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Spørgsmål Svar Vigtigt at huske 
• DCIS-patient kan ikke indtastes?  

– Vedkommende er 

registreret som invasiv.  

• DBCG registrerer ikke DCIS efter en invasiv diagnose. 

Hvis der indtastes flow eller patologi under invasiv, 

bliver patienten automatisk registreret som invasiv. 

Hun skal slettes helt før hun igen kan indtastes som 

DCIS. 

• Det er kun sekretariatet, der kan gøre det. 

• Det er vigtigt at huske altid at indtaste 

registreringerne under det rigtige faneblad. 

Indtastes DCIS-data under invasiv i web-

systemet registreres pt. som invasiv.  

• Jeg skal registrere en DCIS pt. 

men jeg kan ikke finde "gem" 

funktionen? 

• Jf. ovenstående kan man ikke registrere DCIS, hvis 

patienten allerede er registreret med invasivdata.  Er 

”gem” funktionen skjult, er pt. blevet registreret som 

invasiv.  

• Det er vigtigt at meddele sekretariatet, hvis pt. 

er blevet indberettet med den forkerte 

diagnose.  

• Det er kun sekretariatet, der kan slette 

invasivdata, så det igen bliver muligt at 

indberette DCIS.  

• READ-patient: kemobehandling 

kan ses både i read-skema og i 

standard-flow (her dog 

mangelfuldt)? 

• Alle behandlingsdata ligger i én tabel i dbcg’s 

database, og alle web-siderne læser fra denne tabel. 

Derfor bliver de værdier, der er fælles for 2 eller flere 

web-sider, vist i hvert af de pågældende skemaer. 

Forsiden giver et overblik, der skal hjælpe 

indtasteren (læseren) hen på den rette web-side, 

med den fulde information.  

• Som web-bruger er det en god idé at benytte 

forsiden, hvis du bliver i tvivl om patientens 

protokolforløb. Det er her muligt under 

patientens personlige informationer, at se 

hvilken protokol vedkommende allokeret i, og 

som anviser, hvilken behandling vedkommende 

skal have.  

• En READ-patient skifter 

behandling før 6. kemoserie, 

dette kan ikke tastes i read-

skemaet, men i skemaet til en 

anden protokol: 2009 C. 

Skal det tastes der?  

• Det generelle skema for endokrin behandling hedder 

aktuelt: 2009 C. Det er korrekt at indtaste 

behandlingen der.  

• Med de nye flowskema er det mere tydeligt, at 

skemaet gælder alle endokrine regimer. 
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• Neo-adjuverende behandling 

kan ikke indtastes? 

 

• Kemoterapien kan indtastes i det almindelige web-

skema: dbcg kemo (b,d) 1. år,  hvis det er samme 

medicin. Ellers kan den indtastes i ”kemoterapi ikke 

standard”, hvor alle drugs kan indtastes, og hvor der 

er plads til 12 serier. 

• Endokrin behandling kan indtastes i skemaet: dbcg 

endo (a,c) 1. år, eller der kan laves en ”selvvælger” til 

REAL. Den endokrine behandling kan derefter 

indtastes i REAL-skemaerne. 

Husk at skelne mellem endokrin- og 

kemoskemaerne.  

• Trastuzumab, skal det 

registreres både i kemoskema 

uge 18,30,48 og i trastuzumab-

skemaet? 

• I princippet er det ligegyldigt, men der er et problem 

i dbcgs design mht tidsangivelse. Det er bedst at 

indtaste det i kemoskemaet, idet ugenumrene så 

stemples ned i databasen. I Herceptin-skemaet 

beregnes uge-nummeret, og det bliver ikke altid lige 

netop 18, 30 eller 48.  

• Hvis trastuzumab skemaet tastes først, og 

ugenummeret beregnes til 18, 30 eller 48, kan det 

medføre, at der lægges en forkert dato ind i 

kemoskemaet. 

• Hvis behandlingen går ud over 1. år kan det 

yderligere komme i karambolage med den endokrine 

behandling, der registreres med månedsnumre. 

• Dato for behandling er det vigtigste, det betyder 

mindre om tidsintervallet er det planlagte. Dog vises 

kun de værdier, der er indtastet under 00, 03, 06 osv. 

samt endokrin: 206, 212, 306 osv. 

• Vi er ved at ændre datastrukturen i flowtabellen, så 

disse problemer kan undgås i fremtiden. 

Det er en god idé altid at indtaste kemoterapien 

først, derefter Trastuzumab-behandlingen. 
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• Hvordan sletter vi en forkert 

indberetning?  

 

• En record kan ikke slettes, kun rettes af brugerne. 

• En record kan kun slettes af sekretariatet.  

Husk derfor altid at give sekretariatet besked, hvis I 

har indtastet data, der skal slettes. F.eks. hvis I 

kommer til at indtaste DCIS som invasiv. 


