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I DE T T E N U M ME R :

Årsmøde 2004
Årsmødet i Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register
afholdes igen i år på Rigshospitalet.
Mødet afholdes:

onsdag den 16. juni 2004.
På årsmødet vil der være beretning fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og undergrupper, herunder Dansk Lunge Cancer Register.
I forbindelse med årsmødet vil årsrapporten vedr. 2003 blive offentliggjort.
Der vil i år kun udkomme en årsrapport fælles for alle afdelingstyper. Årsrapporten vil indeholde en generel del og underkapitler vedr. udredning, kirurgi og onkologi. I lighed med kirurgirapporten fra sidste år vil alle data også afdelingsspecifikke være offentlige.
Deadline for indberetning af data for Dansk Lunge Cancer Register vedr.
2003 er som tidligere år

1. April 2004
Denne deadline er også deadline for indberetning af data for den næste
rapport for Det Nationale Indikatorprojekt.
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Vigtige programrettelser
Indenfor de første 2 måneder af i år har vi i
Dansk Lunge Cancer Register gennemført en
række længe ønskede rettelser til vores program. Rettelserne er først gennemført nu da vi
først efter årsskiftet har haft udviklingsmidler
til dette. Primært er der gennemført en større
rettelse af kirurgiinddateringsmodulet. De kirurgiske afdelinger er separat informeret herom i en ekstraudgave af nyhedsbrevet, så denne ændring skal ikke gennemgås her. De øvrige ændringer er følgende:
Forside:
På forsiden, efter at man har logget på, findes
der en række opgørelser over indberettede patienter. Dels findes der nogle linier, der angiver antallet af indberettede patienter i år sammenlignet med tidligere. Disse tal vedr. nu
udelukkende antal patienter indberettet fra de
udredende afdelinger. Således medregnes altså ikke patienter, der kun har kirurgi eller onkologiregistrering, ligesom patienter, der ikke
har lungecancer ej heller medregnes.
Derudover fandtes forsiden tidligere nederst
en række grafer, der viste indberetnings hyppigheder. Disse grafer er nu flyttet over på en
selvstændig side, hvortil der på forsiden findes et link benævnt ”statistikgrafer”.
På forsiden er der desuden tilkommet et nyt
link nederst benævnt ”forløbsoversigt”. nærmere herom efter følgende.
Ufærdige forløb:
Der har gennem længere tid fra brugerne været ønske om, at det var muligt at indberette
en patient i flere seancer. Dette er nu gennemført, således at man ikke behøver at indberette
alle formularer i et givent patientforløb. De
udredende afdelinger kan således f.eks. ved
patientens indlæggelse indberette formularer
vedr. anamnese og henvisning og afvente med
at foretage indberetning af diagnostik og konklusionsformularer til forløbet er afsluttet. Det
samme gør sig gældende for onkologiregistrering, hvor man kan afvente registrering af behandlingsformularen til patientforløbet er helt
afsluttet.

Ud over denne mulighed for at ”nøjes” med at
indberettet udvalgte formularer, er der også nu
mulighed for
kun at indberette delvise formularer. Vælger man
i forbindelse med en formularudfyldelse af undlade at udfylde enkelte felter, vil man, når man
trykker på ”ok-knappen” få et skærmbillede frem,
hvor der står at formularen indeholder
et vist antal fejl, hvis man her igen trykker ”ok”
vil formularen blive gemt i databasen. Formularen vil dog i databasen blive markeret som ufuldstændig og dette fremgår af skærmbilledets nederste venstre ramme, hvor der ud fra formularen
vil fremkommet et gult printerikon. Hvis formularen er udfyldt korrekt med alle felter udfyldt uden
fejl, fremkommer der et grønt printerikon ud for
formular betegnelsen.
I den forbindelse er vi blevet opmærksom på en
fejl i udredningsmodulet, idet diagnostikformularen, selv om den var korrekt udfyldt, blev markeret med en gul printerikon. Denne fejl er nu rettet,
men når man viser forløb fra 2003 vil diagnoseformularerne stadig være markeret med gult og
rettelsen er først gældende fra og med registreringer fra i år.
Forløbsoversigt:
På forsiden er der et link til ”forløbsoversigt”. I
denne funktion er der netop mulighed for at se
hvilke formularer, der enten mangler at blive udfyldt eller er ufuldstændigt/fejlagtigt udfyldt.
Hvis man går ind i dette link bliver man bedt om
at angive en perioder man ønsker at se oversigter
for. Når man har angivet et antal dage f.eks. 30
dage og efterfølgende vælger ”ok” vil man få et
skærmbillede, der viser samtlige patientforløb
med en henvisningsdato fra de seneste 30 dage.
Der fremkommer herefter en liste over de patienter, der har et forløb i den valgte periode. Ud for
hver enkelt patient findes de formularer der er relevante for ens afdelingstype. Er der tale om en
udredende afdeling, findes der således 4 formularer, som hver især vil være markeret med enten
grøn eller gul farve. Er der tale om en grøn farve
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er formularen udfyldt korrekt. Er der tale om en
gul farve er formularen enten mangelfuld eller fejlagtigt gemt i databasen. Med denne facilitet har
afdelingerne mulighed for at indberette deres patienter i flere tempi samt efterfølgende at kontrollere
at alle deres formularer er gemt korrekt i databasen. Dette bringer os videre til den næste ændring i
databasen.
Udredningsmoduler:
I foråret 2003 konverterede registeret fra en programplatform til en anden (Topica 3). I forbindelse
med denne konvertering blev en del valideringsregler i programmet midlertidigt slået fra, dette
vedr. specielt valideringer i forbindelse med datorækkefølge og obligatoriske felter. Disse valideringsregler er nu slået til igen, således at der fremkommer fejlmeddelelser såfremt man bryder en af
reglerne.
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NIP-inddateringer:
Der har fra flere afdelingers side været ønske om at
det i programmet er muligt at se hvilke formularer
og enkelte felter, der indgår i datasættet til det Nationale Indikatorprojekt. Dette er nu markeret dels i
form af at formularerne i den nederste ramme til
venstre er markeret med en stjerne, hvis de indeholder data til det Nationale Indikatorprojekt. Desuden
er de enkelte felter i en formular markeret i form af,
at feltets navn er skrevet med kursiv, hvis feltet
indgår i det Nationale Indikatorprojekt.

