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I  DETTE NUMMER:  Årsrapport 2019 

På Dansk Lunge Cancer Gruppes bestyrelsesmøde den 11. december fik 
bestyrelsen en redegørelse for status vedr. sundhedsdatastyrelsens omlæg-
ning af LPR2 til LPR3. Testdata til RKKP, der skal danne grundlag for at 
eksportere data fra Landspatientregisteret til de kliniske databaser, var i 
december måned endnu ikke leveret. RKKP ved således ikke om indhol-
det af LPR3 kan anvendes til at eksportere data til de kliniske kvalitetsda-
tabaser herunder Dansk Lunge Cancer Register. Sundhedsdatastyrelsen 
har meldt ud, at man formentlig kan begynde at lave udtræk til bl.a. de 
kliniske databaser i 2. kvartal 2020. I den mellemliggende tid skal Dansk 
Lunge Cancer Registers algoritme for brug af LPR3 data tilpasses, og 
først herefter kan brugerne præsenteres for data i LPR3. Det betyder, at 
brugerne på det tidspunkt hen mod sommeren 2020 vil modtage samtlige 
nye patienter indberettet til Landpatientregisteret fra 1. marts 2019 til tids-
punktet for udtrækket, først herefter kan afdelingerne supplere data. 

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at det ikke er realistisk at udgi-
ve en årsrapport vedr. 2019 allerede i efteråret 2020, og man har besluttet 
at slå årsrapporten vedr. 2019 og 2020 sammen til en årsrapport, der udgi-
ves i 2021.  

Dansk Lunge Cancer Register opfordrer brugerne til i den mellemliggen-
de periode, at registrere deres patienter på papirskemaerne, der kan hentes 
på https://www.lungecancer.dk/adgang-til-dlcr/, således at man er parat til 
at indberette, når der igen kommer data fra Landspatientregisteret. 

Der har de seneste uger været en del polemik i forskellige medier vedr. 
anvendelsen af lavdosis CT-skanning ved mistanke om lungekræft. 
Dansk Lunge Cancer Gruppes holdning vedr. dette er formuleret i en ud-
talelse, der kan læses på www.lungecancer.dk.  

Lavdosis CT-skanning ved mistanke om lungecancer 

Manglende indberetninger i Dansk Lunge Cancer 
Register 

DLCR’s sekretariat har udsendt cpr.nr. lister med manglende stadieforde-
linger i den seneste årsrapport, og efterfølgende har de lungemedicinske 
afdelinger i stort omfang indberettet disse manglende data. På den bag-
grund vil der i løbet af de første måneder af 2020 blive udarbejdet genbe-
regning af indikatorrapporten i Dansk Lunge Cancer Registers årsrapport 
2018, som efterfølgende vil blive diskuteret i bestyrelsen og udsendt til 
afdelingerne. 

Dansk Lunge Cancer Register kan også konstatere, at der aktuelt på flere 
afdelinger er mange mangelfuldt indberettede patientforløb, hvor afdelin-
gerne mangler at indberette forskellige dele af de påkrævede dataelemen-
ter i Dansk Lunge Cancer Register. Dette fremgår af listen på DLCR’s 
forside, når man logger ind med sit afdelings ID. I løbet af de første uger 
af 2020 vil vi fra registerets sekretariats side udsende opgørelse over det-
te, hvorefter vi vil bede afdelingerne sørge for at disse mangelfulde regi-
streringer efterindberettes.  

https://www.lungecancer.dk/adgang-til-dlcr/
http://www.lungecancer.dk
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DLCR 

Screeningsgruppen revitaliseret 

Med baggrund i de præliminære resultater fra det hollandske Nelsons studie, 
der viste overbevisende effekt af screening ved lungecancer, har Dansk Lun-
ge Cancer Gruppe besluttet at revitalisere screeningsgruppen, der allerede er 
gået i gang med at udarbejde ansøgning til Sundhedsdatastyrelsen om etab-
lering af dansk screeningsprogram for risikogrupper ved lungekræft. Der 
henvises til www.lungecancer.dk, hvor nyheder herom vil blive bragt, så 
snart de er tilgængelige. 

DLCG retningslinjer 

TNM-registrering i Dansk Lunge Cancer Register  

Alle TNM registreringer, der kommer i Dansk Lunge Cancer Register stam-
mer fra Landspatientregisteret, hvorfor det er vigtigt, at man i forbindelse 
med Cancerregistreringen foretager en korrekt TNM registrering. TNM re-
gistreringen skal foretages løbende i patientforløbet og foretages i henhold 
til den aktuelt gældende version 8 af den internationale TNM beskrivelse. 
Det blev på DLCG’s bestyrelsesmøde i december måned besluttet at udfær-
dige en mere detaljeret manual for TNM-registrering med speciel fokus på 
lungecancer, herunder guideline vedr. hvornår og hvordan registreringen 
skal foregå i forløbet. Denne guideline forventer vi udkommer i løbet af 1. 
kvartal af 2020. 

Dansk Lunge Cancer Gruppe er den DMCG under RKKP, der har fået flest 
retningslinjer opdateret efter den nye RKKP skabelon. Der henvises til 
punktet herom på www.lungecancer.dk, hvor alle retningslinjerne er tilgæn-
gelige. Der arbejdes aktuelt på en retningslinje omkring palliativt patientfor-
løb om lungekræft samt omkring genoptræning og rehabilitering efter lun-
gekræftbehandling. Disse forventes at udkomme i første halvår 2020. 
Næste punkt på arbejdet med retningslinjerne er opdatering af de eksisteren-
de retningslinjer, hvilket kan være vanskeligt i forhold til frikøb af personale 
til at foretage disse opdateringer. Der henvises i øvrigt til DLCG’s formand 
og retningslinjesekretariatet for hjælp vedr. retningslinjerne herunder vedr. 
frikøb. 

Dansk Forskningscenter for Lungekræft  

Dansk Forskningscenter for Lungekræft er nu godt undervejs. Man har ind-
til videre støttet 12 konkrete projekter, hvoraf de 2 er godt i gang og de øvri-
ge projekter er i opstartsfasen og forventes opstartet i løbet af det kommen-
de år. 

Forskningscentret lancerer primo 2020 en ny hjemmeside, hvor det er mu-
ligt at læse om de enkelte projekter og følge projekternes fremdrift. Der 
henvises til www.lungecancer.dk, hvor der vil være link til den nye hjem-
meside, så snart den er klar. 

I ønske alle  

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR 
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