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Status for databasen
I Dansk Palliativ Database (DPD) er der pr. 1. september registreret 3216 patienter (antallet af
indtastede patienter er 3677, idet patienter kan være indtastet af flere enheder), og
forventningerne til antallet af nye patienter i databasen per år er nu opjusteret til ca. 6000.
Grafen nedenfor viser udviklingen i indtastningen i databasen fra februar til august.
Antal henviste, der er indtastet i Dansk Palliativ
Database, fordelt på måneder
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Der er stadig steder, som endnu ikke er kommet i gang med indtastningen i databasen og vi
opfordrer til, at de sidste hurtigst muligt kommer i gang med indtastningen.
Tekniske udfordringer
Vi har desværre oplevet, at opkoblingen med F5 koder for institutioner udenfor Region
Hovedstaden til tider har givet anledning til problemer med at taste i databasen. Problemet ligger
ikke hos DPD, men der har været problemer med den server i Region Hovedstaden, som DPD og
andre databaser er tilkoblet. Koncern IT har netop meddelt, at for at minimere driftsproblemerne
er systemerne flyttet til de nyeste og hurtigste af regionens servere. Vi håber derfor, at der
fremover vil være færre tekniske problemer og der skal lyde et stort tak for Jeres tålmodighed og
velvilje til at taste på trods af de tekniske udfordringer.
Undervisning i Analyseportalen
Data fra jeres egen afdeling er nu tilgængelig i analyseportalen, men det kræver nogle færdigheder
at foretage analyserne. Vi har derfor planlagt to undervisningsdage, som indeholder en
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introduktion til Analyseportalen samt mulighed for at stille spørgsmål til indtastningen i
databasen.
Undervisningsdagene bliver følgende:
•
•

Den 24. november 2010 i Århus, kl. 12:30-1600
Den 29. november 2010 i København, kl. 10:00-13:30

Vi håber, at alle enheder har mulighed for at være repræsenteret, gerne med alle de
medarbejdere, der arbejder med DPD. Tilmeldingen sker til Mathilde Rasmussen på følgende mail:
mras0077@bbh.regionh.dk senest den 1. november 2010. Et mere detaljeret program for dagen
udsendes senere, og bliver tilgængeligt på vores hjemmeside www.dmcgpal.dk.
Nyt KMS dataskema
KMS dataskemaet fra juli manglede afkrydsningsbokse flere steder og der er derfor lagt en ny
version på nettet, hvor fejlen er rettet. Hent den nyeste version af KMS dataskemaet her:
http://dmcgpal.dk/files/dataskema_270710.doc
Bestyrelsen i DPD
Bestyrelsen i DPD er blevet udvidet for at sikre repræsentation fra alle regioner. En region mangler
at udpege et bestyrelsesmedlem, ellers er alle regioner repræsenteret med hhv. én repræsentant
fra hospice og én fra palliativt team/enhed. listen over bestyrelsesmedlemmerne kan ses her:
http://www.dmcgpal.dk/default.asp?Action=Details&Item=376.
Stor tak for det store engagement, I har udvist. Vi håber på et fortsat godt og værdifuldt fremtidigt
arbejde, og ser frem til nu kan kunne producere resultater både for de enkelte afdelinger og
samlet.
Mange hilsner
Mogens Grønvold
Formand for DPD’s bestyrelse
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