Høringssvar vedr. rammer for arbejdet i styregrupperne
indkommet under høring okt-dec. 2021
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Internt RKKP's Videncenter
Hvordan er flg. personer med i styregrupper, observatører/regulære medlemmer?
Personer, der afdækker evidensgrundlag
F.eks. administrative ansatte fra folkeundersøgelser/organcentre
Til analyser
Jeg har en enkelt kommentar til rammerne. Under databasens produkter står, at vi udarbejder
'Analyser og rapporter'.
Det er jo sandt for nogle databaser, men ikke for andre. Jeg tænker på om det kan misforstås
sådan, at der bliver en forventning om at basis-pakken indeholder andre analyser og rapporter
end årsrapport, derfor tænker jeg på, om man kunne skrive som en note til dette, noget i stil
med:
Øvrige analyser og rapporter udarbejdes ved særlige aftaler eller bevilling til formålet.
Jeg tror der er mange databaser som godt kunne tænke sig noget ekstra, og det kan vi jo kun
levere, hvis det prioriteres ekstraordinært / efter aftale.

Databasens produkter
Via varetagelsen af ovenstående opgaver og roller skabes de følgende primære produkter:


Dokumentation af databasens indhold



Årsrapport udarbejdet sv.t skabelon for årsrapporter med tilhørende one-pager



Analyser og rapporter



Løbende afrapportering til brug for kvalitetsudvikling og datavalidering



Udtræk til brug for relevant og nødvendig forskning

Danske Regioner
Har iingen bemærkninger til materialet

Region Nordjylland
Alene tekstnære input
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Region Midtjylland
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Region Hovedstaden
Annemarie Hellebek
1. Vi synes det er blevet et godt papir
2. Vi er glad for afprøvningen med topleder i styregrupperne.
3. Vi ønsker fortsat at der arbejdes for at flere styregruppemedlemmer udpeges fra egen
region i stedet for faglige selskaber.
4. Vi er glade for det særskilte arbejde omkring styregruppemedlemmernes forpligtigelser
hjemme i ’egen region’.

Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Region Hovedstaden
Skemaet udfyldt af:
Kommentarer til indholdet
Beskrivelsen bør indledes med en kort beskrivelse af formålet med de kliniske
kvalitetsdatabaser (fra bekendtgørelsen) og en kort beskrivelse af
styregruppernes formål.
Ad. Styregruppens sammensætning
Vi mangler en konkret beskrivelse af, hvordan udpegningen sker, som der var i
første høringsrunde (tabel 2.1). Udpegningen og hvem der udpeger har stor
betydning for, hvordan man kan understøtte samarbejdet mellem regionerne
(herunder hospitalsadministrationerne) og styregrupperne. Det bør derfor
fremgå hvilke rammer der er for udpegning med henvisning til regelsæt.

