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Nyhedsbrev

D E CEM BE R 2011

I D E T T E N U MME R :

Deadline for indberetning

Deadline for indberetning for 2011
Husk deadline for indberetning vedr. 2011 er den
31.01.12 kl. 12.00

Ny startside i DLCR programmet
Når du som bruger i dag logger op på DLCR-programmet bliver
du mødt af en ny forside. Øverst vil du som noget nyt se nyhedsbjælken, hvor DLCR’s sekretariat løbende vil komme med informationer om nyheder med relation til registrering i DLCR.
Herunder er der mulighed for at indtaste et cpr.nr. Der kræves dog
her, at man skal kende patientens fulde cpr.nr. ellers vælges ”søg
patient”, og man bringes over til den gamle kendte søgemulighed
og startside.
På siden er der også mulighed for at gå direkte til rapportmodulet, i
så fald vælges punktet rapporter.
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NIP er nedlagt
I forbindelse med etableringen af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) for de nationale kliniske
kvalitetsdatabaser har de centrale sundhedsmyndigheder besluttet, at Det Nationale Indikatorprojekt skal ophøre med udgangen af 2011. Dansk Lunge Cancer Register
har været en del af NIP-projektet siden
2003, og denne tilknytning ophører således
samtidigt.
RKKP har efterfølgende i samarbejde med
Danske Regioner fastlagt et foreløbigt sæt
regler for hvordan de nationale databaser
skal samarbejde med RKKP og sundhedsmyndighederne. Dansk Lunge Cancer
Gruppe har efterfølgende besluttet hvordan
det forsatte arbejde med rapportering af
indikatorer fra Dansk Lunge Cancer Register skal foregå.
DLCR vil fremadrettet offentliggøre én
fælles årsrapport, og ikke som hidtil 1 NIPårsrapport + regionale NIP-årsrapporter og
en DLCR årsrapport. Årsrapporten vil indeholde en kommenteret afrapportering af
de nationale indikatorresultater samt de
hidtil kendte DLCR årsrapport data vedr.
udredning, kirurgi og onkologi. Denne årsrapport vil foreligge primo juni måned i en
trykt version, der formentlig desuden vil
blive offentliggjort på www.sundhed.dk.
Sammen med årsrapporten vil der blive
offentliggjort et større bilagsmateriale, der
indeholder samtlige de oplysninger, der
tidligere kunne findes i de regionale NIP
rapporter.

DLCG’s bestyrelse vil fremadrettet varetage
den nationale kliniske audit, som i NIPsystemet bliver varetaget af den nationale auditgruppe for lungecancer. Denne gruppes
funktion ophører således sammen med NIP.
Fra Dansk Lunge Cancer Gruppes side vil vi
gerne takke medlemmerne af den nationale
auditgruppe for deres indsats.
Hvis regionerne har kommentarer, der skal
medtages på DLCG’s bestyrelses auditmøde,
der afholdes den 12.04.12, bedes disse tilsendt
DLCR senest den 24.02.12. Kompetencecenter Syd vil sammen med DLCR den 30.03.12
via RKKP udsende de indikatorresultater, der
skal diskuteres på DLCG’s bestyrelsesmødet
den 12.04.12
Den 01.05.12 udsendes kommenterede indikatorresultater til de regionale kontaktpersoner
og DLCG’s bestyrelse, og årsrapporten offentliggøres den 12.06.12.
Dansk Lunge Cancer Gruppe opfordrer til, at
der i perioden mellem modtagelsen af indikatorresultaterne i regionerne og offentliggørelsen afholdes regionale og lokale audits over
resultaterne, således at man er bedst rustet til
offentliggørelsen den 12.06.12.
Årsrapporten diskuteres på DLCG’s årsmøde
den 21. juni 2012.
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Indikatorafrapportering i DLCR
Som det fremgår af ovenstående ophører NIP
samarbejdet med udgangen af 2011. DLCR
vil fremadrettet fortsat afrapportere de vedtagne indikatorer i kvartalsrapporter og årsrapporter jævnfør ovenstående. Data der ligger til
grund for kvartalsrapporterne vil i forbindelse
med offentliggørelsen af disse via RKKP’s
sekretariatet blive tilsendt de regionale ledelsesinformationssystemer, dels i form af aggregerede indikatorresultater og dels i form af
personidentificerbare patientoplysninger. Det
er forskelligt hvordan regionerne håndterer
disse data. Data findes tilgængelig i den skabelon som hidtil er anvendt af Det Nationale
Indikatorprojekt og fra DLCR’s side håber vi
at regionerne vil stille data til rådighed for
brugerne af ledelsesinformationssystemerne.
Kvartalsrapporterne vil i øvrigt fremadrettet

