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Resumé af høringssvar vedr. RKKP vedtægter, 05-07-2021 
Per 3/8 modtaget svar fra DEGC, DAHANCA, DLCG, DCCG, Hæm-DMCG og DPCG 
 

Kommentarer til specifikke afsnit i vejledning 
2, DECG 

I bekendtgørelsen står der, at der kan være én patientrepræsentant, vi undres over, hvorfor man nu 

anfører, der skal være to.  

Deltagelse af person fra sygehusledelse kunne måske medføre lidt problemer, hvis formanden er ansat på 

samme sygehus, som ledelsesrepræsentanten kommer fra. 

2.1, DECG 

Der bliver nødt til at være en og kun en formand for en organisation dvs. databasen. Man vil foreslå, at der i 

databaser, der omfatter flere lægevidenskabelige specialer, skal være en næstformand fra et andet 

speciale/faggruppe end den, formanden repræsenterer.   

Tabel 2.1, DLCG 

Anbefaling om maks 15 medlemmer i styregruppen harmonerer ikke med DMCG'ens 26 medlemmer, hvor 

mange faggrupper er involveret. 

3.1, Hæm 

Fokus på i alt for høj grad at ændre på population, indikatorsæt og beregningsregler risikerer at gøre 

databaserne mindre egnede til forskning. 

Boks 3.2, Hæm 

Et sådant krav vil ikke nødvendigvis gi' opdaterede behandlingsresultater, idet mange behandlinger, i hvert 

fald indenfor hæmatologien er langvarige (4-6 måneder). Nyere behandlinger er sågar kontinuerte. Det er 

ikke muligt fx at give et fornuftigt bud på behandlingsresultaterne for lymfekræft før august/september for 

en opgørelsesperiode der afsluttes ved årsskiftet. Lige nu er indtastningen manuel. Et krav om tidstro 

årsberetninger er på nogle områder godt, men det vil kræve at regionernes systemer i langt højere grad 

end nu kan understøtte automatisk dataindsamling.  

S13 linje 3-5 samt paragraf 13 stk 3 i vedtægter, Hæm:  

vi finder det uacceptabelt, at salg af kliniske data til fx medicinalindustrien alene kan besluttes af 

formandskabet. Dette må klart være en opgave for styregruppen i DMCG`en (i samarbejde med 

formandskabet). De faglige specialister på et givet område må forventes at have bedre overblik over det 

faglige indhold end formandskabet. Hvis reglerne bliver sådan at styregrupperne reelt set ikke har 

indflydelse over den viden der ligger i databaserne risikerer man at interessen for detaljeret indtastning i 

databaserne fremover vil være dalende og engagementet mindre, samt at der vil være data som der ikke vil 

være interesse i at få i databasen.  

For at sige det mere klart. Hvis engagementet i databaserne skal fastholdes bør klinikerne der i dagligdagen 

bruger tid og energi på at sikre høj kvalitet af databasen have en betydelig indflydelse på anvendelsen. 

5.2, Hæm 

“Ledelsesrepræsentation i styregrupperne”. Hvordan? Udpegning? Geografisk fordeling af 

ledelsesrepræsentanter uden specifik faglig indsigt i styregrupper? 

5.4, DLCG 

Begrebet koordinationsgrupper og deres sammensætning hænger ikke sammen med vedtægterne og der 

er ikke taget højde for DMCG.dk 
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Generelle kommentarer til vejledning 
DLCG 

Uklart om vedtægterne dækker forretningsudvalget (som er DLCG databasens styregruppe)? 

Vedtægterne siger ikke noget om forretningsudvalg, hvordan fungerer det med FU'er? 

Dækker vedtægterne bestyrelsen for DMCG'en? 

Vedtægtsforslaget tager ikke hensyn til tværfaglig organisering med mange specialer. 

Hvis det skal gælde for databasen er det ikke koordineret med det sæt vedtægter, som er gældende for 

DMCG'en. 

Hæm 

Vejledningen er meget omfattende og beskriver mange forpligtelse/opgaver specielt til formænd, som vil 

kræve meget tid og energi. 

Vejledningen bør slankes. 

Vejledningen lægger ikke op til frihedsgrader og tillid i arbejdet. 

Ledelsesmæssig kontrol kan med fordel nedtones i retning af, at ledelser involveres ved behov. 

DEGC 

Medlemmer skal udpeges af de videnskabelige selskaber fremover. Vi undrer os over, hvor DMCG’erne er 

blevet af? Databaser, der omhandler kræftsygdomme, havde tidligere tæt relation til den relevante DMCG. 

Denne familiære relation er pludselig væk. Således kan det være svært at opfylde målet anført i boks 3.1.: 

”Styregruppen skal sikre den løbende udvikling af databasen, så indikatorerne er i overensstemmelse med 

nyeste viden og evidens på området - og er praktisk anvendelige til klinisk kvalitetsudvikling.”, hvis der ikke 

er tæt samarbejde med den relevante DMCG. 

Det anses for problematisk, at man skal udpeges af et lægevidenskabeligt selskab, idet man som læge ikke 

er pligtig til at være medlem af et sådant. Hvis man mener, at ens faglige selskab ikke er pengene værd, vil 

det være stort set umuligt at arbejde med kvalitetsarbejde via en RKKP-database, da selskabet næppe vil 

udpege et ikke-medlem.   

Det er glædeligt at se, at der er fokus på at ledelse skal sikre forhold til at databasearbejde udføres på linje 

med andet lægearbejde på en afdeling. 

DPCG  

Vi anerkender ønsket om at sikre tværfaglig kvalitet og standardisering omkring de kliniske databaser, men 

man tager ikke hensyn til den historikken bag. Den daglige drift er ofte foretaget af entusiastiske klinikere 

(også med indsats uden for arbejdstid) med fornemmelse af ”ejerskab”, og der er risiko for at ny struktur vil 

ændre dette. Holdningen i det fremsendte er dog heldigvis at relevante personer skal aflønnes/frikøbes, 

men sidstnævnte er ikke altid muligt. 

Desuden: 

 I en række databaser vil der være forskel på eksisterende retningslinjer/vedtægter og planlagte. 

 Der er risiko for meget stort antal personer, som ikke alle har indsigt i det pågældende område. 

 Det er uklart med 1-3 formænd.  

 Det er uklart hvordan uenigheder og ”klinisk betydende kvalitetsforskelle” håndteres. 

 Hvad er relationen til DMCG? 

 

DPCG har bekymringer til en ny model.  
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DAHANCA 
Vejledningen anviser indførelse af bureaukratiske strukturer inden for organisationer, der allerede har vist 

deres værdi i opfyldelsen af målene for de kliniske kvalitetsdatabaser (sikre den brede faglige og 

geografiske forankring af databasen og det samlede forløb i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og 

faglighed), og hvis styregrupper og deres organisation som multidisciplinær cancergruppe desuden har 

organiseret og implementeret kvalitetsforløb i sundhedsvæsenet svarende til de 11 opgaver, der er 

indeholdt i Kræftplan II.  

 

Høringsversionen anbefaler, at styregrupper maksimalt har 15 medlemmer. Dette er fornuftigt i forhold til 

at sikre dialog og samarbejde samt dynamik for arbejdsprocessen.  

Imidlertid opremser høringsudkastet en hel række aktører som potentielle medlemmer af styregruppen: 

”Faglige selskaber, én kliniker per region, sundhedsprofessionelle fra andre sektorer, en repræsentant fra 

hospitals-ledelse/ direktion, to patientrepræsentanter, bemanding fra databasens RKKP-team inkl. 

repræsentant fra dataansvarlig myndighed, samt evt. andre.” 

Det er selvmodsigende at anbefale et begrænset antal medlemmer af en styregruppe, men samtidig 

rekruttere medlemmer, der definitorisk blot skal være ”involveret i forløb dækket af databasen”. 

I princippet kan man være egnet som styregruppemedlem blot ved at have behandlet en enkelt patient i et 

sporadisk forløb. Dette vil umiddelbart skulle føre til fjernelse af fagpersoner med tværgående faglighed og 

ekspertise, bl.a. medlemmer af de multidisciplinære tumorgrupper (MDTer), der er kernen i de succesrige 

kræftpakkeforløb, for at give plads til sundhedspersonale med perifer berøring af forløbene. 

Med den kvalitet, som DMCG'erne og MDT'erne har præsteret, bør styregrupperne være defineret af 

sundhedspersonaler, der dagligt er involveret i eller organiserer ”samlede forløb i sundhedsvæsenet på 

tværs af sektorer og faglighed”, evt. suppleret med patientrepræsentanter.   

DMCG'erne er funderet på national, multidisciplinær faglighed, og medlemmer af styregrupperne 

repræsenterer de 5 regioner samt fagspecialer, der er involveret i diagnostik, behandling, opfølgning og 

rehabilitering. 

DAHANCA og DAHANCAs struktur - med en styregruppe, der er identisk med en bestyrelse - bestående af 

klinikere fra de behandlende afdelinger i 5 regioner i Danmark, har i over 40 år demonstreret en høj 

opfyldelsesgrad af formålene, som beskrevet i det aktuelle udkast punkt. 1.2.  

DAHANCAs struktur har i tråd med punkt. 1.3 sikret udnyttelse af det store potentiale, som en klinisk 

kvalitetsdatabase indeholder ved at gennemføre registreringer, kliniske undersøgelser og afledte nationale 

kliniske retningslinjer til brug i daglig klinik. Det er tankevækkende, at der i høringsudkastet ikke tages 

hensyn til successer, men at man tilstræber en ny struktur og regelsæt for de kliniske databaser. 

Dynamikken og engagementet i styregruppens arbejde må komme fra de personer, der til dagligt har med 

patienterne at gøre. Høringsudkastets forslag om 5 klinikere i en styregruppe er langt væk fra intentionerne 

i Kræftplan II om opfyldelse af ”De 11 punkter” og det multidisciplinære samarbejde. 

 

Flere af DMCG'erne omfatter patientpopulationer på 1.000-2.000 patienter. Der er ganske få centre til at 

håndtere disse kræftpatienter, og der er ganske få specialister inden for hvert fagområde på hvert center til 

at varetage det faglige ansvar for et patientforløb. Det betyder, at skaren af potentielt kvalificerede 

styregruppemedlemmer er beskeden, og der bliver et naturligt træk på deres højt specialiserede viden, der 

ikke kan genereres umiddelbart fra andre sundhedssektorer. Derfor bør åremåls deltagelse være lavt 

prioriteret. 
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Høringsudkastet bør understøtte, at hvert enkelt nationalt center, der medvirker til det samlede forløb for 

databasens fagområde, kan deltage i styregruppen med klinikere fra de specialer, der behandler og 

organiserer patientforløbene. 

DAHANCA har opretholdt en struktur, hvor bestyrelsen og styregruppe er identisk, og hvert behandlende 

center stiller med en ØNH kirurg (diagnostik, operation) og en onkolog (radioterapi, kemoterapi), som er 

hoved behandlingsmodaliteterne inden for hoved-halskræft. De nationale retningslinjer, som DAHANCA har 

produceret siden 90'erne er udfærdiget multidisciplinært med specifikke faggrupper, f.eks. som nævnt i 

tabel 2.1, rubrik 3. 

 

Specifikke kommentarer til vedtægter 

Hæm 

Det er svært at gennemskue om de fremsendte vedtægter muliggør “paraply-organisering” inden for 

databasearbejdet. Hvis ikke vedtægterne muliggør dette vil vi gerne bede om en tilføjelse, der muliggør 

paraplyorganiseringen. Man kan forestille sig, at strukturen i forbindelse med paraplyorganiseringer 

fastlægges i samarbejde med RKKP med udgangspunkt i vedtægterne. 

DPCG 

§4 og 5: Formanden skal have dispensation hvis vedkommende skal sidde længere end to perioder, mens 

menige medlemmer kan sidde ubegrænset. Er det fordi man kan ”løbe tør” for medlemmer i små grupper? 

