Referat af møde i Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe, torsdag den 30. maj 2002
kl. 13.00-15.30 på Odense Universitetshospital.
Tilstede:

Kurt Andersen, Torben Palshof, Erik Jakobsen, Kell Østerlind, Mogens Hüttel,
Birgit Guldhammer Skov, Mark Krasnik, Charlotte Rasmussen.

Afbud:

Paul Clementsen, Ulrik Petersen, Jørgen Olsen, Jesper Holst Pedersen, Jørgen
Steen Andersen.

Fraværende:
.

Jens Karstoft, Peter Buhl Jensen, Peter Faurschou

Ad 1. Orientering fra formandskabet:
Pga. de seneste dages omtale i pressen har formandskabet udsendt en
pressemeddelelse, som alle godkender. Man enedes om at udsende en kort
pressemeddelelse efter dagens møde (vedlægges) og efterfølgende en efter
årsmødet. Alle var enige om at fremtidige henvendelser fra pressen, hvor
DLCG skal udtale sig, videresendes til formanden.
Ad. 2.Valg af formand og næstformand:
Kurt Andersen meddelte at han, da han ikke længere er klinisk aktiv, stopper
som formand for DLCG. Formandskabet indstillede Torben Palshof som ny
formand for DLCG. Torben blev efterfølgende valgt med akklamation. Mogens
Hüttel benyttede lejligheden til at takke Kurt Andersen for hans arbejde
igennem mange år med DLCG, og pointerede hans store betydning for
DLCG’s status i dag.
Formandskabet indstillede Mark Krasnik til ny næstformand, og Paul
Clementsen til ny sekretær for DLCG. Begge blev valgt med akklamation.
Formandskabet består herefter af: Formand Torben Palshof, næstformand Mark
Krasnik, sekretær Paul Clementsen.
Ad. 3. Præsentation af årsrapport 2001:
På DLCR’s FU-møde blev nedsat et rapporteringsudvalg bestående af Mark,
Kell, Birgit, Paul og Erik. På baggrund af indhentede kommentarer fra
styregruppen vil gruppen gennemgå årsrapporten mhp. at opnå højst mulig
validitet af de fremlagte data, og efterfølgende lave oplæg til konklusioner og
anbefalinger som fremsendes til formandskabet. Årsrapport samt konklusioner
og anbefalinger offentliggøres herefter samlet og udsendes til afdelinger,
sygehusledelser m.fl. omkring 1. august.
Der skal udarbejdes en kort, let forståelig udgave af årsrapporten, hvor der
fokuseres på få enkelte budskaber. Denne udgave er primært beregnet på

pressen og offentligheden bredt. Formandskabet udarbejder denne udgave i
samarbejde med DLCR.
Ad. 4. Årsmøde 6. juni i København:
Der er 84 tilmeldt til årsmødet. Pressen inviteres også.
Aventis har sponsoreret med 10.000 kr. og Astra Zeneca ligeledes med 10.000
kr., hvilket skulle dække udgifterne.
Ad 5 Orientering fra udvalg:
a) Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe: Gruppen har afholdt flere gode
møder, og er efterhånden veletableret. Kell Østerlind er gruppens formand.
b) Early Warning Gruppe: Består af lungemediciner, thoraxkirurg, Patolog og
Onkolog. Mark har søgt om orlov 1 måned for at få startet gruppen op.
c) Screeningsgruppen: Jesper Holst Pedersen er valgt som formand i
kirurgigruppen i det europæiske samarbejde. Det danske screeningsprojekt
mangler stadig finansiering. Der arbejdes på at etablere et europæisk projekt
med EU-finansiering
d) Dansk Kirurgisk Lungecancer Gruppe: Har afholdt 1. møde, udarbejder
kommissorium som fremsender til formandskabet. Gruppen etableres formelt
på næste, der afholdes i september.
Det er styregruppemedlemmernes egen opgave at melde tilbage til eget selskab
om hvad der sker i DLCG.
Nye udvalg skal aflevere kommissorium til formandskabet som skal godkende
disse.
Ad 6 Videnskabelige projekter:
Formandskabet lægger op til at år 2002 fungerer som basisår for fremtidige
interventionsprojekter med udgangspunkt i DLCR.
Der arbejdes aktuelt på etablering af videnskabelige projekter omkring
palliation og rehabilitering i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Det
Nationale Indikatorprojekt.
Ad 7 Samarbejdsprojekter med CEMTV:
Den aktuelle status for samarbejdet med CEMTV er, at samtlige de 4
protokoller der var planlagt og som der var givet tilsagn om støtte til fra
CEMTV’s side nu er stoppet af CEMTV. Der henvises til den fremsendte
kopi af korrespondance med CEMTV
TP blev for et par dage siden kontaktet af Finn Børlum. Det blev aftalt, at der
indbydes til møde i Odense i perioden enten den 17., 18. eller 19. juni. Til
mødet vil projektlederne blive indbudt, deltagere i projektgrupperne er
velkomne, ligesom alle fra Styregruppen er velkomne. Formålet med mødet er,
at FB orienterer om baggrunden for beslutningen om at indstille samarbejdet
omkring de 4 projekter. Resten af mødet skulle derefter tage sigte på at få
afklaret perspektiver og evt. konkrete områder, hvor det fremtidige samarbejde
kan finde sted

Ad 8 Fremtidig organisation og struktur:
Torben har udarbejdet et udkast til vedtægter. Der var enkelte ændringsforslag,
som formandskabet nu vil indarbejde i vedtægterne. Disse vil herefter blive
udsendt til styregruppen til endelig godkendelse.
Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende mesotheliom med
Jens Benn Sørensen som formand. TP udarbejder udkast til kommissorium
og vil bede JBS sammensætte en arbejdsgruppe. Det blev endvidere
besluttet at invitere følgende til repræsentation i Styregruppen:
Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Dansk Sygeplejeråd

Ad 9 Interventionsprojekter
Når årsrapportmaterialet vedr. 2001 er offentliggjort bedes samtlige
styregruppemedlemmer overveje hvilke konkrete interventionsprojekter, der
findes basis for at starte i 2003. Dette skal diskuteres på det næste
styregruppemøde i november 2002.
Ad 10 Indikatorgruppens arbejde
Gruppens arbejde forløber efter planen. Der er via DLCR indsamlet data til
NIP projektet siden 1. februar 2002, og den første dataoverførelse forventes at
kunne finde sted umiddelbart efter sommerferien. Der resterer fortsat endelig
afklaring af de finansielle forhold forbundet med dataindsamling. Dette
forventes ligeledes at falde på plads indenfor de næste par måneder.
Ad 11 Professoratansøgning:
De planlagte professorater er endnu ikke opslået, det forventes at ske nu med
ansøgningsfrist umiddelbart efter sommerferien.
Ad 12 Evt:
Oversættelse af referenceprogrammet til engelsk blev på ny drøftet. TP
skulle have taget kontakt med Helge Baden, men dette er ikke blevet
gennemført. Det blev overvejet at indhente tilbud på oversættelse af
indledning og evt. kapitlet vedrørende palliation. TP vil indhente tilbud evt.
fra Helge Baden eller lægesekretær Lise Handskemager.
Ad 13 Næste møde:
Fremtidige møder blev planlagt: Onsdag, den 27. november 2002 i København.
Onsdag, den 21. maj 2003 i Odense. Årsmøde 2003 blev planlagt til 11. juni
2003.
Referent Charlotte Rasmussen

