
Stikord – ledelsesrepræsentation, pilotprojekt de kliniske kvalitetsdatabaser 

Version 1.1. Godkendt af RKKP-bestyrelsen 23. marts 2022.  

Opdateret juli 2022 med nyt tidspunkt for gennemførelse af piloten og de udpegede personer. 

Opdateret aug. 2022 med ændring af repræsentant i Dansk Hoftealloplastik Register. 

 

Formål 

Ledelsesrepræsentation skal: 

 understøtte bredt ledelsesmæssigt kendskab til afdækkede kvalitetsforskelle/brist og 

opfølgning på disse 

 bidrage med helhedssyn og det brede blik på sundhedsvæsenets ydelser 

 bidrage med ledelsesmæssig faglighed og en organisatorisk viden 

o herunder bidrage til formidling af organisatoriske forhindringer for databasens 

drift til styregruppen og understøtte løsning 

 understøtte kommunikationen og gensidig hensynstagen ml. driften og styregruppen 

 

I første omgang gennemføres en pilottest i  15 databaser for at afklare om ledelsesdeltagelse i 

styregruppen for de kliniske kvalitetsdatabaser er velegnet metode til at udfylde dette formål. 

Videre om repræsentanten – og resten af styregruppen  - oplever at kunne bidrage til 

databasens understøttelse af kvalitetsudvikling i en grad der står mål med trækket på 

sparsomme ressourcer. 

 

Pilottest – og evaluering 

Pilottest foregår i aug. 2022-juli 2023 og evalueres i 2. halvår 2023.  

De foreløbige evalueringsspørgsmål er som følger. Der kan ske supplering: 

 Sikres bedre ledelsesmæssig forankring af/opfølgning på databasens indhold/resultater 

(følges på via kvalitative interviews) 

 Frekvens af afbud v/ledelsesrepræsentanten  (fremhævet som risiko i høringssvar) 

 Alle: Har inddragelsen ændret ved de hensyn, der inddrages i fastsættelse af 

indikatorer/standarder (Kvalitative interviews) 

o Eksempler på positive ændringer 

o Eksempler på ændringer, der opleves som problem 

 Til Ledelsesrepræsentanten: opleves at vedkommende kan bidrage med perspektiver i 

fastsættelsen af indhold/standarder? 

 

Stikord til rollebeskrivelse 

Organisatorisk: 

 Skal være del af hospitals-, center- eller afdelingsledelse – og skal kunne bidrage sv.t. 

formålsbeskrivelse ovenfor. 

 Medlemskab personligt. Ved ev.t. brug af stedfortræder (helt særlige tilfælde) skal 

denne være mindst på samme ledelsesniveau. 

 Skal have læge- eller sundhedsfaglig baggrund 

 

Opgaver 

Repræsentanten skal:  

 være engageret i området og udfylde rollen via egne kompetencer, position & erfaringer 

 understøtte bredt ledelsesmæssigt kendskab til afdækkede kvalitetsforskelle/brist og 

opfølgning på disse (f.eks. via kommunikation med sledelseskollegaer), 

 bidrage til formidling af organisatoriske forhindringer for databasens drift til 

styregruppen og understøtte løsning, 

 understøtte kommunikationen og gensidig hensynstagen ml. driften og de faglige 

udviklingsønsker – såvel som sikre hensynstagen til den samlede prioritering i det 

danske sundhedsvæsen 



 bistå gruppen i at forstå og kommunikere helhedsmæssige perspektiver i fastsættelsen 

af standarder og opfyldelsesgrader for standarder, 

 bidrage til, at databasens indhold defineres entydigt ud fra best practice og faglige 

hensyn 

 bidrage til at styregrupper nationalt auditerer resultater og leverer klar fortolkning og 

formidling af resultaterne – og bidrage til styregruppens klare tilkendegivelse, hvis 

lokal/regional audit synes nødvendig givet resultaterne 

 have fokus på muligheden for at anvende patientrapporterede data. 