4

I den indledende beskrivelse af styregruppens sammensætning er der alene
fokus på en beskrivelse af den klinisk faglige forankring af styregrupperne.
Beskrivelsen omfatter ikke de øvrige grupper af interessenter
(patienter/pårørende, primærsektoren og kommunerne).
Oplægget til styregruppernes sammensætning bryder ikke med de nuværende
retningslinjer for styregruppernes sammensætning.
Det er positivt at konstatere, at der lægges op til en afprøvning af
ledelsesrepræsentation i nogle styregrupper, men den ledelsesmæssige
hospitalsstreng på hospitalerne bør sikres i alle styregrupper.
Det er væsentligt at sikre og styrke et hospitalsnært ledelsesperspektiv, der kan
presse på ift. et mere reelt fokus på:
At databaserne arbejder med samlede patientforløb (vil fx betyde, at de
ortopædkirurgiske databaser skal brede fokus ud, så databaserne også
beskæftiger sig med de patienter som ikke opereres etc. og den patientoplevede
kvalitet)
At der skabes mere reel proportionalitet mellem databasernes formål som
kvalitetsdatabaser og det antal variable, der indsamles.
At styregrupperne og RKKP’s videncenter i højere grad sikrer relevante
indikatorer på tværs af sammenlignelige kvalitetsdatabaser, mhp ens og
gennemskuelig kvalitetssikring i sundhedsvæsnet
Styregrupperne i højere grad sikrer at indikatorer er er operationelle og tæt
knyttet til forbedringsindsatser på relevante afdelinger
Op til 2*4 år for formand/formandskab er relativ lang tid set i forhold til et
ønske om, at skabe løbende fornyelse i styregrupperne. Det kan overvejes om
evt. valg for 2. periode skal reduceres til 2 år. Det vil betyde, at en formand
maksimalt kan sidde som formand i 6 år, og at den sidste del af
formandsperioden kan bruges til at sikre en god overdragelse.
For at sikre den ønskede repræsentation i styregrupperne bliver styregrupperne
ret talrige.
Det er beskrevet at styregrupperne skal have relevant indsigt også i klinisk
dagligdag, og det kræver repræsentation fra flere mange parter, men samtidig
skal der også sikres en handlekraftig styregruppe, der ikke bliver for stor. Det
er en udfordring hvordan disse hensyn imødekommes og sammenhængen til
implementering i daglig klinisk praksis er en udfordring.
Det kan overvejes om en model med en styregruppe og et lille arbejdende
forretningsudvalg kunne være en brugbar vej at gå for dels at støtte
formand/formandskabet i det daglige arbejde og brede perspektiverne ud, dels
at kunne fungere som vækstlag for kommende formænd.
Der fremgår, at medlemmer, der ikke længere har opbakning eller
repræsenterer den organisation, de er udpeget af, udtræder. Det er ikke
operationaliseret, hvordan dette sikres. En model kunne være, at de udpegende
organisationer (selskaber, patientorg etc. en gang årligt skal verificere
udpegningerne).
Ad. Styregruppernes opgaver og ansvar (rolle)
Styregrupperne har ansvar for at data og indikatorer kvalitetsdatabaser har
praktisk klinisk relevans. Data bør være en del af ”standarddokumentation” for
det enkelte patientforløb, fordi det er en afgørende forudsætning for, at
ambitionerne for genanvendelse af data fra fx EPJ’erne kan realiseres.
Styregrupperne skal i samarbejde med RKKP’s videncenter videreudvikles
databaserne, så der efterspørges generiske data og indikatorer
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Styregrupperne skal i samarbejde med RKKP udvikle databaserne, så
specialespecifikke data og indikatorer efterspørges i sammenhæng med andre
relevante kvalitetsdatabaser (fx ensartede indikatorer for operation, kræft etc.)
Det bør nævnes at styregruppen skal sikre en passende fordeling mellem
proces- og resultatmål samt inddragelse af patientperspektiv med PRO data.
Det bør præciseres, at udbredelse af databasens resultater ikke kun omfatter
analyser af årsrapporter, men også omfatter produktion af tidstro, løbende data,
som kan anvendes i klinisk praksis.
Det skal være tydeligt, at ansvaret for at minimere indberetningsbyrden bl.a.
betyder, at man skal anvende data i eksisterende registre i videst muligt
omfang. Eksempelvis har retpsykiatrisk database store udfordringer, idet den
kræver informationer om socioøkonomisk position, domme og kliniske
procedurer, som 1) allerede findes i andre registre (Danmarks statistik,
Kriminalregisteret og LPR) og 2) en del af disse anvendes ikke til at opgøre
indikatorer.
Der er rolle og ansvar for formand/formandskab og RKKP’s videncenter. Det
er tilsvarende relevant med en generel beskrivelse af opgaver og ansvar for de
”menige” styregruppemedlemmer.
Ift. afsnittet om databasernes produkter set ud fra et hospitalsperspektiv:
Hvis de kliniske kvalitetsdatabaser skal kunne anvendes til løbende
forbedringer, skal fokus mindre rettes mod årsrapporterne, som repræsenterer
historiske data, og langt mere på, at databasernes indikatorer opleves som
meningsfulde og værdiskabende i forbedringsarbejdet på hospitalerne.
Specifikke forslag til ændringer:
Det er styregruppens opgave at understøtte og igangsætte tiltag, som sikrer
den kliniske kvalitetsdatabases formål. Dette sker ved opgørelse og fortolkning
af målbare og evidensbaserede indikatorer, der med udgangspunkt i det enkelte
patientforløb kan belyse udviklingen af en indikator efter en målrettet indsats
Opgaven udføres i tæt samarbejde med flere andre aktører. En af de
væsentligste er regionerne, herunder hospitalerne og it-organisationerne og
RKKP vil frem mod udgivelsen af disse rammer udarbejde en beskrivelse af
snitfladerne ml. styregrupper og regionerne.

Kommentarer til implementering af
rammerne

Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Region Hovedstadens Akutberedskab
Skemaet udfyldt af:
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Kommentarer til indholdet