Onkologiskemaer - endelig på plads
I forbindelse med ibrugtagning af det nye onkologiskema 1. september 2003, blev der fra brugernes
side gjort opmærksom på enkelte uhensigtsmæssigheder jævnfør artikel i det sidste nyhedsbrev. Der er
derfor foretaget endnu en revision af modulet, som
nu skulle leve op til alles forventninger. Modulet er
taget i brug på programmet, og der er udsendt en
revideret version af papirformularen til samtlige
onkologiske afdelinger. Alle onkologiske afdelin-

ger i landet er nu tilsluttet registeret, og der er
indmeldt positive tilsagn om at ville benytte dette
fuldt ud, således at der kommer en fuld registrering i 2004. Vi håber at dette nye registreringsmodul fungerer til alles tilfredshed, og at der nu for
alvor kommer gang i den onkologiske registrering.

NIP-data offentliggjort
Den 23. februar 2004 offentliggjorde det Nationale
Indikatorprojekt resultater vedr. lungekræft behandling i Danmark for første halvår af 2003 på
www.sundhed.dk, hvor resultaterne kan findes under behandling/kvalitet i behandlingen/det nationale indikatorprojekt. Resultaterne er opdelt i dels nationale resultater, som modsvarer rapporten fra den
nationale indikatorgruppe og dels resultater fra afdelinger og amter, hvor det er muligt at se enkelte
amters resultater med de kommentarer som amterne
har tilknyttet disse. Endelig findes der her også generelle beskrivelser af hvordan vi måler kvaliteten
af lungecancer behandlingen m.m. Som det fremgår
flere gange af det her offentliggjorte materiale, er

der tale om meget foreløbige resultater, hvor man
stort set kun kan fæste lid til ventetidsopgørelserne.
I den kommende offentliggørelse fra det Nationale
Indikatorprojekt som falder sammen med offentliggørelse af Dansk Lunge Cancer Registers årsrapport den 16. juni, vil resultaterne vedrører hele
2003 og vil således have noget større validitet. Omkring datakvalitet, validitet og fortolkning henvises
her blot i øvrigt til de artikler, der findes på www.
sundhed.dk

Styregruppemøde flyttet
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

På grund af produktionsplanlægningen for udgivelse af den næste årsrapport frem mod årsmødet den 16.
juni og pga. sammenfald mellem
det planlagte styregruppemøde, der
oprindelig var planlagt til den 2.

juni og ASCO møde, er det besluttet
at flytte styregruppemødet til onsdag
den 26. maj kl. 09.30 i Odense. Indkaldelse til styregruppemødet med
dagsorden og bilag fremsendes senere.

Tilrettet TNM-registrering
Besøg vores
Webside:
www.lungecancer.dk

I forbindelse med den tidligere
nævnte ændring i registreringsprogrammet er der også sket en tilretning i TNM-registreringen, således
at denne er blevet ens i udredningsmodul og kirurgimodul. Det har
hidtil været således, at de udredende afdelinger registrerede c-TNM
som dels et T-stadie, et N-stadie og
M-stadie, mens de kirurgiske afdelinger registrerede de enkelte stadier Ia, Ib, IIa osv. Dette har vanskeliggjort en sammenligning mellem
c-TNM og p-TNM klassifikatio-

og fra og med årsskiftet er det
derfor således, at de kirurgiske
afdelinger foretaget en registrering i lighed med de udredende
afdelinger.
I øvrigt er den internationale
TNM-klassifikation nu publiseret på flg. Web-adresse: www.
ctsnet.org/book/mountain/ .

Stiftende møde i Dansk Medicinsk Lunge
Cancer Gruppe
Nyhedsbrevet sendes til :
Kontaktpersonen + sekretærerne på afdelingerne,
afdelingsledelsen og sygehusledelsen, formændene
for videnskabelige selskaber tilsluttet DLCR,
sundhedsmyndigheder, interesserede enkeltpersoner,
IT– og medicinalfirmaer.
Ønskes nyhedsbrevet tilsendt, evt. i flere
eksemplarer kan dette rekvireres i sekretariatet.
Offentliggøres også på www.lungecancer.dk

Nyhedsbrevet skrives og redigeres af:
Charlotte Rasmussen, sekretær
Erik Jakobsen, daglig leder
DLCR

I lighed med de kirurgiske og onkologiske afdelinger tilknyttet Dansk Lunge
Cancer Register etablerer de udredende
afdelinger nu et landsdækkende forum
(DMLCG) for fælles diskussion af emner med relation til udredning og behandling af lungecancer samt registrering i Dansk Lunge Cancer Register.

Desuden er det ambitionen, at gruppen
kan være initiativtager til landsdækkende forskningsprojekter.
Mødet afholdes tirsdag den 9. marts i
Odense

Mødekalender
Dansk Medicinsk Lunge Cancer Gruppe 09.03.04
Dansk Lunge Cancer Register forretningsudvalg 02.04.04
Dansk Kirurgisk Lunge Cancer Gruppe 17.05.04
Styregruppe/forretningsudvalgsmøde i Dansk Lunge Cancer Gruppe 26.05.04
Årsmøde i Dansk Lunge Cancer Gruppe 16.06.04

