
Referat fra møde i Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalg, onsdag den 28. februar 
2007 kl. 09.30-15.00 på OUH. 
 
Til stede: 
Anders Green, Kell Østerlind, Torben Palshof, Erik Jakobsen, Ole Dan Jørgensen, Mark Krasnik, 
Charlotte Rasmussen 
 
Afbud: 
Torben Riis Rasmussen, Birgit Guldhammer Skov, Jørgen Olsen, Ulrik Petersen, Niels Petersen 
 
1:   Valg af ordstyrer 
Kell Østerlind 
 
2:   Valg af referent 
Charlotte Rasmussen 
 
3:   Godkendelse af referat fra d. 05.12.06 
Godkendt 
 
4:   Meddelelser fra: 
a) Formand 
Ingen meddelelser 
b) DLCG 
Indstillingen til ansøgningerne om støtte fra puljen til klinisk kræftforskning skrives i øjeblikket i 
ministeriet, svar på ansøgning om bevilling ca. 01.04. Der er sendt ansøgning for 1½ år med 
virkning fra 1. april 2007. Penge bevilges kun til infrastruktur. DLCR har søgt om finansiering af de 
første 3 måneder af 2007 
Referenceprogrammet udkommer inden årsmødet. 
c) Kompetencecenteret 
DMCG: 10 mio. kr. søgt til kontrakterne i kompetencecentrene 
Stillingen som databasemanager er ikke besat. Der mangler personale i Kompetencecenteret.  
DLCR har årligt møde med Kompetencecenteret.  
EJA skriver udkast til brev til Jens Ole Henriksen om problematikken i manglende arbejdskraft, 
spørger til fremtiden og opfølgningen på NIP-aftalerne. 
d) Sekretariat 
- 
 
5:   DLCR4  
Udviklingen går som planlagt. Ibrugtagningen af det nye program planlægges til den 29.03.07 og 
on-line rapporter følger i april/maj måned. 
 
6:   Årsrapport 2006 
Den uddelte tidsplan godkendes. (vedlægges) 
Rapporten laves i år også som en HTML version på nettet foruden PDF-formatet 
Der planlægges møde primo oktober. (TP arrangerer dette) om årsrapportens struktur, forskning 
osv., så kan alle relevante personer nå at læse rapporten. 
Kell har booket Teilumbygningen til årsmødet. Der er bestilt mad til 75 personer.  



TP. laver forslag til program, som kan indeholde noget om PET, resultater af screeningsprojektet. 
Evt. 1 foredragsholder fra hver region som kan redegøre for specialplanlægningen. EJA vil evt. 
fortælle om sit studieophold i Skotland 
Der er nedsat en gruppe bestående af Peter Schlatmann, Werner Vach, Erik Jakobsen, Ole Dan 
Jørgensen og Anders Green mhp. årsrapport 2007 og sundhedsfagligt statistisk indlæg. 
 
7:   NIP v/Anders Green 
a) NIP-rapporten 2006 
Indikatorsættet forenklet i forhold til sidste år. AG gennemgik/forklarede indhold i den rundsendte 
skabelon. Palliativ indikator indgår først i 2007 populationen. 
AG redigerer rapporten efter dagens diskussion og rundsender på ny. 
Arbejdsplan for NIP-rapporten vedlægges. 
b) Pt. population i NIP rapporteringen 
 
8:   Efterslæb i afrapportering  v/Anders Green 
Her og nu effekter kræver løbende indrapportering. Onkologiske patienter mangler og giver dårlige 
resultater i statistikken. 
Der er et efterslæb af patienter, hvilket der vil være et notat om i forordet. 
 
9:   Fejlliste i DLCR  v/Anders Green 
364 patienter har nogle fejldatoer. 2% af patientforløbene hænger. 
 
10: Onkologisk behandling i udlandet v/Anders Green 
- 
11: Økonomi 
- 
 
12: Eventuelt 
Den 12.04 planlægges et forsknings-/strategimøde for styregruppen, forretningsudvalget og 
arbejdsgrupperne, samt andre interesserede. TP udsender invitation – samt forslag til program – 
mødested Fyn evt. Kbh.  
     Referent Charlotte Rasmussen 
 

 


