Referat fra møde i Dansk Lunge Cancer Registers forretningsudvalg torsdag d. 9. marts 2006
kl. 10.30-15.00, OUH
Til stede
Jørgen Olsen, Niels Petersen, Birgit Guldhammer Skov, Mark Krasnik, Torben Palshof, Anders
Gren, Erik Jakobsen, Torben Riis Rasmussen, Anja Lillelund.
Afbud
Kell Østerlind, Ulrik Pedersen.
Ad 1. Valg af ordstyrer
Birgit Guldhammer Skov.
Ad 2. Godkendelse af referat
Godkendt.
Ad 3. Meddelelser
Charlotte kommer tilbage 16. marts 2006.
Ad 4. Analysedatabase fortsat
Det er vigtigt for analysedatabasen, at gruppen tager stilling til, om man kan have mere end 1
lungecancer, og hvornår man har lungecancer.
Konklusion: Som udgangspunkt følges WHO’s kriterier. Hvis patienten ikke er kendt i DLCR, da
oprettes nyt forløb. Hvis patienten er kendt i DLCR bruges WHO’s kriterier. Man kan kun have et
udredningsforløb pr. patient. Efterfølgende kaldes det kontakter. Man kan godt have flere kontakter
på samme patient. Forløb kan godt være åbne.
Ad 5. Skabelon årsrapport
Der er ikke de store rettelser fra skabelonen 2004 til 2005. Rapporten er sat op i spalter. Der er
kommet en kolonne mere på med henblik på 2005. Afsnittet generelle resultater erstattes med et
epidemiologisk afsnit. Afsnit om overlevelse erstattes med korrigerede data fra universitetet.
Ad 6. Tidsplan årsrapport
Tidsplanen er udsendt. Hold øje med hvor jeres initialer er anført. Deadlines SKAL overholdes, for
at det kan hænge sammen.
Ad 7. Tidsplan NIP
Tidsplanen er ok. 30. marts palliationsindikatorer. 9. maj national klinisk audit.
Anders og Erik har gjort data klar til statistiker, men der er opstået et problem med NIPindikatorerne. De 3 første indikatorer er ok. Indikator 4 blev ikke registeret sidste år. Skal heller
ikke registreres i år. Resektionsraten byggede sidste år på incidensen af lungecancer fra 2003 fra
cancerregisteret. Hvad skal der gøres i år? Data kan ikke værdisættes. Efter en del drøftelser for og
imod blev det besluttet, at det endeligt skal besluttes på NIP-møde 30. marts. Erik sørger for dette.
Ad 8. Samkørsel Patobanken
Bent Bjerregaard + Erik + Birgit tager sig af dette.
For at data fra patologibanken skal konverteres til DLCR, skal der laves en udredningspatologikode.
Det kommer til at køre.

Næste år kommer patologidata kun fra Patobanken.
Godt link til dspsc-retningslinier????????. Link skal med i næste nyhedsbrev + referenceprogram.
Erik mailer linket til gruppen.
Birgit laver gennemgang på næste møde.
Ad 9. TOPICA 4
Det forløbsbaserede program implementeres i løbet af foråret.
Ad 10. Status DMCG/RIKK
TP gennemgik status DMCG/RIKK. Der skal udarbejdes budgetter snarest muligt for i år og næste
år. Forretningsudvalget og styregruppen skal lave budgetter.
Man skal til at tænke mere projektorienteret fx projekt register, projekt referenceprogram osv.
Ad 11. Økonomi
Udgik.
Ad 12. Eventuelt
Intet.

Referent Anja Lillelund

