
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Ja 

Dansk Palliativ Database: LKT3 (andel modtagne patienter, der har udfyldt EORTC screeningskema2) 

Ja 

Patienten er 18 år eller ældre 

Ja: Alder>18  

Nej: Alder<18 (#100) 

Første kontakt var noget andet end ”tilsyn på anden afdeling uden 
samtidig tilknytning til det palliative team”  

Ja: gc_foerste_kontakt_sted NE ’4’ 

Nej: gc_foerste_kontakt_sted = ’4’ (#101) 

 

Palliativ indsats er i LKT periode dvs. fra 7.3.2017  

Ja: GC_B_DATO >7.3.2017 

Nej: GC_B_DATO  <7.3.2017 (#900) 

Ekskluder patient Nej 

Ekskluder patient Nej 

Ekskluder patient Nej 

Ekskluder patient Nej 

Ja 

 Patienten har en CAM2 score på 0 eller CAM2 score er ikke angivet  

Ja: GC_CAM_SCORE2 in (’0’, ’3’, ‘’) 

Nej: GC_CAM_SCORE2 in (’1’, ’2’) (#115) 

Ja 

Ekskluder patient Nej 

Nej Patienten indgår i 

indikator-

beregningen som 

ikke opfyldende 

indikatoren 

Palliativ indsats er startet 

Ja: gc_b_start= ’1’ 

Nej: gc_b_start=’2’ (#400) 

Nej: gc_b_start=Missing (#2) 

Ja 
Patienten indgår i 

indikator-

beregningen som 

opfyldende 

indikatoren 

AMBULANT (GC_FOERSTE_KONTAKT = ’1’): Dato for start af palliativ indsats er angivet 
OG EORTC skema2 er udfyldt OG udfyldt af patienten selv OG dato EORTC skema2 er 
udfyldt er angivet OG EORTC skema2 er udfyldt i perioden fra 7-28 dage efter første 

ambulante kontakt 

Ja: GC_B_DATO = UDFYLDT & GC_E2_UDFYLDT=’1’ & GC_E2_HELP in (’1’, ’2’) & 
GC_EORTC2_DATO = UDFYLDT & (GC_EORTC2_DATO-GC_B_DATO in (7:28))  

Nej GC_B_DATO = MISSING ELLER GC_E2_UDFYLDT NE ’1’ & GC_E2_HELP NE (’1’, ’2’) 
ELLER GC_EORTC2_DATO =Missing ELLER (GC_EORTC2_DATO-GC_B_DATO <7 OR 

GC_EORTC2_DATO-GC_B_DATO>28) 

INDLAGT (GC_FOERSTE_KONTAKT = ’2’): Dato for start af palliativ indsats er angivet 
OG EORTC skema2 er udfyldt OG udfyldt af patienten selv OG dato EORTC skema2 er 
udfyldt er angivet OG EORTC skema2 er udfyldt i perioden fra 7-14 dage efter første 

indlæggelsesdag 

Ja: GC_B_DATO = UDFYLDT & GC_E2_UDFYLDT=’1’ & GC_E2_HELP in (’1’, ’2’) & 
GC_EORTC2_DATO = UDFYLDT & (GC_EORTC2_DATO-GC_B_DATO in (7:14))  

Nej: GC_B_DATO = MISSING ELLER GC_E2_UDFYLDT NE ’1’ & GC_E2_HELP NE (’1’, ’2’) 
ELLER GC_EORTC2_DATO =Missing ELLER (GC_EORTC2_DATO-GC_B_DATO <7 OR 

GC_EORTC2_DATO-GC_B_DATO>14) 


