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Fagligt omdrejningspunkt: Kvalitet i hjerterehabilitering i Danmark.

• Der findes evidens for, at hjerterehabilitering reducerer
risikofaktorer for progression af hjertesygdommen, samt
reduktion af genindlæggelser og mindsker mortalitet.

• Formål med hjerterehabilitering er, at forbedre
funktionsniveauet fysisk, psykisk og socialt, samt fjerne/
mindske aktivitetsrelaterede symptomer og gøre det
muligt for mennesket med hjertesygdom, at leve et så
godt liv som muligt med sygdommen.

• Nationalt prioriteret område (National klinisk
retningslinje, Nationale tværsektorielle anbefalinger,
National klinisk kvalitetsdatabase; DHRD).
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Hjerterehabilitering i Danmark.
Den non-farmakologiske del af hjerterehabilitering flyttes fra
hospitaler til 19 midtjyske kommuner d. 1/1-2017.
Med opgaven fulgte pligt til at monitorere og indberette data.
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Hvad er non-farmakologisk
hjerterehabilitering ifht. NKR?
Individuel afklarende samtale.
•

Dialogbaseret holdundervisning om livet med hjertesygdom ved hjertesygeplejerske oa.

•

Superviseret fysisk test og træning ved fysioterapeuter

•

Screening for angst og depression

•

Rygestop indsats

•

Forløb ved klinisk diætist med fokus på hjertesund kost

Individuel afsluttende samtale og fysisk test.
Mulighed for støttende samtaler ved behov undervejs i forløbet
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
•
Status efter endt rehabilitering sendes til hjerteklinik på hospital og egen læge
•
Alle borgere besvarer brugertilfredsundersøgelse
•
Alle borgere registreres i hjertedatabase

Kvalitetsdata indsamles før og efter hjerterehabilitering

Udskrivelse

Henvisning
GOP

Afklarende
samtale
og test
Informationer
indtastes i
Hjertedatabase
via webportal
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Undervisning & træning

Afsluttende samtale
og test
Informationer
indtastes i
Hjertedatabase
via webportal

Indikator

Indikator beskrivelse

Standard

Hvilke data indsamles?
Vedholdenhed:

Andel af borgere, som er vedholdende, blandt deltagere i kommunal
Hjerterehabilitering.

Mindst
75 %

Deltagelse i
træningssessioner:

Andel af borgere, som gennemfører mindst 80 % af de planlagte
træningssessioner.

Mindst
70 %

Fysisk arbejdskapacitet:

Andel af borgere, som stiger mindst 10 % i arbejdskapacitet.

Mindst
80 %

Rygning:

Andel af borgere, som var rygere ved opstart, men eks-rygere ved
afslutning af forløbet.

Mindst 60
%

Diætbehandling :

Andel af borgere, som har modtaget diætbehandling ved klinisk diætist
ved afslutning af forløbet.

Ikke fastsat

Screening for angst og
depression:

Andel af borgere, der er screenet for angst og depression ved
afslutningen af forløbet.

Mindst
80 %
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Gennemførelse

70
63

54

CORONA
… gennemfører mindst 80 % af de planlagte
træningssessioner

41

39

2017

2018

2019

2020

National Standard

Fysisk arbejdskapacitetsstigning
80
77

60

50
… modtager træningstilbud, som stiger mindst 10 % i
arbejdskapacitet eller 6 minutters gangtest

39

2017

2018

2019

2020

National Standard

Rygestop
73

60
56

54

44

… var rygere ved indlæggelsen forud for rehabiliteringsforløbet,
der er x-rygere ved afslutning af forløbet

2017

2018

2019

2020

National Standard

Screening for angst og depression
92

89
88

… er screenet for depression ved afslutningen af
hjerterehabiliterings-forløbet

83

80

2017

2018

2019

2020

National Standard

Udviklingsprojekter
Forskning

• Fokus på hjertepatienter med nedsat sundhedskompetence og sårbarhed
• Samarbejde med Psykiatriens Hus - Recovery projekt
• Udvikling af særlig indsats til hjertesyge med nedsat sundhedskompetence

