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Nyt DLCR i drift 1. marts 2013
Fra 1. marts 2013 er den nye version af DLCR , som vi kalder
DNKK-DLCR, hvor DNKK står for Den Nationale Kliniske Kræftdatabase, sat i drift.
Afdelingerne har nu adgang til lungecancerpatienter, som er identificeret via Landspatientregisteret, og hovedparten af data i DLCR
stammer nu fra LPR. DLCR ligner sig selv på den måde, at der
fortsat er adgang via TOPICA med vanlig brugeradgang og kendt
brugergrænseflade. Når man logger ind, vil man blive mødt af liste
over nytilskrevne patienter fra ens afdeling. Ved at klikke på disse
patienters cpr.nr. åbnes patientoversigt og oprettede formularer.
Afhængig af ens afdelingstilknytning, skal man herefter færdigudfylde de relevante formularer. Fremadrettet anbefaler vi, at man
løbende tjekker, om der er kommet nye patienter i DLCR, som der
skal udfyldes supplerende oplysninger på. Indtil videre vil vi hente
data fra LPR en gang månedligt, og vil når der foreligger nye patienter fra afdelingen, per e-mail kontakte afdelingens kontaktperson
med oplysninger om antal nye patienter. Denne e-mailservice er
dog først i drift i løbet af foråret. Indtil servicen fungerer kan afdelingerne selv ultimo hver måned tjekke for nye patienter.
Der er tale om en 1. version af DNKK-DLCR programmet, og der
vil løbende henover foråret/sommeren komme tilføjelser/
ændringer, og vi vil derfor bede brugerne have noget tålmodighed
med, at der fra starten ikke er tale om et fuldt færdigt produkt. Således vil der fra starten ikke være registreret mere end 1. udredning
og/eller behandling. Senere behandling og/eller recidiv behandlinger eller senere recidiv udredninger vil først komme på programmet i løbet af året. Fra DLCR’s side vil vi være meget glade for
respons på det nye program, og opfordrer brugerne til at melde
synspunkter ind til DLCR’s sekretariat på den anførte e-mail adr.
Tilsvarende vil de kendte DLCR on-line rapporter i TOPICA ikke
være tilgængelige i starten med det nye program. Rapporterne vil
blive re-programmeret og lagt på programmet i løbet af foråret
2013, efterhånden som vi bliver færdige med dem i sekretariatet. Vi
vil løbende informere på programmets nyhedsbjælke.
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Ledelsesinformationssystemerne
Dansk Lunge Cancer Register
Dansk Lunge Cancer Register
Hjerte-, Lunge-, og Karkirurgisk afdeling T
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Telefon: 65 41 15 65

Ledelsesinformationssystemerne vil blive opdateret med data
fra det nye DLCR første gang
juli måned 2013. I forbindelse
hermed vil der fremover ikke
længere blive udfærdiget kvar-

talsrapporter, idet de indikatorer, der hidtil er blevet publiceret i kvartalsrapporterne, fremadrettet vil blive publiceret via
regionernes ledelsesinformationssystemer.

E-mail: ode.t.dlcr@ouh.regionsyddanmark.dk

Manual
Besøg vores Webside:
www.lungecancer.dk

Samtlige til DLCR knyttede
afdelinger modtager en af de
nærmeste dage en ny udgave af
DLCR’s manual for indberetning til DLCR. Manualen fremsendes elektronisk til DLCR’s
kontaktpersoner, som vi vil be-

de om at distribuere den til relevante personer. Den findes også
på www.lungecancer.dk under
”indberetninger til DLCR”

Årsrapport vedr. 2012
Den sidste årsrapport fra det
gamle DLCR system publiceres
som tidligere offentliggjort primo juni 2013. Forinden udsendes resultater og data vedr. indikatorerne i DLCR til de regionale kontaktpersoner i hen-

hold til den tidsplan, der tidligere er fremsendt.
Der afholdes national klinisk
audit onsdag den 10. april af
DLCG’s bestyrelse.

Kommende møder
21.maj 2013 DLCG FU-møde
20. juni 2013 Årsmøde på Rigshospitalet
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