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1.0 Patienter der skal indberettes til DGCD 

1.1 Diagnoser og forløb 

Alle patienter primært diagnosticeret med en af nedenstående sygdomme skal registreres i DGCD:  

 Cervixcancer (diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem) 

 Ovariecancer (diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem) 

 Tubacancer (diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem) 

 Peritonealcancer (diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem) 

 Borderline tumor (diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem) 

 Corpuscancer (diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem) 

 Endometriehyperplasi med atypi (diagnosticeret fra 1. januar 2005 og frem) 

 Mola (diagnosticeret fra 1. januar 2012 og frem) 

 Vulvacancer (diagnosticeret fra 1. januar 2011 og frem) 

 Vaginalcancer (diagnosticeret fra 1. januar 2011 og frem) 

Behandlingsforløbet samt opfølgning i forbindelse med diagnosen skal indberettes til DGCD. Derudover skal 

efterfølgende recidiv registreres i databasen, og såfremt recidivet kirurgisk behandles, skal der oprettes et 

recidivforløb på patienten. Se afsnit 7.2 for vejledning til oprettelse af recidivforløb.  

1.2 Postoperative sygeplejeforløb 

Diagnose og indgreb: Patienter opereret for ovarie-, tuba- og peritonealcancer eller borderlinetumor der er 

til forundersøgelse fra 1. februar 2011 og frem skal have registreret et sygeplejeforløb i DGCD. 

Patienter opereret for corpuscancer eller hyperplasi med atypi der er til forundersøgelse fra 7. juni 2013 og 

frem skal have registreret et sygeplejeforløb i DGCD.  

Operation inkluderer eksplorativ laparotomi med og uden biopsi. Får patienten kun lavet diagnostisk 

laparoskopi med eller uden biopsi og intet andet (altså ingen fjernelse af organer eller lignende), skal hun 

ikke registreres i databasen.  

For de afdelinger, der påbegynder indtastningen ved forundersøgelsen, er indikation for, om patienten skal 

indgå i DGCD eller ej, om hun er visiteret til et gynækologisk cancerpakkeforløb af pågældende 

hospital/afdeling.  

Frysemik er derefter bestemmende for, om patienten skal registreres i DGCD. Hvis svaret bekræfter 

cancerdiagnosen, fortsætter indtastningen af patienten. Efterfølgende tjekkes med patologisvar. DGCD-

sekretariatet eftersender mangellister til afdelingen, hvis nogle patienter ikke er indtastet.  

 

Inklusionsdato: Patienter, der kommer til forundersøgelse fra 1. februar 2011 og frem skal inkluderes i 

databasen. 

Ansvar for indtastningen: Hvis en gynækologisk centerafdeling har opereret patienten, er det centrets 

ansvar at udfylde sygeplejeskema på hende, uanset om hun også er opereret på en anden afdeling. Hvis 
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afdeling A har modtaget patienten fra en anden afdeling umiddelbart efter operationen og har plejeansvaret 

for hende, skal afdeling A udfylde sygeplejeskemaet. 

 

ITA eller lign.: I skemaet under siden for ”perioperative oplysninger”, skal der svares på, hvilken dag 

patienten er modtaget på afdelingen. Dette gør, at du bliver ført til den relevante postoperative dag.  

Neoadjuverende: Har patienten modtaget neoadjuverende kemoterapi, er det sygeplejen i forbindelse med 

operationen efter de 3 serier kemoterapi, der skal dokumenteres. Det inkluderer forundersøgelsen i 

forbindelse med denne operation. Altså ikke forundersøgelsen fra ca. tre måneder tidligere. Er der udfyldt 

for forundersøgelsen ved diagnosticering/udredning, skal denne overskrives med oplysningerne fra 

forundersøgelse i forbindelse med operation efter kemoterapien. Ofte vil der være overlap mellem de to 

eller ting der ikke udføres anden gang. Her registreres, hvad der findes af nyeste oplysninger og suppleres 

med oplysninger fra den oprindelige forundersøgelse. 

Er patienten, mod forventning, udredt med en laparotomi og modtager 3 serier kemoterapi og derefter 

opereres igen, skal patienten have to sygeplejeskemaer, et for hver operation.  

