
Orientering: DCCG bestyrelsesmøde 16.marts 2021
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Udfordringer i forhold til at oprette tværgående indikatorer

MDT

Klinisk variabel Hyppighed Kommentar 

Er MDT registreret 4 af 23 To af databaserne (DCCG og DAHANCA) registrerer MDT som en 
ja/nej-mulighed, men de to resterende (DPCD og DLGCD) registrerer 

MDT-beslutning 
 

Er der foretaget palliativ 

vurdering på 
diagnosetidspunktet 

1 af 23 Kun den palliative database registrerer specialiserede palliative 

parametre, men 14 af 23 databaser registrerer få palliative parametre, 
især behandlingsintention 

 

Er fragility registreret 13 af 23 Fragility registreres primært med WHO’s performance status. DLCR 
benytter dog EORTC og DAPROCA og DaRenCa benytter et 

patientspørgeskema. Årsrapporten angiver ikke hvilket spørgeskema, 
men angiver, at MDT-konferencen benytter WHO performance status 

 

Er livsstilsfaktorer 
registreret 

12 af 23 Halvdelen af databaserne registrerer mindst en livsstilsfaktor, men kun 
6 databaser (DAPROCA, DaRenCa, DCCG, DECG, DGCD og 

DLCR) har en relativt komplet indsamling. 
 

Er komorbiditet registreret 17 af 23 15 af de 17 databaser, der registrerer komorbiditet benytter Charlsons 

score eventuelt suppleret med specialerelevant komorbiditetsprofil 
(navnlig tidligere tromboser i de hæmatologiske registre) og ASA 

score. DGCD og DLGCD benytter hhv. en liste over 22 
komorbiditeter, der minder en del om Charlson og DLGCD benytter 

kun leverkomorbiditet. 
 

Er onkologisk vurdering 

registreret 

22 af 23 Alle registre på nær det palliative registrerer mindst en form for 

onkologisk behandling med varierende detaljegrad, der skalerer fra 
kemoterapi ja/nej til variation mellem forskellige cytostatiske 

lægemidler. 11 databaser specificerer, om der er tale om 
neoadjuverende behandling. 8 databaser registrerer, om der er tale om 

adjuverende behandling (dog udgået i DECG) 
 

 



MDT’en i fokus for kvalitetsforbedring

MDT



 Oplæg forelægges MDT-udvalget til 

kommentering

 Oplæg vurderes til møde medio april 2021 

hvor MDT udvalget er inviteret

MDT


