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1. Projektbeskrivelse
1.1 Baggrund og rammer
Hjertekarsygdomme er trods betydelige fremskridt fortsat en af de hyppigste dødsårsager i Danmark og er forbundet med betydelig morbiditet og tab af leveår.
Kvalitetssikring og -udvikling af den hjertemedicinske og -kirurgiske behandling er således af afgørende betydning for folkesundheden.
Der er på nuværende tidspunkt bred, men utilstrækkelig monitorering, af hjerteområdet og samtidig er det fulde potentiale af monitoreringen ikke udnyttet. Der mangler særligt mulighed for at
se på kvaliteten på tværs – ligesom der er utilstrækkelig inddragelse af patientrapporterede data.
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Der har derfor været efterspørgsel fra klinikerne på hjerteområdet om at samle kvalitetsdatabaser
i ét samlet register. Samtidig ønskes at minimere klinikernes registreringer samt at levere hurtigere data tilbage til klinikken.
Ved at samle de eksisterende hjertedatabaser og tilføje en database, der omfatter akut koronart
syndrom (AKS)1, vil en betragtelig del af hjertepopulationen i Danmark kunne monitoreres samlet.
Dette vil danne nationalt grundlag for at udarbejde analyser og monitorere kvaliteten på tværs af
hele hjerteområdet.
Oprettelsen af et Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR) vil samle og standardisere de kliniske kvalitetsdatabaser på hjerteområdet til gavn for kvalitetssikrings- og monitoreringsarbejdet. En samlet
kvalitetsdatabase for området vil involvere de nuværende kliniske databaser foruden en nyoprettet AKS-database samt på sigt en øget mængde patientrapporterede data mhp. opgørelse af patientrapporterede outcomemål (PRO).
Se Bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de eksisterende kardiologiske databaser.
Bemærk: indeværende udgør arbejdsdokument for projektorganisationen og udgangspunkt for
opfølgning for styregruppen for NDHR. For overordnet – og mere bredt tilgængelig - information
om visioner og formål med projektet henvises til kommissorium for styregruppen og visionspapir.

1.2 Projekt formål
Det samlede projekt "Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR)" har som overordnede formål, at sikre
fortsat bedre udnyttelse af de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser på hjerteområdet såvel
klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt.
Her kan det yderligere konkretiseres følgende mål (jf. stormøde feb. 2017)
i.
ii.
iii.
iv.

Ny faglig organisering dækkende alle kvalitetsdatabaser på hjerteområdet
Standardisering på tværs, så data sømløst kan bruges på tværs af nuværende
databaser og ikke mindst kan sammenlignes
Mulighed for flere og hurtigere analyser og rapportering af resultater [via dækning af relevante sygdomsområder på det hjerteområdet]
Minimering af klinikernes registreringsindsats

I første omgang er identificeret tre delopgaver, som beskrives nærmere i indeværende projektplan. Disse tre delopgaver vil ikke bringe NDHR fuldt på plads, men sikre et nødvendigt grundlag
for efterfølgende delopgaver 4-5, der vil udgøre "endelig" etablering af et NDHR, som dækker det
samlede hjerteområde og sikrer standardiseret tværsektoriel og tværfaglig monitorering af behandlingskvaliteten inkluderende relevante patientrapporterede data.
De tre delopgaver er:
1. Etablering af en national klinisk kvalitetsdatabase for akut koronart syndrom (AKSdatabase)
2. Reetablering af Dansk Hjerteregister
3. Standardisering/harmonisering af fagligt indhold af databaser på det hjerteområdet
Delopgave 1-3 vil køre sideløbende – dvs. ved afslutning af delopgave 1-3 vil Dansk Hjertehjerteregister og kommende AKS-database være standardiseret.
Følgende kliniske kvalitetsdatabaser forventes på sigt at gennemføre standardiseringen: Dansk
Hjertesvigt Database, Atrieflimren i Danmark (Atrieflimren databasen), Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase, DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital, Pacemaker og ICD registret

