
 
Referat af møde i Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalg, onsdag den 29. 
november 2002 kl. 09.00-12.00 på Herlev Sygehus. 
 
Tilstede: Kurt Andersen, Torben Palshof, Erik Jakobsen, Kell Østerlind, Birgit 

Guldhammer Skov, Mark Krasnik, Charlotte Rasmussen. Paul Clementsen (fra 
punkt 4). 

 
Afbud:  Niels Pedersen og Ulrik Petersen. 
 
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 30.05.02: 
Referatet blev godkendt. 

 
Ad. 4. Afdelingsrapporter 2001: 

Der er udsendt 6 kirurgiske og 23 medicinske årsrapporter. Der er kun lavet 
årsrapporter på de afdelinger, der har indberettet mere end 10 patienter. Der 
mangler endnu at blive lavet for de onkologiske afdelinger, der har indberettet 
til registeret. 
Fremtidige afdelingsrapporter: Der planlægges amtsrapporter næste år, som 
skal udsendes til de parakliniske afdelinger, som forinden skal godkendes af 
forretningsudvalget. 
 
De 3 typer afdelingsrapporter skal evalueres af Paul, Kell, Birgit, Mark og 
Erik, som de også gjorde med årsrapporten. 
For hvert speciale skrives et oplæg til årsrapporten som Styregruppen kan 
bruge til forordet, kan evt. forinden være godkendt af Selskaberne. 
I afdelingsrapporterne skal stå, hvor mange der skønsmæssigt skulle have 
været indberettet. 

 Styregruppen skal kommentere hver enkelt afdelingsrapport 
 

Ad 5 Økonomi DLCR: 
Budgettet overholdes – se endvidere referat fra DLCG-mødet. 
 

Ad 6 Status indberetninger, program m.v.: 
Frederiksborg amt mangler stadig, vi har mundtlig accept for deltagelse. 
Styregruppen vil udfærdige et brev til de onkologiske afdelingsledelser, idet 
Sønderborg, Århus og Rigshospitalet endnu ikke indberetter.  
Charlotte skal ringe til afdelingerne inden Jul og orientere om deadlinen for 
2002 patienterne. 
Version 3 af programmet kommer til test 01.12.02, og går i driften 01.02.03.  
Programfunktionerne er uændrede, og brugerne kommer kun til at mærke at 
hastigheden er 8-10 gange hurtigere. 
Kirurgidelen er ændret, og træder i kræft pr. 01.01.03 til dette er der også 
udarbejdet nye skemaer, som omdeles. Der er også ved at blive udarbejdet et 
efterforløbsmodul. 
Der planlægges møder med medicinerne og onkologerne for drøftelse af 
program samt et efterforløbsmodul. 
 



Ad 7 Online rapporter: 
  Orientering fra Medicinaldirektøren uddeles. 

Det fremsendte oplæg gennemgåes. Det aftales at Langtved Data forbereder 
teknologien, og at vi tager dette punkt op på næste møde i Odense. 

 
Ad 8 Det Nationale Indikator Projekt: 

 Se referat fra DLCG-mødet. 
  

Ad 9 www.lungecancer.dk:   
Siden bliver stadig godt besøgt. Aventis sponsorerer også hjemmesiden i 2003 
 

Ad 10 Forskningsprojekt med KB: 
  Udsættes til næste møde. 
 
Ad 11 Valideringer: 
  Udsættes til næste møde. 
 
Ad 12 Fremtidige møder: 

Fredag 31. januar kl. 09.30-14.00 i Odense samt onsdag den 30. april kl. 09.30-
15.00 i Odense. 
 

Ad 13 Eventuelt: 
Paul Clementsen forespørger om patienterne skal give tilladelse til registrering 
i databasen, til dette har vi fået svar fra Sundhedsstyrelsen, at ved en markering 
af accept fra patienten godkendes ”ja”, ”nej” og ”ved ikke”. 
 

Referent Charlotte Rasmussen   

http://www.lungecancer/