 

Recidiv: Sygeplejen i forbindelse med recidiv skal registreres i databasen i et forløb nr. 2. Se afsnit 7.2 for 

information om oprettelsen af forløb nr. 2.  

 

Patienter der viser sig ikke at have gynækologisk cancer: Det er patologerne der endeligt afgør, hvilken 

diagnose patienten har. Denne oplysning indtaster de i deres eget patologiskema i DGCD.  

Viser det sig, at patologerne afkræfter diagnosen, og du allerede har udfyldt og indleveret sygeplejeskemaet, 

skal du ikke gøre mere. DGCD-sekretariatet sørger for, at patienten håndteres og ikke indgår i statistikkerne.  

 

Er du i gang med patienten, og I modtager det endelige patologisvar, hvor det viser sig, at der ikke er tale om 

en gynækologisk cancer, skal du blot gemme og stoppe indtastningen af patienten. DGCD-sekretariatet 

sørger for at håndtere det videre forløb. 

 

I tilfælde, hvor cancerdiagnosen er blevet afkræftet under operationen, men hvor patologerne senere hen 

omstøder denne til en gynækologisk cancer, skal patienten indtastes færdig. Hvis I ikke selv opdager dette, 

vil I få patienten på en mangelliste fra DGCD-sekretariatet. Er skemaet indleveret, kan dette genåbnes, og 

patienten kan færdiggøres. Kontakt din DGCD-ansvarlige på afdelingen eller ring eller mail til DGCD-

sekretariatet, hvis du er i tvivl. 
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1.3 Ansvarshavende afdeling og overlevering af patienter 

Valget af ansvarshavende afdeling afhænger af, hvilken type afdeling det er, og hvad der er udført på 

patienten. Som tommelfingerregel er det den behandlingsansvarlige afdeling, der skal indberette hende. 

Følgende er gældende: 

1) En centerafdeling* med operation og/eller behandling (denne afdeling er også 

ansvarlig for indberetningen, selvom de fx kun gør en stagingoperation færdig ved 

fjernelse af lymfeknuder)  

2) En ikke-centerafdeling med operation og/eller behandling og hvor patienten ikke 

behandles yderligere i gynækologisk regi.  

3) Centerafdeling* uden operation og/eller behandling 

4) Ikke-centerafdeling uden operation og/eller behandling  

* Følgende hospitaler defineres som center i DGCD: Rigshospitalet, Odense, Aarhus, Aalborg, Herlev og 

Roskilde (sidstnævnte to dog ikke ovariecancer). 

Eksempel 1: En patient henvises til Hillerød Hospital på benign indikation. Gynækologisk afdeling 

påbegynder udredning og får mistanke om, at der er tale om en malign diagnose. Patienten viderehenvises 

til Rigshospitalet, som færdigbehandler hende. I dette tilfælde er det Rigshospitalet, der skal registrere 

patienten i DGCD. 

Eksempel 2: En patient henvises til Svendborg Sygehus på benign indikation. Gynækologisk afdeling på 

Svendborg påbegynder operationen, men får undervejs mistanke om, at der er tale om en malign diagnose, 

lukker hende og viderehenviser hende til Odense Universitetshospital. Odense færdiggør operationen. I 

dette tilfælde er det Odense, der skal registrere patienten i DGCD. 

Eksempel 3: En patient henvises til Randers Sygehus på benign indikation. Gynækologisk afdeling 

påbegynder udredning og får mistanke om, at der er tale om en malign diagnose. Patienten viderehenvises 

til Aarhus Universitetshospital. Det besluttes, at patienten ikke skal viderebehandles. I dette tilfælde er det 

Aarhus, der skal registrere patienten i DGCD, da det er centerafdelingen, der endeligt beslutter af afstå fra 

behandling. 

I anamneseskemaet er det, under ”Generelle oplysninger”, nu muligt at angive, om en anden afdeling 

kirurgisk har behandlet patienten for gældende gyn.cancer, jf. nedenstående.  
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2.0 At logge på Klinisk MåleSystem (KMS –DGCD) 
For at indtaste i Dansk Gynækologisk Cancer Database, skal du oprettes som bruger af DGCD-administrator 

på afd.  