1

I forbindelse med proces med opstart af ny database for blodprop i hjertet (AMI) er det blevet besluttet at
udvide populationen i databasen til at dække alle patienter med akut koronart syndrom (AKS), dvs. akut myokardieinfarkt (AMI) samt ustabil angina pectoris". Databasen benævnes således fremadrettet AKS-databasen.
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samt Ablation.dk (Ablationsregistret) – se bilag 1 for uddybende beskrivelse. Databaserne er alle,
med undtagelse af de to sidstnævnte, på nuværende tidspunkt samlet under RKKP.
Følgende delopgaver vil skulle igangsættes og gennemføres efterfølgende:
4. Implementering af valgt standardisering/harmonisering i øvrige databaser på hjerteområdet
5. Etablering af regulær faglig organisation dækkende alle kliniske kvalitetsdatabaser på
hjerteområdet, der sikrer relevant faglig opfølgning på tværs af alle databaser og gennemførelse af hurtige analyser på det samlede område og fortolkning af disse.
Samtidig vil de enkelte databaser være omfattet af tiltag omkring PRO-målinger i regi af sundhedsmyndigheder, regionerne og RKKP, og udvidelse til inklusion af dette (hvor det er relevant)
vil dermed blive sikret sideløbende. Her kan blive brug for gennemførelse af en delopgave 3a, der
handler om standardisering/harmonisering af de indhentede data – men dette forventes sikret i
regi af de initiativer, der iværksættes i det nationale/tværregionale arbejde, ligesom Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase allerede har iværksat arbejde mhp. sikring af PRO-data.
Formålet med de fem delopgaver er:
Ad 1) Etablering af en AKS-database
Delprojektet skal sikre dækning af det sidste større område på hjerteområdet, hvor der ikke er
etableret en database. Området er af den tidligere RKKP-styregruppe erklæret ét af de områder,
hvor Danmark mangler en klinisk kvalitetsdatabase, når vi sammenligner os med andre lande.
Ligesom den manglende monitorering har forhindret Danmark i at bidrage med retvisende oplysninger til OECD/EU.
Ad 2) Reetablering af Dansk Hjerteregister
Nuværende Dansk Hjerteregisters dataindsamling sker via to fødesystemer – dette har tidligere
været konstateret uheldigt, da det påvirker fleksibilitet af databasen, gør databasen dyrere i drift
ligesom det ikke er vurderet fremtidssikret ift. regionernes overgang til EPJ-systemer f.eks. Sundhedsplatformen. Da der samtidig er sat spørgsmålstegn ved hjemmelgrundlaget for det ene fødesystem, er det nødvendigt med en omlægning af databasen. Reetablering af Dansk Hjerteregister
omfatter således samling af Vest Dansk Hjertedatabase (VDH) og de tilsvarende databaser for
Østdanmark (PATS og data fra Sundhedsplatformen).
Ad 3) Standardisering/harmonisering af fagligt indhold af databaser på hjerteområdet
Dette delprojekt følger af ønsket om at sikre sammenlignelige data på tværs af databaser på hjerteområdet og lette registreringsopgaven, hvor der skal sikres fagligt relevant harmonisering af
data, indikatorer og analysemetoder. Delopgave 3 skal ske via en bred faglig proces inddragende
repræsentanter for alle databaser på hjerteområdet, for at sikre at den ønskede udbredelse (en
kommende delopgave 4) kan gennemføres.
Ad 4) Implementering af valgt standardisering/harmonisering i øvrige databaser på det kardiologiske område (gennemføres efter delopgave 1-3)
Her skal de øvrige databaser, der har bidraget til ramme for harmonisering under delopgave 3,
sikre udrulningen af harmoniseringen med support fra RKKP. Givet, at de har medvirket til harmoniseringen, vil der være interesse i at gennemføre den. Det vil samtidigt lette registreringsopgaven i klinikken, hvilket sikrer bred faglig opbakning. Reduceret registreringsbyrde er tillige et
bevillingskrav fra RKKP.
Ad 5) Etablering af regulær faglig organisation dækkende alle kardiologiske databaser, der sikrer
relevant faglig opfølgning på tværs af alle databaser og gennemførelse af hurtige analyser på det
samlede område og fortolkning af disse.
Her etableres en faglig styregruppe for Nyt Dansk Hjerteregister – de eksisterende databaser på
hjerteområdet omlægges til en samlet database. Dermed sikres, at monitorering kan ske dækkende det samlede patientforløb, på tværs af sektorer og tilstande samt er baseret på sammenlignelige data. Som del af denne delopgave skal afklares, hvordan organisationen kan sikres inden
for rammene af gældende bekendtgørelseskrav (databaser skal dække afgrænset område).
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På tidspunktet for denne etablering vil der være sikret PRO-tiltag i andre regi (hvor det er relevant), og dermed vil NDHR også inkludere relevante patientrapporterede data.

1.3 Interessenter
Interessent

Indflydelse

Interesse

Kommentar

1 (lav) – 5 høj)

1 (lav) – 5 (høj)
Del
1

Del 2

Del
3

4

5

4

Databaser
Dansk Hjerteregister (DHR)

4

Direkte berørt af delopgave 2 og 3.
Bidragsyder i projektstyregruppe, faglig
styregruppe og diverse arbejdsgrupper.
Repræsenteret i projektstyregruppe for
NDHR.
Generel interesse i kvalitetsudvikling
indenfor det kardiologiske område.
Skal inddrages i projektet. Er løbende
orienteret via projektstyregruppen

Vestdansk Hjertedatabase
(VDH)

4

4

5

4

Leverer data til DHR og dermed direkte
involveret i delopgave 2 og 3.
Generel interesse i kvalitetsudvikling
indenfor det kardiologiske område.
Skal inddrages i projektet.

Østdansk Hjertedatabase/PATS

4

4

5

4

Leverer data til DHR og dermed direkte
involveret i delopgave 2 og 3.
Generel interesse i kvalitetsudvikling
indenfor det kardiologiske område.
Skal inddrages i projektet.

Ny Database for akut koronart syndrom (AKS)

4

5

4

4

Direkte berørt af delopgave 1 og 3.
Bidragsyder til proces og indhold.
Generel interesse i kvalitetsudvikling
indenfor det kardiologiske område.
Skal inddrages i projektet. Ole Ahlehoff
sikrer inddragelse gennem repræsentation i AKS styregruppe og NDHR projektgruppe

Øvrige kvalitetsdatabaser indenfor det kardiologiske område, som modtager finansiering af Danske Regioner:
-

Dansk Hjertesvigtdatabase
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Atrieflimren i Danmark
(AFDK)
DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital

2

3

3

4

Bliver på sigt berørt af standardisering/harmonisering: deltagelse i delopgave 3, men først implementering i
forbindelse med forventet senere delopgave 4.
Generel interesse i kvalitetsudvikling
indenfor det kardiologiske område.
Løbende orientering om projektstatus.
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Interessent

Indflydelse

Interesse

1 (lav) – 5 høj)

1 (lav) – 5 (høj)
Del
1

Øvrige kvalitetsdatabaser indenfor det kardiologiske område:
-

Del 2

1

Kommentar
Del
3

3

Generel interesse i kvalitetsudvikling
indenfor det kardiologiske område.
Skal inviteres med ind i delopgave 3
Løbende orientering om projektstatus.

Ablation.dk - Klinisk Database
Dansk Pacemaker og ICD
Register

Faglige selskaber
Dansk Cardiologisk Selskab

5

5

5

5

Bidrager med klinisk faglig og metodisk
viden i diverse faglige styregrupper.
Repræsenteret i projektstyregruppe for
NDHR.
Generel interesse i kvalitetsudvikling og
forskning indenfor det kardiologiske
område.
Skal inddrages i projektet. Er løbende
orienteret om projektet via projektstyregruppen.

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

3

1

4

4

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

2

2

3

3

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

2

1

3

3

Dansk Medicinsk Selskab

2

1

2

2

Repræsenteret i enkelte af de kardiologiske databaser

Dansk selskab for anæstesi
og intensiv terapi

2

4

2

3

Skal inddrages i projektet, i relation til
delopgave 1, specielt mht. præhospitale tider.

Dansk Selskab for Almen Medicin

2

2

3

3

Kardiologisk behandling foregår også i
almen praksis: et NDHR vil skulle
dække denne behandling

Praktiserende Lægers Organisation

2

2

3

3

Kardiologisk behandling foregår også i
almen praksis: PLO har koordinerende
rolle ift. aflevering af godkendte data til
databaserne.

