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Status for indtastning i Dansk Palliativ Database 

I Dansk Palliativ Database (DPD) var der pr. 1. december registreret 5973 patienter (antallet af 
indtastede patienter er lavere, idet patienter kan være indtastet af flere enheder), hvilket er 
markant over det forventede antal på 4000-5000 patienter per år. Yderligere ved vi ved, at nogle 
enheder ikke er helt a jour med indtastningen. Grafen nedenfor viser udviklingen i indtastningen i 
databasen fra februar til november. 
 

Antal henviste, der er indtastet i Dansk 

Palliativ Database, fordelt på måneder
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Indtastningen i DPD fungerer de fleste steder rigtig godt, og 34 ud af 37 palliative funktioner taster 
i databasen. Det er et rigtig flot resultat for så ”ung” en database, der har eksisteret i knap et år. Så 
en stor tak til alle for jeres indtastning og arbejde trods de forskellige udfordringer, der har været. 
Vi håber, at de sidste tre palliative funktioner snarest kommer i gang med indtastningen.  
 

Indtastning af de sidste patienter til årsrapporten for 2010 

I 2011 skal den første årsrapport for Dansk Palliativ Database udarbejdes. For at få så komplet et 
datamateriale for 2010 som muligt, er det vigtig, at så mange patienter som overhoved muligt er 
indtastet. Vi vil derfor opfordre jer til, at i senest den 31. januar 2011 har indtastet ALLE jeres 

patienter i databasen, da de ellers ikke kommer med i årsrapporten for 2010. Årsrapporten vil i så 
fald give et forkert resultat for jeres enhed. 
 

 



 
 

 

Fejl- og mangelrapporter 
Fejl- og mangelrapporterne er nu tilgængelige i AnalysePortalen under ”fællesrapporter”, og vi vil 
gerne opfordre jer til at gå ind og se på dem. Fejl og mangelrapporterne dannes ved at data i 
databasen sammenlignes med LPR (som indeholder data fra jeres patientregistreringssystemer). 
På denne måde opstår der to forskellige fejltyper: 

• Fejltype I (tabel 3A i Fejl- og mangelrapporten): Patienter som er tastet i databasen, men 
som ikke er i LPR 

• Fejltype II (tabel 5A i Fejl- og mangelrapporten): Patienter som er i LPR, men ikke er i 
databasen 

Det er hovedsagligt disse to fejltyper, som vi gerne vil have jer til at gennemgå og rette enten i 
jeres patientregistreringssystem eller i databasen, alt efter fejlen. Har I brug for lidt vejledning om, 
hvordan man kommer ind og ser på rapporterne eller til, hvordan de skal tolkes, må I meget gerne 
kontakte Mathilde på mras0077@bbh.regionh.dk. I tabellerne er det muligt at se de oplysninger, 
der er indberettet i patientregistreringssystemet ved at klikke på patientens cpr.nr., hvilket kan 
være en hjælp til at identificere problemet.  
Tabellerne 2A og 4A viser de patienter, der har været i kontakt med palliativ indsats før 2010. 
Disse patienter skal ikke være i databasen og fremgår derfor også som fejl.  
Vi er klar over, at det kan virke overvældende med disse tabeller, som desværre endnu ikke er helt 
så pædagogisk opbygget, som man kunne ønske sig. I næste version vil vi revidere figurteksterne 
og fodnoterne, så de kommer til at indeholde lidt mere forklaring. Vi håber dog, at når først I har 
set tabellerne og ved, at det er tabel 3A og 5A, i skal koncentrere jer om, at så løser det sig 
alligevel. Men som sagt gennemgår vi det meget gerne med jer. 
 
Registrering af tilsyn på ikke-palliative sygehusafdelinger 

Vi har erfaret, at ikke alle palliative teams, der går tilsyn på en anden afdeling, har fået registreret 
disse tilsyn. Det er meget vigtigt, at dette bliver gjort fremover. Vi vil gerne tale med de teams, der 
ikke har fået det gjort hidtil, om hvordan dette kan korrigeres.  
 
Korrektion af SKS-koder 

Der er nogle palliative teams, der endnu ikke har fået specifikke sks-koder, altså koder, som kun 
benyttes til patienter, der modtager specialiseret palliativ indsats. Det er problematisk, når vi 
sammenligner data i databasen med LPR, da vi således får en del ’fejl’, som udelukkende skyldes, 
at sks-koden ikke er specifik. Vi håber, at vi sammen kan få rettet op på dette hurtigst muligt. 
 

Undervisningsdage i AnalysePortalen 

Undervisningsdagene i AnalysePortalen i Århus og København blev afholdt den 24. og 29. 
november. Det var et par meget inspirerende dage, og til foråret planlægger vi at afholde 
yderligere undervisning. Materiale fra undervisningen – som viser, hvordan man bruger 
AnalysePortalen - finder i her: http://dmcgpal.dk/files/undervisning241110mg.pdf 
 
De første foreløbige resultater fra Databasen 

På det første årsmøde i DMCG-PAL den 1. feb. 2011 fremlægges de foreløbige resultater fra Dansk 
Palliativ Database. Dagens program indeholder endvidere arbejdet med kliniske retningslinier og 
uddannelse indenfor det palliative felt. Hele programmet for årsdagen kan ses her: 
http://www.dmcgpal.dk/default.asp?Action=Details&Item=505 
 
 



 
 

Fortsat økonomisk støtte til drift af DPD 

Vi har netop modtaget besked fra Danske Regioner om, at der er bevilget driftsstøtte til DPD også i 
2011, hvilket er meget opmuntrende. 
 
Alt i alt synes vi, at det første år er gået rigtig godt for DPD, og vi glæder os meget til at få 
udarbejdet vores første årsrapport, der beskriver resultaterne, og dermed får frembragt en masse 
vigtige tal om den palliative indsats i Danmark. 
 
Sekretariatet holder lukket mellem jul og nytår. 
 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for et godt og udbytterigt samarbejde i 
2010, samt jeres store engagement og arbejde. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i det nye år 
og glæder os til 2011.  
 

 
Mange julehilsner 
 
Mogens Grønvold   Mathilde Rasmussen 
Formand for DPD’s bestyrelse DMCG-PAL’s sekretariat 


