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Mødet blev afviklet i henhold til den fremsendte dagsorden. 

1. Velkomst, præsentation. JHP bød velkommen og en præsentationsrunde. 

2. Gruppens sammensætning og Kommisorium. JHP beskrev speciale sammensætningen i 

gruppen (Lungemedicin, radiologi, kirurgi, Klinisk Fysiologi, Patologi og almen medicin) 

men at det er tanken at supplere i det omfang der er behov for det. Informerede om at  KB 

var inviteret til at deltage i gruppens arbejde. Enkelt ønske om at supplere med biostatistisk 

ekspertise. Aftalt at vente med dette til vi kan vurdere det præcise behov. Kommisoriet blev 

godkendt. 

3. Afgrænsning af opgaverne og nedsættelse af arbejdsgrupper. Kravene i forbindelse med 

ansøgning om et nationalt screeningsprogram ved SST blev drøftet først, og det blev aftalt at 

følge de krav der er angivet i SST vejledning. Der er faste deadlines for indsendelse af 

ansøgningen hvorfor dette skal undersøges først og planlægges (Efter mødet: 1 gang årligt 

første gang 01.02.19).  Det blev anført at et væsentligt problem er at der ikke er foretaget 

egentlig forskning i Danmark af hvorledes rekruttering af deltagerne til LC screening skal 

foregå, især med henblik på at sikre at socialgruppe 5 får et reelt screenings tilbud. Det kan 

derfor blive aktuelt at lave et projekt herom, i lighed med erfaringerne i England, før et 

nationalt program iværksættes. Der blev udtrykt bekymring for om der er radiologisk 

kapacitet i Danmark til at kunne gennemføre et CT screenings program. Dette er et at de 

områder der skal vurderes ved udarbejdelse af ansøgningen og som den Radiologiske gruppe 

skal forholde sig til. 

4. Fremtidige møder. Det blev aftalt at afholde næste møde i ultimo januar 2019. 

5. Kontakt til KB. KB deltog ikke i mødet men efter mødet har KB meddelt at dets 

repræsentant vil være Overlæge Janne Villemoes Bigaard. 

6. Evt. Ingen emner. 
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