DEGC 

§4 Det virker underligt at formanden skal godkendes af RKKP. 

§4 og §5 Formanden skal have dispensation hvis han/hun skal sidde længere end to perioder, mens menige 

medlemmer kan sidde ubegrænset.  Hvorfor skal menige medlemmer ikke også genudpeges f.eks. hvert 4. 

år? 

DLCG 

§4 Valget (af formand) skal godkendes af RKKP’s Videncenter.  

Hvorfor og af hvem? Er det databaseteamet i RKKP?  

Man får mere erfaring med tiden, hvorfor smides de ud, når erfaringen er der? Det kan være svært at finde 

folk i klinikken. 

Hvis det skal være sådan, da skal det:  

1) være helt transparent efter hvilke kriterier, godkendelsen sker (eller ikke sker), og  

2) kriterierne skal være objektive og offentliggjort på forhånd ved RKKP. 

Vedr. §4, stk.1: Der kan maksimalt ske valg (af formand) for to på hinanden følgende perioder. Der savnes 

her en objektiv begrundelse for denne regel.  

Hvad er det, RKKP i aktuelle sammenhæng vil sikre sig mod med denne regel?? 

Går godkendelseskravet på valgprocessen eller valgresultatet? 

 

Vedr. §7, stk.1: Hvis formand(skab) og et flertal af styregruppen godkender det, kan ekstraordinære møder 

gennemføres med kortere varsel (end 3 mdr). Her savnes en lidt nærmere specifikation. Kræver denne 

regel, at et flertal af styregruppen har svaret accepterende på en fremsendt E-mail?  Eller er det 

tilstrækkeligt med et flertal blandt dem, som svarer? Ofte kommer accepten for deltagelse først i 

forbindelse med udsendelse af dagsorden. 
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Vedr. §7, stk.2: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal formanden eller databasens 

kontaktperson i RKKP's Videncenter informeres herom. = den helt almindelige regel om, at man skal melde 

afbud, hvis man ikke kan deltage i et møde, man er indkaldt til. Vi foreslår at afbud også kan gives til DMCG 

gruppens sekretær. 

 

Vedr. §7, stk.3: Formand og RKKP's Videncenter skal ved afbud tage stilling til, om der fortsat er relevant 

repræsentation i styregruppen og gruppen dermed er beslutningsdygtige. Her savnes nærmere specifikation 

af begrebet “relevant repræsentation”.  

Endvidere savnes angivelse af hvad der skal ske, hvis et medlem af styregruppen uden framelding ikke 

kommer til møde. Skal RKKP så før mødestart godkende sammensætningen af de fremmødte og sige, om 

gruppen/mødet er beslutningsdygtigt, eller om mødet blot skal opløses? Afbud sker ofte på selve dagen, 

nogle gange lige før mødets start pga. arbejdet i klinikken. 

 

Vedr. §8: Her er igen det mangelfuldt specificerede begreb om “relevant ..... repræsentation” og problemet 

som ovenfor, hvis medlemmer uframeldt udebliver fra et møde. Skal RKKP så først vurdere om der er 

relevant geografisk og disciplinær/faglig repræsentation blandt de fremmødte, og dermed om mødet er 

beslutningsdygtigt, eller om mødet blot skal opløses? 

 

Vedr. §8, stk.3: Betyder det, at der ikke kan træffes beslutninger vedr. sager, som tages op under et punkt 

“Eventuelt”?  

Hvad er en beslutning? Er det, hvis man skal stemme om noget? 

 

Vedr. §9 Hvis man ikke har deltaget i 3 møder. Vanskeligt at arbejde med i en stor gruppe.  

 

Vedr. §10, stk.1: Formand(skab) og RKKP's Videncenter står for udarbejdelse af dagsorden i dialog. = RKKP 

skal godkende dagsordenen. Foreslås reformuleret til: RKKP kan bistå med udarbejdelse af dagsorden 

 

Vedr. §10, stk.2: Referater offentliggøres ikke. Strider dette ikke mod, at det finansieres af det offentlige?  

DLCG har hidtil lagt referater offentligt på hjemmesiden. Vi mener, det er en kvalitet, at det kan ses. 

Hvorfor skal det være hemmeligt? Kan det ikke ændres til, at det ikke er et krav. 

 

§13 stk. 3 Vi tolker det som analyse og ikke rådata. 

 

Eventuelle andre kommentarer 

Hæm 

Fint at få høringsprocessen forlænget mhp. mulighed for at gennemdiskutere udkastet. 

DLCG 

Vi vil gerne foreslå, at vi fortsætter som hidtil i DLCG. Den integration vi har haft, har fungeret rigtig godt i 

mange år. 

DCCG har ikke udfyldt skema, men har sendt nedenstående feedback: 
 

DCCG anerkender ønsket fra RKKP’s side om at sikre en kvalitet på tværs, samt at sikre en standardisering i 

organisationen omkring de kliniske databaser.  
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Imidlertid oplever vi fra DCCG, at der tilsyneladende ikke er taget hensyn til den historie, der ligger til grund 

for databaserne og den organisation, der allerede er etableret og “testet” gennem mange år.   

DCCG’s database er etableret af klinikere og har eksisteret i en lang årrække. Databasen har fra start været 

drevet af et ønske om forbedring af kvalitet for vores patienter, ved monitorering og forskning. Den daglige 

drift (indtastning) er funderet på entusiastiske klinikere med stort ejerskab af databasen. Dette har gjort 

DCCG’s database succesfuld og har medført talrige kvalitetsforbedringer for patientgruppen. 

 

Efter gennemlæsning af forslaget til vedtægter og vejledning for arbejdet i kliniske kvalitetsdatabasers 

styregrupper opleves fra DCCG en bekymring vedrørende flere punkter. 

Nedenstående er en sammenfatning af DCCG vigtigste kritikpunkter 

Samlet er vores vurdering at RKKP’s forslag til vedtægter og vejledning hertil vil medføre et paradigmeskift 

ifht. forankring, arbejdsprocesser og ikke mindst ejerskab af databasen. 

 

 DCCGs database er funderet i allerede eksisterende vedtægter, som vil være i direkte karambolage 

med forslag 

o https://dccg.dk/vedtaegter-2-1/ 

 I eksisterende vedtægter er antal, udpegning, varighed og valg af repræsentanter 

til databasestyregruppen allerede definerede. 

 Der kan ikke være sameksistens mellem disse vedtægter/vejledning, hvorved hele 

DCCG’s vedtægtsgrundlag skal omskrives og redefineres. DCCG udtrykker stor 

bekymring for at dette vil medføre et stort tab af ejerskab af databasen, der 

potentielt kan true dens funktion og aktuelle udformning. 

 I forhold til udpegning og antal af repræsentanter iht. vedtægt §5 samt tabel 2 i vejledning, fratages 

det faglige selskab (DCCG) dette og i stedet sker udpegningen af en kreds af ikke nærmere 

specificerede personer (RKKP’s Videncenter), uden direkte faglig- eller patient involvering i 

forløbene dækket af databasen. 

o Ifht. tabel 2 vil dette medføre en drastisk forøgelse af antallet af personer i styregruppen 

 Det er uklart hvad der menes med, at en repræsentant skal udpeges hvis medlem 

er i forløb dækket af databasen 

 Da databasen er delvist baseret på LPR vil dette medføre at stort antal af 

faglige selskaber skal repræsenteres. 

 Er dette på variabelniveau eller på ydelsesniveau? 

 Erfaringsmæssigt har en stor del af de angivne områder i tabel 2 ikke ønsket aktiv 

deltagelse i databasestyregruppen, ligeledes har aktiv deltagelse været sparsom. 

 Denne kreds vælger 1-3 formænd.  

Beskrivelse af dette valg samt procedure er uklar. 

 Fortolkningsforpligtigelsen af data jf. §11 stk1 

 Det er uklart hvordan uenigheder i en styregruppe håndteres. 

 Hvordan definerer RKKP klinisk betydende kvalitetsforskelle? 

 Hvilke værktøjer og ressourcer stiller RKKP til rådighed mhp at teste forklarings- 

muligheder jf. §11 stk. 2? 

 

https://dccg.dk/vedtaegter-2-1/
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Samlet mener DCCG at ønsket fra RKKP om en generisk model for vedtægter og vejledning for alle de 

kliniske databaser rammer forkert og derfor kan DCCG således ikke bakke op om forslaget i dets nuværende 

form. 

DCCG vil meget gerne tilbyde at indgå i dialog om disse kritikpunkter, og hvis der ønskes gerne uddybe 

ovenstående yderligere. 

 

På vegne af DCCG’s bestyrelse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Torben Riis Rasmussen, formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Tabel 2 Hvad forstås ved de forskellige typer af grupper? 

 

Tabel 2.1 det anbefales at styregruppe max. har 15 medlemmer.  Vi er en 

DMCG gruppe og har mange faggrupper involveret. Vi er 26, hvem skal vi 

udelukke? Der står intet om muligheden for at nedsætte et forretningsudvalg 

Vi er en tværdisciplinær gruppe med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, 
primær sektor, patientgrupper 
 

5.4 Koordinationsgrupper Begrebet koordinationsgrupper og deres 
sammensætninger hænger ikke sammen med vedtægterne.  
I vedtægtssammenhæng er der ikke taget højde for DMCG.dk 
 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

I DLCG er der sammenfald mellem styregruppen for databasen og DMCG’en. 
 
Er det vedtægter for vores forretningsudvalg, som er databasens styregruppe 
og ikke vores bestyrelse for DMCG’en? 
 
Vedtægterne arbejder ikke med et forretningsudvalg, som vi har. Hvordan 
fungerer det med et forretningsudvalg? 
 
Forslagene har ikke taget hensyn til en tværfaglig organisering med mange 
specialer involveret. Hvis det skal gælde for databasen er det ikke koordineret 
med det sæt vedtægter som er gældende for DMCG’en. 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

§4 Valget (af formand) skal godkendes af RKKP’s Videncenter.  
Hvorfor og af hvem? Er det databaseteamet i RKKP?  
Hvis styregruppen er enige om at formanden kan fortsætte, og ingen andre 
ønsker at overtage pladsen, forstår vi ikke vedkommende ikke kan fortsætte? 
 
Hvis en person har lyst til at sidde på en post i længere tid, hvorfor skal det 
være forbudt. Man får mere erfaring med tiden, hvorfor smides de ud, når 
erfaringen er der.? Det kan svære svært at finde folk i klinikken 
 
Hvis det skal være sådan, da skal det  
1) være helt transparent efter hvilke kriterier, godkendelsen sker (eller ikke 

sker), og  

2) kriterierne skal være objektive og offentliggjort på forhånd ved RKKP. 

Vedr. §4, stk.1: Der kan maksimalt ske valg (af formand) for to på hinanden 
følgende perioder.  
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Der savnes her en objektiv begrundelse for denne regel. Den er kendt i flere 
staters demokratiske regelsæt og har til formål at undgå, at et demokrati 
bevæger sig over i et pseudodemokratisk autokrati (omend det er set flere 
steder, at denne regel kan omgås). Men i mange andre statssystemer har man 
ikke en sådan regel - bl.a. ikke i det danske! 
Hvad er det, RKKP i aktuelle sammenhæng vil sikre sig mod med denne 
regel?? 
Går godkendelseskravet på valgprocessen eller valgresultatet? 
 

Vedr. §7, stk.1: Hvis formand(skab) og et flertal af styregruppen godkender 
det, kan ekstraordinære møder gennemføres med kortere varsel (end 3 mdr). 
Her savnes en lidt nærmere specifikation. Kræver denne regel, at et flertal af 
styregruppen har svaret accepterende på en fremsendt E-mail?  Eller er det 
tilstrækkeligt med et flertal blandt dem, som svarer? Ofte kommer accepten 
for deltagelse først i forbindelse med udsendelse af dagsorden. 
 
