
 
- Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for palliativ indsats  

 

 
 

Referat nr. 13 
 
Referat fra mødet i bestyrelsen for Dansk Palliativ Database den 08.06.2010  
 
Til stede: Helle Bjørn Larsen, Mette Asbjørn Neergaard, Mogens Grønvold 

og Mathilde Rasmussen 
 

Referent: Mathilde Rasmussen 
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 
3. Status for KMS 
4. Status for AP (analyseportal), indikatorberegning m.v. 
5. Bestyrelsens fremtidige sammensætninger 
6. Økonomi og budget 
7. Plan for fremtidige møder 
8. Evt. 

Punkt 1. 
Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste møde godkendes 
 
 

Punkt 2. 
Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendes 
 
 

Punkt 3. 
Status KMS 

Arbejdet med KMS er næsten færdigt, der mangler nogle enkelte 
justeringer bl.a. ”ved-ikke”-kategorier for enkelte variable. 
Status for KMS er, at der er indtastet 1350 patienter i databasen. 
26 ud af 35 institutioner er i gang med indtastningen. Af de 
resterende 9 er 2 nystartede, 2 har der været kontakt til den 
seneste måned og 5 er der ikke kontakt til. Der vil blive taget 
kontakt  til de 5 enheder, som vi endnu ikke har været i kontakt 
med. 
Udtræk fra LPR kører endnu ikke optimalt, der har vist sig 
forskellige problemer fx SKS-koder, der ikke er specifikke nok. 
Der er behov for at mødes med Steffen og få klarhed over de 
forskellige problemer. 
Når udtrækket fra LPR kører vil der være behov for at 
sammenligne indtastningerne med LPR og undersøge 
uoverensstemmelser. Organiseringen af dette arbejde er ikke helt 
fastlagt, men der kan være behov for at have 
studentermedhjælperne til dette arbejde.  
 

Punkt 4. 
Status AP 

Der er nu adgang til analyseportalen (AP) og det er muligt at lave 
analyser på egne data. Der blev vist en kort præsentation af de 
muligheder institutionerne har i AP. Endvidere blev ideen om at 
tage ud og holde nogle temadage om DPD i de forskellige 
regioner diskuteret. Det er tanken at temadagene vil omhandle 
indtastning i databasen og analyser i AP. Der var opbakning til 
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afholdelse af sådanne temadage. 
 

Punkt 5. Bestyrelsens 
sammensætning 

Opdatering af bestyrelsens sammensætning: Anne Marie 
Kjærsgaard er trådt ud af bestyrelsen og Helle Bjørn Larsen er 
trådt ind i bestyrelsen. 
Det besluttes, at bestyrelsen skal bestå af 2 repræsentanter fra 
hver region – en fra hospice og en fra palliativ team/enhed. 
Bestyrelsen skal suppleres op med medlemmer fra de regioner, 
der mangler, ved at skrive ud til alle relevante institutioner i 
regionen med kopi til regionen.  
 

Punkt 6. Økonomi Budgettet er ikke færdigt, men det vil blive fremsendt, når det 
sidste arbejde med databasen fra KMS er færdiggjort. 
 

Punkt 7. Plan for 
fremtidige møder 

Der er planlagt bestyrelsesmøder for resten af året og videre ind i 
2011 på følgende datoer: 
Den 31 aug., 29 nov. og 31 jan. 
Mødedatoer og steder kan også ses på www.dmcgpal.dk 
 

Punkt 8. Evt. 1)Hjemmesiden 
Hjemmesiden er nu blevet opdateret og de nyeste versioner af 
retningslinier for indtastning og KMS dataskema er tilgængelige 
fra hjemmesiden. Det er planen, at der endvidere tilføjes et punkt 
med ofte stillede spørgsmål, da flere spørgsmål går igen i 
henvendelserne om indtastningen i databasen. 
2) Reform af registrering på sundhedsområdet 
Det blev fremlagt at der er ved at ske en reform af al registrering 
på sundhedsområdet og Sundhedsstyrelsen har nedsat en ny 
dokumentationsenhed. Der er et ønske om, at kvalitetsdata i 
højere grad benyttes til styring og planlægning og at der foregår 
en relevant registrering af data. Det er endnu usikkert hvad dette 
vil få af betydning for DPD.   
3)Fremtiden 
DPD er kommet godt i gang, og det påtænkes at der i fremtiden 
arbejdes mere med fokus på kvaliteten af den palliative indsats. 
Det blev kort drøftet, hvad outcome er i en palliativ kontekst, og 
hvordan er det ønskeligt at måle kvaliteten i en sådan kontekst. 
De pårørende blev nævnt som en mulighed for at måle kvaliteten.  
 

Næste møde er den 31 august 2010 i København 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