være uændret, dog således at detaljerede oplysninger om udredningstid (tid fra henvisning til
afsluttet udredning) og behandlingsventetid (tid
fra henvisning til dato for behandlingsstart)
fremadrettet også vil fremgå af kvartalsrapporterne opgjort per afdeling og region. Disse oplysninger vil supplere oplysningerne om kongeindikatoren (tid fra henvisning til udredning til
dato for første behandling) og vil imødekomme
et ønske fra flere afdelinger om at få disse data
oplyst i kvartalsrapporterne. Data vil være opgjort som medianværdier og tilhørende kvartiler, og ikke som procent indikatoropfyldelse, da
der ikke findes en indikator for disse resultater.
Data være sammenlignelige med nationale resultater.

Fejl- og mangellister
DLCR udsender 4 gange årligt fejl- og mangellister. Næste gang forventes de udsendt
første uge i januar 2012. Disse lister er dannet
på 2 måder:
For det første er det en opgørelse over
ikke færdigudfyldte formularer, som
afdelingen har oprettet, men ikke udfyldt fuldstændigt eller med fejl. Denne
liste kan man i øvrigt selv fremsøge i
rapportmodulet, hvor den står øverst i
listen over rapporter.
Dernæst er der en liste over patienter,
som DLCR mener der mangler en registrering på. Denne oplysning kan stamme fra at en anden afdeling har peget på
den aktuelle afdeling som henvisende
afdeling eller behandlende afdeling, og
DLCR har endnu ikke registreret oplysninger fra den aktuelle afdeling på patienten.

Den sidstnævnte liste kan være fejlbehæftet,
idet der kan være tale om patienter, som af en
eller anden grund aldrig er nået frem til den
aktuelle afdeling, og derfor ikke skal registreres her, eller der kan være tale om at en kræftdiagnose er afkræftet, og at pt. derfor ikke har
primær lungecancer og flg. skal slettes i
DLCR.
Vi vil i DLCR være meget glade for hvis I vil
melde retur til sekretariatet, som respons på
de lister vi udsender til jer, hvis I mener at
oplysningerne på et givet cpr.nr. ikke er korrekte. Det kan enten være at I aldrig har set
patienten eller at patienten ikke har lungecancer. Ligeledes vil vi blive meget glade for en
kontakt fra jer, hvis I undervejs støder på forkerte registreringer.

Økonomi
Dansk Lunge Cancer Register
Dansk Lunge Cancer Register
Hjerte-, Lunge-, og Karkirurgisk afdeling T
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Telefon: 65 41 15 65
E-mail: ode.t.dlcr@ouh.regionsyddanmark.dk

Besøg vores Webside:
www.lungecancer.dk

Dansk Lunge Cancer Gruppe og Register
modtog i efteråret 2011 meddelelse fra
RKKP om at man havde imødekommet
vores ansøgning om støtte for perioden
2012-2014. Vi skal i lighed med de øvrige
kliniske databaser, der
har fået tilsagn om bevilling foretage en 15 %
reduktion af midler anvendt til IT-drift og udvikling, men vores ansøgning er i øvrigt imødekommet hvad angår
personale og sekretariatsudgifter, og det er
derfor en fornøjelse nu
at kunne arbejde med et
3-årigt budget. DLCR’s
årlige bevilling og budget er således:

Årsmøde 21. juni 2012
DLCG afholder i 2012 årsmøde
den torsdag den 21. juni på
Rigshospitalet. Reserver allerede
nu datoen. Alle er velkomne til
at deltage i mødet.

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

08.02.12 DLCG FU-møde
12.04.12 National klinisk audit
24.05.12 DLCG FU-møde
21.06.12 Årsmøde

Årsmødets konkrete indhold vil
blive fastlagt på førstkommende
forretningsudvalgsmøde i
DLCG.