Åbn hjemmesiden: www.regionh.dk/kliniskedatabaser  

 

I den gule kolonne ”SYSTEMMEDDELELSER” finder du link til Klinisk MåleSystem (KMS). Vælg ”KMS-Øvrige”. 

Se nedenstående.  

  

Herefter vil du blive ført til login-siden i KMS, hvor du indtaster den bruger- og adgangskode, du har fået 

bekræftet ved din tilmelding som bruger af DGCD.  

 

http://www.regionh.dk/kliniskedatabaser
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OBS! På siden for KMS login er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle relevante oplysninger i højre 

side af skærmen. Her vil eventuel nedlukning af programmet eller løsning på problemer være annonceret.  

 

Når du har indtastet din bruger- og adgangskode trykker du ”Login” og bliver ført til nedenstående billede.  

 
 

Ved ”vælg modul” skal der stå ”dataindtastning” og ved ”vælg speciale” skal der stå ”133-Dansk 

Gynækologisk Cancer Database”. 

Disse vil kun kunne ændre sig, hvis du har adgang til flere forskellige databaser, eller hvis du eksempelvis 

også har adgang til Analyseportalen. Som udgangspunkt vil de altid åbne korrekt.  

 

 

 

 

Tryk ”Gå til” hvorefter du vil blive ført til KMS-databasens startside. Se nedenstående figur.  
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Indtast patientens CPR-nummer og tryk ”find”, jf. ovenstående figur.  

3.0 Oprettelse af en patient 
Når du er logget, ind vil du blive ført til den nedenstående side, hvor du skal angive et CPR-nummer. 

Indtast CPR-nummeret i feltet (se nedenstående) og tryk ”find”.  

 

3.1 Oprettelse af en ny patient, der ikke allerede eksisterer i KMS 

Når du har indtastet et CPR-nummer og trykket ”Find”, bliver du enten ført til skærmbillede A 

(nedenstående) eller B (afsnit3.2). Dette afsnit omhandler tilfældet ved skærmbillede A. 

A: Patienten eksisterer ikke i KMS og du skal oprette hende, før du kan oprette et skema. 
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Angiv fornavn og efternavn og ”Gem”, hvorefter du bliver ført til nedenstående. Da det er påkrævet at 

udfylde de gule felter i KMS, skal du vælge din afdeling og derefter trykke ”opret” 

 

Du bliver nu ført direkte ind i skemaet ”Patientoverblik”. Her trykker du ”Gem” og derefter lukker du 

skemaet ved at trykke ”X” i højre side af den mørkegrønne bjælke. 

 

Systemet vil nu lægge alle ”specialer” klar til, at der kan oprettes skema. Oversigten over patienten vil se 

således ud: 
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3.2 Oprettelse af en ny patient, der allerede eksisterer i KMS 

 

B: Patienten eksisterer i KMS, og du kan påbegynde oprettelsen af et skema.  

 

Eksisterer patienten allerede i KMS, vil du komme til et skærmbillede, der kan se ud som ovenstående (B). I 

eksemplet er vist, at der allerede er oprettet et anamnese- og et operationsskema. Der kan både være færre 

eller flere skemaer oprettet. For at oprette et skema, se ”Oprettelse af et skema”.  

4.0 Oprettelse af et skema 
For at oprette et skema, skal du altid trykke på ”Vælg” yderst til venstre ved dit relevante specialeskema; 

”Gynækologi”, ”Patologi”, eller ”Sygepleje”. Det gælder også, hvis der allerede er oprettet skemaer under 

det speciale. Når du trykker vælg, bliver linjen markeret med mørkegrøn. Se nedenstående. 
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Tryk på knappen ”Opret underskema” øverst i billedet.  

 

Du bliver ført til nedenstående skærmbillede og kan nu vælge typen af skema du vil indtaste i. Afslut ved at 

trykke ”opret”. Derefter bliver du ført direkte ind i skemaet og kan begynde indtastning.  

 

Hvis du vil lukke skemaet, så tryk ”Gem” og brug det lille ”X” i højre hjørne i den mørkegrønne bjælke. Så 

bliver du ført til oversigten igen og kan oprette et nyt skema.  

