Referat fra DLCG Forretningsudvalgsmøde
25. januar 2018 kl. 15 -18, konf. 1, T-Penthouse, 2. sal, OUH
Deltagere:
Torben Riis Rasmussen (TRR), Lungemedicinsk afd. Aarhus Universitetshospital
Erik Jakobsen (EJA), Dansk Lunge Cancer Register
Monika Madsen (MA), Klinisk Koordination, RKKP
Henriette Engberg (HE), Cancer og Cancerscreening, RKKP
Inge Petersen (IP), Cancer og Cancerscreening, RKKP
Karin Holmskov (KH), onkologisk afd. R, OUH
Afbud fra:
Mette Skovmand (MS), Kvalitetsafdelingen, Region Syddanmark
Mads Haugaard, (MH), Kvalitetsafdelingen, Region Syddanmark
Karen Ege Olsen (KEO), Patologisk afd., OUH
Anders Green (AG), OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Jesper Ravn (JR), Hjertecentret, afsnit 2152, Rigshospitalet
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt 2a.
2. Ændring af RKKP team organisation – revision af arbejdsplan for næste
årsrapport? Jf. Bilag 1A-1C
HE har lavet udkast til ny tidsplan. Denne rettes til (vedhæftet).
a. Nyt forskningsprojektsystem
MA introducerer ny procedure vedr. ansøgning af forskningsudtræk og
medsender vejledning i forbindelse med godkendelse af næste ansøgning.
3. Årsmøde – dato?
22.11.18.
4. Status for revision af Pakkeforløb for Lungekræft
Jf. Bilag 2
I forhold til revision af Pakkeforløb for Lungekræft er der aftalt en række punkter, som
skal indarbejdes i retningslinjerne. Enighed om at de nævnte punkter skal opfyldes i
2018.
Kapitel 6 i årsrapporten skal tilføjes prævalens.
TRR undersøger hvad komorbiditetsanalyse i retningslinier indebærer. (TRR har efter
mødet haft kontakt med SST. Da DLCR ligger inde med gode data på komorbiditet, er
det mest fordelagtigt at de gøres op hos os, i stedet for at SST og
Sundhedsdatastyrelsen iværksatte en ny, midlertidig registrering af komorbiditet hos
patienterne via kræftpakkemonitorering. Komorbiditetsoplysningerne skal derfor med i
afrapporteringen fra årsrapport for 2017 og fremefter).
5. Plan og proces for revision og supplering af DLCG’s retningslinjer i løbet af
2018 Jf. Bilag 3-5
TRR udsender skabelon til formændene for arbejdsgrupperne mhp. opdatering, og det
er disse formænds ansvar at uddelegere opgaven mhp. opdatering i 2018
Der skal udarbejdes et referenceprogram for senfølge samt et for rehabilitering. DKLCG
og DOLCG skriver hvert et kapitel om senfølger. Erik tager initiativ til en gruppe vedr.
rehabilitering.
Der er midler til frikøb til dette arbejde i 2018.
6. Status for ansøgning om Nationalt Forskningscenter for Lungekræft
Vi venter stadig på svar, og fastholder planlagte møde 6.2.
7. Eventuelt
Intet.
Referent Charlotte Rasmussen