Ad Styregruppens sammensætning:
Region Hovedstadens Akutberedskab er overordnet set enig i beskrivelsen af
styregruppen sammensætning. Det er Akutberedskabets vurdering, at der bør
være et ledelsesmæssig ophæng på hospitals/virksomhedsniveau i alle
databaser. Et ledelsesophæng, der rækker længere ud og har en anden tyngde
end den fagspecifikke ledelse for netop at sikre ledelsesmæssig opfølgning og
implementering af nødvendige anbefalinger. Hospitalsledelsesrepræsentationen
bør forpligte sig til i regi af det ledelseslag at understøtte forankring af
databaserne på tværs af hele landet. Jf. dette er det også vigtigt, som det også
står beskrevet i dokumentet, at der en geografisk balance.
Det bør overvejes at inddrage en repræsentant for Dansk Selskab for
Patientsikkerhed i styregruppen.
Der er umiddelbart divergens mellem beskrivelsen af, at formanden i
samarbejde med RKKP’s Videncenter har ansvar for at der er relevant
repræsentation i styregruppen. Samtidig står der, at formanden vælges via
simpel afstemning i den (allerede?) sammensatte styregruppe.
Ad Styregruppens opgaver:
Af de mange vigtige opgaver, der ligger i regi af styregrupperne, vurderer
Region Hovedstadens Akutberedskab, at følgende bør fremhæves i
styregruppernes videre arbejde ift. at belyse kvaliteten med udgangspunkt i det
enkelte forløb:
Styregruppen bør have fokus på formidling af data og resultater til
offentligheden
Styregruppen bør have fokus på de kliniske og ledelsesmæssige tiltag der er
nødvendige for at bruge data til at forbedre patientbehandlingen
Styregruppen bør have fokus på patientperspektivet ift valg af indikatorer.
Værdi for patienterne bør også kunne afspejles i databasernes indikatorer, altså
at styregrupperne i endnu højere grad argumenterer for valg af indikatorer ift.
kvalitet/patientsikkerhed for patienten i dennes forløb.
Styregruppen bør – som der også står skrevet – løbende overveje, om data og
indikatorer er retvisende ift. at belyse patientens samlede og sammenhængende
forløb, hvilket også kan føres tilbage til formålet med at skabe værdi/kvalitet
for den enkelte patient.
Styregruppen bør have fortsat fokus på relevant minimering på
indberetningsopgaven og at sikre høj datakomplethed og dermed høj
datakvalitet.
I forhold til databasens produkter vil Akutberedskabet derudover gerne
komplimentere brugen af one-pager som en del af styregruppens opgaver ift. at
sikre relevante produkter. De er velfungerende, et godt supplement til de lange
årsrapporter og understøtter en højere grad af videndeling.

Kommentarer til implementering af
rammerne

Region Sjælland
Ingen kommentarer

7

Region Syddanmark
Har også tekstnære kommentarer
Høringssvar fra Region Syddanmark til ’Rammer for de kliniske kvalitetsdatabasers
styregrupper’, Høringsversion af 27.10.21
Indledningsvist vil Region Syddanmark gerne takke for muligheden for at afgive bemærkninger til
udkast til ’Rammer for de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper’.
Databasernes formål
Formålsbeskrivelsen kan med fordel suppleres med en reference til gældende lovgrundlag og en
mere udførlig beskrivelse af formålet med de kliniske kvalitetsdatabaser, så det bliver endnu
tydeligere, at formålet med databaserne er at belyse kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser og
bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling.
Styregruppernes sammensætning
Beskrivelsen af styregruppernes sammensætning er ikke tilstrækkelig tydelig og anvisende i sin
beskrivelse af, hvem der skal indgå og hvilke regler, der gælder i forhold til udpegning,
medlemskab etc. Se de tekstnære bemærkninger i vedhæftede.
Styregruppernes opgaver
Drøftelserne i Samarbejdsforum samt høringssvar fra regionerne i forhold til tidligere udkast har
tydeliggjort ønsket om en udtømmende og meget tydelig beskrivelse af det mandat, opgaver og
ansvar, som påhviler styregrupperne og formændene for disse.
Det foreliggende udkast indeholder en meget fin beskrivelse af ovenstående, men synes dog ikke
helt udtømmende og præcis. Se de tekstnære bemærkninger i vedhæftede.
Øvrige bemærkninger
Region Syddanmark finder det meget positivt, at det i dokumentet fremhæves, at
styregruppernes opgave udføres i samarbejde med andre aktører og herunder regionerne som en
af de væsentlige aktører.
Det kan overvejes, hvorvidt der er behov for at supplere dokumentet med en beskrivelse af,
hvordan formanden/styregruppen skal agere ved tvivlsspørgsmål eller uenigheder, som ikke kan
bilægges.

Dansk Nefrologisk Selskab
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Skemaet udfyldt af:

Helle. C. Thiesson, Overlæge, ph.d.,
Formand for Dansk Nefrologisk Selskab og Formand for
DNSL styregruppen
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Kommentarer til indholdet

