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Dagsorden: 1. Koncern IT og den fremtidige organisering af databasen 
2. De første resultater fra databasen 
3. Økonomi og planer for 2011 

 
Punkt 1. 
Godkendelse af referat 

Referat godkendt via mail tidligere. 
 

Punkt 2. 
KIT og den fremtidige 
organisering 
 

Der er nu kommet ny leder af Kompetence Center Øst (KCØ) og 
planen er:  

1. At få KMS til at fungere bedre 
2. At få AnalysePortalen til at fungere bedre 
3. At få løst de opgaver, der mangler.  

KCØ vil ikke kunne påtage sig udviklingsopgaver for DPD før 
tidligst i slutningen af 2011. 
 
Steffen Høgskilde, der har stået for IT-udviklingen hidtil, og 
Koncern IT (KIT) har indgået en rammeaftale for videre 
samarbejde, og vi er blevet spurgt, om vi også ønsker at fortsætte 
samarbejdet.  
 
Fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsmodeller blev 
diskuteret, og herunder blev der lagt vægt på, at vi har fået et 
godt produkt, men at det samtidig er vigtigt, at der sikres 
tilstrækkelig dokumentation, så både KCØ og Steffen Høgskilde 
har mulighed for at arbejde videre med systemet. Hvis der bliver 
mulighed for at indgå en aftale, der passer til vores behov, og 
som også kan godkendes af KCØ, vil vi derfor fortsætte 
samarbejdet med Steffen Høgskilde. 
 
De tre kompetencecentre i Danmark er slået sammen under en 
leder i Århus. Det første møde er endnu ikke afholdt og det er 
således ukendt, hvilken betydning, det vil få for DPD.   
 
Status for AnalysePortalen er, at hvert sted kan lave deres egne 
analyser, fejl- og mangelrapporten kører, og statusrapporten, som 
udgør en kontinuerlig analyse, kører også. Der mangler små 
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justeringer af fejl og mangelrapporten. 
 

Punkt 3. 
De første resultater fra 
databasen 
 

De første foreløbige resultater fra databasen blev fremlagt og 
diskuteret. Data blev præsenteret på regionsniveau pga. for stor 
usikkerhed ved præsentation af data på enhedsniveau. Flere af 
resultaterne viser store regionale forskelle. I gruppen blev 
forskellige forklaringsmodeller på de foreløbige resultater 
diskuteret. 
Der blev tilføjet enkelte rettelser i præsentationen, som hermed 
var klar til at blive præsenteret på det 1.årsmøde i DMCG-PAL 
næste dag d. 1.feb. 2011.  
Vi stiler mod udarbejdelse af Årsrapport 2010 hurtigst muligt med 
høring i april og offentliggørelse i maj 
 

Punkt 4. 
Økonomi og planer for 
2011 
 

Økonomien for 2011 ser fornuftig ud som følge af bevilling på 
550.000 kr. fra Danske Regioners Databasepulje samt ca. 
200.000 kr. fra Danske Regioners pulje til Intrastruktur på 
kræftområdet. Det er aftalt, at DPD fortsat betaler Mathilde for at 
arbejde halv tid på databasen. Endvidere er der økonomi til at 
ansætte en medarbejder mere, der skal arbejde med DPD og 
DMCG-PAL. 
Der afsættes desuden penge til rettelser og videreudvikling af 
databasen. 
 

Punkt 9 
Evt. 

Det blev foreslået, at der i DPD blev lagt vægt på at få udgivet en 
artikel i år på baggrund af data fra databasen. Der kan være 
behov for, at der nedsættes forskellige arbejdsgrupper til 
artikelskrivning. 
 

Næste møde er endnu ikke planlagt, der sendes en ’doodle’ kalenderplanlægning ud 
snarest. 
 
 
 
 
 
 


