
Møde i Dansk Lunge Cancer Gruppes forretningsudvalg torsdag den 24. maj 2012 i konf. 1, afd. T, OUH 

Til stede: Torben Riis Rasmussen, Anders Green, Anders Mellemggard (til 12.30), Kell Østerlind, Maria I, Jens Benn 

Sørensen, Jørgen Østergaard (til 12.30), Erik Jakobsen, Torben Palshof 

Afbud: Hans Pilegaard, Birgit Guldhammer Skov 

  

1. Valg af ordstyrer 

Kell Østerlind 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Årsrapport v/EJA 

Som tidligere besluttet udgives kun én rapport i år, hvor Indikatorrapporten er inkluderet som bilag 

De tidligere udgivne regionale rapporter og Indikatorrapporten er nu skrevet sammen til en rapport. 

De nationale resultater af indikatorerne er inkluderet i den trykte udgave af rapporten. 

Årsrapportens indhold lever op til Sundhedsstyrelsens og Regionernes Kliniske Kvalitets Udviklingsprograms (RKKP) 

krav til udgivelse af årsrapporter. 

Rapporten er tidligere diskuteret i undergrupperne for udredning, kirurgi og onkologi, og evt. ønsker og fejl er tilrettet. 

Eli Lilly har købt reklameplads for 50.000 kr,, og finansierer dermed udgivelsen og fremsendelsen af årsrapporten 2011. 

Der overvejes om der skal være åben for flere reklamer. 

 

4. Årsmøde v/TP 

Lokalet er kun til rådighed til kl. 15.00. Program rettes derfor til.  

5. DLCG's sammensætning v/TP 

a) Forslag til regler for valgprocedure 

TP har lavet forslag til valgprocedure. Denne rettes til og sendes efterflg. i høring til bestyrelsen og anvendes ved valget 

på det ekstraordinær møde 11. september 2012, som afholdes i Odense. 

b) FU samt medlemmernes opgaver og forpligtigelser 

Birgit Guldhammer Skov og Hans Pilegaard er udpeget af undergrupper, men har ikke deltaget i FU-møder længe, og 

det er uhensigtsmæssigt med deres manglende tilstedeværelse. DOLG har ikke været repræsenteret til FU-møde 

tidligere. TP sender brev til formændene for grupperne mhp fremtidig tilstedeværelse. 

6. Fagligt efterårsmøde v/TP og EJA 

Erik har forslag til faglige emner til diskussion vedr. udviklingsområder, og foreslår fagligt møde om udvikling indenfor 

lungecancer. Erik laver oplæg til bestyrelsesmødet i september, for afklaring om der kunne være interesse i et fast årligt 

1-dags møde, evt. i januar og gerne sponsoreret og med udenlandsk deltagelse .  

7. Skrivemøde vedr. onkorapporten v/TP 

Lørdag den 9. juni i København. JBS kan ikke deltage, forsøger at finde en anden. TP booker lokale og relevante 

personer indkaldes. Vi anbefaler, at der bliver en høringsfase i det faglige bagland inden evt. offentliggørelse. 

8. Meddelelser 

a.i) Budget 

EJA’s løn har tidligere været finansieret under DMCG, men vil ikke være det fremover. 

DLCR mangler 150.000 kr., som forsøges dækket af fondsmidlerne. 

DNKK og Prom-projektet er underfinansieret med 100.000-200.000 kr.  



 

Konsekvensen af kommende bevilling er ingen rejserefusion.  

Anders Green pointerer, at beløbet afsat til Kompetencecenteret er lille i forhold til de opgaver der ligger. 

Finansieringen til og med 2014 er dækket ind. 

9. Status DNKK-projekt v/EJA 

Teknikergruppen konkluderer, at implementering af en national klinisk kræftdatase er en teknisk mulighed med data fra 

LPR.  

DNKK vil anbefale den første kontakt, som værende start på behandlingen, evt. hvis CT er før henvisning til udredning, 

er det datoen for CT der er gældende. 

Behandling og underliggende procedurer kan findes i LPR, men går man i dybden opstår der uoverensstemmelse. Evt. 

kan kemoterapi findes for alle, men ikke hvilken type. 

Styregruppen anbefales at acceptere konklusionerne og at idriftsætte i de 2 grupper (DLCG og DCCG) og senere 

udrulle den på de øvrige DMCG-databser.  

DLCR anbefaler, at man kan supplere/korrigere data. 

Teknikergruppens rapport er sendt til styregruppen, hvor der møde sidst i juni. 

10. Referenceprogram v/TRR 

Der forligger program fra epidemiologi, screening, diagnostik og stadieinddeling samt patologi. 

Der mangler for kirurgi og onkologi. DOLG har valgt at lægge deres referenceprogrammet på DOLG.dk.  

TRR vil kontakte Birgitte Espersen vedr. palliation, evt. kan bidraget  til pakkeforløb bruges. 

11. Kommende møder 

a) DLCG-møde 11.09.12 

b) DLCG-møde 28.11.12 

12. Eventuelt 

Intet. 

 

Referent Charlotte Rasmussen 