 

Når der oprettes skemaer under ”Sygeplejeforløb”, så kan I kun begynde med et ”Sygepleje: forundersøgelse 

– dag 2”. Hvis I vil indberette eks. dag 3, så kan I derefter oprette ”Sygepleje: dag 3-5” ved at trykke ”vælg” 

udfra ”Sygepleje: forundersøgelse – dag 2” og igen trykke ”Skema” og ”opret”.  Det samme gør sig gældende 

for ”Sygepleje – udskrivelse”. 
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5.0 Grundlæggende opbygning og funktioner i KMS 

5.1 Forløbsoverblik 

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et forløbsoverblik. Her kan du se patientens navn og CPR-

nummer samt de skemaer, der allerede er oprettet på hende.  

 

 

Du kan til enhver tid se den pågældende patients navn og CPR-nummer. Du kan desuden, uanset om du er 

inde i et skema, eller om du er ved patientoverblikket, indtaste et nyt CPR-nummer og trykke ”Find”, jf. 

nedenstående figur. Herefter vil du blive ført til den pågældende patient.  

OBS! Er du i gang med at indtaste i et skema, skal du dog huske at trykke ”Gem”, inden du forlader 

patienten. Se desuden afsnit 5.2 for funktioner under indtastning i skemaet.  
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I højre side af patientoverblikket, får du nogle oplysninger om de skemaer der eventuelt allerede er oprettet, 

jf. nedenstående figur.  

 

 

Under ”Skemastatus” kan du se om skemaet er ”under udfyldelse”, om det er ”indleveret”, eller om det er 

”indleveret med mangler”, jf. ovenstående figur. 

”Under udfyldelse” betyder, at skemaet er oprettet og i et eller andet omfang er udfyldt, men ikke 

færdiggjort. 

”Indleveret” betyder, at alt der er påkrævet i skemaet er udfyldt, og at skemaet er indleveret og derved låst 

for ændringer. Når skemaet er indleveret, indgår de indtastede oplysninger i den statistik, der bliver lavet. 

”Indleveret med mangler” betyder, at skemaet er indleveret og låst, men at der er visse af de påkrævede 

oplysninger, der ikke er svaret på.  

 

Under ”Udført” kan du se, hvilken dato skemaet er oprettet, hvor ”Sidst red. dato” er det tidspunkt, hvor der 

sidst er lavet ændringer eller blevet gemt. Se nedenstående figur.  
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”Sidst red. af” angiver det brugernavn på den bruger, der sidst har været inde i skemaet, jf. nedenstående 

figur.  

 

Hvis du trykker på ”Revision” har du mulighed for at se hele det pågældende skema og de oplysninger der på 

det givne tidspunkt er indtastet og gemt. Er skemaet indleveret, vil alle påkrævede oplysninger i skemaet 

kunne ses. Fra ”Revision” kan du også kopiere oplysninger over til journal. Se afsnit 5.3 for yderligere 

beskrivelse.   

 

5.2 Indtastning i og indlevering af skemaet 

Der er en række funktioner øverst i skemaet. Se nedenstående figur og tekst for forklaring. 

 

 

 

 

1: ”Udskriv”: Trykker du på denne, bliver du ført til en side, der viser alt det indtastede, og hvor du kan vælge 

at printe hele skemaet. Vær opmærksom på, at patientens CPR-nummer og navn printes ud også, så der er 

tale om personfølsomme dokumenter.  

2: ”Slet”: Denne knap sletter hele skemaet fra patientforløbet. Du skal have særlig brugerrettighed for at 

kunne slette skemaer.  

1

. 

2

.

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 
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3: ”Gem”: Tryk gem, for at gemme hvad du har indtastet på pågældende patient. Dette låser ikke skemaet, 

hvilket betyder, at patienten endnu ikke er færdiggjort. For at færdiggøre patienten skal hele skemaet 

indleveres. Efter du har trykket ”gem” kan du gå til en anden patient, hvis du ønsker det.  

