- Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for palliativ indsats

Referat af bestyrelsesmøde i DPD d. 5. maj 2017, Nyborg
Til stede:

Referent:
Dagsorden:

1. Velkommen til
nye
bestyrelsesmedl
emmer

Mogens Grønvold, Per Sjøgren, Thor Schmidt, Jette Søgård
Nissen, Lise Mondrup, Thomas Feveile, Helle Bjørn Larsen, Mette
Asbjørn Neergård, Mathilde Adsersen
Mathilde Adsersen
1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Ansøgning om nye midler
4. Lærings- og kvalitetsteam Palliation (LKT) vs. DPD,
orientering, status og fremtidige perspektiver
5. Månedlige rapporter til hospicer med egne data
6. Har vi brug for AnalysePortalen efter 2017? I så fald
henvendelse til RKKP
7. Status på årsrapporten 2016 og de første resultater
8. Evt. Afgrænsning af et palliativt team? SPC
Kort præsentationsrunde af deltagende bestyrelsesmedlemmer samt
orientering om resten af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er
sammensat med to repræsentanter fra hver region, en fra hospice og
en fra PT, udpegelsen til bestyrelsen sker af regionerne.
Det oplyses, at der er ikke selvstændige forretningsorden, vedtægter
mv. i DPD. Bestyrelsen hæfter ikke økonomisk. Økonomien herunder
regnskab varetages af RKKP Sekretariatet i Århus. Det er også hertil
økonomiske udlæg i forbindelse med møder/rejser skal sendes.
Det påpeges, at bestyrelsen gerne ville have været bedre orienteret i
forbindelse med LKT Palliation.
Det aftales at der sendes materiale til bestyrelsen i forbindelse med
faglige kommentarer og at det ellers i referater mm specificeres om
bestyrelsen orienteres om eller er en del af processen.

2. Godkendelse af
tidligere
referater
3. Ansøgning om
nye midler

Der er behov for at referatet udsendes på ny, evt. i pdf-format, da
flere oplevede problemer med at åbne referaterne.
Ansøgningen om økonomisk støtte til databasen for 2018-21 er
udarbejdet af Mogens og Mathilde. Bestyrelsen blev til mødet
informeret om ansøgningen. Der er benyttet samme skabelon som
tidligere, teksten er opdateret med nye tal og der er tilføjet
information om LKT Palliation.
Der har ved udmøntningen af midlerne for 2017 været varslet
ændringer i den økonomiske støtte, samt ønske om at
sekretariaterne skulle centraliseres. Det har tidligere været drøftet og
det blev besluttet at Mogens skulle sende en mail til den daværende
leder Poul Bartels. Mailen og svar blev vedhæftet ansøgningen, hvor
der blev ansøgt om uændret midler.
Svar på ansøgningen forventes i juni.

4. LKT Palliation vs. LKT Palliation projektet kører de næste to år. Projektets indhold er
DPD
udarbejdet af en selvstændig ekspertgruppe, som Mogens Grønvold
er en del. DPD er i form af indtastningssystemet KMS stillet til
rådighed til at indtaste data til projektet og efterfølgende er data en
del af databasen. Når projektet er færdigt skal der tages stilling til
hvad der efterfølgende skal ske, skal der køres videre med samme
data eller er der brug for en justering?
Det blev påpeget, at nogle i det palliative felt har oplevet, at LKT blev
udført som en del af DPD og ikke som et selvstændigt projekt. Det
præciseres derfor, at LKT er regionalt administreret med regionale
tovholdere. Det kan rundt omkring være vanskeligt at skelne DPD fra
LKT og det foreslås at der laves en model, der kan beskrive dette.
Modellen kan formidles på hjemmesiden.
Næste trin for LKT projektet er pårørendeevalueringen. Der er endnu
ikke sendt det endelige pårørendeskema ud til enhederne. I
forbindelse med udsendelsen af skemaet er der opstået nogle
juridiske spørgsmål, som er under afklaring.
5. Adgang til egne
data

Der har tidligere været adgang til egen opdaterede data løbende i
AnalysePortalen, men denne lukkes til årsskiftet.
Der er på den baggrund behov for andet værktøj. Resultaterne for
indikatorerne kan ses i Ledelsesinformationssystemerne på
hospitalerne (for de palliative teams/enheder) og ’Rehfeld’ (for
hospice). Her er det muligt hver måned at se udviklingen i
indikatoren; graf for indikatoren, patientgrundlaget (hvem tæller med
i indikatoren, hvem tæller ikke med) samt at se alle data for den
enkelte patient. Adgang til ’Rehfeld’ fås ved henvendelse til RKKP,
Thor sender manual og dokument til brugeroprettelse til Mathilde
som videreformidler dette til bestyrelsen.

6. AnalysePortalen
lukkes

7. Status
Årsrapporten

Da det kun er muligt i det nye system
(ledelsesinformationssystem/’Rehfeld’) at se indikatorerne og
baggrunden for disse er der behov for et andet system, for at alle
afdelingerne kan få adgang til alle deres data. Mogens sender
henvendelse vedrørende dette til RKKP.
Status for årsrapporten 2016 er at datagrundlaget nu er klar og der
er kørt analyser for indikatorerne, med undtagelse af indikator 2,
hvor der mangler data for variablen ’tilbudt SPI tidligere’. Udviklingen
af indikatorerne ligger nogenlunde uændret for indikator 1 og 3,
mens der ses en stigning i indikator 4 og 5.

Årsrapporten sendes til bestyrelsen i intern høring, hvis dette er
muligt inden den offentlige høring 23. maj og som minimum sendes
årsrapporten til orientering og kommentarer til bestyrelsen samtidig
med at årsrapporten sendes til Thor, der sørger for høringen.
8. Evt. Afgrænsning af Evt. Der er fra bestyrelsen et ønske om at definere SPI institutioner,
SPI
således at det bliver nemmere at afgrænse hvem der skal med i
databasen. Der er behov for at dette bliver specificeret yderligere og
efter diskussion i bestyrelsen vedtages det, at der tages
udgangspunkt i definitionen fra DSPaM. Mogens sender udkast til
kommentarer til bestyrelsen for at opnå konsensus om definition. Det
er planen at definitionen herefter sendes til alle enhederne, der på
nuværende tidspunkt taster i DPD.

Næste bestyrelsesmøde forventes i september og planlægges via
’Doodle’, så alle har en mulighed for at byde ind med hvilke datoer,
der passer. Der var invitationer til at holde næste møde i Ålborg,
Århus eller på Hospice Fyn.