 

 

Databaser, hvor der er sket udpegning/bekræftelse af ledelsesrepræsentant og 

indeværende rollebeskrivelse implementeres 

 

Database Formand Forma

nds 

region 

Ledelsesrepræsentant 

DaProCa - Dansk 

Prostatacancer 

database  

Professor, overlæge, 

dr.med., ph.d 

Michael Borre 

Region 

Midtjyll

and  

Lægelig direktør, Thomas Larsen, 

Sygehus Lillebælt (formand for 

behandlingsfællesskabet for 

prostata) Region Syddanmark 

DLCR - Dansk Lunge 

Cancer Register  

Overlæge, klinisk 

lektor, MPM Erik 

Jakobsen 

Region 

Syddan

mark 

Lægelig Vicedirektør Henrik Stig 

Jørgensen, Næstved-Slagelse-

Ringsted Sygehuse (Formand for 

behandlingsfællesskabet for 

lungecancer), Region Sjælland 

DNOR - Dansk 

Neuro-Onkologisk 

Register 

Overlæge Steinbjørn 

Hansen 

Region 

Syddan

mark 

Lægefagligt direktør  Michael 

Bräuner Schmidt, Aalborg 

Universitetshospital, Region 

Nordjylland 

ADHD Databasen* Overlæge, professor 

Niels Bilenberg 

Region 

Syddan

mark 

Vicedirektør Søren Bredkjær, 

Psykiatrien i Region Sjælland  

Overlæge, Klinisk 

lektor, PhD Simon 

Hjerrild 

Region 

Midtjyll

and 

Dansk 

Depressionsdatabase

* 

Overlæge Poul 

Videbech, dr.med., 

professor 

Region 

Hoveds

taden 

Direktør Jan Mainz, Psykiatrien i 

Region Nordjylland  

  Kvalitets- og 

udviklingsleder Dorte 

B. Liboriussen 

Region 

Midtjyll

and  

Dansk Diabetes 

Database 

 Afventer nyvalg   Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, 

Region Midtjylland 

Den Nationale 

Skizofrenidatabase* 

Oversygeplejerske, 

cand.cur Inge 

Voldsgaard 

Region 

Midtjyll

and  

Lægefaglig direktør Anders 

Meinert, Psykiatrien Region 

Syddanmark 

Klinikchef, ph.d, 

dr.med. Lone 

Baandrup 

Region 

Hoveds

taden 

DANARREST - 

Registrering af 

hjertestop på 

hospital 

  

Overlæge Finn Lund 

Henriksen 

Region 

Syddan

mark 

Lægefaglig direktør Søren 

Hjortshøj, Regionshospital 

Nordjylland 

Overlæge Jens 

Rosenberg 

Region 

Hoveds

taden 



Database Formand Forma

nds 

region 

Ledelsesrepræsentant 

DNSL - Dansk 

Nefrologisk Register  

Overlæge, prof. 

Henrik Birn 

Region 

Midtjyll

and 

Vicedirektør Kirsten Wisborg, 

Bispebjerg og Frederiksberg 

Hospitaler , Region Hovedstaden 

  

DAD - Dansk 

Anæstesi Database  

Kvalitetschef Kim 

Garde 

Region 

Hoveds

taden 

Cheflæge Lynge Kirkegaard, 

Bedøvelse og Intensiv, Sygehus 

Sønderjylland, Region Syddanmark 

Dansk 

Hoftealloplastik 

Register 

Professor, dr. med., 

overlæge Søren 

Overgaard 

Region 

Hoveds

taden 

Nils Falk Bjerregaard, lægefaglig 

direktør, Regionshospitalet 

Horsens.  

Akut Kirurgi 

Databasen 

Ledende overlæge 

Peter Olsen 

Svenningsen 

Region 

Hoveds

taden 

Lægefaglig direktør Lone Winther 

Jensen, Regionshospitalet Randers, 

Region Midtjylland  

Dansk Apopleksi 

Register 

Overlæge, ph.d. 

Dorte Damgaard 

Region 

Midtjyll

and 

Lægefaglig vicedirektør Morten 

Ziebell, Region Sjælland 

Udviklingsergoterape

ut Peter Vögele  

Region 

Hoveds

taden 

DAH - Databasen for 

Akutte 

Hospitalskontakter  

Professor, dr. med 

Annmarie Lassen 

Region 

Syddan

mark 

Vicedirektør Jakob Hendel, Amager 

og Hvidovre Hospital, Region 

Hovedstaden 

  

Dansk Hjerteregister Overlæge, ph.d. Jens 

Flensted Lassen 

Region 

Syddan

mark 

Vicedirektør Rasmus Møgelvang, 

Rigshospitalet, Region 

Hovedstaden 

  

 

 

*Her var i forvejen repræsentation fra psykiatriledelsen – pilot handler her om at teste 

funktions-/rollebeskrivelsen af. 

 


