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Styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser og regionerne arbejder vedvarende med at 
forbedre kvaliteten af patienternes forløb i det danske sundhedsvæsen.  

Styregrupperne udvælger indikatorer og sætter standarder for den kliniske kvalitet indenfor 
forskellige sygdomsområder, der gælder på tværs af landet.  
 
Hovedparten af indikatorerne i det kliniske kvalitetsdatabaser er rettet mod udredning, behandling 
og rehabilitering på regionernes sygehuse, og regionerne er derfor også den part der har ansvar 
for at indberette størstedelen af data til de kliniske kvalitetsdataser. Data som regionerne 
efterfølgende kan, og skal, bruge til at forbedre kvaliteten af patienternes forløb.   
 
De to parter har med andre ord forskellige roller i at understøtte kvalitetsudvikling, og er i høj 
grad afhængige af hinandens arbejde. Samtidig er en stor del af medlemmerne af de faglige 
styregrupper ansat i regionerne.  
 
For at få et godt udbytte af de kliniske kvalitetsdatabaser, i form af høj klinisk kvalitet, er det 
derfor afgørende at have et frugtbart samarbejde mellem netop regionerne og styregrupperne.  
 

Dokumentet har til formål at give anbefalinger til et godt samarbejde mellem regionerne og 
medlemmer af styregrupperne. Anbefalingerne gives under forudsætning af de eksisterende 
strukturer i regionerne, styregrupperne og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i 
øvrigt.  
 
De fem regioner er organiseret forskelligt i forhold til hvordan der arbejdes med de kliniske 
kvalitetsdatabaser. Dette dokument beskriver derfor minimumsanbefalinger til samarbejdet. 
Minimumsanbefalingerne kan suppleres af de enkelte regioner i velkomstbreve til medlemmer af 
styregrupperne ansat i egen region.  
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Anbefalinger til regionernes understøttelse af medlemmer af faglig 
styregrupper  
 

Regionerne understøtter styregruppemedlemmer med ansættelse i egen region på følgende 
måder:  
 

• Regionens administration står, i samarbejde med hospitalerne, til rådighed for 
lettilgængelig generel bistand, herunder vedrørende kendskab til den regionale 
organisering, kontakt til andre hospitaler og sekretariatsstøtte ved særlige tværgående 
indsatser.  

• Ledelsen på det ansættende hospital/afdeling skal have en opmærksomhed på, at 
formænd og menige medlemmer af en styregruppe i praksis har mulighed for at varetage 
deres funktion i styregruppen som en del af deres arbejde. Frikøb af formænd og eventuelt 
øvrige medlemmer finansieres via den fællesregionale RKKP-pulje.   

• Regionens administration bistår, i samarbejde med hospitalerne, med vejledning i at 
anvende regionens ledelsesinformationsystemet til at finde og fortolke data fra de kliniske 
kvalitetsdatabaser.    

• Ledelsen på det ansættende hospital/afdeling bakker op om styregruppemedlemmers 
varetagelse af deres opgaver i styregruppen.   

 
 

Anbefalinger til medlemmer af en faglig styregruppe med ansættelse i 
en region 

 
Ved udpegning af medlemmer i styregrupper lægges der vægt på, at alle regioner er 
repræsenteret i styregruppen. På den vis har det enkelte styregruppemedlem et særligt ansvar for 
kommunikationen mellem ansættende region og styregruppen.  

 
Regionerne forventer følgende af medlemmerne af en faglig styregruppe med ansættelse i en 
region: 
  

• Bidrager til arbejdet med kvalitetsforbedringer indenfor databasens sygdomsområde i den 
region hvor vedkommende er ansat. 

• Tilvejebringer viden til styregruppen om regionens organisering, strategier mv. indenfor 
databasens sygdomsområde.  

• Bærer spørgsmål og forslag fra det regionale kliniske miljø ind i styregruppen og melder 
tilbage til miljøet. 

• Går i dialog med hospital-, regions- og afdelingsledelse samt det kliniske miljø om bl.a. 
fortolkning af resultater, udfordringer omkring opnåelse af standarder og 
registreringspraksis.  

• Deltager aktivt i det faglige miljø i egen region med sin viden om databasen og 
styregruppearbejdet (fx ved at stille op til faglige arrangementer). 

 


