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Nyhedsbrev

D ECEMBER 2 0 0 6

I DETTE NUMMER:

Dansk Lunge Cancer Register
ønsker hermed alle en glædelig
jul og et godt nytår.
Tak for samarbejdet i det
forløbne år.
Deadline for indberetning til DLCR for 2006
er igen i år den 15. marts.
Nærmere bestemt
torsdag den 15.03.07 kl. 12.00.
Alle patienter, der skal medtages i årsrapporten vedr. 2006
og årsrapporten til Det Nationale Indikatorprojekt skal være
indberettet i Dansk Lunge Cancer Register senest denne dag.

Årsmøde 2007
Dansk Lunge Cancer Gruppe afholder

Årsmøde onsdag, den 13. juni
2007
Reserver allerede datoen nu.
Nærmere herom i næste nyhedsbrev
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Lancering af DLCR4 - udsat til 1. april 2007.
Dansk Lunge Cancer Register
Dansk Lunge Cancer Register
Thoraxkirurgisk afdeling T
Odense Universitetshospital
DK-5000 Odense C
Telefon: 65 41 15 65
E-mail: DLCR@ouh.fyns-amt.dk

Besøg vores
Webside:
www.lungecancer.dk

I forbindelse med aftestningen af det
nye indberetnings– og rapporteringsmodul i Dansk Lunge Cancer Register DLCR4, som oprindelig var planlagt til
idriftsættelse 1. januar 2007, blev det
konstateret, at programmet ikke var
teknisk klar til ibrugtagning som planlagt, og da de tilhørende nye rapporter
alligevel ikke er planlagt færdig før i
løbet af 1. kvartal 2007, har vi i DLCR
besluttet at udsætte ibrugtagningen af
det nye program, indtil dette er fuldt
funktionsdygtigt og uden fejl. Det er nu
aftalt med leverandøren CSC Scandihealth A/S, at programmet og tilhøren-

de rapporter er klar til ibrugtagning 1.
april 2007.
For brugerne betyder dette, at man
blot skal fortsætte med at indberette i
det eksisterende program i 2007.
I DLCR beklager vi naturligvis denne
udsættelse, som giver nogle problemer i forbindelse med de kommende
rapporter, men i DLCR’s sekretariat
har vi vurderet, at det er bedre at afvente at programmet er fuldt færdigt
og fejlfrit, før det lanceres.

Det Nationale Indikatorprojekt
Som det er fremgået af udsendt materiale fra Det Nationale Indikatorprojekts
centrale sekretariat, har indikatorgruppen vedr. lungekræft besluttet at påbegynde indsamling af data vedr. det palliative forløb for lungecancerpatienterne. Dataindsamlingen vedrører alle patienter, der registreres fra og med 2007
og vedrører specielt alle patienter, hvor
der ikke gives et aktivt behandlingstilbud efter udredning, eller hvor der ikke
gives kurativ intenderet onkologisk behandling. Først i 2007 vil DLCR sekretariatet udsende nye skemaer til registrering af de palliative forhold, ligesom
der vil blive udsendt en mere detaljeret
beskrivelse af, hvordan dataindsamlingen skal foregå.

I samarbejde med Kompetencecenter
Syd har indikatorgruppen ligeledes revurderet de eksisterende lungekræftindikatorer. Denne revurdering vil få betydning fra og med NIP årsrapporten
vedr. 2006. Indikatorerne er delvist
omformuleret, og de indikatorer, vi
ikke har udsendt data på i de forløbne
år pga. manglende data fra cancerregisteret, er nu fjernet helt fra indikatorsættet. Desuden er den ”gamle” palliative indikator fjernet jævnfør ovenstående. Nærmere omkring dette i forbindelse med den kommende nationale
audit på NIP-data

DLCR’s økonomi 2006/2007
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DLCR´s økonomi for 2006 blev endelig
afklaret i løbet af november måned,
hvor den resterende del af registerets
budget for indeværende år blev dækket
via en ekstraordinær bevilling fra kræftmidlerne. DLCR har i lighed med de
andre infrastrukturenheder i den danske
kræftbehandling, ansøgt om midler for
årene 2007-2009 ud af disse kræftmidler. Svar på denne ansøgning forventes i
løbet af januar måned 2007.

DLCR har i lighed med de tidligere
år modtaget bevilling fra sygehusejernes pulje for kliniske kvalitetsdatabaser igen i år på 500.000 kr. Der
er således forhåbninger om at registeret får dækket sin virksomhed også i 2007.

Mødekalender
25.01.07 Dansk Diagnostisk Lunge Cancer Gruppe
28.02.07 Dansk Lunge Cancer Register forretningsudvalg
25.05.07 Styregruppemøde i Dansk Lunge Cancer Gruppe
13.06.07 Årsmøde