Øvrige autoriserede sundhedsfaglige selskaber, f.eks.
DASYS og Fagligt Selskab for
Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker, Foreningen af Danske Fysioterapeuter

2

1

1

3

Ikke relevant for delopgave 1-2, men
ift. en udbredelse af harmonisering til
de tværfaglige kardiologiske databaser
og skal dermed inddrages i delopgave
3. De er samtidig inddraget i arbejdet
med patientinddragelse/PRO

5

4

4

4

Repræsenteret i projektstyregruppe for
NDHR (som observatør).

Bidrager med klinisk faglig og metodisk viden i diverse faglige styregrupper herunder i nuværende Dansk
Hjerteregister

Regioner og andre sundhedsmyndigheder
Sundhedsdatastyrelsen
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Interessent

Indflydelse

Interesse

1 (lav) – 5 høj)

1 (lav) – 5 (høj)
Del
1

Del 2

Kommentar
Del
3
Godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser. Dataleverandør til databaser
inkluderet i NDHR projektet.
Aftager af kvalitetsafrapportering indenfor det kardiologiske område.
Er løbende orienteret om projektet via
projektstyregruppen.

Sundhedsstyrelsen

3

5

4

4

Repræsenteret i projektstyregruppe for
NDHR (som observatør).
Aftager af kvalitetsafrapportering indenfor det kardiologiske område og
generelt i forhold til de nationale kvalitetsmål.
Er løbende orienteret om projektet via
projektstyregruppen.

Danske Regioner

5

5

5

5

Formandskab i projektstyregruppe for
NDHR. Finansierer projektet. Finansierer de kliniske kvalitetsdatabaser.
Interesse i at mindske registreringsbyrden.
Aftager af kvalitetsafrapportering indenfor det kardiologiske område.
Styrende i forhold til projektet igennem
formandskab i projektstyregruppen.

De enkelte regioner

4

4

4

4

Finansierer projektet via DR. Finansierer de kliniske kvalitetsdatabaser via
DR. Finansierer indsamlingssystmer
som benyttes i det nuværende DHR.
Interesse i at mindske registreringsbyrden.
Aftager af kvalitetsafrapportering indenfor det kardiologiske område.
Deltagende i forhold til projektet igennem deltagelse i projektstyregruppen.

RKKP

5

5

5

5

Bidragsyder/udførende part i alle delprojekter.
Deltagende/projektstyrende i forhold til
projektet igennem deltagelse i projektstyregruppen, relevante faglige styregrupper og arbejdsgrupper.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF)

4

-

4

3

Nuværende Dansk Hjerteregister er
forankret i SIF og skal bidrage til delopgave 2.

Kommunerne/Kommunernes
Landsforening

2

1

1

3

Kardiologisk behandling foregår også i
kommunerne, et kommende NDHR vil
skulle dække denne behandling. Kan
kun i begrænset omfang meningsfuldt
inddrages, da de kun i begrænset
omfang er repræsenteret i eksisterende
databaser – her bør sikres inddragelse
via projektorganisation i delopgave 2

Interesseorganisationer og
offentligheden
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Interessent

Hjerteforeningen

Indflydelse

Interesse

1 (lav) – 5 høj)

1 (lav) – 5 (høj)

2

Kommentar

Del
1

Del 2

Del
3

4

4

4

Interesse i kvalitetsudvikling og forskning indenfor det kardiologiske område.
Løbende orientering om projektstatus.
Evt. inddragelse i senere delprojekter(?)

Forskere

1

3

3

4

Forskere generelt og forskere indenfor
det kardiologiske område i særdeleshed
vil have en interesse i både data fra ny
AKS-database samt systematisering af
eksisterende datakilder fra de kliniske
kvalitetsdatabaser på det kardiologiske
område.
Skal orienteres i forbindelse med overordnede milepæle.

Borger generelt

1

2

1

1

Generel interesse i kvalitet af behandlingen i det danske sundhedsvæsen.
Skal orienteres i forbindelse med gennemførelse af overordnede milepæle i
projektet.

1.4 Valgt løsning og afgrænsninger
Opdeling i delprojekter – og afventning med en afsluttende delopgave, sker givet rammen på 2
mio. kr. – samt konstatering af, at de større ambitioner med projektet alene kan realiseres, hvis
grundlaget er på plads: relevant, hjemlet dataindsamling på tværs af hjerteområdet – og en indledende enighed på tværs af alle hjertedatabaser omkring grundlag for standardisering.
Konkrete løsninger i de tre delopgaver er:
Ad 1) Etablering af en AKS-database
Her etableres databasen efter en standardiseret RKKP-proces, som har vist sig velegnet til etablering af flere databaser over de seneste fem år.
Det er op til en kommende styregruppe i databasen i dialog med RKKP-teamet at vælge konkrete
løsninger f.eks. metoder til dataindsamling, hvor løsningerne dog skal placere sig inden for RKKPstrategier og aftaler. Det vil f.eks. sige størst mulig genbrug af data fra eksisterende registre.
Ansvaret for etableringen placeres i en kommende styregruppe for databasen sammen med databasens RKKP team, sv.t. til normal proces. (se mere under afsnit 1.7)
Ad 2) Reetablering af Dansk Hjerteregister
Her vælges løsning, hvor der sker regulær reetablering af databasen – ansvaret placeres ved databasens eksisterende styregruppe (se mere under afsnit 1.7) – med support fra RKKP-team.
Det er vurderet, at den nuværende dataindsamling er historisk betinget og det bedste resultat
opnås ved at "starte forfra" med afsøgning af dokumentation, valg af indikatorer, definition af
variabelindhold og efterfølgende sikring af datagrundlag via it-løsninger, der er inden for rammerne af RKKP-strategier og aftaler.
Ad 3) Standardisering/harmonisering af fagligt indhold af databaser på hjerteområdet
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Her iværksættes en proces frem mod faglig relevant harmonisering af indhold på hjerteområdet.
Processen sker sideløbende med delopgave 1 og 2, så harmoniseringen kan implementeres i AKSdatabasen og et reetableret Dansk Hjerteregister.
Samtidig sikres harmonisering i en bred tværfaglig proces på tværs af alle databaser, så der er
grundlag for efterfølgende implementering i øvrige hjertedatabaser (som dog er uden for scope af
delopgave 1-3).

