udleveres data efter 
sommerferien. 

12. Status vedr. revision af Referenceprogram12. Status vedr. revision af 
Referenceprogram 
Programmet er stort set færdigt og kan snart gå til trykkeriet. 

13. Årsmødet 2007 
Programmet er udsendt. Kell sørger for bestilling af forplejning. 



14. Eventuelt 
Næste møde DLCR FU-møde 26.09.07 i Odense 
Næste møde i DLCG 29.11.07 i Kbh. Kell finder et lokale.  

  

Referent Charlotte Rasmussen 


