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Første årsrapport for Dansk Palliativ Database! 

Vi er som bekendt i fuld gang med at lægge sidste hånd på den første årsrapport for Danske 
Palliativ Database. 
 
Årsrapporten har været til gennemlæsning i bestyrelsen og siden i høring blandt alle tilknyttede 
institutioner. Vi bearbejder nu høringssvarene, og regner med i september måned at sende 
årsrapporten til revisionspåtegnelse i Enhed for Klinisk Kvalitet, og når vi efterfølgende modtager 
årsrapporten, vil den blive offentliggjort på DMCG-PAL’s hjemmeside www.dmcgpal.dk. 
Undervejs i udarbejdelsen af årsrapporten fik vi rigtig god hjælp fra de deltagende enheder, og det 
vil vi gerne takke varmt for.  
 
Årsrapporten viser en meget fin datakomplethed og nogle ret markante resultater med store 
forskelle, både mellem regioner og enheder. Vi synes i sekretariatet, at der er kommet en meget 
væsentlig årsrapport ud af arbejdet.  
 

 

Tilsyn 

Tilsyn på sygehusafdelinger er en del af den specialiserede palliative indsats, og tilsyn i andre 
afdelinger, tæller derfor på lige fod med ambulante besøg og indlæggelser som en specialiseret 
palliativ kontakt. Det er derfor vigtigt at også tilsynene indtastes i DPD ( dette har mange gjort, 
men enkelte palliative teams har ikke været opmærksomme på det).  
 

 

Uspecifikke SKS-koder 

Som I sikkert allerede ved er der er nogle palliative teams, der ikke har specifikke sks-koder, dvs. 
koder, som kun benyttes til patienter, der modtager specialiseret palliativ indsats. Det er 
problematisk, når vi sammenkører data i databasen med LPR, da vi således får en del ’fejl’, som 
udelukkende skyldes, at sks-koden ikke er specifik. Vi er klar over, at det er vanskeligt at få rettet 
op på, da tildeling af nye sks-koder sker i regionerne. Vi kan derfor kun opfordre til at de palliative 
teams med uspecifikke koder også selv lægger pres på regionerne for at få ændret praksis. 



 
 

 

 

Fejl- og mangelrapporter 
Fejl- og mangelrapporterne i AnalysePortalen er ved at undergår nogle større ændringer. I skal 
derfor ikke bruge tid på fejl- og mangelrapporterne på nuværende tidspunkt. Vi sender en mail til 
alle afdelinger, når fejl- og mangelrapporterne igen fungerer. 
 
 
Økonomisk støtte til drift af DPD 

Danske Regioner har ændret praksis for hvordan der uddeles bevillinger til de forskellige kliniske 
kvalitets databaser. Kort fortalt opdeles databaserne efter et såkaldt stratificeringskoncept. De 
databaser der bliver vurderet til at være ’model 1’ får en større bevilling end databaser der 
vurderes til at være ’model 2’. Databaserne vurderes på forskellige faktorer som fx 
patientvolumen, sygdommens alvorlighed og offentlig interesse. Dansk Palliativ database er 
kommet i model 1, hvilket er glædeligt. Driftsstøtten, der er bevilliget til 2012, er dog kun ca. 
halvdelen af det ansøgte beløb.  
 
En anden ændring er at databaserne ”godkendes” for en treårig periode, og ikke som tidligere for 
en etårig periode. De økonomiske bevillinger gives dog kun for en etårig periode og for at DPD 
fortsat kan modtage økonomisk støtte de næste 2 år, skal vi leve op til Danske Regioners krav til 
kliniske kvalitets databaser, herunder fortsat at opretholde en høj grad af datakomplethed og at 
udarbejde årsrapport for databasen inden årets udgang.  
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