1.5 Forudsætninger og afhængigheder
Forudsætninger:
Godkendelse v/Datatilsynet og Sundhedsdatastyrelsen af en AKS-database
Godkendelse v/Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen af en justering af population,
indikatorer og variable i Dansk Hjerteregister
Bred faglig opbakning
Afhængigheder:
Adgang til datakilder – her er særligt forhold omkring udrulning af EPJ-systemer i
regionerne. Det følger dog af Bekendtgørelse nr. 909 af 26. juni 2016 om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, at regionerne er forpligtede til at
sikre indberetning af godkendte data.
Projektet kan forventes påvirket men er ikke afhængig af P16 (gennemførelse af
it-udbud i RKKP) – RKKP vil sikre drift via allerede eksisterende
it/dataindsamlingsløsninger i brug i dag som overgangsløsning.
Delopgave 1 og 2 er afhængig af delopgave 3, hvis ønsket om harmonisering af
disse databasers indhold skal effektueres fra idriftsætning.

1.6 Projektets delopgaver / leverancer
Delopgaver/leverancer indsat i Gantt-diagrammer for de tre delprojekter. Bemærk, at alle tre
delprojekter er forankret i egen organisation – dvs. her er planerne opstillet med forbehold for
justeringer indført i disse organisationer. Disse organisationer afrapporterer løbende til styregruppen for projekt NDHR.
Udover aktivitet i de tre delopgaver beskrevet nedenfor, gennemføres 4 årlige styregruppemøder
samt relevant afholdelse af stormøder med invitation til alle databaser og kliniske bagland.

8/25

Projekt Initierings Dokument for Nyt Dansk Hjerteregister (NDHR), delprojekt 1-3
Delopgave 1: Etablering af AKS-databasen Gantt-diagram
A: aflevering; M:
milepæl; X: deadline for opgave
<1. Apr. Maj Juni
april

2017

2018

Juli Aug. Sept. Okt Nov. Dec Jan. Feb. Mar. 2.
>1.7.2018
kvt.

Etablering af styregruppe
Udpegning af medlemmer fra DCS

Anmeldelse af databasen til Datatilsynet

1. styregruppemøde
(21/8)

Proces mellem første
og anden styregruppemøde

X

Tilknytning af RKKP-team

X

Endelig etablering med stillingtagen
til behov for tværfaglig forankring
Udpegning af formand

X

Anmeldelse af databasen til Region
Midtjyllands paraplyanmeldelse mhp.
forhåndsgodkendelse
Opstart af definition af population og
indikatorområder ud fra databasens
kliniske kvalitetsmål og forskningsanvendelse
Endelig justering og godkendelse af
indeværende etableringsplan

X
Før
første
møde
X

X

Fordeling af ansvar for alle opgaver

X

Evt. etablering af arbejdsgruppe (i
det følgende er antaget, at der ikke
etableres arbejdsgruppe – i det omfang, at der gør dette, skal planen
justeres, der hvor arbejdsgruppen
overtager fra styregruppe/dokumentalist)
Udpegning af dokumentalist

X

x
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A: aflevering; M:
milepæl; X: deadline for opgave

2017

<1. Apr. Maj Juni
april

2. styregruppemøde
(2/10)

Proces efter andet
møde

3. styregruppemøde
(6/11)
Proces efter godkendelse

2018

Juli Aug. Sept. Okt Nov. Dec Jan. Feb. Mar. 2.
>1.7.2018
kvt.

Udarbejdelse af dokumentalistrapport

A

Opstart af Dokumentationsskabelon
(første udfyldelse af tabel 1,2)
Udarbejdelse og revision af indikatorspecifikationer
Præsentation af RKKP-rammer for
etablering af database
Arbejde med datadefinitioner og beregningsregler
Endelig udfyldelse af dokumentationsskabelon og opsætning af algoritmer
Udfyldelse af ansøgning om godkendelse af databasen ved Sundhedsdatastyrelsen
Godkendelse af dokumenter og ansøgning
Høring af indikatorer/variable i regionerne
Ansøgning og godkendelse af databasen ved Sundhedsdatastyrelsen
Planlægning af pilotanalyser

A
A
X

M

M
X
M

Sikring af pilotdata – første opgørelser genereres (databasen og tilknyttet RKKP-team skal vurdere, om dette skal fremrykkes ift. den øvrige
proces)
Formøde mellem formandskab og
RKKP-team med gennemgang af

X

X
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A: aflevering; M:
milepæl; X: deadline for opgave

2017

<1. Apr. Maj Juni
april

2018

Juli Aug. Sept. Okt Nov. Dec Jan. Feb. Mar. 2.
>1.7.2018
kvt.

første resultater/evt. justeringer
Første pilotrapport

4. styregruppemøde
Proces efter fjerde
styregruppemøde

5. styregruppemøde
Udgivelse af Årsrapport for 2018

Udsendelse af resultater for pilottest=data fra 2. halvår 2017
Auditering af pilotrapport., opsamling
på høring, beslutning om justering af
indikatorer, population, data etc.
Opdatering af dokumentationsskabelon svt. beslutninger i styregruppe
Opdatering af godkendelse svt. beslutninger i styregruppe
Implementeringskonferencer

M

Implementering med tilbagevirkende
kraft til 1.1.2018, hvis muligt
(=justerede data kan sikres)
Opsætning i Generisk model mhp.
løbende afrapportering af data
Formøde med henblik på gennemgang af foreløbige resultater
1. ordinære årlige styregruppemøde
mhp. auditering af resultater for 1.
år.

