
 
Referat af møde i Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalg, torsdag den 30. maj 
2002 kl. 09.30-12.00 på Odense Universitetshospital. 
 
Tilstede: Kurt Andersen, Torben Palshof, Erik Jakobsen, Kell Østerlind, Niels Pedersen, 

Birgit Guldhammer Skov, Mark Krasnik, Charlotte Rasmussen. 
 
Afbud:  Paul Clementsen, 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 19. december 2002: 
Referatet blev godkendt. 

 
Ad. 4. Meddelelser fra sekretariatet: 

Økonomi: Budget 2002 udleveres. Registeret er nu økonomisk kommet under 
Amtsrådsforeningens databasesekretariat og har fået tildelt 1,2 mio. kr. Niels 
og Erik udarbejder budgetforslag til 2003, som vi skal se på næste møde. 
Onkologisk afd., Århus KH. har lagt 90.000 kr. ud for referenceprogrammet. I 
de årlige budgetter skal der for fremtiden budgetteres med et beløb til 
revidering af referenceprogrammet.  
Andet: Der er behov en yderligere akademisk medarbejder til DLCR. Erik og 
Niels udarbejder en stillingsbeskrivelse, som evt. kan deles med det regionale 
center.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 5 Årsrapport 2001: 
Der er nedsat et hurtigtarbejdende rapporteringsudvalg bestående af Mark, 
Birgit, Paul og Erik. De laver oplæg til konklusioner/anbefalinger og sender 
dem til formandskabet for DLCG. Når årsrapporten er helt færdig udsendes den 
sammen med konklusionerne og anbefalingerne fra DLCG. 
 

Ad 6 DLCR II: 
Konverteringen på plads efter meget lang tid. 95% af det nye program er også 
på plads. Inden sommerferien er det kun ting til administration af databe- 
arbejdning der mangler. 
Kell ønsker en funktionalitet der kan vise hvad de mangler at indtaste på 
samtlige patienter. 



 
Ad 7 Det Nationale Indikator Projekt: 

DLCR II programmet skal være helt færdig for at vi kan levere data til NIP 
inden sommerferien. Auditprojekterne er begyndt.  

 
Ad 8 Www.lungecancer.dk: 

DLCG’s sekretær skal sørge for opdatering af hjemmesiden via Charlotte. 
Referenceprogrammet skal laves, og lægges her i en forkortet engelsk udgave. 
På forsiden skal man kunne se seneste nyt, eks. pressemeddelelsen af 29.05.02. 

 
Ad 9 Næste møde:   

Torsdag den 26. september kl. 09.30. Desuden planlagt møde den 30.04.03 
vedr. årsrapport 2002. 
 

Ad 10 Eventuelt: 
  Til næste møde udarbejder Erik et oplæg om valideringer. 
 

Referent Charlotte Rasmussen 

http://www.lungecancer.dk/

