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1) Valg af ordstyrer: Kell Østerlind.
2) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3) Godkendelse af referat af d. 03.03.09
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4) Meddelelser
A. Ingen meddelelser fra KØ
B. TP: God rapport
Diskussionerne om ventetider på kræftbehandling og kræftpakkerne har haft en positiv
indvirkning på forløbstiderne for lungekræftpatienterne. Virkede lidt nedadgående i sidste
kvartalsrapport vedrørende 2008, men den nyeste kvartalsrapport er glædelig, da der igen
er opgang..
TR fortæller om arbejdsgruppe i Midtjylland, som arbejder på forbedring af udredningstiden. TR: NIP-kvartalsrapport er en god retningspil at følge.
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SST MIS-kræft rapport viser dårlig registrering i regionerne dog mindre udtalt i Region
Syddanmark og er dermed ikke aktuelt brugbar. Der henvises til MIS-kræft på www.sst.dk
– stor forskel i evnen til at registrere i regionerne.
I forbindelse med arbejdet med NIP årsrapporterne herunder mortalitetsrapporten er behovet for tættere dialog med DOLCG yderligere aktualiseret Det er tid til at sikre, at man
gør tingene på samme måde, og at man har samme kvalitetsparametre. TP vil nu skrive til
DOLCG og bede dem om fremover at mødes 2 gange om året med DLCR. EJA påpeger
det gode samarbejde mellem registeret og DDLCG og DKLCG. Registeret vil gerne opnå
samme samarbejde med DOLCG.
TP meddeler, at Jørgen Olsen har trukket sig på grund af tidsmangel. Jørgen Olsen vil
dog fortsat være samarbejdspartner. TP takkede Jørgen Olsen for det indsatsen i DLCG
og foreslår, at kvalitetschef Janne Lehmann fra Kræftens Bekæmpelse tilknyttes DLCG.
TP mener, at Janne Lehmann kan inviteres med i styregruppen med henblik på at videreføre det gode samarbejde med KB.
C. Nyt fra sekretariatet
Præsentation af ny sekretær. EJA fortæller om temadag i Skejby d. 16. juni kl. 13.00 om
kliniske databaser. Dagsorden og invitation vil følge fra Søren Paaske, Kompetencecenter
Midt.
5) Årsmøde
TP’s forslag til hovedtema: Biobank. BGS foreslår Udenlandsk foredragsholder, og der opfordres
til forslag. Oplæg til årsmødet af MK: EBUS – PET-skanning. Der er ligeledes forslag om mortalitetsanalyse – diskussion PRO-CONTRA på centralisering af udredning. Et panel bestående af en
mediciner, en kirurg og en onkolog. TP vil sende forslag ud om programmet. Dette vil blive vendt
til styregruppemødet d. 25. maj.
6) Årsrapport 2008
Forretningsudvalget gennemgik det udsendte forslag til årsrapport 2008 og med enkelte rettelser
blev udkastet videresendt til styregruppemødet d. 25. maj.
DDLCG og DKLCG havde på deres forudgående møder diskuteret udkastet til årsrapport og havde begge forslået rettelser og tilføjelser. Rettelserne var implementeret mens muligheden for de
foreslåede tilføjelser afhænger af mulighederne for om personalet i KCS har plads i deres arbejdsplaner. I modsat fald implementeres tilføjelserne først i næste årsrapport.
DLCR-FU ønskede en opgørelse over fordelingen af PET på henholdsvis kirurgisk, onkologisk og
ikke-behandlede. AG vil kigge på dette.
Næste udgave af årsrapporten fremsendes til styregruppemødet d. 25. maj.
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7) DLCR / DLCG møder 2009/10
Der planlægges følgende møder:
-

DLCR FU møde d. 15. september i Odense

-

DLCG / DLCR-FU møde d. 24. november i København

-

DLCR FU møde d. 26. januar i Odense

8) Eventuelt: Ingen bemærkninger

Øvrige annoncerede punkter på dagsordenen blev udsat til næste møde / styregruppemødet.
Mødet sluttede kl. 15.00

Tina Tournebize / Erik Jakobsen
DLCR
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