Forskningsprojekter
•
•
•
•
•
•

Mikrodataprojekt i regi af Human First, Region Midtjylland
Frafaldsstudie i hjerterehabilitering i regi af Defactum/ AU
E-Mind-your-heart (RCT udgår fra SDU: Intervention er internetbaseret psykolobehandling).
Heart Skills (AU projekt: Health Literacy - Afdækning og interventionsafprøvning)
Læring og Mestring projekt (10 kommuner)
Future Patient (AAU: Hjertesvigt)

Monitorering
• Forsat understøtte indikatorbaseret kvalitetsudvikling DHRD
• Brugertilfredshedsundersøgelse Lokalt
• Dataindsamling på supplerende indikatorer helbred og livskvalitet.
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Hvordan påvirker det styregruppens arbejde, at
der er kommunale styregrupperepræsentanter?
Kvaliteten i overgangene kræver særlig
opmærksomhed for at
sikre bedre sammenhæng i
patientforløbene
• Se på det samlede patientforløb
• Huller i data -> nødvendigt med kommunal
repræsentation
• Sammenlægning af tal for at se på en
samlet målopfyldelse?
• Vurdering af indikatorerne, giver de
mening for det samlede patientforløb?
o Kan kommunen arbejde direkte med indikatoren for at
hæve kvaliteten?
o Kan hospitalet arbejde direkte med indikatoren for at
hæve kvaliteten?
o Vil der være nogle indikatorer, som på sigt kun giver
mening for den ene sektor?

Eksempler fra Dansk Hjerte Rehabiliterings
database – deltagelse i hjerterehabilitering

Eksempler fra Dansk Hjerte Rehabiliterings
database – screening for depression

Hvordan udpeges
kommunale
repræsentanter?
•

KL bistår med udpegning af kommunale repræsentanter.

•
•

Der udpeges som udgangspunkt én repræsentant pr.
Region, dvs. 5 kommunale repræsentanter.
Der udpeges en kommunal formand, som, svarende til
formanden for sygehusene, vedkommende skal helst have
en relevant ledelsesmæssig baggrund.

•

KL beder KKR-sekretariaterne (KKR=Kommunekontaktråd)
om at udpege repræsentanter

Der vil i udpegelsen blive lagt vægt på, at repræsentanten
er/har:
Fagpersoner med en sundhedsfaglig baggrund som
fx fysioterapeut, sygeplejerske, ergoterapeut eller diætist.
En stærk viden, erfaring og indgående kendskab til
området.
Forståelse for det tværsektorielle arbejde og kendskab til
sygehusvæsenet
Forståelse for det netværksbaserede samspil omkring
klyngerne og samspillet til især de andre kommuner

Hvilke erfaringer kan andre drage nytte af i forhold til inddragelse af
den kommunale del af patientforløbet?
Succeser
• Patienten i fokus - Hvad
er vigtig kvalitetsmæssigt
for det samlede
patientforløb?
• Fælles kvalitetsmål
og/eller forskellige del
kvalitetsmål
• Ligeværdigt samarbejde
på tværs og vidensdeling
• Alle aktører bør komme
med (eks almenpraksis)
• Udviklingsdage i foråret
2022

Udfordringer

• Når databaserne bliver for
specialiseret (ex kun iskæmi)
• Forskellige forløbsprogrammer
i Regionerne
• Forskellige beslutningsfora
under sundhedsaftalerne
• Regionale kommunale
"opsamlingsdatabaser"

Tak, fordi du lyttede med.
Hvis du vil vide mere:
https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/
dansk-hjerterehabiliteringsdatabase/
sanne.palner@randers.dk / 60600681
meb@viborg.dk / 87874913
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