Vedr. §7, stk.2: Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et møde, skal 
formanden eller databasens kontaktperson i RKKP's Videncenter informeres 
herom. = den helt almindelige regel om, at man skal melde afbud, hvis man 
ikke kan deltage i et møde, man er indkaldt til. Vi foreslår at afbud også kan 
gives til DMCG gruppens sekretær 
 
Vedr. §7, stk.3: Formand og RKKP's Videncenter skal ved afbud tage stilling til, 
om der fortsat er relevant repræsentation i styregruppen og gruppen dermed 
er beslutningsdygtige. Her savnes nærmere specifikation af begrebet “relevant 
repræsentation”.  
Endvidere savnes angivelse af hvad der skal ske, hvis et medlem af 
styregruppen uden framelding ikke kommer til møde. Skal RKKP så før 
mødestart godkende sammensætningen af de fremmødte og sige, om 
gruppen/mødet er beslutningsdygtigt, eller om mødet blot skal opløses? 
Afbud sker ofte på selve dagen, nogle gange lige før mødets start pga. 
arbejdet i klinikken 
 
Vedr. §8: Her er igen det ikke fuldt specificerede begreb om “relevant ..... 
repræsentation” og problemet som ovenfor, hvis medlemmer uframeldt 
udebliver fra et møde. Skal RKKP så først vurdere om der er relevant 
geografisk og disciplinær/faglig repræsentation blandt de fremmødte, og 
dermed om mødet er beslutningsdygtigt, eller om mødet blot skal opløses? 
 
Vedr. §8, stk.3: Betyder det, at der ikke kan træffes beslutninger vedr sager, 
som tages op under et punkt “Eventuelt”?  
Hvad er en beslutning? Er det, hvis man skal stemme om noget? 
 
§9 Hvis man ikke har deltaget i 3 møder. Vanskeligt at arbejde med i en stor 
gruppe.  
 
Vedr. §10, stk.1: Formand(skab) og RKKP's Videncenter står for udarbejdelse 
af dagsorden i dialog. = RKKP skal godkende dagsordenen. Foreslås 
reformuleret til: RKKP kan bistå med udarbejdelse af dagsorden 
 
Vedr. §10, stk.2: Referater offentliggøres ikke. Strider dette ikke mod, at det 
finansieres af det offentlige?  DLCG har hidtil lagt referater offentligt på 
hjemmesiden. Vi mener, det er en kvalitet, at det kan ses. Hvorfor skal det 
være hemmeligt? Kan det ikke ændres til, at det ikke er et krav. 
 
§13 stk. 3 Vi tolker det som analyse og ikke rådata. 
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Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

 

Evt. andre kommentarer Vi vil gerne foreslå, at vi fortsætter som hidtil i DLCG. Den integration vi har 
haft, har fungeret rigtig godt i mange år 
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Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

 Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

 De Lægevidenskabelige selskaber 

 Øvrige faglige selskaber 

 Danske Patienter 

 RKKP's faglige råd 

 De regionale RKKP-kontaktpersoner 

 Sundhedsministeriet  

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 RKKP's Videncenter 

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Dansk Esophago Gastrisk Cancer (DEGC) databasestyregruppe 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

Medlemmer skal udpeges af de videnskabelige selskaber fremover. Vi undrer 

os over, hvor er DMCG’erne er blevet af? Databaser, der omhandler 

kræftsygdomme, havde tidligere tæt relation til den relevante DMCG. Denne 

familiære relation er pludselig væk. Således kan det være svært at opfylde 

målet anført i boks 3.1.: ”Styregruppen skal sikre den løbende udvikling af 

databasen, så indikatorerne er i overensstemmelse med nyeste viden og 

evidens på området - og er praktisk anvendelige til klinisk kvalitetsudvikling.”, 

hvis der ikke er tæt samarbejde med den relevante DMCG’en 

Det anses for problematisk, at man skal udpeges af et lægevidenskabeligt 

selskab, idet man som læge ikke er pligtig til at være medlem af et sådant. Hvis 

man således ikke mener, at ens faglige selskab ikke er pengene værd, vil det 

være stort ikke muligt at arbejde med kvalitetsarbejde via en RKKP database 

længere, da selskabet næppe vil udpege et ikke-medlem.   

 

Det er glædeligt at se at der er fokus på at ledelse skal sikre forhold til at 

databasearbejde udføres på linje med andet lægearbejde på en afdeling. 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

I bekendtgørelsen står der at der kan 

være en patientrepræsentant, hvorfor 

vi undrer os over, hvorfor man nu 

anfører, der skal være to.  

Deltagelse af person fra 

sygehusledelse kunne måske medføre 

lidt problemer, hvis formanden er 

ansat på samme sygehus, som 

ledelsesrepræsentanten kommer fra. 

Tilstedeværelse af en person fra  

Der bliver nødt til at være en og kun 

en formand for en organisation dvs.  

databasen. Man vil foreslå, at der i 

databaser, der omfatter flere 

lægevidenskabelige specialer, skal 

være en næstformand fra et andet 

speciale/faggruppe end den, 

formanden repræsenterer.   

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 
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Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

§4 

 

 

 

§4 og §5 

 

 

Det virker underligt, at formanden 

skal godkendes af RKKP.  

  

Formanden skal have dispensation 

hvis han/hun skal sidde længere end 

to perioder, mens menige medlemmer 

kan sidde ubegrænset.  Hvorfor skal 

menige medlemmer ikke også 

genudpeges f.eks. hver 4.år.  

 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

 

Evt. andre kommentarer  

 

 

 

  



 

3 

 
 

 

 

 

Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

 Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

 De Lægevidenskabelige selskaber 

 Øvrige faglige selskaber 

 Danske Patienter 

 RKKP's faglige råd 

 De regionale RKKP-kontaktpersoner 

 Sundhedsministeriet  

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 RKKP's Videncenter 

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Jørgen Johansen 

Overlæge, ph.d. 

Formand for DAHANCA 

 

Prof. Jens Overgaard 

Overlæge, dr.med. 

Formand for DAHANCAs database 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

Vejledningen anviser indførelse af bureaukratiske strukturer inden for 

organisationer, der allerede har vist deres værdi i opfyldelsen af målene for de 

kliniske kvalitetsdatabaser (sikre den brede faglige og geografiske forankring 

af databasen og det samlede forløb i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og 

faglighed), og hvis styregrupper og deres organisation som multidisciplinær 

cancergruppe desuden har organiseret og implementeret kvalitetsforløb i 

sundhedsvæsenet svarende til de 11 opgaver, der er indeholdt i Kræftplan II.  

 

Høringsversionen anbefaler, at styregrupper maksimalt har 15 medlemmer. 

Dette er fornuftigt i forhold til at sikre dialog og samarbejde samt dynamik for 

arbejdsprocessen.  

Imidlertid opremser høringsudkastet en hel række aktører som potentielle 

medlemmer af styregruppen: ”Faglige selskaber, én kliniker per region, 

sundhedsprofessionelle fra andre sektorer, en repræsentant fra hospitals-

ledelse/ direktion, to patientrepræsentanter, bemanding fra databasens RKKP-

team inkl. repræsentant fra dataansvarlig myndighed, samt evt. ’andre.” 

Det er selvmodsigende at anbefale et begrænset antal medlemmer af en 

styregruppe, men samtidig rekruttere medlemmer, der definitorisk blot skal 

være ”involveret i forløb dækket af databasen”. 

 I princippet kan man være egnet som styregruppemedlem blot ved at have 

behandlet en enkelt patient i et sporadisk forløb. Dette vil umiddelbart skulle 

føre til fjernelse af fagpersoner med tværgående faglighed og ekspertise, bl.a. 

medlemmer af de multidisciplinære tumorgrupper (MDTer), der er kernen i de 

succesrige kræftpakkeforløb, for at give plads til sundhedspersonale med 

perifer berøring af forløbene. 

Med den kvalitet, som DMCG'erne og MDT'erne har præsteret, bør 

styregrupperne være defineret af sundhedspersonaler, der dagligt er involveret 

i eller organiserer ”samlede forløb i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og 

faglighed”, evt. suppleret med patientrepræsentanter.   

DMCG'erne er funderet på national, multidisciplinær faglighed, og medlemmer 

af styregrupperne repræsenterer de 5 regioner samt fagspecialer, der er 

involveret i diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering. 
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DAHANCA og DAHANCAs struktur - med en styregruppe, der er identisk med en 

bestyrelse - bestående af klinikere fra de behandlende afdelinger i 5 regioner i 

Danmark, har gennem over 40 år demonstreret en høj opfyldelsesgrad af 

formålene, som beskrevet i det aktuelle udkast punkt. 1.2.  

DAHANCAs struktur har i tråd med punkt. 1.3 sikret udnyttelse af det store 

potentiale, som en klinisk kvalitetsdatabase indeholder ved at gennemføre 

registreringer, kliniske undersøgelser og afledte nationale kliniske 

retningslinjer til brug i daglig klinik. Det er tankevækkende, at der i 

høringsudkastet ikke tages hensyn til successer, men at man tilstræber en ny 

struktur og regelsæt for de klinisk databaser. 

 

Dynamikken og engagementet i styregruppens arbejde må komme fra de 

personer, der til dagligt har med patienterne at gøre. Høringsudkastets forslag 

om 5 klinikere i en styregruppe er langt væk fra intentionerne i Kræftplan II om 

opfyldelse af ”De 11 punkter” og det multidisciplinlære samarbejde. 

 

Flere af DMCG'erne omfatter patientpopulationer på 1.000-2.000 patienter. 

Der er ganske få centre til at håndtere disse kræftpatienter, og der er ganske 

få specialister inden for hvert fagområde på hvert center til at varetage det 

faglige ansvar for et patientforløb. Det betyder, at skaren af potentielt 

kvalificerede styregruppemedlemmer er beskeden, og der bliver et naturligt 

træk på deres højt specialiserede viden, der ikke kan genereres umiddelbart fra 

andre sundhedssektorer. Derfor bør åremåls deltagelse være lavt prioriteret. 

 

Høringsudkastet bør understøtte, at hvert enkelt nationalt center, der 

medvirker til det samlede forløb for databasens fagområde, kan deltage i 

styregruppen med klinikere fra de specialer, der behandler og organiserer 

patientforløbene. 

DAHANCA har opretholdt en struktur, hvor bestyrelsen og styregruppe er 

identisk, og hvert behandlende center stiller med en ØNH kirurg (diagnostik, 

operation) og en onkolog (radioterapi, kemoterapi), som er hoved 

behandlingsmodaliteterne inden for hoved-halskræft. De nationale 

retningslinjer, som DAHANCA har produceret siden 90'erne er udfærdiget 

multidisciplinært med specifikke faggrupper, f.eks. som nævnt i tabel 2.1, 

rubrik 3.  

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 

 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

 

 

 

 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

 

 

 

Angiv kommentar 
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Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer  
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Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

 Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

 De Lægevidenskabelige selskaber 

 Øvrige faglige selskaber 

 Danske Patienter 

 RKKP's faglige råd 

 De regionale RKKP-kontaktpersoner 

 Sundhedsministeriet  

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 RKKP's Videncenter 

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00 enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Angiv navn samt evt. organisation eller styregruppe 

Evt. generelle kommentarer til 

vejledning  

Mange af de nuværende databaser inklusiv den hæmatologiske 
fællesdatabase drives i dag af et stort engagement fra dmcg’erne og et 
tæt nationalt samarbejde. Mange af databaserne udspringer af 
forskning og dengang ligesom nu et ønske om at løfte 
behandlingskvaliteten. Deraf kom en væsentlig del af den initiale 
drivkraft.  
Hovedfokus for databaserne er siden skiftet til at være kvalitet, men 
målet er selvfølgelig stadig det samme nemlig at løfte 
behandlingskvaliteten.  
Databaserne leverer i dag generelt årsberetninger af høj kvalitet og 
giver anledning til god faglig sparring i de faglige miljøer. 
 
Vejledningen er meget omfattende og meget detaljeorienteret i 
beskrivelse af specielt databasestyregruppernes og formændenes 
forpligtelser. Der er beskrevet rigtig mange opgaver til specielt 
formanden, opgaver som hvis de alle skal løses vil kræve overordentligt 
meget tid og energi. 
 