Tak for muligheden for at indsende høringssvar til
”Rammer for de kliniske databaser.
Kommentar til punktet styregruppens organisering og
afsatte midler til arbejdet. (side 3)
I DNSL databasen har vi altid haft en registeransvarlig
ansat, som har været aflønnet af RKKP med cirka 0,2
overlæge årsværk.
Da tidligere registeransvarlige sagde stillingen op per 1.
januar 2020, så ansatte vi i samråd med RKKP, per 1.
januar 2020 en ny registeransvarlig nefrologisk
overlæge, med aflønning svarende til 0,2 overlæge
årsværk.
Formanden og øvrige medlemmer af styregruppen har
altid løst de opgaver der har været i forhold til faglig
aktivitet ifm. drift og udvikling uden frikøb.
Vi har nu igennem de sidste par år erfaret, at alle
databaser skal have den samme budgetramme, uagtet
at nogle databaser tidligere igennem en lang årrække
har fået et højere fast beløb.
Lige nu og i den nærmeste fremtid vil der være en del
ekstra arbejde i forbindelse med udvikling af DNSL med
en CKD del, og vi er blevet lovet at vores
registeransvarlige kan blive økonomisk frikøbt som led i
udviklingsarbejdet.
Vi er bekymrede for fremtiden, hvordan vi skal aflønne
den registeransvarlige i DNSL, når RKKP pludselig ikke
dækker disse udgifter. Den registeransvarlige varetager
mange løbende opgaver i fht DNSL databasen, og har
udover bidrag til den tilgængelige årsrapport på RKKPs
hjemmeside, også bidraget væsentligt til den
supplerende DNS årsrapport som er tilgængelig på
www.nephrology.dk. Ændringer i rammerne for
indholdet i RKKP´s årsrapport, førte til at vi i samarbejde
med RKKP har lavet en DNS årsrapport med de data der
ikke længere kunne være en del af RKKP rapporten. Data
der efterspørges af afdelingsledelser, klinikere mm. Den
registeransvarlige har fået flere opgaver grundet dette.
Vi håber, at RKKP vil godkende strukturen på
styregruppen i DNSL, således at vi kan fortsætte uændret
med en registeransvarlig der frikøbes som hidtil, mens de
øvrige klinikere løser opgaverne uden frikøb.

Dansk Psykolog Forening
6. december 2021 kl. 12.00 enten via skema nedenfor eller med kommentarer direkte i dokumentet, der er i høring
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Skemaet udfyldt af:
Dea Seidenfaden, Dansk Psykolog Forening
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Kommentarer til indholdet

Styregruppernes sammensætning
Dansk Psykolog Forening er enig i vigtigheden af
styregruppernes kliniske forankring, der er essentiel for
at sikre databasernes faglighed. I forlængelse heraf er
Dansk Psykolog Forening positiv overfor, at relevante
faglige selskaber og fællesskaber har mulighed for at
give opbakning til samt udpege repræsentanter til
styregruppen.
Det præciseres dog ikke, hvilke faggrupper disse
selskaber bør repræsentere. Dansk Psykolog Forening
ønsker derfor at understrege, at psykologfaglige
selskaber bør sidestilles med selskaber indenfor det
somatiske område, såsom lægevidenskabelige og
sygeplejefaglige selskaber. Dette skal sikre, at det klinisk
psykologiske behandlingsområde repræsenteres i
styregruppernes sammensætning, hvilket er vigtigt, da
psykologer ofte er med til at varetage det kliniske
arbejde i praksis.
Manglende kvalitetssikring af indikatorsæt
Under afsnittet om formandens rolle beskrives det, at
formanden blandt andet skal ”skabe konsensus om
indikatorsæt og standarder, herunder relevant
inddragelse af aktører udenfor styregruppen – for at
understøtte en troværdig og meningsfuld database med
bred opbakning” (s. 2). I praksis er der dog fortsat risiko
for, at formandskabet med et flertal skærer igennem og
lukker sig om sig selv i tilfælde af, at der ikke kan skabes
en fælles dagsorden og konsensus omkring indikatorer.
Dansk Psykolog Forening ønsker i denne forbindelse at
gøre opmærksom på behovet for kvalitetssikring af de
indikatorer, der fastsættes af styregrupperne for de
enkelte kliniske kvalitetsdatabaser. I bedste fald kan
dette tage form af en ekstern kvalitetssikring, men
mulighed for indgriben fra RKKP kan muligvis også
fungere som en form for kvalitetssikring.
I dette henseende ser Dansk Psykolog Forening gerne en
præcisering af RKKP’s mulighed for indgriben. Af
udkastet fremgår det, at ”RKKP-teamet og øvrige ansatte
i RKKP's Videncenter er primært udførende på en række
opgaver, der understøtter databasens relevante drift og
udvikling – og imødekommer såvel lovmæssige som
strategiske krav og ønsker” (s. 2). Her fremstår det
overvejende uklart, hvordan strategiske krav og ønsker
skal fortolkes, og det kan med fordel præciseres,
hvorvidt RKKP vurderer indikatorernes kvalitet.
Dansk Psykolog Forening ønsker klarhed omkring,
hvorvidt RKKP har til formål at sikre kvaliteten af
indikatorsæt i de enkelte databaser og om de, i sidste
ende, har mulighed for at gribe ind overfor disse.
Indikatorerne er styrende for det kliniske arbejde med
den enkelte patient i sundhedsvæsenet, hvorfor deres
videnskabelige forankring og praktiske anvendelighed er
af stor vigtighed og i højere grad bør sikres.
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Dansk Selskab For Fysioterapi
Har også tekstnære kommentarer
Skemaet udfyldt af: Skemaet fremsendes på vegne af Dansk Selskab For Fysioterapi. Til udfyldelse
af skemaet har vi modtaget input fra følgende fysioterapeuter:
Line Rokkedal Jønsson, Udviklingsterapeut /fysioterapeut Hvidovre Hospital
Line indgår følgende 2 RKKP-styregrupper:
‐ Akut kirurgidatabasen
‐ Databasen for COVID‐19 senfølger
Tenna Askjær, Louise Madsen, Kira Bloomquist; Dansk Selskab for Onkologisk
og Palliativ Fysioterapi
Kommentarer til indholdet 1. Hvad er forskellen på RKKP‐teamet og styregruppen og hvem udvælger
hvem der skal sidde i RKKP‐teamet. Det er ikke defineret helt tydeligt.
a. Ad styregruppes sammensætning: Relevant med repræsentation
fra flere sektorer og faggrupper. Indenfor cancer er
repræsentation af fx fysioterapeuter yderst sparsom på trods af
at fysioterapeuter i høj grad løfter rehabilitering (herunder også
genoptræning). Dette arbejde foregår i både regionalt og
kommunalt regi, samt privat praksis.
b. Ad styregruppens / formandens rolle: Relevante opgaver som
kræver ressourcer og tid.
2. Der mangler en beskrivelse af hvordan man vil sikre at de rette
organisationer og personer modtager:
a) Oplysningerne om hvilke indikatorer der er relevante og hvor de
registreres korrekt, samt
b) Resultater og årsrapporter fra RKKP‐databaserne.
I den nye database for cvoid‐19 senfølger erfares, at de personer der skal sikre
korrekt indtastning af data til databasen ikke er informeret herom. Hermed
risikeres at data er mangelfulde pga. manglende information om hvilke SKSkoder
der er relevante at indtaste. Hvem har ansvaret og hvilken rolle har
styregrupperne?
Kommentarer til implementering af
rammerne
1. Databaserne hører til regionerne‐ rehabilitering løftes hovedsageligt i
kommunal regi. Derudover vil privat praktiserende fysioterapeuter også
varetage genoptræning / rehabiliteringsopgaver. Her er derved en
barriere i forhold til registrering /compliance /opgørelser af databaserne.
2. Arbejdsopgaverne er omfattende: Er det meningen, at dette arbejde
udføres i fritiden? Hvordan er strukturen for at sikre kvaliteten af
arbejdet? Under hvilken ramme honoreres andre faggrupper, fx
fysioterapeuter?

