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1. Status årsrapport v/HE 

DLCR´s årsrapport programmering for indikatordelen er nu omlagt fra STATA til SAS, som en del af 

harmoniseringen af metoder og output inden for RKKP. Aktuelt er indikatorer ved at blive beregnet og 

output valideret af RKKP teamet, hvorefter årsrapporten sættes op. Programmering til de supplerende 

analyser er for en del også ved at blive omlagt til SAS, mens en del fortsat vil blive kørt på den gamle 

STATA kode. DLCR Årsrapport er således på vej.    

Inge Petersen har forladt DLCR som datamanager og Ulla Seidelin, som er datamanager i RKKP på 

Frederiksberg er i en overgangsfase DLCR´s nye datamanager indtil der findes en permanent afløser for 

Inge.    

 

2. Status for Nationalt Forskningscenter for Lungekræft 

Ansøgning er marts 2019 indsendt KB og må formodes under evaluering. 

 

3. Planlæggelse af årsmøde 

HUSK at årsmødet i 2019 bliver på det nye AUH Supersygehus i Skejby, hvor vi har reserveret det 

største auditorium. 

Jævnfør referat fra FU møde den 07.02.19 håber vi det Nationale Forskningscenter er kommet i gang, og 

det vil derfor være relevant med en status på projektforslagene. 

Herudover tænkes som sædvanligt highlights fra den nye årsrapport og indlæg med opdatering på de 

2 store landsdækkende studier, SUPE_R og PROWIDE. 

Forslag til yderligere aktuelle emner/indlæg vil være meget velkomne.  
Forslag kan fremsendes til Charlotte eller til TRR. 

 

4. Status DLCG’s retningslinier 
Retningslinjer for patologi v/KEO: Er netop i høring og forventes færdige omkring 1. juni. 

En opdateret retningslinje for lindring af dyspnø har netop været i høring, hvilket indbragte et bidrag 

omkring palliativ stent-behandling, som nu bliver integreret i retningslinjen. 

Vedhæftet fremsendes også Plan og Status for alle DLCG’s retningslinjer og kopi af den bevillings-

skrivelse, vi har fået til retningslinjearbejdet for 2019.  

For de, som har ansvar for en eller flere af retningslinjerne, er det vigtigt at bemærke, at den 

ekstrabevilling, som vi har fået for 2019 ved overføring af ubrugte bevillingsmidler fra 2018 skal bruges 

i 2019! Vi har ingen garanti for, at vi igen kan få overført eventuelle ubrugte midler til næste år! 

I udgangspunkt har fra og med 2020 alene de mere begrænsede midler til vedligeholdelse / opdatering. 

 

5. Status Screening 

Et projekt med forslag til, hvorledes man kunne effektuere CT-screening for lungecancer i DK, er med i 

den indsendte ansøgning om et Nationalt Forskningscenter for Lungekræft. 

 

6. Eventuelt 
Aktuelt er DLCR’s indberetningsfunktion sat i stå som følge af, at LPR3 er blevet idrifttaget.  

Forventes igangsat igen ultimo 2019. 