Vejledningen bør generelt slankes, så det ikke er nødvendigt at læse en 
20 siders vejledning for at kunne deltage i dette arbejde. Der bør være 
en vis frihedsgrad og tillid i arbejdet. Vejledningen ligger ikke op til 
dette. Dette vil helt sikkert give et større engagement og mindst lige så 
godt slutresultat (sundhed).  
Den ledelsesmæssige kontrol kan med fordel nedtones og justeres 
mere i retning af at ledelser selvfølgelig involveres ved behov. 
Eksempelvis “Ledelsesrepræsentation i styregrupperne” afsnit 5.2. 
Hvordan? Udpegning? Geografisk fordeling af ledelsesrepræsentanter 
uden specifik faglig indsigt i styregrupper?  
  
 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Afsnit 3.1 

 

 

 

 

 

Boks 3.2 

 

Et fokus på i alt for høj grad at 
ændre på population, 
indikatorsæt og beregningsregler 
risikerer at gøre databaserne 
mindre egnede til forskning. 
 
Med et sådan krav vil man ikke 
nødvendigvis få opdaterede 
behandlingsresultater, idet mange 
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S13 linje 3-5 samt paragraf 13 stk 3 i 

vedtægter: 

behandlinger, i hvert fald indenfor 
hæmatologien er langvarige (4-6 
måneder). Nyere behandlinger er 
sågar kontinuerte. Det er derfor 
ikke muligt fx at give et fornuftigt 
bud på behandlingsresultaterne 
for lymfekræft før 
august/september for en 
opgørelsesperiode der afsluttes 
ved årsskiftet. Lige nu er 
indtastningen manuel. Et krav om 
tidstro årsberetninger er på nogle 
områder godt, men det vil kræve 
at regionernes systemer i langt 
højere grad end nu kan 
understøtte automatisk 
dataindsamling.  
 
S13 linje 3-5 samt paragraf 13 stk 
3 i vedtægter: vi finder det 
uacceptabelt, at salg af kliniske 
data til fx medicinalindustrien 
alene kan besluttes af 
formandskabet. Dette må klart 
være en opgave for styregruppen i 
DMCG`en (i samarbejde med 
formandskabet). De faglige 
specialister på et givet område må 
forventes at have bedre overblik 
over det faglige indhold end 
formandskabet. Hvis reglerne 
bliver sådan at styregrupperne 
reelt set ikke har indflydelse over 
den viden der ligger i databaserne 
risikerer man at interessen for 
detaljeret indtastning i 
databaserne fremover vil være 
dalende og engagementet 
mindre, samt at der vil være data 
som der ikke vil være interesse i 
at få i databasen.  
For at sige det mere klart. Hvis 
engagementet i databaserne skal 
fastholdes bør klinikerne der i 
dagligdagen bruger tid og energi 
på at sikre høj kvalitet af 
databasen have en betydelig 
indflydelse på anvendelsen. 
 
 

Evt. generelle kommentarer til 

vedtægter 

Angiv kommentar 

 

 



 

3 

 

 

 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Vedtægter:  
 

 

 

 

 

Vedtægter:  
Hæmatologien har en god og lang 
tradition for “paraply-
organisering” indenfor 
databasearbejdet. “Øverst” Dansk 
hæmatologisk selskabs 
databaseudvalg” som overordnet 
driver og vedligeholder den 
hæmatologiske fællesdatabase i 
samarbejde med de enkelt 
hæmatologiske DMCG’er (Dansk 
lymfomgruppe, akut 
leukæmigruppen etc).  
“Herunder” er organiseringen 
sådan, at de enkelte DMCG’ere 
udarbejder hver sin årsberetning 
med alt hvad det indebærer i 
henhold til RKKP’s vejledninger 
(gennemgang af 
sygdomsspecifikke indikatorer, 
vurdering af behandlings-
kvaliteten på tværs af landet, 
patientinvolvering mv).  
Samarbejdet mellem de 
hæmatologiske DMCG’ere om 
bl.a. den overordnede drift af 
databasen giver virkelig god 
mening.  
Det er svært at gennemskue om 
de fremsendte vedtægter 
muliggør dette stimulerende og 
nyttige samarbejde, som vi gerne 
vil fastholde. Hvis ikke 
vedtægterne muliggør dette vil vi 
gerne bede om en tilføjelse der 
muliggør paraplyorganiseringen. 
Man kan forestille sig, at 
strukturen i forbindelse med 
paraplyorganiseringer fastlægges i 
samarbejde med RKKP med 
udgangspunkt i vedtægterne. 
 

Evt. input til timing i og proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer Det var rigtig fint, at høringsprocessen blev forlænget. Det har givet 

god mulighed for at få udkastet gennemdiskuteret. 
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Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

 Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

 De Lægevidenskabelige selskaber 

 Øvrige faglige selskaber 

 Danske Patienter 

 RKKP's faglige råd 

 De regionale RKKP-kontaktpersoner 

 Sundhedsministeriet  

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 RKKP's Videncenter 

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


Høringssvar DCCG 2021 
 
Hermed fremsendes DCCG’s høringssvar vedr. vedtægter og vejledning for arbejdet i kliniske 
kvalitetsdatabasers styregrupper.   
 
DCCG anerkender ønsket fra RKKP’s side om at sikre en kvalitet på tværs, samt at sikre en 
standardisering i organisationen omkring de kliniske databaser. Imidlertid oplever vi fra DCCG, at der 
tilsyneladende ikke er taget hensyn til den historie, der ligger til grund for databaserne og den 
organisation, der allerede er etableret og “testet” gennem mange år.  DCCG’s database er etableret 
af klinikere og har eksisteret i en lang årrække. Databasen har fra start været drevet af et ønske om 
forbedring af kvalitet for vores patienter, ved monitorering og forskning. Den daglige drift 
(indtastning) er funderet på entusiastiske klinikere med stort ejerskab af databasen. Dette har gjort 
DCCG’s database succesfuld og har medført talrige kvalitetsforbedringer for patientgruppen. 
 
Efter gennemlæsning af forslaget til vedtægter og vejledning for arbejdet i kliniske kvalitetsdatabasers 
styregrupper opleves fra DCCG en bekymring vedrørende flere punkter. 
Nedenstående er en sammenfatning af DCCG vigtigste kritikpunkter 
Samlet er vores vurdering at RKKP’s forslag til vedtægter og vejledning hertil vil medføre et 
paradigmeskift ifht. forankring, arbejdsprocesser og ikke mindst ejerskab af databasen. 

 DCCGs database er funderet i allerede eksisterende vedtægter, som vil være i direkte 
karambolage med forslag 

o https://dccg.dk/vedtaegter-2-1/ 
 I eksisterende vedtægter er antal, udpegning, varighed og valg af 

repræsentanter til  
databasestyregruppen allerede definerede. 

 Der kan ikke være sameksistens mellem disse vedtægter/vejledning, hvorved 
hele DCCG’s vedtægtsgrundlag skal omskrives og redefineres. DCCG 
udtrykker stor bekymring for at dette vil medføre et stort tab af ejerskab af 
databasen, der potentielt kan true dens funktion og aktuelle udformning. 

 I forhold til udpegning og antal af repræsentanter iht. vedtægt §5 samt tabel 2 i vejledning, 
fratages det faglige selskab (DCCG) dette og i stedet sker udpegningen af en kreds af ikke 
nærmere specificerede personer (RKKP’s Videncenter), uden direkte faglig- eller patient 
involvering i forløbene dækket af databasen. 

o Ifht. tabel 2 vil dette medføre en drastisk forøgelse af antallet af personer i 
styregruppen 

 Det er uklart hvad der menes med at en repræsentant skal udpeges hvis 
medlem er i forløb dækket af databasen 

 Da databasen er delvist baseret på LPR vil dette medføre at stort antal 
af faglige selskaber skal repræsenteres. 

 Er dette på variabelniveau eller på ydelsesniveau? 
 Erfaringsmæssigt har en stor del af de angivne områder i tabel 2 ikke ønsket 

aktiv deltagelse i databasestyregruppen, ligeledes har aktiv deltagelse været 
sparsom. 

 Denne kreds vælger 1-3 formænd. Beskrivelse af dette valg samt procedure 
er uklar. 

 Fortolkningsforpligtigelsen af data jf. §11 stk1 
 Det er uklart hvordan uenigheder i en styregruppe håndteres. 
 Hvordan definerer RKKP klinisk betydende kvalitetsforskelle? 
 Hvilke værktøjer og ressourcer stiller RKKP til rådighed mhp at teste 

forklarings muligheder jvf §11 stk 2.? 
 

https://dccg.dk/vedtaegter-2-1/


Samlet mener DCCG således at ønsket fra RKKP om en generisk model for vedtægter og vejledning for 
alle de kliniske databaser rammer forkert og derfor kan DCCG således ikke bakke op om forslaget i 
dets nuværende form. 
 
DCCG vil meget gerne tilbyde at indgå i dialog om disse kritikpunkter, og hvis der ønskes gerne uddybe 
ovenstående yderligere. 
 
På vegne af DCCG’s bestyrelse 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Per Pfeiffer, formand DPCG 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

 
Hermed fremsendes DPCG’s høringssvar vedr. vedtægter og vejledning 
for arbejdet i kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper.   
 
DPCG anerkender ønsket om at sikre tværfaglig kvalitet og 
standardisering omkring de kliniske databaser, men man tager ikke 
hensyn til den historikken bag. Den daglige drift er ofte foretaget af 
entusiastiske klinikere (også med indsats udenfor arbejdstid) med 
fornemmelse af ”ejerskab”, og der er risiko for at ny struktur vil ændre 
dette. Holdningen i det fremsendte er dog heldigvis at relevante 
personer skal aflønnes/frikøbes, men sidstnævnte er ikke altid muligt. 
Desuden: 

 I en række databaser vil der være forskel på eksisterende 
retningslinjer/vedtægter og planlagte. 

 Der er risiko for meget stort antal personer, som ikke alle har 
indsigt i det pågældende område. 

 Det er uklart med 1-3 formænd.  

 Det er uklart hvordan uenigheder og ”klinisk betydende 
kvalitetsforskelle” håndteres. 

 Hvad er relation til DMCG? 
 
DPCG har bekymringer til en ny model.  
 
 
 

 

 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 

 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

Angiv kommentar 
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Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

§4 og §5 

 

 

 

 

Formanden skal have 

dispensation hvis vedkommende 

skal sidde længere end to 

perioder, mens menige 

medlemmer kan sidde 

ubegrænset. Er det fordi man kan 

”løbe tør” for medlemmer i små 

grupper?  

 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer  
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Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

 Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

 De Lægevidenskabelige selskaber 

 Øvrige faglige selskaber 

 Danske Patienter 

 RKKP's faglige råd 

 De regionale RKKP-kontaktpersoner 

 Sundhedsministeriet  

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 RKKP's Videncenter 

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


Fra: Lisbet Rosenkrantz Hølmich <lisbet.rosenkrantz.hoelmich@regionh.dk>  
Sendt: 9. august 2021 11:10 
Til: Dorrit Andersen <DORRAN@rkkp.dk>; RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse) <rkkp@rkkp.dk>; 
Michael Borre <borre@clin.au.dk> 
Cc: Anne Bukh <a.bukh@rn.dk>; Camilla Qvortrup <camilla.qvortrup@regionh.dk>; Erik Jakobsen 
<erik.jakobsen@rsyd.dk>; Henriette Lipczak <henlip@rkkp.dk>; Jens Overgaard <jens@oncology.au.dk>; 
Jens Winther Jensen <jwj@rkkp.dk>; Mette Roed Eriksen <MEEERI@rkkp.dk>; Paw Jensen <paje@rn.dk>; 
Peer Christiansen <peerchri@rm.dk>; Peter Sørensen <peter.soerensen@rsyd.dk> 
Emne: SV: Tilføjelse til DMCG.dk høringssvar vedr. RKKP vedtægter  
 
Kære Dorrit og alle 
 
Jeg er på ferie og har desværre ikke fået indsendt bemærkninger for Dansk Melanom Gruppe, 
men vi er dækket rigtig godt af det fremsendte.  
Gode kommentarer fra jer alle, som vi kun kan tilslutte os fra DMG. 
 
