Referat fra møde i Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalg torsdag, den 8. maj 2008
på OUH.

Til stede: Torben Riis Rasmussen, Anders Green, Birgit Guldhammer Skov, Kell Østerlind, Torben
Palshof, Erik Jakobsen.
Fraværende: Ulrik Petersen, Jørgen Olsen, Jørgen Østergaard, Mark Krasnik, Ole Dan Jørgensen.
1. Valg af ordstyrer:
Kell Østerlind
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse af feltet ”kommende møder”.
3. Årsrapport 2007
Arbejdet med årsrapporten i år har været en udviklingsproces for sekretariatet, idet analysemodulet
har skullet laves helt om pga. TOPICA4 og KCS skal bearbejde data. Fordelen herved har bl.a.
været at årsrapporten og NIP-rapporten bliver lavet ens ud fra samme kilde. Ulempen er at vi er
noget bagefter, så hvis der kommer ønsker til tilføjelser må de komme i et addendum til efteråret,
hvilket er det samme for NIP-rapporten.
Beretning fra TP er den samme som fra NIP, da der er mange ting der er de samme.
Kapitel 4 sørger AGR for. Det er kopieret fra NIP. Der vil være generelle kommenterer fra KCS.
DLCG’s kommentarer og anbefalinger efter hver indikator. EJA laver forslag og sender til FU til
godkendelse inden de sendes til DLCG.
AGR laver tabel over de manglende udredninger, fordeling på onkologi og kirurgi samt
erstatningsudredninger.
I henhold til aftaler med Danske Regioner og bevillinger, mangler vi at afklare hvorfor der ikke
laves kvartalsvise rapporter. Centralt fra er det blevet besluttet at der skal bruges SAS.
Udviklingsarbejdet med analyseportalen i KCS er i gang, men det er et stort arbejde. SST anbefaler
at samme program bruges i de forskellige Kompetencecentre
4. Meddelelser fra:
a) Formanden
Intet
b) Sekretariatet
Intet
c) DLCG

Intet

5. Årsmøde:
TP er i gang med at lave et forslag. Udsendes snarest.
6. Kommende møder:
15.05 DDLCG – Odense
23.09 DKLCG – Odense
29.05 DLCG/DLCR - Odense
18.06 DLCG årsmøde – København
11.09 DLCR FU-møde – Odense
22.10 DLCG – København (Birgit booker lokale på Gentofte)
27.11 DLCG – København
7. Eventuelt:
Intet
Referent Charlotte Rasmussen

