
Referat fra TNM-udvalgsmøde 

kl. 12-15.30 den 4/2 2020 

Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, Mødelokale 'Glassalen'  

  

Deltagere: Gerda Engholm (KB), Charlotte Skovlund (KB), Henrik Mulvad Hansen (SDS), Margit Caroline 

Rasted (SDS), Sheila Kristina Kristensen (SDS), Birgitte Wittenborg Charabi (DAHANCA), Lisbet Rosenkrantz 

Hølmich (DMG), Michael Borre (DAPROCA, DMCG.dk) 

Afbud: Lene Lundvall, Marianne Nordsmark, Thomas Hasselager, Anne-Vibeke Lænkholm, Peter Holmberg 

Jørgensen 

REFERAET (MB) 

Velkomst (MB – konstitueret formand) 

Status vedr. aktionspunkter fra sidste møde 

1) SDS har i januar 2020 afholdt statusmøde med bl.a. DMCG’erne og RKKP vedr. forsinkelse og 

muligt inkomplette LPR3 uddata. Der arbejdes naturligvis intensivt for at dataleverancerne vil finde 

sted i 2. kvartal. RKKP har fået de første testkørsler til evaluering. 

2) Mx-klassifikationen fjernes. Udvalget henvendte sig til SDS, med henblik på i overensstemmelse 

med UICCs klassifikation at fjerne indberetningsmuligheden af ”Mx” klassifikationen. Behovet 

herfor er illustreret af Gerda Engholms tabeller og den deraf afledte mangelfulde komplethed af 

TNM i danske NORDCAN data. SDS har afventet aktuelle møde mhp. en endelig diskussion heraf. 

Hvor klinisk erfaring for, at spredning er usandsynlig, undlades udredning herfor, hvilket skal tolkes 

som klinisk udelukkelse af metastaser = M0. Dette er ligestillet med M0 efter udelukkelse af 

metastaser, hvor dette erfaringsmæssigt er en mulighed. Der er i gruppen fuld enighed om, at 

indlede en proces, hvor Mx-klassifikationen fjernes. 

3) Nx-klassifikationen bibeholdes, da den fortsat findes i UICC TNM-version 8, men bør retmæssigt 

udelukkende anvendes i få tilfælde, hvor ”lymfeknuderegion ikke kan vurderes” - som ved f.eks. 

”lymfeknuder tidligere fjernet”. Af samme grund kan Nx ikke afskaffes, men principielt skal N-

klassifikationen vurderes som ved M-klassifikationen, hvor der kodes N0, når den klinisk erfaring 

udsiger, at spredning ikke er usandsynlig. Afskaffelsen af ”Mx” påregnes samtidig at lede til en 

mere korrekt N-klassificering. 

4) Metastase og recidivkodning med suffiks. Der er i udvalget forståelse for, at kodning med suffikset 

”m” for metastase, ”y” for biokemisk recidiv og ”x” ved lokalrecidiv ønskes bibeholdt. Denne 

kodningsmulighed har vist sig enklere og bedre forståelig, hvilket har ledt til en bedre compliance i 

forhold til daglig kodning i klinikken – som nu går tabt. Anvendelse af disse suffiks er fortsat en 

mulighed. 

5) Kodningsvejledninger til LPR3. I den nye DMCG.dk vision 2020-23 forventes de enkelte DMCG’er 

udover generelle kodningsbøger, at udarbejde kodningsvejledninger til LPR3 inden for eget 

sygdomsområde. 

6) Tværgående TNM-kvalitetsindikatorer. Det samme gør sig gældende i forhold til, at der i RKKP 

databaserne etableres en tværgående kvalitetsindikator vedr. bl.a. TNM-kodning.  Med en sådan er 

det lykkedes DLCG at opnå en TNM-indrapportering på 93%. 

 



7) Vi har undersøgt data og statuskode AZCA0 bruges for ofte uden at blive fulgt op af statuskode 

AZCA1 indenfor 30 dage. Dette er et problem for cancerincidens-datoen, som anvendes til 

beregning af overlevelse. Koderne har følgende betydning:  

AZCA0 = anmeldelsesstatus endnu ikke angivet 

AZCA1 = ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidl. fuldt anmeldt af afd. 

Udvalget ønskes bevaret. Vedr. udvalgets eksistensberettigelse var samtlige deltagere enige om, at 

udvalget bibragte en helt unik mulighed for at samle alle interessenter ved samme bord og at 

erfaringsudvekslingen var af stor værdi. Det blev vurderet, at udvalget havde behov for at samles en 

gang årligt i januar og at man i øvrigt forventede at kunne håndtere løbene forretninger pr mail. 

Nyt kommissorium. Da udvalget ønsker at bidrage til en generel styrkelse af kodning/registrering på 

kræftområdet, vil det snævre TNM-kommissorium skulle revideres mhp. godkendelse i DMCG.dk FU. 

NORDCAN har fået en ny platform: https://nordcan.iarc.fr/en  Endnu er kun incidens og dødelighed 

inkluderet, mens prævalens, overlevelse og fremskrivning senere bliver inkluderet. Den nye platform 

findes kun på engelsk, men den gamle platform som også kan bruges på dansk, vil være tilgængelig til 

alt er implementeret i den nye, inklusive kræftstatistikark på dansk.  

TNM-studier. Gerda arbejder på en publikation om udvikling i tnm-stadiefordeling i Danmark 2004-

2018 på basis af T, N og M registreringerne i det danske cancerregister. Diagnosegruppering vil benytte 

grupperne i version 7 af TNM-publikationen. Vi vil bl.a. se på om udviklingen i fordeling er korreleret 

med start af pakkeforløb. For mange kræftformer er der en stor andel missing og en intension er at 

belyse om det især skyldes bruges af koden MX som ikke er gyldig fra version 7. Vi vil også se på om der 

er variation i missing procent med region og alder. For enkelte kræftformer vil stadiespecifik relativ 

overlevelse også blive beregnet.  

Ny formand. Gruppen ønskede at MB fortsatte som konstitueret formand. DMCG.dk FU har i henhold 

til det eksisterende kommissorium den endelig udpegningsret. 

Eventuelt. Intet. 

Deltagelse i UICC årsmøde.  Der afholdes ikke møde i UICC 2020.  

Ny mødedato: 4. februar 2021, kl. 12 – 15. Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 Kbh. Ø. 

https://nordcan.iarc.fr/en