M

A
M
X

A
X
M

A
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Delopgave 2: Reetablering af Dansk Hjerteregister, Gantt-diagram
Denne plan noget mindre detaljeret end for AKS – da tilrettelæggelse skal ske i dialog med nuværende styregruppe.
A: aflevering; M: milepæl; X:
deadline for opgave

2017
Apr.

Accept af retableringen
v/eksisterende styregruppe

Tilknytning af fuldt RKKP-team
Analyse af nuværende indberetnings-setup

JKH og JWJ afklarer
om accepten foreligger
Der sammensættes
relevant RKKP-team
med kompetencer
inden for epid, biost.,
DM og systemadm. –
og indsigt i nuværende tekniske løsning

Maj

Juni

Juli

Aug.

2018
Sept
.

Okt

Nov.

Dec

Jan.

Feb.

Mar.

2.
kvt.

X

X

A
A

Tilpasning af indberetnings-setup
Opdatering af populationsspecifikation, evidendsgrundlag, indikatoralgoritmer – nærmere proces inden for
rammerne af RKKP-procesplan (se
AKS-gantt), men tilpasses allerede
eksisterende rammer
Regional høring af nye variable og
indikatorer
Opdatering af dokumentationsskabelon og godkendelse ved SDS
Etablering af ny dataindsamlingsløs- Forventes at være
ning, inkl. data til nye indikatorer
datafangst fra eksiste-

A

X
M
M
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A: aflevering; M: milepæl; X:
deadline for opgave

2017
Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

2018
Sept
.

Okt

Nov.

Dec

Jan.

Feb.

Mar.

2.
kvt.

>1.7.
2018

rende administrative
systemer evt. suppleret med dedikeret
indberetningssystem
valgt fra RKKP's "hylde"
Implementering

X

Opsætning i Generisk Model

A
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Delopgave 3: harmonisering/standardisering, Gantt diagram
A: aflevering; M: milepæl; X: deadline
for opgave

2017

2018

Apr. Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov. Dec Jan
.
Sammensætning af faglig projektgruppe,
der skal gennemføre processen

v/Anne Nakano i dialog
med Ole Ahlehof (Anmodning om udpegning
via formanden
Beskrivelse af nuværende dataindsamling i Arbejdsgruppe: Ole Ahlealle kardiologiske databaser
hoff og RKKP
Beskrivelse af nuværende analysearbejde i Arbejdsgruppe: Ole Ahledatabaserne
hoff og RKKP
Beskrivelse af administrative data, der ikke Arbejdsgruppe: Ole Ahleanvendes i databaser i dag, men vurderes hoff og RKKP
relevante
Møde i faglig projektgruppe vedr. standar- Fastlægning af metode til
disering (15/11)
standardisering
Gennemførelse af proces frem mod anbeBemærk, der er ingen
falet standardiseret "datasæt" for den kar- regional høring af variabdiologiske patient sv.t. valgt metode bl.a.
le, da høring sikres i regi
via gennemførelse af døgnseminar i faglig
af de enkelte databasers
projektgruppe
høring.

Feb Mar 2.
.
.
kvt.

x

X
X
X

X
M/A

M/A
Anbefaling af standardiserede analyser
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1.7 Projektets organisation
Styregruppe for samlet projekt=administrativ styregruppe for NDHR












Erik Jylling, Danske Regioner (Formand)
Vakant, repræsentant fra RKKP-bestyrelsen/RSD-kredsen
Jens Flensted Lassen, Dansk Hjerteregister
Gunnar Gislason, Hjerteforeningen
Christian Torp-Pedersen, Dansk Cardiologisk Selskab
Niels Würgler, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Kim Brixen, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark
Jens Winther Jensen, RKKP
Dorte Johansen, Sundhedsdatastyrelsen (observatør)
Niels Moth Christiansen, Sundhedsstyrelsen (observatør)
Ikke udpeget, repræsentant fra KL

Derudover vil RKKP-bestyrelsen blive bedt tage stilling til om der bør sikres kommunal repræsentation i
styregruppen.
Projektledelsesorganisation
Daglig





projektledelsesgruppe
Jens Winther Jensen (organisatorisk projektleder)
Jens Flensted Lassen (faglig projektleder)
Ole Ahlehoff (faglig koordinator)
Jesper Kjær Hansen (administrativ koordinator)

Ansvarlig for opfølgning og fremdrift i de tre delprojekter – i dialog med de enkelte delopgavers faglige
styregrupper – og løbende afrapportering til styregruppe for projekt NDHR.
Delopgave 1
Forankret i en faglig styregruppe for en AKS-database. Sammensætning af faglig styregruppe:












Christian Juhl Terkelsen, Overlæge, Aarhus Universitetshospital Skejby:
christian.juhl.terkelsen@clin.au.dk (formand). Repræsenterer DCS og Region Midtjylland.
Jens Aarøe, Overlæge, Aalborg Universitetshospital:
jensaaroe@rn.dk. Repræsenterer DCS og Region Nordjylland.
Lisette Okkels Jensen, Overlæge, Odense Universitetshospital:
Lisette.Okkels.Jensen@rsyd.dk. Repræsenterer DCS og Region Syddanmark.
Carsten Toftager Larsen, Overlæge, Roskilde Sygehus:
ctol@regionsjaelland.dk. Repræsenterer DCS og Region Sjælland.
Lia Bang, Overlæge, Rigshospitalet:
lia@dadlnet.dk / lia.e.bang@regionh.dk. Repræsenterer DCS og Region Hovedstaden.
Frants Pedersen, Overlæge, Rigshospitalet:
Frants.Pedersen@regionh.dk. Repræsenterer DCS og Region Hovedstaden.
Ole Ahlehoff, Overlæge, Odense Universitetshospital:
Ole.Ahlehoff@regionh.dk. Repræsenterer DCS og Region Syddanmark.
Troels Martin Hansen, Ledende overlæge, Den landsdækkende akutlægehelikopter, Præhospitalet, Olof Palmes Allé 34.2, 8240 Århus N: troehans@rm.dk. Repræsenterer Præhospitalet.
Hanne Berg Fog, Oversygeplejerske MPG, Regionshospitalerne Viborg og Skive:
hannefog@rm.dk. Repræsenterer FS K&T.
Pernille Palm, Klinisk Sygeplejespecialist, Ph.d. studerende, Rigshospitalet:
pernille.palm.johansen@regionh.dk. Repræsenterer FS K&T.
Jess Lambrechtsen, MD, Ph.d., Odense Universitetshospital, Svendborg: lambrechtsen@dadlnet.dk
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Anm.:

Birgit Jurlander, Overlæge, Ph.d., Nordsjællands Hospital, Hillerød: birgit.jurlander@regionh.dk
Mads Andersen, 1. res. læge, Regionshospitalet Herning: d354910@dadlnet.dk. Repræsenterer
Region Midtjylland.
DCS: Dansk Cardiologisk Selskab; FS&KT: Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker.

