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DPD 2020: 
Stor aktivitet og meget nyt

• COVID-19 og Rigsrevisionen

• Opbygning af Årsrapport

– Det primære er nu alle diagnoser samlet, frem for opdelt 
kræft/ikke-kræft – suppleres af opdelte analyser

– Ny struktur for kommentering 

– Nye grafer og lay-out

• Nye supplerende indikatorer

– Indikator 6: Opfølgende symptomscreening

– Ændring i symptomscore over tid

• Implementering af krav til inklusion i DPD
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Hovedresultater

• Lidt færre patienter (se 
senere): 8.276 modtaget

• Modtages fortsat sent 
(median levetid uændret 37 
dage)

• Små udsving i indikatorer (se 
næste slide)

• Fortsat et tilbud primært til 
kræftpatienter
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Indikatorresultater samlet
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Nyt lay-out og grafik
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Ændringer i henviste og modtagne 
fra 2019 til 2020

• Patientniveau:
– 2% færre henviste

– 1% færre modtagne

• Forløbsniveau:
– 5% færre henvisninger

– 3% færre modtagne

Fortolkning: 
1. COVID-19 førte til et fald i antal henvisninger, der var større 

end faldet i kapaciteten til at modtage patienter, hvilket samlet 
set havde en svagt positiv effekt på indikatorerne 1 og 2

2. Ingen tegn på positiv ‘effekt’ af Rigsrevisionens beretning
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Dårligere tal for patienter med 
andre diagnoser end kræft

Indikator Kræft Ikke-kræft

1 Adgang 83 73

2 Ventetid 76 73

3 Andel 49 2

4 Symptomscreening 61 56

5 Tværfaglig konf. 69 68
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Konklusioner 2020
• Databasen brugt og anerkendt mere end nogensinde

• Tallene blev dog ikke bedre: 

– Svagt fald i antal henvisninger, der oversteg svagt fald i 
kapacitet, gav svag stigning i ‘modtagelses-indikatorerne’ 1 og 
2, ellers ikke større ændringer

– Dvs. ikke reel forbedring af adgang trods Rigsrevisionens kritik 
af utilstrækkelig adgang

– ikke tidligere indsats

– ikke udligning af ulighed mellem kræft og ikke-kræft

• Rapporteringen fra DPD forøget: 

– Vigtigt med fokus på den nye indikator 6 (opfølgende 
symptomscreening)

– Nye indsigter i forløbet af symptomer og livskvalitet (næste)



Symptomlindring 

efter 1-4 ugers palliativ indsats
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Patientrapporterede symptomer  

Ni symptomer/problemer
1. Smerte 
2. Dyspnø 
3. Søvnløshed 
4. Appetitløshed
5. Forstoppelse 
6. Fatigue 
7. Kvalme/opkast
8. Følelsesmæssig 

funktion 
9. Fysisk funktion
Samlet livskvalitet

15 spørg-
smål
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Patientrapporterede symptomer i 
palliativ database

Symptomer 

rapporteres

Symptomer 

rapporteres
Symptomer 

rapporteres

2010

2016

2021

Start af palliativ indsats 1-4 uger efter start

Symptomudvikling
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Baggrund for at opgøre 
symptomudvikling

• Mange diskussioner i databasens styregruppe

• Udarbejdelse af et omfattende dokument 
omkring formål, definitioner og videre strategi 
for udvikling af nye indikatorer

• Dokumentet skal nu opdateres og forkortes
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DPD årsrapport 2020: Forbedringer opgjort

• Andel patienter, der har opnået en forbedring efter 1-4 ugers 
palliativ indsats i symptom/problem niveau dvs.

For at kunne indgå i beregninger af om en forbedring var sket, 
så skulle patienten have

1. udfyldt et EORTC skema ved start af palliativ indsats OG 1-4 uger 
efter

2. for det symptom/problem man så på, minimum have angivet ‘lidt’ 
fx have oplevet ‘lidt’ smerte ifølge EORTC-skemaet udfyldt ved 
start af palliativ indsats

3. Ikke være en ‘tilsyns-patient’

Et fald i symptomniveau? Funktions og livskvalitets problemer mindre?

1)Smerte, 2)Dyspnø, 3)Søvnløshed, 
4)Appetitløshed, 5)Forstoppelse, 6)Fatigue, 
7) Kvalme/opkast

8)Følelsesmæssig funktions problem, 9)Fysisk 
funktions problem, 10)livskvalitet ‘problem’
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Andel patienter med en forbedring efter 1-4 ugers palliativ 
indsats samlet og opdelt på hospice og teams
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Andel patienter med en forbedring efter 1-4 ugers palliativ 
indsats samlet og opdelt på region
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Det videre arbejde
• Reviderede dokument omkring udvikling af de nye 

indikatorer diskuteres og godkendes i databasens 
styregruppe

• Dokumentet udsendes i høring

• Online møde, hvor de tiltænkte nye indikatorer 
præsenteres og hvor råd til at undgå 
mistolkninger af indikatortal fremlægges  

• Egne indikatortal udsendes til palliative enheders 
ledelser sammen med (anonymiserede) tal fra andre 
enheder til sammenligning

• Nye indikatorer indføres 

10.09.21



Har I nogle spørgsmål? 

Så skriv dem gerne i chatten

10.09.21


