
PROGRAM 

 

Kl. 17:00-17.10          Velkomst v/formand for DLGCD Peter Nørgård 

 

 

Kl. 17:10-17.20          Baggrund og historikken bag projektet v. overlæge phd Linda Kærlev, 

RKKP, Odense afdeling, inklusiv projektansøgning i 2017 ved Linda Kærlev, Lars Henrik Jensen, 

Mogens Vyberg, Nicolai Schultz, Peter 

Nørgaard.                                                                                                            

 

Præsentation af projektet  (10-15 min pr. del) 

 

Kl. 17:20-17.35 

 

Lektor Lars Henrik Jensen ”Onkologisk behandling af galdevejscancer gennem tiderne”.  

 

Kl. 17:35-18.35 

 

Validering af DLGCD –med definitionen af Patobank foretaget a priori af professor i patologi 

Mogens Vyberg, og af valideringsanalyser af datamanager Kelvin de la Cruz Gam-Jensen og Linda 

Kærlev (præsentation Linda Kærlev m fl. – evt andre oplægsholdere følger). 

 

Berørte spørgsmål: Det kunne øge træfsikkerheden af analyserne at høre om kodningen i praksis. 

 

a) Kodepraksis variation de forskellige steder- hvilke?. MDT-kode bruges i LPR brues ikke 

konsekvent- forskel på de enkelte afdelinger?.  

 

b) Hepatocellulær carcinom (HCC) Hvordan kodes disse defineret kun ud fra radiologi i LPR?  

c) Galdevejscancer (CC) defineret som radiologisk tumor i galdevejsområdet er udbredt, i det 

mindste ’maligne celler’ og udelukkelse af anden primærtumor. Hvordan kodes dette i LPR?  

 

d) De periampullære tumorer CC er i pancreasdatabasen DPCD- hvordan kodes de i LPR? og i 

Patobank i klinikken?.  

 

e) KRLM – en del får aldrig en histologisk diagnose men hvordan kodes de i LPR på de 

enkelte afdelinger?. Synkrone og metakrone metastaser forskel på kodning og kodes de også 

i fx DCCG? 

 

Forskningskohorte diskussion. Litteraturgennemgang evt med uddrag af systematiske reviews – 

Linda Kærlev,  

Evt. Kirurgisk og/eller onkologisk behandling, sektorovergange etc. –  mulighed for flere 

oplægsholdere 

                  

Kl. 18.40 – 19.00         

 

SYNSPUNKTER PÅ PROJEKTET OM UDVIKLING AF EN OPTIMERET 

FORSKNINGSKOHORTE – HVAD SKAL DER MERE TIL? 



 

PANELDISKUSSION  

Formålet med paneldiskussionen er en diskussion af god praksis i valideringen og emner 

vedrørende årsager, diagnostik, udredning og behandling som bør belyses. Evt. gruppedrøftelse af 

ønsker om mulige fælles forskningsansøgninger baseret på en optimeret forskningskohorte  vedr. 

galdevejskræft. Nyt møde (form og indhold) aftales. 

 

Spørgsmål vedr. mødet rettes til Linda Kærlev, som kan kontaktes på tlf. 2115 7441 

LINKAE@RKKP.dk.. 

 

mailto:LINKAE@RKKP.dk