Derudover tilknyttet RKKP-team:

Anne Nakano, RKKP-kontaktperson, Cand.scient.san., kvalitetskonsulent, RKKP

Camilla Plambeck Hansen, Klinisk Epidemiolog, ph.d., RKKP

Charlotte Cerqueira, overlæge, Klinisk Epidemiolog, Forskningsoverlæge, ph.d. RKKP

Delopgave 2
Forankres i DHR-databasens styregruppe – sammensætning kan ses her:
http://si-folkesundhed.dk/Links/Dansk%20Hjerteregister/Om%20DHR/Bestyrelsen.aspx
Arbejdet supporteres af RKKP-team (foreløbigt):

Anne Nakano, RKKP-kontaktperson, Cand.scient.san., kvalitetskonsulent, RKKP

Camilla Plambeck Hansen, Klinisk Epidemiolog, ph.d., RKKP

Charlotte Cerqueira, overlæge, Klinisk Epidemiolog, Forskningsoverlæge, ph.d. RKKP

Delopgave 3
Opgaven forankres i projektledelsesorganisationen v/Ole Ahlehoff – se ovenfor. Derudover etableres faglig projektgruppe med følgende sammensætning:

2 lægefaglige repræsentanter for hver af alle de godkendte kardiologiske databaser (skal tilsammen repræsentere de fem regioner)

1 repræsentant fra øvrige autoriserede sundhedsfaglige selskaber fra databaser med tværfaglig
repræsentation

1 repræsentant fra almen praksis

Evt. repræsentation fra kommunerne
Arbejdet supporteres af RKKP-team:

Anne Nakano, RKKP-kontaktperson, Cand.scient.san., kvalitetskonsulent, RKKP

Camilla Plambeck Hansen, Klinisk Epidemiolog, ph.d., RKKP

Charlotte Cerqueira, overlæge, Klinisk Epidemiolog, Forskningsoverlæge, ph.d. RKKP
Projektorganisation (grøn=nuværende eller kommende driftsorganisation; orange=projektorganisation)
Ifm. en kommende delopgave 4 og 5 skal organisationen suppleres – implementering af harmonisering/standardisering i øvrige databaser skal ske i regi af de respektive styregrupper, mens den egentlige
etablering af et regulært Nyt Dansk Hjerteregister forudsætter etablering af en faglig styregruppe. I forbindelse med idriftsætning af NDHR vil nuværende administrative projektstyregruppe for NDHR skulle
nedlægges.
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Figur 1 - organisation
RKKP-bestyrelse
Bevillingsgiver
Styregruppe for NDHR
Daglig projektledelsesgruppe

Delopgave 1:
Styregruppe for AMIdatabasen
Er formelt forankret i relevant videnskabelige selskaber – men refererer i etableringsfasen til projektorganisation

Delopgave 2:
Styregruppe for Dansk
Hjerteregister
Er formelt forankret i relevant videnskabelige selskaber – men refererer i reetableringsfasen til projektorganisation

Delopgave 3:
Bredt sammensat faglig
projektgruppe refererende
direkte til projektorganisationen
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2. Forretningsmæssige konsekvenser
2.1 Økonomi:
Budget

Udgiftsposter
Delopgave 1
Udgifter i regi af databasens
styregruppe (faste RKKPtakster)

Udgifter i regi af RKKP
(faste RKKP-takster)
Delopgave 2
Indsats i databasens styregruppe

Sikring af data

Udgifter i regi af RKKP
Delopgave 3
Honorar til faglig projektleder
(budgetteret under projektledelse, da samlets projekts faglige koordinator forventes at
have rollen)
Gennemførelse af døgnseminar samt øvrig mødeaktivitet
og evt. frikøb
Opgaverelaterede poster i alt
Projektledelse
Faglig koordinator (30 % af 9
måneder)
Administrativ koordinator (delvist finansieret via driftspulje)
Faglig projektledelse

formandshonorar
Frikøb til dokumentalist
Honorar til øvrige styregruppemedlemmer
Afholdelse af møder
Sikring af it/data samt support inden for epidemiologi,
biostatistisk, datamanagement, koordination
Frikøb til formandskab/øvrige
styregruppemøde (delvist
finansieret via driftsmidler)
Sikring af imødekommelse af
forhold omkring DHR's nuværende datakilder, særligt
ift. Vestdansk Hjertedatabase
Sikring af it/data samt support inden for epidemiologi,
biostatistisk, datamanagement, koordination (delvist
finansieret via driftsmidler)

130.000
65.000
35.000
70.000

600.000

25.000

100.000

265.000

115.000

500.000
75.000
0
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Mødeaktiviteter og rejser i regi
af projektledelsen/studietur

20.000

I alt

2.000.000

Projektvurdering
2.2 Identificerede nøgle-risici
(benyt én række for hver – uddybning )

Høj

Middel

Konsekvens

Lav

Høj

Middel

Beskrivelse af identificerede risici

Lav

Sandsynlighed

Mulig afhjælpning

Delopgave 1
Manglende godkendelse ved SDS

X

X Tilpasse population etc. så den
kan godkendes

Manglende faglig opbakning til processen

X

X Der er tilkendegivet høj opbakning fra fagligt miljø i opstartsfasen – samtidig forankres proces i
faglig styregruppe udpeget af de
videnskabelige selskaber

Manglende RKKP-ressourcer

X

X

RKKP er i gang med reorganisation, der er erklæret at påvirke
evne til at varetage udviklingsopgaver. Der er sikrest fuld
fokus på opbakning fra RKKPledelsen

Delopgave 2
Manglende godkendelse ved SDS

X

Manglende faglig opbakning til processen

Manglende RKKP-ressourcer
Regionernes mulighed for at sikre data

X Der er ønske om brug af data fra
Dansk Hjerteregister i opfølgning
på behandlingspakke – dette
forudsætter en omlægning
X