4: ”Indlever”: Skemaet låses, og indberetningen anses for at være færdiggjort. Skemaet kan først indleveres, 

når alle felter, der er påkrævede (gule), er udfyldte. Når skemaet er klart til at blive indleveret, vil du opleve, 

at du ved tryk på den lille pil til næste side, vil blive ført til en side, hvor der står ”skemaindlevering”. Dette 

betyder ikke at skemaet er indleveret, det er blot en husker. Kun ved tryk på ”indlever” kan du færdiggøre 

skemaet.   

5: ”?”: Viser dig alle de hjælpetekster der er på den pågældende side, samlet. Vi anbefaler dog, at du bruger 

de ”(?)” der er ved de enkelte spørgsmål, da du derved kan se den konkrete hjælpetekst.  

6: ”x”: Bruges til at lukke skemaet og komme til forløbsoverblikket. Vær opmærksom på at trykke ”gem”, 

inden du forlader skemaet, ellers risikerer du, at dine indtastninger går tabt.  

6.0 Opbygning og skemaer i DGCD 
Strukturen i den nye indtastningsflade er anderledes end i det gamle DGCD. Nedenstående er et billede af 

forløbsoverblikket for en opereret patient. Den centrale tanke med opbygningen er, at hvert fagspeciale har 

sin overskrift at arbejde under, uafhængigt af de andre specialer. Det er besluttet, at onkologi ikke længere 

skal indberette i KMS, og derfor indgår onkologispecialet ikke i overblikket.  

 



        DGCD-indtastningsvejledning  
 

16 
20-01-2015 

Der kan kun oprettes et af hver af gynækologi- og patologiskemaerne. Det betyder, at recidivforløb eller et 

forløb i forbindelse med en ny primær gynækologisk cancer skal registreres i et nyt forløb. Se afsnit 7.2 og 

7.3, for mere information om dette.  

6.1 Skemaet ”Patientoverblik” 

 

 

Skemaet ”Patientoverblik” er designet til at hente nogle enkle centrale oplysninger for at give et kort 

overblik over patientens forløb, diagnose og stadie. Det er også her, at oplysninger om udskrivelse fra 

gynækologisk afdeling indtastes. Derudover vises den endelige diagnose samt det endelige stadie og kan 

eventuelt rettes, som det var muligt i det tidligere færdigregistreringsskema.  
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6.2 Anamnese, udredning og stadieinddeling 

 

Alle patienter påbegyndes med skemaet ”Anamnese og udredning/stadieinddeling”. Her angives de 

indledende oplysninger på patienten samt billeddiagnostik og evt. væv, der er taget ud til patologi. For 

cervixcancerpatienter er det også i dette skema, at den kliniske stadieinddeling beskrives.  

Hvis en patient afstår fra primær operation, angives det i anamneseskemaet. Det betyder, at der kun skal 

oprettes et operationsskema, hvis patienten bliver opereret.  

6.3 Operation 
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I skemaet ”Operation” udfyldes oplysninger i forbindelse med operationen. Der er desuden mulighed for at 

skrive operationsbeskrivelse ind. 

Vær opmærksom på, at: 

- eventuel afståelse fra operation angives i anamnese og udredning.  

- Dato for udskrivelse og henvisning af patienten indberettes i ”Patientoverblik” 

6.4 Komplikationer  

 

Databasestyregruppen for DGCD har besluttet, at der altid skal svares på, om der er opstået 

behandlingskrævende komplikationer op til 30 dage postoperativt. For patienter med et operationsskema 

betyder det, at efter 30 dage fra operationsdatoen, skal der svares ja eller nej til postoperative 

komplikationer, ellers kommer patienten på afdelingens mangelliste.  

Patienter, der udelukkende får lavet et udredende indgreb, eksempelvis eksplorativ laparotomi med biopsi, 

eller som får udført en konus, skal kun have et komplikationsskema, såfremt der opstår en komplikation til 

indgrebet. I disse tilfælde skal der således ikke oprettes et operationsskema, idet indgreb i forbindelse med 

udredning indberettes i ”Anamnese og udredning/stadieinddeling”. 