Det kan være fint med vejledende retningslinjer – ønskemål for, hvilke faggrupper, der som 

minimum bør deltage osv. Men det aktuelle forslag tager slet ikke højde for alle de historiske 
kringelkroge i dette kludetæppe af cancergrupper, som det – trods denne historik – er 
lykkedes at få til at snakke sammen, og på mange måder producere sammenlignelige 
rapporter osv. og fremfor alt forbedre kvaliteten i cancerbehandlingen over en bred kam. Hvis 
ikke man anerkender de dedikerede klinikere og deres ofte store con amore arbejde i 
registreringsarbejdet, og alt det andet som ligger uden om, så visner engagementet og 
resultatet bliver derefter! 

 
At forankringen til DMCG’erne er udeladt i dette forslag er besynderligt.  
 
Jeg håber, at RKKP-teamet, som har lagt et stort arbejde i dette, vil være indstillet på en 
omfattende omskrivning på baggrund af de indmeldte indvendinger. Hvis ikke man snarere i 
hvert fald for nuværende accepterer at skrinlægge tiltaget….Vi er netop gået i gang med intern 
auditering i DMCG samling, og det kunne være hensigtsmæssigt at afvente ”spontanudvikling” 
for afsmittende virkninger mv.  
 
Bh Lisbet på vegne af DMG 
 
Lisbet Rosenkrantz Hölmich 
Professor, overlæge, dr.med. 
Københavns Universitet 
 
Leder af Forskningsenheden 
Afdeling for Plastikkirurgi 
Herlev og Gentofte Hospital 
Telefon sekretær 3868 9467 
Telefon direkte 3868 1243 
Email: lisbet.rosenkrantz.hoelmich@regionh.dk 
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Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 4. maj 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Berit Schiøttz-Christensen, jeg svarer som styregruppeformand for Dansk 

Rygdatabase 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

Målsætning og beskrivelse er i fuld overensstemmelse med den udvikling der 

har været gn de sidste 5 år. Tilslutter mig fokus på bredde i styregruppen og 

den vægt, der lægges på behov for ledelsesinvolvering. 

Ledelsen er en betydelig aktør i implementering både mhp at sikre 

styregruppens arbejdsrum, men også for at sikre implementring 

 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

4.2 økonomi 

 

 

 

 

Der lægges op til delt formandskab – 

man bør da overveje om frikøb skal 

suppleres til eks 150%, da der må 

påregnes tid til samarbejde i 

formandsskabet. 

Stryregrupperne i databaser der er 

tværsektorieller er oftest større og 

kræver højere grad af 

sammenhængskraft.  

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

Tilslutter mig 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

Angiv kommentar 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Jeg må udtrykke min bekymring for at styregrupperne for nogle af 

databaserne bliver meget stor og det kan blive en udfordring at leve op til alle 

ønsker. Samtidig at det er vigtigt med involvering. 

Rekruttering af styregrupperne er frem til nu for de databaser jeg kender til 

sket ved motivation og invitation til kolleger, der har vist interesse for 

kvalitetsarbejde. Invitation af ledelsesrepræsentanter kan blive en udfordring 

og jeg forestiller mig invitationen med fordel skal initieres fra central side og 

ikke via de etablerede styregrupper. 

 

 

Evt. andre kommentarer  
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Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 4. maj 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Arne Virkelyst, Dansk Apopleksi Register 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

En god gennemtænkt vejledning og vedtægter, som bør kunne anvendes til 

sikring af ensartethed i alle grupper under RKKP i denne version. 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

Der kunne være ønske om en lidt bedre overskuelighed mellem 

vedtægterne, dvs. en markering midt på siden mellem de adskilte og 

færdige afsnit og paragrafer. 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

§ 8, stk. 1. lyder: Stk. 1 

Styregruppen har et fælles ansvar 

for, at alle medlemmer kan 

bidrage i mødet sv.t. formål med 

repræsentationen. 

Formand(skab) & repræsentanter 

for RKKP's Videncenter har et 

særligt ansvar for, at patient-

/borgerrepræsentant kan 

varetage opgaven og skal 

understøtte patient-

/borgerperspektivet i 

mødeafviklingen. 
 

 

 

 

 

 

Dette afsnit kunne lyde: Stk. 1 

Styregruppen har tillige et fælles 

ansvar for, at motivere alle 

medlemmer til at bidrage i mødet 

sv.t. formål med 

repræsentationen. 

Formand(skab) & repræsentanter 

for RKKP's Videncenter har et 

særligt ansvar for, at patient-

/borgerrepræsentant kan 

varetage opgaven og skal 

understøtte patient-

/borgerperspektivet i 

mødeafviklingen. 
 

 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer  
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Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 4. maj 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Annette Settnes, formand DHHD 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

Angiv kommentar 

Vedr styregruppens opgaver og indsamling af data: 

Som det er formuleret skal databasen tilpasse til RKKP’s strategiske ønsker? 

Databasen skal vel primært have evidensbaserede problemstillinger 

overvåget. Og det klinisk relevante først. Den faglige forankring det centrale.  

Det er databaserne der skal bestemme hvilke indikatorer der er relevante i 

de enkelte databaser med udgangspunkt i kliniske retningslinier, forklairngs 

og prognostiske variable til kvalitetsudvikling som I selv skriver. Måske 

kunne man overveje en reformulering, så det ikke står som om RKKP kan 

kræve nogle patientrapporterede oplysninger hvis det ikke er klinisk 

meningfyldt.  

 

Boks 3.2 vedr dataleverancer.  

Det giver ikke mening med månedlige datarapporter. Der vil være al for stor 

statistisk usikkerhed.  

 

Formandens opgaver: 

Det er nok uden for formandens sparsomme tid og midler at understøtte 

langvarig særlig forberedelse af en patientdeltager uden hverken database 

eller faglige forudsætninger. Der må kunne udvikles centralt basalt kursus 

om databaser til patientdeltagere i RKKPregi.  

 

Vedr økonomi: 

Man kan næppe afkræve to årlige styregruppemøder, et nationale audit-

implementeringsmøde, al transport og mødelokaler betalt, og samtidig 

forvente at der overhovedet er penge tilbage til at frikøbe formanden for 

klinisk arbejde.  

Der står godt nok mulighed for en månedsløn til afdækning af 

evidensgrundlag/opdatering hvert 3.år samt valideringsaktiviteter. Men det 

er ikke noget der er givet – det er noget der skal søges om. Og det er aldrig 

givet på forhånd at man får de midler. Det er simpelthen for snæver og 

usikker økonomisk ramme at arbejde i som formand.  

 

Et ønske: 

Under afdelingsledelse/hospitalsledelse/direktion skrives at 

styregruppemedlemmer skal understøttes til varetagelse af 

opgaver/fritagelse fra andre funktioner/merarbejdsaftaler. Man kunne 
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måske fremhæve at formanden i særdeleshed skulle understøttes via 

fritagelse fra andre funktioner, evt fastsætte dage pr måned.  

 

 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

Angiv kommentar 

§4 og §5: formænd vælges for max 4 år x2, mens styregruppe medlemmer  er 

uden funktionstid. De fleste databaser er startet som et fagligt behov, en 

slags græsrodsbevægelse af særligt dedikerede klinikere med særlig 

forståelse for koder og store mængder data.  

Det er virkelig vigtigt at man ikke spænder ben for kontinuiteten i 

databaserne ved at udelukke dedikerede formænd med indgående 

kendskab til databasen, mens andre styregruppemedlemmer udpeges af 

hospitalsledelse/patientforening og dermed er helt uden basal viden om 

databasen. Det er mit indtryk at der er hurtig udskiftning i RKKP-tilknyttede 

personer så man skal passe på med også at gennemtvinge 

uhensigtsmæssige faglige ledelsesskift. §4.3med dispensation fra RKKP’s 

direktør er måske ment som et nemt tiltag. Jeg forstår RKKP ønsker aktive 

formænd og databaser med udvikling, men med denne regel risikerer man 

måske at få for stort flow og videnstab.  

Skal en dispensation af formandsskabslængde op at vende RKKP-

direktøren? Skal det være en svær proces for alle? 

 

§7 mødeafvikling med 3 mdrs varsel. Det er simpelthen for lang tid i forvejen 

at have dagsorden på plads. Vi arbejder fra uge til uge, nogen gange fra dag 

til dag med at få data på plads i årsrapporterne, nye indikatorer og 

fejlretning er ikke noget der sker med 3 mdrs varsel. Der opstår hvert år 

vigtige problemer der ikke bare bør stå som eventuelt på en dagsorden.  

Så man kan indkalde med 2-3 mdrs varsel tidsmæssigt, men dagsorden skal 

have kortere varsel for endelig udgave. 

 

§8.1 formanden kan have ansvar for at understøtte 

patient/borgerdeltagelsen. Men alene RKKP skal have ansvar for at de 

udpegede oplæres basalt i at varetage opgaven. Kun det faglige i databasen 

kan placeres hos formand/styregruppe. Der måkunne  laves et generelt 

kursus i RKKPregi som de kan lære formalia ved. 

 

Begrundelse hvis der ikke er patientrepræsentanter: 

Der vil være stor forskel på databaser, om det er relevant eller svært. I DHHD 

laver vi en once-in-a-lifetime operation med fjernelse af livmoderen på 

benign livskvalitetsfremmende indikation. Der er ingen patientforening. Man 

kan ikke bare indføre ikke validerede PROM i en database der kun 

indberetter data om det operative og har follow-up via LPR.  

Jo mere vores oprindelige formål opfyldes: med at finde den optimale 

metode med færrest komplikationer, og en ordentlig definition af 

komplikationer, jo mere relevant bliver det om vi laver for mange eller for få 
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af dette indgreb. Men det er ikke noget vi nødvendigvis når til i DHHD  lige nu 

bare fordi der udgives vedtægter og nye krav.. 

Så patientrepræsentation bør ikke nødvendigvis være et ultimativt krav, det 

kan være indirekte givet.  

 

 

 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer  
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Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 

anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 

Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for 
styregruppernes arbejde. 
 

Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 

 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. maj 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og vedtægterne 
blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 

 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 

Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  

 
 
Høringsparter 

Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 

 

 Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

 De Lægevidenskabelige selskaber 

 Øvrige faglige selskaber 

 Danske Patienter 

 RKKP's faglige råd 

 De regionale RKKP-kontaktpersoner 

 Sundhedsministeriet  

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 RKKP's Videncenter 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


Jeg har ikke yderligere kommentarer – andet en det er et velbeskrevet ambitiøst dokument, med 
forventning om mange arbejdsopgaver til styregruppen. 
 
..og så er der lige den med økonomien: 

 
Her står at kommunale repræsentanter ikke kan blive ”frikøbt”.  
Det burde fremstå tydeligere, hvis det ikke er gældende for kommunale medformænd. 
 
 
Mette Bredsgaard, Leder af Sundhedscenter Viborg 
Del af formandskab hjerterehabiliteringsdatabasen 



 
 
 
 

 
 

 
 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 
kvalitetsdatabaser.  
 
Høringsbrev fremgår på side 2. 
 
Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 
kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 
 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 
Skemaet udfyldt 
af: 

Inge Schjødt på vegne af formandskabet, Dansk Hjertesigtdatabase (DHD) 

Evt. generelle  
kommentarer til 
vejledning  

Vejledning et godt og tiltrængt initiativ. Skaber transparens for etablering, sammensætning, 
ansvar og arbejdsopgaver for såvel formandskab og styregruppe samt samarbejde med RKKP-
Videncenter/team.  
 
Overordnet svarer vejledning overens med nuværende praksis i DHD. Men vi finder flere 
problemstillinger i indeværende vejledning i høring, som ikke er hensigtsmæssige for det videre 
arbejde i styregruppen, hvis de indføres. 
 