X

X Der vides at være forskelle i
geografisk opbakning til eksisterende systemer og dermed også
til opbakning til en omlægning
Risiko søges imødekommet via
forankring proces i faglig styregruppe udpeget af de videnskabelige selskaber
X

X

Se ved delopgave 1
X Der er udviklingsprojekter i gang
i flere regioner ift. EPJ-systemer
– dette truer generelt indberetning til databaserne. Indberetning til databaser er lovpligtig –
og regionerne har fokus på det.
Derudover skal gennemføres
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regional høring i både delopgave
1 og 2, så der konstateres evt.
problemer med at sikre data –
og disse kan afhjælpes i dialog
med regionerne
Delopgave 3
Manglende mulighed for at skabe konsensus

X

X Der er valgt at gennemføre processen i en bredt sammensat
gruppe for at sikre at der opnås
resultat, der vil kunne implementeres i alle databaser – det
øger risikoen for at der ikke kan
opnås konsensus – men en harmonisering giver kun de ønskede
resultater, hvis den bredes ud til
alle databaser

3. Kommunikationsplan
Interessent

Kommunikationsform

RKKP Bestyrelsen

Skriftlig og mundtlig orientering på bestyrelsesmøder

Det faglige bagland (selskaber;
klinikere generelt)

Afholdelse af stormøde

NDHR projektstyregruppe
Repræsentation fra:

Skriftlig og mundtlig orientering på styregruppemøder – generel projektstatus
og opfølgning på økonomi

Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen

Frekvens Ansvarlig
3 x årligt

Jens Winther Jensen

Efter behov Erik Jylling
/Styregruppen
4 x årligt

Bemærkninger
Opdragsgiver

Der planlægges afholdt
stormøde i juni 2017

Jesper Kjær Hansen Nøgleinteressenter er
repræsenteret i projektstyregruppen. Bagland orienteres via
styregruppemedlemmer

Sundhedsstyrelsen
Dansk Cardiologisk Selskab
RKKP

Databaser indenfor det kardi- Holdes løbende orienteret
ologiske område: projektdel- af repræsentanter, som
tagende
deltager i styregruppe og
faglige arbejdsgrupper

Kontaktpersoner for de 3
delopgaver

Opdateret projektstatus
(Gantt-diagrammer)

Databaser indenfor det kardi- Holdes orienteret via reologiske område: ikke propræsentanter i delopgave 3
jektdeltagende

-

Databasernes repræsentant

Hver 2.
måned

Jesper Kjær Hansen

Løbende

Databasernes repræsentant
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Interessent

Kommunikationsform

Frekvens Ansvarlig

Bemærkninger

RKKP ledelsesgruppen

Løbende orientering på
ledelsesmøder

Løbende

Projektledelse

RKKP bagland

Orienteringsmøder for
deltagere i arbejdet med de
kardiologiske databaser

Halvårligt

Jesper Kjær Hansen Orientering om projektstatus og generel erfaringsudveksling

Forskere

Hjemmeside, f.eks.
RKKP.dk

Ved behov

Borger generelt

Pressemeddelelse, sociale
medier

Ved behov

Orientering om nye
databaser/datakilder
Formandskab i
projektstyregruppen
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4. Referencedokumenter
1) Præsentation fra Stormøde feb. 2017
2) Kommissorium for NDHR, opdateret april 2017
3) Visionspapir for NDHR, udarbejdet på basis af øvrige dokumenter april 2017

Dokumenthistorik
Version
Forfatter

Dato

Beskrivelse

1

Anne-Marie Sigsgaard Hansen,
Jesper Kjær Hansen

06.04.2017 Første udkast

2

Jens Flensted Lassen, Ole Ahlehoff

09.04.2017 Revision ved klinisk projektledelse

3

Anne-Marie Sigsgaard Hansen,
Jesper Kjær Hansen

10.04.2017 Version til udsendelse med dagsorden til NDHR
styregruppemøde 18.4.2017. Skal godkendes af:
NDHR-styregruppen (på møde d. 18. april 2017)
RKKP-bestyrelsen (via mailhøring april 2017)

4

Jesper Kjær Hansen

17.04.2017 Opsamling af korrektur og kommentarer fra RKKP
bagland (Jens Winther (JWJ), Charlotte Cerqueira
(CC), Anne Nakano(ANJ)) forud for NDHR styregruppemøde

5

Anne-Marie Hansen, Jesper Kjær
Hansen

21.04.2017 Revideret efter møde i NDHR styregruppen d. 18.4

6

Jesper Kjær Hansen

22.05.2017 Opdatering af Gantt-diagrammer/tidsplan (delopgave 1: realitetsopdatering; delopgave 2+3: konsekvensopdatering). Opdatering af faglig styregruppe for AMI (delopgave 1)

7

Jesper Kjær Hansen

21.06.2017 Arbejdsdokument.

Jesper Kjær Hansen

14.09.2017 Opdatering af projektplan forud for styregruppemøde 22/9.

8

1. Opdatering af Gantt-diagram vedr. delopgave 1.
2. Opdateret AMI styregruppeoversigt
3. Gennemskrivning af projektplan

1. AMI-database (akut myokardieinfarkt) rettet til
AKS-database (akut koronart syndrom), da det er
besluttet at udvide dækningen af databasen
2. Opdatering af Gantt-diagram vedr. delopgave 2
3. Opdatering af Gantt-diagram vedr. delopgave 3
3. det kardiologiske området rettet til hjerteområdet gennemgående
4. Almen praksis tilføjet i interessentanalyse
9

Jesper Kjær Hansen

19.02.2018 Opdatering af projektplan forud for styregruppemøde 22/2-2018
1. Nyt medlem af styregruppen
2. Justeret budget
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10

Jesper Kjær Hansen

27.06.2018 1. Nyt medlem af styregruppen
2. Fjernet "med tilbagevirkende kraft fra 1.7.2017"
fra milepæl i Gantt-diagram for delopgave 14. Mindre fejlrettelser