Ergoterapeutforeningens faglige selskaber
Ergoterapeutforeningens faglige selskaber har ikke yderligere bemærkninger til høringen af rammerne for arbejde i
styregrupperne

DASYS’ Dokumentationsråd
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Skemaet udfyldt af:
Susanne Bünger og Susanne Winther Olsen, DASYS’
Dokumentationsråd
Kommentarer til indholdet
Under Styregruppens sammensætning, kunne man med fordel skrive
noget om størrelse/antal medlemmer. Tænker at mange vil mene at
det skal være en lille styregruppe, men hvis der skal være
repræsentation fra så mange som fremgår af de tre dotter, vil det
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give mange medlemmer. Kunne man præcisere de tre dotter
yderligere?
”…I udpegningen skal der sikres…..” – kunne man her tilføje
tværfaglighed?
Styregruppens opgaver: De fire første linjer under overskriften, bliver
gentaget i figuren/kassen lige nedenunder, måske man kunne slette
de fire linjer og skrive noget om at nedenstående figur viser
styregruppens opgaver/rolle.
I kassen: Under punkt ét kunne tilføjes ” så indikatorerne er i
overensstemmelse med nyeste viden og evidens på området med
entydig beskrivelse af tolkning af indikatorerne - og er praktisk
anvendelige til klinisk kvalitetsudvikling”. Dette relateret til dot fem
”sikre retvisende data …”, således tolkning af hvad der skal indtastet
ikke beror på individuelle skøn.
Databasens produkter: Der kunne være et ønske om stillingtagen til at
få data løbende fx månedligt og hvordan Styregruppen skal forholde
sig til det. Kunne der her åbnes op for adgang til selv at høste
specialespecifikke data ved behov?

Kommentarer til
implementering af rammerne

Danske Patienter
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Skemaet udfyldt af:
Kommentarer til indholdet