Dokumentet skifter mellem brug af formand og formand(skab) - bør gås igennem med henblik på 
stringent brug af formand(skab).  

Evt. kommentarer 
til specifikke afsnit 
i vejledning 

1. Baggrund og formål 
 

Der mangler beskrivelse i ”1. Baggrund og formål” om brugen af de 
indsamlede data til forskning, hvilket kunne omfatte: 
organisation/organisering, udredning, behandling, pleje og 
rehabilitering. For at nævne noget. Der står lidt om forskning senere i 
vejledningen, men vi mener, det er alt for tyndt. Brug af data til 
forskning kunne med fordel have en selvstændig paragraf.  
Selvom, de kliniske kvalitetsdatabaser primære mål er forbedring i 
kvaliteten af behandling, pleje og rehabilitering (samt palliation), så  
udgør databasernes en potentielt vigtig rolle i den nationale 
forskningsinfrastruktur – forskning i sundhedsdata. Det har også været 
et ønske fra styregruppen i DHD –men også RKKP-Videnscenter- at data 
i højere grad også blev brugt til forskning. Viden til et bedre 
sundhedsvæsen styrkes gennem både kvalitetsarbejde og forskning.  

1.3 første linje Indsæt link til RKKP-strategien Viden til et bedre sundhedsvæsen 

Tabel 2.1. 1-3 
Udpegning i relation 
til ”Faglige selskaber” 
og ”Kliniker (region) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammensætning af styregrupper bør ske i dialog mellem faglige 
selskaber og RKKP-videnscenter. Hvis der skal være transparents i 
forhold til udpegning af medlemmer, bør det tydeligt fremgå, hvem det 
enkelte medlem er udpeget af/repræsenterer. Dette har betydning ved 
udskiftninger af medlemmer, når der skal udpeges nye medemmer til 
styregruppen. 
 
Vi vil anbefale, at der altid udpeges en kliniker/læge per region for at 
sikre den kliniske opbakning til databaserne regionalt. Antallet af 
medlemmer derudover fra faglige selskaber og Sundhedsprofessionelle 
(primær sektor) bør ske i dialog mellem styregruppen og RKKP-
videnscenter.  
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Medlemmer på tværs 
af kategorierne 1-4 vil 
have mere end en 
kasket på – dvs. 
repræsentere f.eks. 
både en region og et 
selskab. 
 
”det anbefales, at 
styregrupper 
maksimalt har 15 
medlemmer.” 
 
 
 

Det er ikke hensigtsmæssigt ved udpegning af medlemmer til 
styregruppen at være bundet af både region og fagligt selskab, eller at 
medlemmer af styregruppen har flere kasketter på. Det bør fremstå 
tydeligt for alle, hvem det enkelte medlem repræsenterer/er udpeget 
af. 
 
 
 
Vi finder, max 15 medlemmer er for lidt i forhold til den brede og 
tværfaglige repræsentation, som vi aktuelt har i DHD. Vi har aldrig på 
grund af styregruppens størrelse oplevet problemer med ”agilitet og 
beslutningsdygtighed”. Tværtimod, har det været en stor styrke i 
forhold til opbakningen til databasen og udviklingen i denne. Derfor vil 
vi anbefale, at antal er op til de enkelte styregrupper – eller øges til max 
20 medlemmer. Man kunne med fordel differentiere i antallet af 
medlemmer for henholdsvis monofaglige og monosektorielle databaser 
(15 eller færre medlemmer) og tværfaglige og tværsektorielle databaser 
(20-22 medlemmer). Patientforløb der involverer mange forskellige 
faggrupper og går på tværs af sektorer bør afspejle sig i 
sammensætning og antallet af medlemmer i styregruppen.  

 Tabel 2.1. 4. Ledelse Trods beskrivelse af formål med en ledelsesrepræsentant i 
styregruppen, finder vi det værende mere betydningsfuldt, hvis der 
etableres et fastlagt system, hvor resultaterne fra databasen 
bedømmes regionalt og i den enkelte afdeling, hvor ledelsen pålægges 
et ansvar/ejerskab for data.  
Vi finder ikke, at tilknytning af en ledelsesrepræsentant i styregruppen, 
vil medføre, at de tiltag styregruppen beslutter, bedre kommer igennem 
lokalt/regionalt. 

 5.3 Årlig lokal/regional 
audit 
 

I forbindelse med nedlæggelse af det nationale indikator program – NIP 
– forsvandt kravet om regionale audit, hvilket har medført, at der ikke 
længere holdes regional audit i nogle regioner. Derved går megen 
læring og udvikling tabt. Vi vil derfor anbefale at genindføre et krav om 
regionale audit, som vil understøtte til et lærende sundhedsvæsen. 

 6.6 Almen praksis  Styregruppen skal i beslutning om målepunkter i databasen tage 
udgangspunkt i patienters/borgeres perspektiv og det samlede forløb i 
sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og faglighed – herunder 
fokusere på måling af processer og resultater der afspejler forhold, der 
er betydende i et patient-/borgerperspektiv (punkt 1.2). I modsat til 
udvikling, implementering og auditering af målepunkter i vores 
database knyttet til ”forløb” i sekundær sektor, har processen i primær 
sektor/almen praksis været yderst udfordrende og træg. Det hæmmer 
styregruppen arbejde, at almen praksis involvering og rolle ikke er 
specificeret – og vejledningen er på dette område også uspecifik. 
Styregruppen i databaserne bør vide, hvad de kan ”kræve” af dem. 

 9.3 Databehandling og 
anvendelse af data og 
resultater 
Afsnit ”Anvendelse til 
andre formål – af 
andre parter” - 2. 
sidste linje 

 

Der står ” Formand(skab) skal bakke op om sådanne leverancer” Det 
fremgår ikke tydeligt, om det er krav til formand(skabet), at de skal 
støtte op om sådanne leverancer eller kan levering ske, hvis 
formand(skabet) kan støtte op om sådanne leverancer? 
 



 

3 

Evt. generelle  
kommentarer til 
vedtægter 

Dokumentet skifter mellem brug af formand og formand(skab) - bør gås igennem med henblik på 
stringent brug af formand(skab).  
 

Evt. specifikke 
kommentarer til 
vedtægter 

§4 Formænd vælges 
for fire år af gangen 
blandt styregruppens 
fagprofessionelle 
medlemmer af alle 
styregruppens 
medlemmer inden for 
rammer for 
formandskabet jf. 
kvalitetsdatabasens 
grundoplysninger.  
 
Valget skal godkendes 
af RKKP's 
Videncenter. 
 
 

Formanden/ formandskabet bør udpeges af de faglige selskaber i 
samarbejde med RKKP-teamet tilknyttet databasen. Vi ser problemer i, 
at det er styregruppen, som udpeger formandskabet. Formandskabet 
udpeger styregruppe medlemmerne efter reglerne i samarbejde med 
RKKP-teamet. De faglige selskaber kan ved behov involveres. Det vil give 
en meget mere smidig arbejdsgang. Denne fremgangsmåde her hidtil 
været gældende for det tværfaglige formandskab i Dansk 
Hjertesvigtdatabase – og fungeret tilfredsstillende set også ud fra de 
faglige selskabers synspunkt.  
 
 
 
Vi undrer os over hvorfor, valg af formand(skab) skal godkendes af 
RKKP's Videncenter. Hvad er argumentet herfor? Og hvem i RKKP's 
Videncenter skulle i fald have bemyndigelse til at godkende valg af 
formand(skab)? Og hvis ikke – med hvilken begrundelse kan valg 
tilsidesættes af RKKP? 

 §5 Sætning: 
RKKP's Videncenter 
afgør antallet af 
repræsentanter pr. 
selskab, 
sektor/geografi og 
understøtter 
udpegningsprocessen. 

Vi mener, at dette bør ske i dialog med styregruppen og de faglige 
selskaber – og beslutning herom ikke ligge hos RKKP’s Videncenter 
I §3 er angivet, at det er styregruppen i samarbejde med RKKP's 
Videncenter der skal sikre styregruppen er sammensat på en måde, 
der lever op til krav om geografisk, sektoriel, disciplinær/faglig 
repræsentation samt patient- og ledelsesrepræsentation. Derfor 
finder vi også, at antallet skal ske i dialog med styregruppen og faglige 
selskaber. 
 

 § 6, stk 3.  
 

- Indsætte link til gældende vejledninger og retningslinjer, som der 
nævnes i dette afsnit: Vejledning for arbejdet i styregrupperne for de 
kliniske kvalitetsdatabaser; Vejledning til bekendtgørelser vedr. Kliniske 
kvalitetsdatabaser, Sundhedsdatastyrelsen1; Vejledning for validering af 
data; Vejledning for implementering og anvendelse af 
patientrapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser; 
Vejledning i fastsættelse af standarder2. 
- Vi gerne i denne sammenhæng gøre opmærksom på, at Vejledning for 
validering af data bør opdateres – og gøre mere detaljeret, så 
styregrupper nemt kan søge relevante instanser for tilladelse til 
indhentning og videregivelse af data i forbindelse med validering af data 
i databaserne. Vi er i DHD aktuelt massivt udfordret på at få adgang til 
data fra journaler til validering af data i databasen. Vi bliver mødt af 
forskellige krav til godkendelse og forskellige fortolkninger af 
lovgivningen i den sammenhæng på både sygehus/regionsniveau. Vi har 
brugt mere end et år på at opnå godkendelse til et valideringsprojekt – 
og er slet ikke i mål hermed. Arbejdsgange er for kompliceret, 
ugennemskuelige og uhensigtsmæssige til at dette kan blive en løbende 
del af styregruppernes arbejde, trods det at RKKP anbefaler løbende 
validering af data i databasen. 

                                           
1 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-kliniske-kvalitetsdatabaser 
2 https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/drift-af-databaser/vejledninger/ 
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 § 12, Stk. 3 Skulle der stå ”Resultater baseret på færre end 10 patientforløb og 
endnu ikke offentliggjorte resultater i årsrapport skal betragtes som 
fortrolige”? Alle resultater i årsrapporten er fortrolige indtil 
offentliggørelse. Det bør fremstå klart for alle medlemmer af 
styregruppen. 

Evt. input til 
timing i og  proces 
for 
implementering af 
vedtægter og 
vejledning 

 
Det fremstår uklart, hvordan styregrupper skal forholde sig og agere, hvis de ikke indfrier de 
givne rammer for sammensætning og antal af medlemmer i styregruppen, når vejledning og 
vedtægter gøres gældende. Vi vil opfordre til, at det skal ske løbende over længere tid, som der 
sker udskiftning i styregruppen? Og ikke, at der bliver stillet krav om, at det skal være effektueret 
inden en vis dato.  

Evt. andre 
kommentarer 

Det er vigtigt med indførelse af vejledning og vedtægter for styregruppen i de kliniske 
kvalitetsdatabaser at have for øje, at medlemmerne af styregrupperne ikke modtager nogen 
honorering for deres arbejde i styregruppen – og kan være i den situation, at de er nødt til at 
bruge deres fritid på arbejdet. Derfor skal man passe på med at lægge for mange ansvarsopgaver 
på medlemmerne, der ligger ud over selve arbejdet i styregruppen. 
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Baggrund 
RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 
Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

 Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

 De Lægevidenskabelige selskaber 

 Øvrige faglige selskaber 

 Danske Patienter 

 RKKP's faglige råd 

 De regionale RKKP-kontaktpersoner 

 Sundhedsministeriet  

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsdatastyrelsen 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 RKKP's Videncenter 

 



IBD_Sv RKKP høring - vedtægter og vejledning for arbejde i de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper frist 4. maj 2021 kl. 14.00

 Fra: Lone Larsen <lone.larsen@rn.dk>

 Sendt: 15. april 2021 19:31

 Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse)

 Emne: Sv: RKKP: høring - vedtægter og vejledning for arbejde i de kliniske kvalitetsdatabasers 
styregrupper, frist 4. maj 2021 kl. 14.00

Kære RKKP
På vegne af styregruppen for inflammatoriske tarmsygdomme har jeg her nogle kommentarer:

 1. På side 10 punkt 3.2, 3. skriver I: "Løbende validere databasens indhold og output via den 
løbende afrapportering, der sker via de regionale ledelsesinformationssystemer og andre 
afrapporteringsløsninger– herunder konkret tage stilling til og være i dialog med regionerne 
om, hvordan data fremstår i disse systemer."  
Vi mener ikke, at det kan være styregruppens opgave. Vi regner med, at det fortsat er RKKP, 
der sikrer afrapportering via LIS og andre løsninger. Vi vil naturligvis gerne bidrage til at 
forbedre afrapporteringssystemerne, i det omfang vi kan.