PID skal versionsstyres, således at det til enhver tid klart fremgår, hvilken version
der er gældende. Historikken logges i ovenstående skema. Efter godkendelse af PID
er dette et statisk dokument, som projektet arbejder efter.
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Bilag 1 – oversigt over eksisterende godkendte kvalitetsdatabaser på det kardiologiske område

Navn

Formål

Faglig definition af patientpopulation

Ablation.dk - Klinisk Database

Formål med databasen er, at forbedre kvaliteten af radiofrekvensablation for kardielle arytmier i Danmark med særlig fokus
på ablation for atrieflimren.
Det har været kendt i mere end 30 år, at danske patienter med AF
ikke tilbydes diagnostisk undersøgelse og behandling i tilstrækkeligt
omfang. Databasens formål er at øge efterlevelse af de kliniske
retningslinjer (RADS og Dansk Cardiologisk Selskab), herunder at
sikre, at de relevante patienter tilbydes behandling på korrekt indikation. Der udover har databasen til formål at fremme muligheden
for koordination mellem sektorer, og den forventes at kunne sikre,
at overgang mellem sektorer sker uden kvalitetsbrist.
Formålet med databasen er at forbedre kvaliteten af behandlingen
af hjertestop på hospital og derigennem øge overlevelsen. Databasen vil muliggøre sammenligning mellem de deltagende enheder.
Det kan endvidere evalueres hvorvidt behandlingen af hjertestop på
danske hospitaler lever op til gældende international standard.

Dækker ablation for hurtige hjerterytmer i Danmark
med særlig fokus på atrieflimren.

Atrieflimren i Danmark

DANARREST - Registrering af
hjertestop på hospital

Dansk Hjerteregister

Databasens formål er: 1. at indsamle medicinske og administrative
data om patienter henvist til hhv. invasiv kardiologisk undersøgelse
og behandling samt hjertekirurgi på alle sygehusafdelinger, der
udfører disse procedure. 2. at følge undersøgelses- og behandlingsindsatsen for forskellige patientgrupper karakteriseret ved køn,
alder, indikation, sygdommens sværhedsgrad mv. 3. at danne
grundlag for vurdering og forbedring af behandlingens kvalitet ved
at følge udviklingen i behandlingens kvalitet over tid.
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Prævalente og incidente patienter med non-valvular
atrieflimren.

Databasen omfatter hjertestop på hospital. Hvis en
patient er genoplivet efter hjertestop udenfor hospital, men får nyt hjertestop efter ankomst til hospital,
skal hændelsen ligeledes registreres. Hvis der forud
for hjertestop foreligger en beslutning om ”ingen
genoplivning” registreres hændelsen som sådan.
Hjertestop hos terminale patienter, hvor dødens
indtræden forventes og hjertestopberedskabet ikke
aktiveres, skal ikke registreres.
Alle voksne (over 15 år), der i Danmark får udført
følgende undersøgelser/behandlinger (procedurer):
Koronararteriografier (KAG), ballon-udvidelser (PCI),
by-pass operationer (CABG), hjerteklapoperationer
(Klap), Hjerte-CT og TAVI.
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Faglig definition af patientpopulation

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) skal medvirke til at
ensrette hjerterehabiliteringsindsatsen i Danmark. Baggrunden for
at udvikle denne database var en erkendelse af, at der eksisterer
stor variation i kvaliteten af eksisterende hjerterehabilitering på
landets sygehuse. På baggrund af kommende resultater kan det
vurderes i hvor høj grad sygehusene lever op til Sundhedsstyrelsens
nye kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering. Opfyldelse af
indikatorerne vil medføre, at de nye kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering i Danmark følges. Databasen søger således, at optimere kvaliteten af hjerterehabiliteringen i Danmark ved at give
feedback til afdelingerne, hvor kvalitetsindikatorer på den enkelte
afdeling kan sammenlignes med de øvrige afdelinger i landet. Hjerterehabiliteringsindsatsen i kommunerne skal ligeledes på sigt følges. Desuden har databasen til formål at være kvalitetsdatabase
samt en datakilde for forskning.
Dansk Hjertesvigt Database
At overvåge og forbedre kvaliteten af behandling og pleje til alle
patienter i Danmark med hjertesvigt i henhold til de opstillede in- og
eksklusionskriterier.
Kvalitetsudvikle pleje og behandling for patienter med hjertesvigt
ved løbende opdateringer af evidensen for behandlingen af hjertesvigt via dokumentalistrapport for sygdomsområdet. Herved arbejdes kvalitetsfremmende, og udvikling indenfor specialet tilgodeses
og følges løbende.

Dansk Pacemaker og ICD Register

Formålet er at forbedre kvaliteten i behandlingen af patienter med
hjerterytmeforstyrrelse, hvor der er fokus på behandling via implantater - dermed skal databasen også fungere som implantatovervågning.
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Hjerterehabilitering i sygehusregi (fase 2) blandt
voksne (18+ år), der i Danmark har været indlagt
med iskæmisk hjertesygdom. På lidt længere sigt vil
databasen også kunne omfatte patienter med hjertesvigt og patienter der har gennemgået en hjerteklapoperation.

1. symptomer på hjertesvigt, oftest åndenød, øget
trætbarhed, væskeretention OG
2. med objektive tegn i hvile, f.eks. nedsat systolisk
funktion og/eller diastolisk dysfunktion/forhøjet
fyldningstryk samt evt.
3. klinisk bedring som respons på specifik hjertesvigtbehandling.
Eksklusionskriterier:
Patienter med tidligere kendt og korrekt diagnosticeret og behandlet hjerteinsufficiens
Patienter med akut myokardieinfarkt (AMI) med
nedsat EF, hvor AMI er A-diagnosen
Patienter med hjerteinsufficiens sekundært til ikke
korrigerbar strukturel hjertesygdom
Patienter med hjerteinsufficiens sekundært til alle
former for hjerteklapsygdomme Patienter med cor
pulmonale
Patienter med isoleret højresidig hjerteinsufficiens
Patienter som har gået hos privatpraktiserende speciallæge i kardiologi og er blevet diagnosticeret og
behandlet hos denne
Behandling med pacemaker eller ICD (implanterbar
cardioverter-defibrillator = hjertestarter) hos patienter med hjerterytmeforstyrrelse og/eller hjertesvigt.

