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Formål

Formålet med den nye organisering er at sikre en stående 
ramme for:

• relevant faglig opfølgning

• strategisk overblik

• koordinering på tværs af alle hjertedatabaser

• tværgående initiativer med henblik på udviklingen af kvaliteten 
i behandlingen, til gavn for patienter og borgere
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Organisering
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Repræsentantskab

2  repræsentanter for hver klinisk kvalitetsdatabase på hjerteområdet 

5  repræsentanter udpeget af faglige selskaber (Dansk CardiologiskSelskab (DCS), Dansk 
Selskab for Almen Medicin (DSAM), Dansk Sygeplejeselskab (DASYS), Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 
(DTS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) 

2 patientrepræsentanter (1 patient/pårørende, 1 repræsentant for patientforening) 

2  repræsentanter fra sygehusledelsesniveau (den ene indgår i formandskabet)

2  kommunale repræsentanter 

1  repræsentant fra Sundhedsstyrelsen (SST) 

1  repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) 

1  repræsentant fra RKKP's Videncenter

Repræsentantskabet mødes minimum en gang årligt.  Møderne afholdes som åbne møder.
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Forretningsudvalg

Formandskab udgøres af formand fra Dansk Hjerteregister samt repræsentant 
fra sygehusledelsesniveauet

2  valgte repræsentanter for klinisk kvalitetsdatabaser på hjerteområdet 

2  repræsentanter for faglige selskaber (1 fra DCS) 

2  patientrepræsentanter

1  kommunal repræsentant

1  repræsentant fra RKKP's Videncenter

1  repræsentant fra Sundhedsstyrelsen (SST) -observatør

1  repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen (SDS) –observatør

NDHR repræsentantskab udpeger medlemmer til NDHR forretningsudvalg. NDHR 
forretningsudvalg mødes minimum 4 gange årligt.
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Opgaver og ansvar
understøtte kvalitetsudviklingen på hjerteområdet 

• ved holde sig orienteret om opmærksomhedspunkter i de kliniske kvalitetsdatabaser 

• handling med det formål at forbedre behandlingen til gavn for patienter og borgere

sikre et fælles datamæssigt udgangspunkt 
• behov fra blandt andre klinikere, myndigheder, patienter

• kan udnyttes til at belyse eller sætte aktuel dagsorden 

fokus på at sikre tidstro, valide data
• brug af mest mulig datafangst af eksisterende datakilder

• mindst mulig dobbeltregistrering i klinikken
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Opgaver og ansvar - 2
understøtte en fortsat standardisering af datagrundlaget

• implementering af tiltag mod en fælles RKKP datamodel

• arbejdes mod en fortsat standardisering af indikatorer og populationer

• tydelig og effektiv kommunikationen af viden

monitorere implementeringen af behandlingsvejledninger og kliniske retningslinjer 
• udgangspunkt i databaserne og disses indikatorer

• sikre sammenhæng med guidelinearbejdet i DCS

besvare spørgsmål på hjerteområdet, 
• koordinering og viden på tværs 

• igangsætte nødvendige ad hoc analyser
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Opgaver og ansvar - 3
sikre implementering af vedtagne tiltag 

• skabe enighed om tværgående patientrapporterede oplysninger (PRO data)

kan udpege behov for tværgående initiativer for forbedringer for patientgruppen 
• herunder lærings- og kvalitetsteams (LKT)

prioritering af nye kliniske kvalitetsdatabaser –hvilke databaser, og i hvilken 
rækkefølge
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Den databasespecifikke 
styregruppe

primært ansvarlige for den enkelte databases patientpopulation og indikatorer

implementere initiativer for at sikre sammenhæng på tværs af databaserne, blandt 
andet hvor der er tværgående patientforløb.

9



Foto
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Hvordan?:

Ræk hånden op (raise hand)

Skriv spørgsmål i chatten

Benyt Menti. Gå ind på 
www.menti.com

indtast kode: 74 34 121

Input og drøftelse



Næste trin?

14/12-2020:  møde i  nuværende projekt-
styregruppe med endelig godkendelse 
af  den fremtidige governance-struktur 
på hjerteområdet

Udpegning af medlemmer til 
repræsentantskab og til 
forretningsudvalg

Overdragelsesmøde januar/februar 
2021 

1/3-2021: ny struktur træder i kraft
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