 2. På side 13 nederst under punkt 3.9. skriver I: "Fagligt meningsfulde analyser med 
kvalitetssigte kan leveres imod betaling til andre parter (f.eks. industri, medier). Formand(skab) 
skal bakke op om sådanne leverancer. Styregruppe samt indberettende enheder skal orienteres 
inden levering." 
Vi har ikke mødt dette før i kvalitetsdatabasesammenhæng. Vi går ud fra, at det, 
medicinalindustrien kan købe, er, hvad der allerede er lavet. Vi regner ikke med, at 
styregruppen skal bidrage til andre analyser til dem.
Hilsen
Lone

Med venlig hilsen
 
Lone Larsen
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
+45 97663572 
lone.larsen@rn.dk
AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL  
Medicinske Mave- og Tarmsygdomme
Klinik Medicin og Akut  
Hobrovej 42A, Postboks 365  
9000 Aalborg, DK  
www.rn.dk

 
Fra: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse)  
Sendt: 12. april 2021 16:22 
Til: RKKP Faglig Kvalitet (Funktionspostkasse)  
Emne: RKKP: høring - vedtægter og vejledning for arbejde i de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper, frist 4. 
maj 2021 kl. 14.00 
Høring - vedtægter og vejledning for styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser
Vedhæftede udkast til vejledning og vedtægter er i høring frem til d. 4. maj 2021 kl. 14.00.
Alle kommentarer og input velkomne til rkkp@rkkp.dk i vedhæftede skema eller direkte i 
dokumenterne.
Baggrund
RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. 
Opbygning og ikke mindst anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters 
engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte dette samarbejde er klare rammer for 
arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser.

Side 1



IBD_Sv RKKP høring - vedtægter og vejledning for arbejde i de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper frist 4. maj 2021 kl. 14.00
Jf. RKKP's 2021-målsætninger er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og 
vejledning for styregruppernes arbejde.
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse
Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af 
RKKP's Videncenter har udarbejdet nuværende høringsudgaver.
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til fristen. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-
bestyrelsen.
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af 
materialet.
Se mere om gruppen her https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-
vejledning-for-styregruppernes-arbejde/). 
med venlig hilsen 
_____________________________________________
RKKP's Videncenter 
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
e: rkkp@rkkp.dk
w: www.rkkp.dk
samvirker ? troværdighed ? engagement ? meningsfuldhed (læs mere)
 
 

Her kan du læse om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig

Side 2



 
 
 
 

 
 

 
 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 
kvalitetsdatabaser.  
 
Høringsbrev fremgår på side 2. 
 
Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 
kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 
 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 
Skemaet udfyldt af: Dansk Selskab for Samfundsmedicin 
Evt. generelle  kommentarer til 
vejledning  

Angiv kommentar 
 
 
 
 
 
 

Evt. kommentarer til specifikke 
afsnit i vejledning 

Afsnit 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsnit 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afsnit 3 og afsnit 5 

Generelt er det godt, at det beskrives, 
at databaser skal belyse 
patient/borgeroplevet kvalitet, at der 
skal tages udgangspunkt i 
patient/borgers perspektiv med fokus 
på det hele forløb, og at der måles på 
processer og resultater, der er 
betydende i den sammenhæng. 
Imidlertid er det vigtigt at det sikres, 
at der i forhold til de enkelte 
databaser følges op på om det lykkes, 
og herunder om det lykkes at 
implementere indikatorer, der 
afspejler patienter/borgeres stemme i 
form af PRO, og om der i 
tilstrækkeligt omfang fokuseres på 
patientrelevante faktorer som 
funktion, deltagelse og livskvalitet. 
Det er fornuftigt med en 
størrelsesmæssig afgrænsning af 
styregruppen. I den sammenhæng 
kan det overvejes at lade de 
forskellige udpegende instanser 
indstille forskellige fagpersoner med 
en kort beskrivelse af forudsætninger 
og kompetencer. Herved kan 
repræsentativitet i forhold til 
geografi, sektorer og fagligheder 
bedre sikres i den endelige 
udpegning. 
I boks 3. anføres, at styregruppen kan 
sikre relevans ved inddragelse af 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:rkkp@rkkp.dk


 

2 

eksterne aktører. Som et lægefagligt 
speciale, som arbejder 
rehabiliterende og tværsektorielt, vil 
speciallæger i samfundsmedicin være 
relevante i den sammenhæng i 
forhold til at pege på faktorer som 
har betydning for patienters mulighed 
for at opnå livskvalitet og deltagelse i 
et meningsfuldt liv i forskellige faser 
af et patientforløb. Det kræver at 
styregruppen er opmærksomme på, 
at der kan være behov for at inddrage 
lægefaglige kompetencer uden for 
det specialespecifikke felt. I afsnit 5.4 
anføres, at der kan etableres 
koordinationsgrupper på tværs af 
flere databaser. Det er meget 
relevant, særligt i forbindelse med 
kliniske databaser for kroniske 
sygdomme, hvor mange 
patienter/borgere vil optræde i flere 
databaser grundet komorbiditet, og 
hvor en mere generisk tilgang til PRO 
i forhold til funktion, deltagelse og 
livskvalitet vil være meningsfuld. Vi 
vurderer, at speciallæger i 
samfundsmedicin kunne være 
relevante deltagere i sådanne 
koordinationsgrupper, for netop at 
sikre det generiske og rehabiliterende 
perspektiv.  

Evt. generelle  kommentarer til 
vedtægter 

Angiv kommentar 
 
 
 
 
 
 

Evt. specifikke kommentarer til 
vedtægter 

§4 stk 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§7  
 
 
 

Muligheden for dispensation 
formodes at have til hensigt, at sikre 
kontinuitet. Det bør anføres om 
dispensationsmuligheden i princippet 
er ”uendelig”, eller om der skal være 
en afgrænsning til ”yderligere én 
periode” eller lign for at sikre løbende 
opdatering af formandskab og den 
udvikling af databasen, der også kan 
ligge heri 
 
Det vil være hensigtsmæssigt med 
fastlæggelse af møder i et årshjul, 
hvilket muliggør planlægning for 
deltagere i styregruppen. Det bør 
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§10 
 
 
§11, stk 2 
 
 
 
 
§13, stk 3 og 4 

overvejes at have suppleanter for de 
forskellige udpegede, så passende 
bredde i repræsentation på tværs af 
sektor og faglighed kan sikres ved alle 
møder.  
Det bør revurderes, om referater bør 
være offentlige, da det kan bidrage til 
gennemsigtighed og legitimitet. 
Formuleringen ”dele med bagland” er 
upræcis, og kan med fordel 
præciseres, så det er klart for 
styregruppemedlemmer, hvad passus 
betyder. 
Hvordan vurderes, om leverancer er 
”fagligt meningsfulde”? Stk. 4 
omhandler leverancer uden 
kvalitetssigte, men der ledes tilbage 
til stk. 3, der omhandler leverancer 
med kvalitetssigte. Bør præciseres. 

Evt. input til timing i og  proces for 
implementering af vedtægter og 
vejledning 

Angiv input 
 

Evt. andre kommentarer  
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Baggrund 
RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 
Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

• Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 
• De Lægevidenskabelige selskaber 
• Øvrige faglige selskaber 
• Danske Patienter 
• RKKP's faglige råd 

• De regionale RKKP-kontaktpersoner 
• Sundhedsministeriet  
• Sundhedsstyrelsen 
• Sundhedsdatastyrelsen 
• Kommunernes Landsforening 
• Danske Regioner 

• RKKP's Videncenter 
 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 4. maj 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Lotte Engell-Nørregård, Formand DSKO 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

 

Det bifaldes at der er velbeskrevede valgperioder jvnf 2.2 

Det bifaldes at der er taget stilling til frikøb og honorering 

Punkt 5.2, der ønskes nærmere definition af hvilke ledere/for hvem 

Punkt 5.4, hvem har overblikket/myndigheden til at initiere/nedsætte 

koordinationsgrupper? 

Vedr 6.2, de specialespecifikke selskaber er ikke ansvarlige for udformning af 

retningslinjer. Dette ligger under DMCG’erne. DSKO mener ikke at opfølgning 

og implementering ligger i det lægevidenskabelige selskab. 

 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 

 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

Angiv kommentar 

 

 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer  
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Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 4. maj 2021 kl. 14.00 enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Angiv navn samt evt. organisation eller styregruppe 

Lise Lotte Jensen og Susanne Bünger 

Dansk Sygepleje Selskab - DASYS’ Dokumentationsråd 

Evt. generelle kommentarer til 

vejledning  

Angiv kommentar: 

Vi vil gerne anerkende, at der i vejledningen er indtænkt sygepleje- og 

patientperspektiver. Der er en god beskrivelse af data og håndteringen heraf i 

forbindelse med databasearbejdet. 

 

Vejledningen er meget omfattende og der er mange gentagelser. Derfor er 

vores anbefaling at man korter vejledningen ned til færre sider, da 

vejledningen også understøttes af Vedtægterne. 

 

Tabellen med styregruppens sammensætning kan eventuelt placeres bagerst i 

vejledningen som et bilag, eller alternativt gøres meget simplere. 

 

Vejledningen kan med fordel gennemlæses med henblik på slåfejl og valg af 

ord. 

 

Styregruppens opgaver i arbejdet med den enkelte database virker meget 

omfattende. Et bekymringsspørgsmål kunne være, om RKKP er for ambitiøse i 

forhold til det tidsforbrug, der reelt er til rådighed for dette arbejde.  

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 

Side 8 pkt. 2 

Side 9 boks 3.1  

 

Side 10 pkt. 6  

Side 11 pkt. 2 

 

 

 

Side 11 punkt 4 

 

Angiv kommentar 

Her kunne man nævne sygeplejerske 

Jf. tabellen på side 6, anden kolonne, 

faglige selskaber. 

Her anvendes begrebet bagland, det 

virker talesprogsagtigt og kan evt. 

erstattes med andet ord. 

Her anvendes begrebet bagland igen 

 

Her bør stå ”behandling og pleje”. 

Evt. generelle kommentarer til 

vedtægter 

Angiv kommentar 

Meget fint, kort og præcist. 
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Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. input til timing i og proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

RKKP lægger med vejledning og vedtægter op til en stor reform af arbejdet 

med databaserne. Reformen ændrer ejerforholdene fra en forankring i de 

faglige selskaber til at være indlejret i RKKP. Derfor bør der iværksættes et 

stort implementeringsarbejde for at nå i mål med arbejdet.   

 

Evt. andre kommentarer  

 

 

 



Den 7. juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringssvar fra Ergoterapifaglige Selskaber     

 

 

 

 

 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Angiv navn samt evt. organisation eller styregruppe 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

Angiv kommentar 

Overordnet er vedtægter og vejledning virkelig grundigt beskrevet og 
gennemarbejdet. I vejledningen er der stort fokus på rehabilitering 
(ikke kun på behandling og pleje), og det på tværs af sektorer og 
fagligheder, hvilket Ergoterapifaglige Selskaber er godt tilfredse med. 
  

Samtidig er vi tilfredse med den tværfaglighed som der skal være i 

sammensætning af styregrupperne, -  og her er ergoterapeuter også 

nævnt flere gange, og det er meget positivt. Derudover er der flere 

gode overvejelser omkring udpegning fra selskaber og klinikken og en 

diversitet i repræsentationen i styregrupperne.  

