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Status for databasen 

Dansk Palliativ Database nærmer sig med hastige skridt 3000 patienter. De fleste  steder er 
indtastningen rigtig godt i gang, men nogle er endnu ikke er kommet i gang. Vi opfordrer til, at de 
sidste hurtigst muligt kommer i gang med indtastningen i databasen. 
 
Der arbejdes i øjeblikket med Fejl og mangel-rapporter, som er et skridt på vejen til at udvikle 
indikatorrapporter på de ni udvalgte indikatorer. Dette har givet en del udfordringer i samkøringen 
med data fra Landspatientregisteret (LPR), og afgrænsning af de rette patienter. Diagnosekoder for 
specialiseret palliativ indsats benyttes ikke alle steder og samtidig er nogle SKS-koder ikke så 
specifikke, at der kun er tale om patienter, der modtager palliativ indsats. Vi håber, at der inden så 
længe er udarbejdet korrekte Fejl- og mangel-rapporter, så vi kan udsende opgørelser til hver 
enkelt enhed, der viser, hvilke mulige fejl, der er, når DPD samkøres med LPR: Er der patienter i 
DPD, som ikke er i LPR, så kan det betyde, at enheden mangler at få registreret ydelser i LPR. Er 
der patienter i LPR, som ikke er i DPD, så kan det være manglende indtastning i DPD. Kontrol af 
DPD i forhold til LPR er et krav fra Sundhedsstyrelsen, og bidrager til at sikre bedst mulig kvalitet 
af både DPD og LPR.  
 
Hjemmesiden 
� Oftest stillede spørgsmål 

På hjemmesiden www.dmcgpal.dk, har vi samlet de oftest stillede spørgsmål til databasen og vores 
svar. Vi håber, at dette kan være en hjælp ved at sikre et hurtigt svar på jeres spørgsmål. Skulle der 
være andre spørgsmål til DPD, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os enten på mail eller 
telefon. 
� Nyt KMS-Dataskema  
KMS-dataskemaet er nu blevet opdateret med kategorierne ’ukendt’ i spørgsmål 13-15 om det 

sociale. Det nye KMS-dataskema kan hentes her: http://dmcgpal.dk/files/dataskema_270710.pdf 
 
 
Introduktion til analyseportalen 

Data fra jeres egen afdeling er nu tilgængelig i analyseportalen, men det kræver nogle færdigheder 
at foretage analyserne. Vi arbejder på at planlægge en række standardanalyser, og planlægger at 
afholder DPD-møder forskellige steder i Danmark til efteråret med et introduktionsprogram til 
analyseportalen og vil her vise jer de muligheder, der er, for at arbejde med disse data. Mere 
information om møderne følger senere 
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Stor tak for den velvilje og det store engagement, I har vist databasen. Vi håber på et fortsat godt og 
værdifuldt fremtidigt arbejde. 
 
Fortsat god sommer 
 
Mange hilsner 
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