Referat af møde i Dansk Lunge Cancer Gruppes Styregruppe, fredag den 27. maj 2005
kl. 10.00-14.30 på Rigshospitalet
Tilstede:
Torben Palshof, Jesper Ravn, Mark Krasnik, Erik Jakobsen, Birgit Guldhammer Skov, Jørgen
Olsen (til kl. 13.00) Hans Pilegård (til kl. 14.00), Jesper Holst Pedersen, Kell Østerlind (til kl.
14.00) Birgitte Espersen, Olfred Hansen,
Afbud:
Klaus Richter, Torben Riis Rasmussen, Roar Maagaard, Tove Vejlgaard, Ulrik Pedersen.
Fraværende:
Jens Karstoft, Mogens Hüttel, Kurt Andersen, Peter Buhl Jensen, Fred Hirsch, Helle Ploug
Hansen, Jens Benn Sørensen, Jann Mortensen.
Ad 1 Velkomst
TP bød velkommen
Ad. 2Valg af ordstyrer
BGS blev valgt
Ad 3a Godkendelse af referat fra Styregruppemøde 23. november 2004
Godkendt, dog ønsker BE opfølgning på reorganisationen af NIP. TP har lavet indstilling til
de personer, som han mener skal være med i NIP’s styregruppe. NIP er valgt af de
videnskabelige selskabers. Styregruppen må ikke være på mere end 15 personer. TP har bedt
om at Torben Riis Rasmussen og Hans Pilegaard bliver indstillet. Tove Vejlgaard ligeså, idet
han ønsker at få indikatorer om det palliative forløb med. I NIP er det besluttet at afd. skal
have kvartalsvise udmeldinger om indikatorerne.
Ad 3b Godkendelse af referat fra FU-mødet 11. maj 2004
Godkendt
Ad 4a Meddelelser fra DLCG’s Forretningsudvalget:
Se beretning i årsrapporten
SST har ikke ressourcer til at kode dødsattester efter 01.01.02, hvorfor cancerregisteret ikke
kan blive komplet, da der ikke kan leveres tidstro overlevelse, de nyeste data bliver indtastet
først startende med 2005, 2004, 2003, 2002, således forventes år 2002 færdig indtastet i 2009.
Problematikken er alvorlig. TP vil forfatte et brev og sende det til relevante personer i SST,
forinden er det godkendt af medlemmerne i DLCG.
Ad 4b Meddelelser fra DLCR’s FU
Intet nyt.
Ad 4c Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer
Udgik.
Ad 5 Meddelelser fra DLCR’s sekretariat
Samarbejde med Kompetencecenter Syd
Professor Anders Green arbejder på næste års årsrapport. Bruger vores database som
eksempeldatabase i Kompetencecenteret. Den epidemiologiske korrekthed bliver
dermed fremover tilfredsstillende

Der er endnu ikke ansat nogen statistiker, men der tilknyttes en tysk statistiker som
konsulent.
Kompetencecenteret føler sig nu rustet til at fungere som NIP-center og det flyttes
derfor fra Glostrup til OUH.
Økonomi
Afventer ansøgning og permanent løsning. Pr. 01.06.05 er der kun penge til
lønninger, andre udgifter kan derfor ikke dækkes.
Andet
Charlotte har fået orlov pr. 01.08.05-31.12.06 til stilling som epj-koordinator på
OUH. Anja Lillelund Hansen (fra afd. T, OUH) er ansat i stillingen i denne periode.
Der påregnes udsendelse af Nyhedsbrev inden sommerferien.
Ad 6 Kort orientering fra arbejdsgrupperne
Screeningsgruppen
Startet 01.10.04. Til dato randomiseret 1850 personer, 4000 forventes at indgå inden
november måned. Tilbydes CT-skanning x 1 årlig. Stor interesse for deltagelse.
Inklusionskriterier 50-65 årige rygere og tidligere rygere og med 20 pakkeår.
Der er ikke fundet så mange cancerpatienter som forventet, ca. 1 %, ca. 10 % har et
eller andet der skal følges.
DOLCG:
Er blevet omorganiseret med Jens Benn Sørensen som ny formand. DOLCG har
lavet
en synopsis vedr. neoadjuverende og standard behandling. Onkologerne er blevet
enige om behandlingen. Olfred Hansen vil kontakte Jens Benn Sørensen om at
medicinerne og kirurgerne også med skal være med i den endelige beslutning. Der
skal nedsættes en Protokolkomite med ganske få personer og der skal handles
hurtigt.
DKLCG:
Resultaterne i årsrapporten 2004 er bedre. Gruppen vil i lighed med sidste år
gennemgå de døde patienter journaler.
Ad 7 Drøftelse af Årsrapport 2004
Den endelige og sidste godkendelse sendes til formændene, som skal give deres godkendelse
til at sætte trykningen i gang seneste fredag 03.06.05.
Rapporten sendes elektronisk til sekretæren i de forskellige selskaber samt til alle i thoraxkirurgisk selskab. Olfred Hansen tager kontakt til Niels Holm for en liste over onkologerne.
Ad 8 Drøftelse af Den nationale NIP-rapport
Se under pkt. 3a.
Ad 9 Status vedr. revision af Referenceprogram
Udgik
Ad 10 Årsmødet 2005
Programmet er endeligt på plads og udsendt. Tilmeldingsfrist er 08.06.06 til Charlotte
Rasmussen.
Ad 11 Eventuelt
Torben Riis Rasmussen ønsker nedsat et forskningsudvalg med repræsentanter fra de 3
hovedgrupper som bl.a. kan se på fælles protokoller. Der aftales derfor flg.:
1) FU indkalder til møde om protokolgruppe vedr. fremtidigt arbejde med protokoller.

2) Torben Riis Rasmussens skal uddybes sit forslag.
3) Jens Benn Sørensen skal indkalde lungemediciner og thoraxkirurger til drøftelse af
aktuelle neoadjuverende protokol.
Ad 12 Tid for næste møde
Ikke aftalt.

Referent Charlotte Rasmussen