Danske Patienter
Danske Patienter finder overordnet, at de skitserede
rammer for RKKP’ styregrupper er gode. Vi har
følgende mere specifikke kommentarer:
•
• Styringsgruppen skal tilstræbe at
tilrettelægge møder tidsmæssigt tilstræbes planlagt
udenfor patienter og pårørendes arbejde/
uddannelse.
•
• Dagsordner/ referater skal fremstå i
enkelt forståeligt sprog.
•
• Vi anbefaler, at man sikrer en
mulighed for rotation i arbejdsgruppen, herunder
blandt de udpegede repræsentanter fra patient- og
pårørendeforeninger. Det kan for eksempel ske ved,
at repræsentanterne genudpeges hvert 2. eller 3. år.
Siddende repræsentanter bør kunne genudpeges,
således at der ikke pr. definition skal ske en
ændring i personsammensætningen ved hver
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genudpegning – for eksempel hvis den siddende
repræsentant er den eneste eller den bedst
kvalificerede kandidat ved genudpegningen.
Formålet med løbende genudpegning er at sikre et
bredt tværfagligt patientperspektiv og samarbejde.
•
• Vi anbefaler, at man ved udpegning
tilstræber udpegning af to
patient/pårørenderepræsentanter, hvor minimum en
har egne erfaring med sygdom og den anden
repræsentativerfaring fx som medarbejder en
brugerorganisation.
•
• Vi anbefaler at fremhæve, at det i
særlig grad er formandens rolle at sikre rammer og
processer, der understøtter at brugernes
perspektiver kommer frem.
•
• Deltagelse af
hospitalsdirektionsrepræsentanters i styregrupperne
stiller krav til regions- og
hospitalsdirektionsrepræsentanter, så rollen bliver
afstemt nøje med de øvrige
styregruppemedlemmer. Det faglige engagement
har også her afgørende betydning.
Kommentarer til implementering af rammerne
•
• Der er en balance, som skal findes
for at understøtte implementering, mellem på den
ene side at sikre større ensartethed på tværs af
databaserne og på den anden side er det afgørende
med ildsjæle og vedholdenhed i styregrupperne for
at sikre commitment i de faglige miljøer – som kan
nedsætte harmoniseringshastighed

Parkinsonforeningen Danmark
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Trine Hørmann Thomsen, Parkinsonforeningen Danmark
Skemaet udfyldt af:
Kommentarer til indholdet
Indhold
Det er godt at se, at der fokuseres på, at der skal sikres repræsentanter fra alle
sektorer, men det bør defineres nærmere, hvilke områder der skal inddrages.
F.eks. rehabiliteringen?
I forbindelse med udpegning til styregruppen står der blot, at der skal sikres
relevant repræsentation og personer med relevant indsigt, men det står ikke
udspecificeret, at det skal være en tværfaglig sammensat gruppe, og hvilke
faggrupper repræsentanterne kan dække over, hvilket er meget vigtigt.
Angående stillingtagen til ledelsesrepræsentation i styregruppen anser vi det
som værende vigtigt, idet ingen implementering kan foregå uden
ledelsesstøtte eller ledelsesindsigt.

Kommentarer til implementering af
rammerne

Det bør specificeres, hvor meget arbejde (dage/timer årligt), der cirka ligger i
det at sidde i styregruppen, især for formanden.
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Generelt synes der at ligge et stort ansvar på medlemmerne mht. eksempelvis
at levere let og overskuelig formidling af resultater, og sikre at indhold er ud
fra den nyeste evidens, hvilket kræver løbende, og dybdegående indsigt i
eksterne forskningsresultater mm.
Det vil være relevant at der i Styregruppen skal udpeges en ansvarlig for
forskningsaktivitet. Der er et stort arbejde (og ansvar) i at give tilladelse til
relevant brug af data til forskningsanvendelse, mulig kontakt med jurister og
videnskabsetiske komitéer mv. Eventuelt kan man skrive ind at det er
styregruppens medlemmer, som i fællesskab skal afgøre, hvem og hvilke
projekter, der er relevante i forhold til at arbejde med data fra databasen
(udarbejde gældende kriterier for dette)
Til sidst bør det måske skrives lidt mere klart, hvilken rolle styregruppen skal
indtage i selve implementeringsdelen, da det kan være en vigtig og
udfordrende proces!

Lægeforeningen
Har kun tekstnære input

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening (DKMS)
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Ilse Vejborg (formand), på vegne af Dansk Kvalitetsdatabase for
Skemaet udfyldt af:
Mammografiscreening (DKMS)
Kommentarer til indholdet

Kommentarer til implementering af
rammerne

Indholdet er generelt fint og dækkende, om end denne databases
formål ligger lidt uden for områder som behandling, pleje og
rehabilitering, hvilket vil afspejle sig i styregruppens sammensætning.
Repræsentanter fra kommune og praksis vil således være ikke
repræsenteret i styregruppen, ligesom patientrepræsentant er mindre
relevant, men det er til gengæld en borgerrepræsentant.

