
Referat fra mødet i DPD’s bestyrelse den 28/11-2011 

Til stede: Mogens Grønvold, Thomas Feveile, Helle Tingrupp, Dorit Simonsen, Bettina 

Kotasek, Helle Bjørn Larsen, Anette Damkier, Lau Caspar Thygesen, Kristine 

Halling Hansen og Mathilde Rasmussen. 

Referent: Kristine Halling Hansen og Mathilde Rasmussen 

Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 

2) Lancering af årsrapport – Skal der gøres noget særligt? 

3) Opfølgning på årsrapport – ændring af standarder for indikatorerne 

(Bilag 1) 

4) Økonomi - budget 

5) Orientering/godkendelse af kontraktudkast fra IQ-Care (Bilag 2 og 3) 

6) Bogholderi og regnskabsfunktion 2012 (Bilag 4) 

7) Forskning: 

• Forskningsbestyrelse 

• Ansøgning om udtræk fra DPD 

• Aftale om præmisser for forskning 

8) Retningslinjer for anvendelse af EORTC-skemaet 

9) Indførelse af follow-up EORTC-skema? 

10) Kort opdatering om pårørende evaluering 

11) Udviklingspulje fra EKK 

12) Næste møde, møder 2012 

13) Evt. 

Punkt 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde og dagsorden godkendes 

Punkt 2. 

 

Det blev diskuteret, om der skal gøres noget særligt i forbindelse med 

lancering af den første årsrapport fra DPD. Der var enighed om at udarbejde 

en pressemeddelelse, hvilket kan imødekomme den bekymring fra feltet for, 

hvordan tallene fra årsrapporten vil blive forstået og brugt.  

 

Punkt 3. Indikatorerne blev gennemgået og det blev vedtaget at ændre standarden for 

indikator 1 fra 75 % til 80 % allerede fra i år (2011). Standarden for de 

resterende indikatorer fastholdes og vil blive diskuteret igen efter næste 

årsrapport.  

Punkt 4. Regnskab for bevillingen fra Sundhedsministeriet og regnskab for midler fra 

Danske Regioner 2010 er afsluttet, indsendt og godkendt. 

Bevillingen til 2011 er på 550.000 kr. + 228.750 kr. Der er ansøgt om at få lov 

til at bruge de 228.750 kr. til betaling af det sidste udviklingsarbejde fra IQ 

Care. 

Bevillingen til DPD i 2012 er på 539.750 kr. (inkl. 180.000 kr. til 

Kompetencecenter Øst) og er således skåret kraftigt ned, sammenlignet med 

2011. Det er håbet, at bevillingen til 2011 kan være med til at dække 

udgifterne i 2012.  



Punkt 5. kontraktudkast fra IQ-Care blev diskuteret, og der var opbakning til indgåelse 

af en aftale, så det sidste udviklingsarbejde og dokumentation kan blive 

udarbejdet. Kompetencecenter Øst og RKKP har endvidere gennemlæst og 

kommenteret kontrakten og der er fra deres side opbakning til, at vi indgår en 

kontakt med IQ-Care. 

Punkt 6. Databasernes Fællessekretariat overtager fra 2012 bogholderi og 

regnskabsfunktion for alle databaserne. Regninger fra drift skal således fra 

2012 sendes direkte til Databasernes Fællessekretariat. Hvis der er 

fastansatte, der lønnes direkte, er der dog mulighed for der udbetales 

lønmidler direkte til databasen. 

Punkt 7. Andre databaser har nedsat en forskningsbestyrelse til at tage sig af 

forskningsspørgsmål. Der er en del uafklarede spørgsmål i forbindelse med 

forskning i data fra kliniske kvalitetsdatabaser og RKKP har derfor nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal se på dette. 

Det blev besluttet at DPD også nedsætter en forskningsbestyrelse, i første 

omgang bestående af de samme personer som i databasebestyrelsen, og 

afventer RKKP arbejdsgruppens arbejde. Det blev diskuteret, at det på sigt er 

ønsket, at de personer, der sidder i forskningsbestyrelsen, har et vist kendskab 

til registerforskning. 

Kommissoriet for DPD skal tilføjes: 

• Forskningsbestyrelsen, foreløbig med de samme medlemmer som 

databasebestyrelsen, er midlertidig, og vi afventer resultaterne af 

arbejdet i RKKP arbejdsgruppen 

• Processen for forskningsansøgninger skal beskrives nærmere  

• Præcisering af retningslinjer for publikationer fra DPD 

Punkt 8.  Der har været behov for ændringer i forbindelse med EORTC-skemaet. Teksten 

i indtastningsskemaet ændres, således at der er mere information om EORTC-

skemaet og der tilføjes kategorien ”nej – kognitiv forstyrret´´ og kategorien 

”udfyldt med hjælp fra personale”.  

 

Der holdes fast i, at indikatoren udregnes på baggrund af de spørgeskemaer, 

der er udfyldt 3 dage før eller på dagen for første kontakt. De skemaer, der 

ikke er udfyldt indenfor denne tidsafgrænsning, vil vi gerne have indtastet i 

databasen, da de har en værdi, selv om de tæller ikke med i udregningen af 

indikatoren.   

Punkt 9-13 Punkterne blev udskudt til næste møde 

Næste møde er endnu ikke fastlagt 

 