6.5 Patologi 
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Præparater fra samme forløb indberettes i samme skema. Det betyder, at hvis der fx er taget en biopsi, eller 

der er modtaget væske som en del af patientens udredning, og patienten bagefter går til operation, skal svar 

på alle disse indberettes i samme skema. Du kan genåbne og tilføje fx operation eller lymfeknuder. Som 

noget nyt skal patologerne også indberette svar på konuspræparat for cervixcancerpatienter. 

Hvis der er tale om et recidivpræparat eller en nyopstået primærcancer, skal patienten have oprettet et helt 

nyt forløb og i dette et nyt patologiskema. Se afsnit 7.2 og 7.3 for mere information om dobbeltforløb.   

Du skal være opmærksom på, at hvis du træffer et valg i indtastningen, der åbner yderligere mulighed for 

besvarelse, men du vælger at lukke dette igen ved at vælge noget nyt, så slettes de informationer du 

eventuelt har udfyldt. Eksempelvis, hvis du trykker ”Pleuravæske” i ”Præparat” og udfylder under ”Væske”, 

men du derefter vælger ”Pleuravæske” fra igen, så slettes det du har udfyldt.  

OBS! Hvis der er fjernet lymfeknuder under operationen, så husk at markere disse som præparat også. 

Synkrontumorer: Ved indberetning af synkrontumorer, skal du tage udgangspunkt i den mest alvorlige af de 

to, fx ift. stadie og/eller histologi. Diagnosen fra denne vælges, og der indberettes beskrivelse af præparater. 

Under operationspræparat skal du svare ja til ”Synkrontumor” og angive den anden primærtumor her. 

6.6 Den postoperative sygepleje 

 

Den postoperative sygepleje skal indberettes på alle ovarie-, tuba- og peritonealcancere, borderlinepatienter 

samt patienter opereret for corpuscancer og endometriehyperplasi med atypi.  

Når du opretter skemaer under ”Sygeplejeforløb”, så kan du kun begynde med et ”Sygepleje: 

forundersøgelse – dag 2”. Begynd ved at trykke ”vælg” ud for ”Sygeplejeforløb”, så linjen markeres med 

mørkegrøn, jf. nedenstående. 
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Tryk derefter på knappen ”Opret underskema”, jf. ovenstående. Er det det første skema under 

”Sygeplejeforløb”, så kan du kun vælge ”Sygepleje: forundersøgelse – dag 2”. Tryk ”Opret”, hvorefter du 

føres direkte ind i skemaet og kan påbegynde indberetningen på patienten.   

Hvis du vil indberette eks. dag 3, så skal du derefter oprette ”Sygepleje: dag 3-5”. Hvis du har skemaet 

”Sygepleje: forundersøgelse – dag 2”, så tryk ”X” i højre hjørne i den mørkegrønne bjælke og svar ”Nej” til at 

slette det tomme skema. Tryk derefter ”Vælg” udfra ”Sygepleje: forundersøgelse – dag 2”, så den nu bliver 

markeret med mørkegrøn, jf. nedenstående.  

 

 Tryk igen på knappen ”Opret underskema” og vælg ”Sygepleje: dag 3 – 5” eller ”Sygepleje: udskrivelse”, jf. 

nedenstående. OBS! Vær opmærksom på at oprette ”Sygepleje: udskrivelse som det sidste skema. Det 

betyder, at hvis du vil indberette udskrivelsen, og patienten eksempelvis har været indlagt til og med dag 4, 

så skal der ligge ”Sygepleje: Forundersøgelse – dag2” og ”Sygepleje: dag 3-5”, inden du opretter skemaet for 

udskrivelse. Du kan efterlade skemaerne forundersøgelse-dag 5 tomme, men de skal oprettes.  
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De nye sygeplejeskemaer er lavet således, at de alle ligger på samme side. Det betyder, at du kan begynde 

indberetning på eksempelvis dag 0, selvom det præoperative endnu ikke er indberettet.  

For at indberette på eks. dag 2, skal du i skemaet ”Sygepleje: Forundersøgelse – dag 2” have angivet, at 

patientens gynækologiske cancerdiagnose er bekræftet under operationen, samt hvilken postoperativ dag 

patienten er modtaget. Så åbnes de postoperative dage og du kan begynde indberetningen.  