Styregruppens sammensætning er fint beskrevet, men vi vil dog
påpege, at der bør være mulighed for dispensation for, at formanden
maksimalt kan vælges for to perioder; dette for at sikre, at der ikke sker
et betydeligt videns tab.
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HæmDMCG
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
HæmDMCG
Skemaet udfyldt af:
Kommentarer til indholdet
Vi vil først rose for at denne version giver en betydelig mere overskuelig (og
bedre) beskrivelse af rammerne for de kliniske kvalitetsdatabasers
styregrupper end første version..
Arbejdet i styregrupperne er i høj grad båret af kliniske ildsjæle og rammerne
bør derfor rumme en vis fleksibilitet. Nagelfaste rammer for
sammensætningen vil derfor modsat intentionen om inddragelse potentielt
give begrænsninger. Hertil kommer, at det i øjeblikket ikke er realistisk/muligt
at inddrage relevant repræsentation vedr. fx pleje og rehabilitering af hele
patientpopulationen i styregrupperne.. Vi tænker derfor at rammerne for
styregrupperne skal være rummelige, fleksible og realistiske.
Vi vil derfor anbefale, at en del af ”skal”-ordene erstattes af ”bør”. Det kan fx
være i sætningen ”I styregruppen skal være relevant repræsentation fra:” Her
vil vi anbefale, at ” skal” erstattes af ”bør”.
Vi vil gerne hvis I vil genoverveje hvor længe formanden for styregruppen skal
kunne vælges. For nogle styregrupper vil der være hensigtsmæssigt at
formanden kan vælges i en længere periode end den angivne.
Under styregruppens organisering tænker vi, at det bør være den enkelte
styregruppes der tager stilling til den nødvendige mødeaktivitet som ligger
udover et årligt møde.

DCCG
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Skemaet udfyldt af:
Kommentarer til indholdet

Jon Kroll Bjerregaard, påvegne af DCCG
Vi værdsætter de ændringer der er foretaget.
Vedr. valg til formandspost. Der er ikke taget stilling til
hvilke kvalifikationer denne bør have. Kan det forestilles
at denne er ledelsesrepræsentanten eller anden
medlem?
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For at sikre en udskiftning og dynamik af styregrupperne
medlemmer forslås det at menige medlemmer også har
begrænset tid (fx 2x3 år med 1 års overlap). I meget små
grupper må dette evt. dispenseres.
Kommentarer til implementering af rammerne
DBCG
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Skemaet udfyldt af:
Peer Christiansen. DBCG’ Kliniske Kvalitetsdatabase.
Kommentarer til indholdet
Oplægget er blevet drøftet til styregruppemøde den 11. november 2021.
Styregruppen har nedenstående høringskommentarer. Det skal understreges,
at vi har taget udgangspunkt i, at vi er en kvalitetsdatabase, som er knyttet til
en multidiciplinær cancergruppe (DBCG), der har både en selvstændig
bestyrelse og en uafhængig databasestyregruppe, hvor der dog er en del
medlemmer, der har sæde begge steder.
Med hensyn til styregruppens sammensætning, så mener vi, at der er lagt op
til en for stor gruppe. Som DBCG-databasen er opbygget i øjeblikket og med de
nuværende kvalitetsindikatorer, så har vi svært ved at se, at det vil være
relevant med repræsentation fra plejesiden, fra almen praksis og fra det
kommunale regi i styregruppen. Derimod bakker vi op om repræsentation af
patient og pårørende, og vi har da også allerede i vores nuværende
organisation en patientrepræsentant. Vi forventer inden længe at omfatte
PRO-data i DBCG-databasen, og det vil give mulighed for at udvide med
indikatorer for ´quality of life´, og med det vil der formentlig være behov for at
inddrage i hvert fald den kommunale rehabilitering og dermed også få
repræsentation fra kommunalt hold i styregruppen.
Styregruppen peger på, at en begrænsning af funktionsperioden for
formanden er hensigtsmæssig af de grunde, som er anført, men man mener
dog også, at der under særlige omstændigheder skal åbnes mulighed for at
perioden kan forlænges udover 2 perioder.
I forhold til spørgsmålet om honorering og dækning af udgifter, så ønskes der
en nærmere angivelse af, at styregruppemedlemmer skal have ret til at
deltage i møderne og at arbejdsgiverne er forpligtet til sikre, at de kan deltage.
I forhold til de opgaver og roller, der er specificeret i oplægget, så har vi ikke
specifikke kommentarer. Vi finder, at det meget godt flugter med den praksis,
som allerede er etableret og samspillet mellem styregruppe, DBCGsekretariatet og RKKP-Videnscentret.

Kommentarer til implementering af
rammerne

Styregruppen er ikke helt klar over, hvad der ønskes kommenteret under dette
punkt. Vi vil dog understrege, at vi er opmærksomme på, at der kan være ret
stor forskel på de forskellige kliniske kvalitetsdatabasers virkefelt, og at der
derfor er behov for, at der ikke udarbejdes alt for rigoristiske krav til
organisationen. Der bør således være mulighed for, at f.eks.
sammensætningen af styregruppen tager specielt hensyn til hvilken sygdom,
den repræsenterer. Dette synspunkt er også afspejlet i ovenstående specifikke
kommentarer.
Vi holder jf. vores hidtidige kadence for mødeaktiviteten et styregruppemøde i
november, hvor vi planlægger arbejdet med det kommende års
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indikatorrapport og drøfter mere principielle spørgsmål. Vi forventer, at vi til
mødet i november 2022 skal starte en tilpasning af vores hidtil gældende
statutter, så de kommer i overensstemmelse med RKKP’s rammer for
styregrupperne i de kliniske kvalitetsdatabaser.

Dansk register for Astma (DrAstma).
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Vibeke Backer, Hanne Madsen, Lone Agertoft styregruppe
Skemaet udfyldt af:
Svar fra Dansk register for Astma (DrAstma).
Kommentarer til indholdet
Astma er en sygdom, som rammer børn, unge, voksne og gamle. Astma
varetages af både primærsektoren og sekundærsektoren. Rammen for
kvalitetsdatabaserne er velbeskrevet og giver mulighed for udvikling og forsøg
på ensartet behandling af patienterne.

Kommentarer til implementering af
rammerne

Hovedparten af behandlingen for både børn og voksne varetages af almen
praksis. Det gør at kvalitetsdatabasernes formål - som skal sikre høj og ensartet
behandling, pleje og rehabilitering uanset hvor i landet, de bor og i hvilken
sektor, indsatsen foregår – står overfor et betydeligt problem. Vi skal have
almen praksis med i kvalitetsdatabasen, ellers opfylder DrAstma ikke dette
mål, fordi der fortsat er et problem eller udfordring, at astma er en sygdom, der
primært passes i almen praksis.
Større ledelsesmæssigt fokus på databaserne, fx med opfølgende
programledelsesmøder på hospitalsniveau eller en regional
ledelsesrepræsentant i databaserne. Gennemgående ses signifikant bedre
målopfyldelse for Region Midt og Syddanmark, der generelt har høj
målopfyldelse at kvalitetsindikatorerne. Det vurderes primært at skyldes et
større og relevant ledelsesmæssigt fokus i disse regioner på kvalitetsdatabaser.
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Dansk Herniedatabase
Det har været med en glæde at læse at mange af de punkter som de seneste høringsvar
påpegede er tage til efterretning.
Tak for det.
Vi har således kun få kommentarer til det nye forslag. Se vedlagte.
Er der noget I ønsker uddybet står jeg naturligvis til rådighed.

Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Dansk Herniedatabase
Skemaet udfyldt af:
Kommentarer til indholdet
Høringssvar fra Dansk Herniedatabase til

Rammer for de
kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper, Høringsudgave.
27. oktober 2021
I styregruppen fra Dansk Herniedatabase noterer vi os, at RKKP har ændret
flere punkter jf. vores tidligere høringssvar, hvilket vi sætter pris på.
Vi mener dog stadig der er en udfordring i forhold til styregruppens
sammensætning mht. repræsentation af
patienter/pårørende/patientorganisationer. Det er ikke fordi vi er modstandere
af at involvere patienter i styregruppen. Men vi anser det for vanskeligt, når der
ikke findes en specifik organisation for patienter med brok. I forbindelse med
det tidligere høringssvar kontaktede vi Danske Patienter, og de kunne heller
ikke hjælpe os med denne problemstilling. Såfremt man vælger at involvere en
given patient, kan man derfor ikke vide om denne repræsenterer den generelle
population af patienter med brok. Der er desuden også stor forskel på hvilken
type brok den givne patient har. Vi mener derfor ikke det er muligt at finde
såkaldt ’relevant’ repræsentation af patienter i Dansk Herniedatabases
styregruppe.
Vi foreslår derfor, at RKKP ændrer formuleringen om patient involvering til, at
man bør overveje at involvere patientrepræsentanter når det findes relevant
enten som faste medlemmer eller i forbindelse med udvikling af nye
indikatorer som fx PRO-data. Relevante patientorganisationer skal naturligvis
involveres hvis de eksisterer indenfor den givne databases område.
På vegne af styregruppen og med venlig hilsen
Nadia Henriksen, Thorbjørn Sommer, Frederik Helgstrand,

Kommentarer til implementering af
rammerne
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Organdonationsdatabasen
Høringsskema - rammer for arbejdet i styregrupperne
Høringsfrist 6.12.21 kl. 12.00
Helle Haubro Andersen Dansk Center for Organdonation formand for
Skemaet udfyldt af:
Organdonationsdatabasen
Kommentarer til indholdet
Organdonationsdatabasen har tidligere været drevet og finansieret fuldt ud af
Dansk Center for Organdonation, som er et videnscenter.
De organisatoriske ændringer og rammerne for styregruppens arbejde, som er
i høring, forventer vi vil give plads til, at vi fortsat kan opretholde vores tætte
samarbejde med vores donationsansvarlige nøglepersoner (de dataansvarlige)
i det daglige praktiske kvalitetsarbejde.
Ud fra de beskrevne rammer ser det ud til, at det samarbejde, der allerede er
etableret mellem RKKP og DCO om organdonationsdatabasen, kan fortsætte.
Vi har derfor ikke specifikke kommentarer til indhold eller implementeringen.

Kommentarer til implementering af
rammerne

SUM
Har iingen bemærkninger til materialet
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