  

6.7 Kontrolforløb (= opfølgningsforløb) 

 

Indberetning af kontrolforløb gøres ved at udfylde et kontrolskema for hvert kontrolbesøg patienten har 

haft.  

Det er særligt vigtigt med fokus på evt. opdaget recidiv eller progression i patientens sygdom.  

6.8 Onkologi 

DGCD databasestyregruppen har besluttet, at onkologien ikke længere skal indberettes via KMS. I stedet 

arbejdes der på at hente data ind direkte fra Landspatientregistret (LPR).  
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7.0 Særlige forløb i DGCD 

7.1 Neoadjuverende forløb og diagnostiske indgreb 

Et neoadjuverende forløb registreres ved at afstå fra den primære operation i ”Anamnese og 

udredning/stadieinddeling”, jf. nedenstående.  

 

Hvis patienten derefter vender tilbage til operation, oprettes et operationsskema, og der svares, at der er 

udført intervalkirurgi og ”ja” til, at der er givet kemoterapi for nuværende gyn.cancer inden operationen, jf. 

nedenstående.
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7.2 Recidiv 

Opdagelsen af et recidiv registreres i et kontrolskema i forløb 1 og evt. behandling af dette registreres i 

forløb 2, jf. nedenstående. 

 

Du opretter et nyt forløb ved at trykke ”Forløb” i øverste lysegrønne bjælke på siden og derefter vælge 

”Opret”, jf. nedenstående. 

 

Derefter bliver du ført til samme side, som når du opretter en helt ny patient i KMS, jf. nedenstående.  

1 

2 
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7.3 Ny primær gynækologisk cancer 

Hvis patienten får en ny primært opstået diagnose af dem, der inkluderer i DGCD, så skal der oprettes et 

forløb nr. 2, jf. nedenstående.  

 

For oprettelse af et forløb nr. 2, se afsnit 7.2, om recidiv.  

1 

2 
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7.3 Flyt forløb 

Som udgangspunkt er det ansvarshavende afdeling (se afsnit 1.3), der skal indberette patienten til DGCD. 

Det kan dog ske, at patienten påbegyndes på en afdeling, og behandlingsansvaret overflyttes til en anden 

afdeling. Et eksempel kan være en cervixcancerpatient, der er stadieinddelt i Aarhus, og hvor det vurderes, 

at hun skal trakelektomeres på Rigshospitalet. I sådanne tilfælde skal patientens forløb flyttes fra Aarhus til 

Rigshospitalet.  

Den afdeling, der afgiver patienten, er ansvarlig for at flytte hende. Det gøres ved at trykke ”Forløb”, øverst 

til venstre i skærmbilledet, jf. nedenstående. Der vælges derefter ”Flyt”. 

 

Derefter kommer en liste frem med mulige afdelinger at overflytte til. Den ønskede afdeling vælges, og der 

trykkes ”Gem”, jf. nedenstående.  
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Patienten er nu overflyttet, og modtagende afdeling overtager indberetningen. I forløbsoversigten, kan du 

yderst til højre se ”tidl. afdeling", jf. nedenstående.  

 

Tidligere afdeling vil stadig kunne se patientforløbet, men har ikke rettighed til at indtaste.  
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8.0 Kontakt 

Ved problemer med indtastning i KMS og Analyseportalen kan du henvende dig på flg. måde: 

 Send en mail til KIDsupport@regionh.dk eller  

 Ring til KIDsupport på tlf. 2999 7893 

 

 

Kontaktperson for DGCD: Mette Roed Eriksen 

Tlf.: +45 6124 7405 

Mail: mette.roed.eriksen.01@regionh.dk 

 

Forskningssekretær Lis Taaning  

Tlf.: +45 5115 4668 -  kun ti- og torsdag 

Mail: lis.taaning@regionh.dk 

 

 

 

  
Region Hovedstaden 

Center for It, Medico og Telefoni 

Systemforvaltningsenheden Paraklinisk & Administrativ 

Borgervænget 7, 3. 

DK-2100 København Ø 

 

Formand for databasen: 

Professor, overlæge, dr.med. Claus Høgdall 

Tlf.: +45 3545 8227 Fax: +45 3545 4285 

Mail: claus.hogdall@regionh.dk 
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