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 

 

Tabel 2.1 Faglige Selskaber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Patienter 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

 

Prioriteringen bør være at 
faglighed prioriteres før 
geografisk fordeling under 
udpegningen. Hvilket i alle 
tilfælde bør fremgå tydeligt ift. 
hvordan medlemmer udvælges, 
så der sikres gennemsigtighed i 
processen. Det er positivt at 
formandskabet kan være delt i 
tværfagligt sammensatte 
styregrupper og vigtigt at beskrive 
dette. 
 
Det fremgår ikke tydeligt hvordan 
patientrepræsentanter  
identificeres udover ” dialog 
mellem databasens 
formandskab”.  Det kunne være 
skarpere med mere tydelige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rkkp@rkkp.dk


 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendiks 

kriterier, fx er det en selekteret 
gruppe, hvis man udvælger dem 
fra patientforeninger. Så hvordan 
sikres det, at de udvalgte 
repræsentanter, besidder de 
nødvendige egenskaber og hvad 
og hvordan fastsættes disse? - Det 
kan jo være forskelligt.   
 
Det er en stor fornøjelse at se de 
overvejelser, der er blevet gjort 
for vedholdende at monitorere 
kvaliteten, samt muligheden for at 
videregive de monitorerede data 
til forskning og forskere.  
 
Ansøgningsproceduren for at få 
adgang til data synes vi også er 
fint beskrevet. 
 
Vigtigt med inddragelse af alle 
relevante faggrupper i alle 
sektorer ved dette arbejde.  
Herunder ”Vælge konkrete 
indikatorer – med udgangspunkt i 
kliniske retningslinjer -  og 
forklaringsvariable/prognostiske 
faktorer, der kan anvendes til 
kvalitetsudvikling” fra et 
forskningsperspektiv igen gode 
overvejelser og sikring af både 
klinisk anvendelighed og mulighed 
for kvalitetssikring og 
forskning. Kommunerne er vigtige 
medspillere, men nogle 
kommunale medarbejdere vil 
kunne få svært ved at deltage 
uden frikøb. 
 
Det eneste vi umiddelbart vil 
fremhæve er ift. PRO data, idet 
der henvises i reference 4 godt 
nok til skriv om 
patientinvolvering, men der 
kunne med fordel komme et 
synligt fokus på systematisk 
monitorering, indsamling og 
videregivelse af PRO-data. 
 

Forslag om repræsentant fra 
Ergoterapeutforeningens Faglige 
Selskaber i styregruppen for 
kvalitetsdatabaser. 
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Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

 

Angiv kommentar 

 Flot arbejde 
 
En enkelt bemærkning:  I vedtægterne lægges der op til, at man kan 
foreslå at sende en stedfortræder, hvis man er forhindret i at deltage i 
et møde. Da der kun afholdes ca 2 møder årligt mener vi, at det er 
særdeles relevant, at der gives mulighed for deltagelse med 
stedfortræder, så der sikres det brede perspektiv på arbejdet. 
 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

§5 

 

 

 

Angiv kommentar 

 

Kunne nok være en fordel, at man 
bliver valgt for en afgrænset  
periode i styregruppen. Samtidig 
bør styregruppen have beføjelser 
til at opfordre medlemmer til at 
stoppe i den respektive 
styregruppe, hvis de ikke længere 
er relevante for det pågældende 
fagområde område  
 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer  
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Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

• Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

• De Lægevidenskabelige selskaber 

• Øvrige faglige selskaber 

• Danske Patienter 

• RKKP's faglige råd 

• De regionale RKKP-kontaktpersoner 

• Sundhedsministeriet  

• Sundhedsstyrelsen 

• Sundhedsdatastyrelsen 

• Kommunernes Landsforening 

• Danske Regioner 

• RKKP's Videncenter 

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Danske Patienter 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

I Danske Patienter bakker vi op om, at der bliver lagt vægt på 

patientperspektivet i vejledningen, herunder i formålsbeskrivelsen for 

styregrupperne, og at en proces for inddragelse af brugerrepræsentanter i 

styregrupperne er beskrevet. Det er i vores optik vigtigt med styrket 

inddragelse af brugerrepræsentanter i styregruppernes arbejde fremadrettet. 

 

Vi forslår, at man indledningsvis præciserer, hvorfor man i vejledningen både 

bruger ordene patienter og borgere. Som det står nu, kan det virke uklart, 

hvorvidt RKKP anser patienter og borgere som to forskellige brugergrupper, 

eller om ordene er valgt for at imødekomme forskellige sektorers sprogbrug. 

Vi antager, at sidstnævnte er tilfældet. 

 

Foruden indeværende høringsskema med Danske Patienters kommentarer, 

fremsender vi et separat høringsskema fra Kræftens Bekæmpelse. Skemaet 

fremsendes separat, da foreningen desuden selv indsender høringsskema til 

RKKP, og overlap derved undgås. Danske Patienter bakker op om Kræftens 

Bekæmpelses kommentarer. 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Boks 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Vi foreslår en præcisering 

(understreget) i følgende sætning i 

boksen:  

 

”De kliniske kvalitetsdatabaser skal 

understøtte, at patienter og borgere 

får høj og ensartet kvalitet i 

behandling, pleje og rehabilitering 

uanset hvor i landet de bor og i 

hvilken sektor indsatsen foregår.” 

 

Målet er, at patienter skal have høj 

og ensartet kvalitet – ikke 

nødvendigvis at alle patienter får 

nøjagtig den samme behandling. 

Patienter er forskellige og har 

forskellige behov. 

Afsnit 3.2. Vi foreslår en tilføjelse (understreget) 

til det første punkt: 

 

”1. Følge op på om data er retvisende 

for den faktiske kvalitet og dækker 
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det samlede behandlings-, pleje- 

og/eller rehabiliteringsforløb med det 

formål at sikre kvaliteten i det 

sammenhængende patientforløb.” 

 

På den måde fremstår det tydeligere, 

at man ser på det samlede 

patientforløb – det vil sige også efter, 

patienten er udskrevet eller har endt 

sit behandlingsforløb i hospitalsregi. 

Afsnit 3.9., underafsnittet Anvendelse 

til andre formål – af andre parter 

Vi forslår en formulering fjernet 

(gennemstreget) og en erstatning 

(understreget) i sidste sætning: 

 

”Styregruppe samt indberettende 

enheder skal orienteres inden levering 

tiltræde beslutningen fra 

formandskabet inden udlevering.” 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

Angiv kommentar 

 

 

 

 

 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

§6, stk. 1 

 

 

 

 

 

Ligesom vi har bemærket som 

generel kommentar til vejledningen, 

forslår vi, at man her præciserer, 

hvorfor man både bruger ordene 

patienter og borgere. Også her virker 

det uklart, hvorvidt RKKP anser 

patienter og borgere som to 

forskellige brugergrupper, eller om 

ordene er valgt for at imødekomme 

forskellige sektorers sprogbrug 

(hvilket vi antager). 

§8 Vi foreslår følgende præcisering 

(understreget) til §8 (bemærk at ”og” 

i så fald skal erstattes af et komma): 

 

”Styregruppen er beslutningsdygtig, 

når over halvdelen af medlemmerne 

(eller stedfortrædere for disse) er til 

stede, og der er relevant geografisk 

og, disciplinær/faglig repræsentation 

samt brugerrepræsentation. 

Til tabellen med Grundoplysninger 

for kvalitetsdatabasens styregruppe 

på s. 4 

Vi foreslår en præcisering 

(understreget) til overskriften på den 

sidste kolonne i den tabel, der skal 

udfyldes for de øvrige medlemmer i 

styregruppen: 

 

”Udpegende selskab eller forening” 
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På den måde vil formuleringen 

afspejle, at patientrepræsentanter 

ikke kommer fra et selskab, men fra 

en forening eller 

interesseorganisation. 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Angiv input 

 

Evt. andre kommentarer  
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Baggrund 

RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst 
anvendelse af denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte 
dette samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Jf. RKKP's 2021-målsætninger  er derfor iværksat et arbejde med at etablere vedtægter og vejledning for styregruppernes 
arbejde. 
 
Udarbejdelse af høringsversioner – og kommende færdiggørelse 

Arbejdet er forankret i en bredt sammensat gruppe, som med bidrag fra et sekretariat i regi af RKKP's Videncenter har 
udarbejdet høringsudgaver, som er udsendt i høring med dette brev og kan tilgås på www.rkkp.dk under nyheder. 
 
Gruppen vil behandle alle høringssvar modtaget frem til 4. august 2021 kl. 14.00. Herefter vil vejledningen og 
vedtægterne blive behandlet på møde i RKKP's faglige råd og skulle godkendes af RKKP-bestyrelsen. 
 
Der vil blive taget stilling til tidspunkt for indførsel af vedtægter i forbindelse med færdiggørelse af materialet. 
 
Se mere om gruppen her: https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-
styregruppernes-arbejde/).  
 
 
Høringsparter 
Alle er velkomne til at kommentere høringsmaterialet, som er gjort tilgængeligt på www.rkkp.dk 
 
Materialet er sendt målrettet til: 
 

• Formænd for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG 

• De Lægevidenskabelige selskaber 

• Øvrige faglige selskaber 

• Danske Patienter 

• RKKP's faglige råd 

• De regionale RKKP-kontaktpersoner 

• Sundhedsministeriet  

• Sundhedsstyrelsen 

• Sundhedsdatastyrelsen 

• Kommunernes Landsforening 

• Danske Regioner 

• RKKP's Videncenter 

 

https://www.rkkp.dk/om-rkkp/retning-og-mal/strategi_og_maalsatninger/
http://www.rkkp.dk/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
https://www.rkkp.dk/nyheder/bredt-sammensat-gruppe-udarbejder-vejledning-for-styregruppernes-arbejde/
http://www.rkkp.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: På vegne af Pernille Slebsager, Afdelingschef for Patientstøtte & 

Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse  

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

Det giver rigtig god mening, at kliniske kvalitetsdatabaser stiler efter at få 

systematisk opfølgning på data, så arbejdet med at monitorere og 

dokumentere resultater bidrager endnu mere til udvikling af kvaliteten i 

sundhedsvæsenet. Kræftens Bekæmpelse ser en vigtig, men stor, opgave for 

databaserne ift. ressourcer, kompetencer og placering af ansvar.  

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

 

Vedrørende pkt 1. Formål 
Er der i afsnittet om landsdækkende konsensus overvejelser om, at tilføje 
retningslinjer i teksten for at sikre større fokus på sammenhængen med 
kliniske retningslinjer, og at konsensus bør være tværsektoriel balanceret (i 
forhold til hvem der sidder i videnscenter)? I underafsnittet om hvilken type af 
kvalitet resultaterne beskriver, kunne der med fordel tilføjes organisatorisk 
kvalitet samt kvalitet i udredning og palliation. 
 
I afsnittet om aktiv opfølgning fra klinik og ledelse, vil det give mening at: 
- uddybe aktiv opfølgning (aktuelt er det indforstået) og eventuelt tilføje 
formidling. 
- tilføje et punkt om anvendelse målrettet patient-borger-
inddragelsesperspektivet og formidling af viden til offentligheden 
(kommunikation af databasernes resultater og opfølgning/indsatser til 
patient/borgere). 
 
I afsnittet om formålet med styregrupperne bifalder Kræftens Bekæmpelse, at 
databaser stiler efter at tage udgangspunkt i patienters/borgeres perspektiv 
(=hele sygdomsgruppen) og patienters samlede forløb i sundhedsvæsenet på 
tværs af sektorer og faglighed – med tilhørende ledelsesansvar (administrativ 
og drift).  
 

Vedrørende pkt 2.Styregruppenssammensætning   
I tabel 2.1. om repræsentation:  

Faglige selskaber.  

Er der overvejelser om opdeling mellem videnskabelige vs faglige selskaber? 

er der da overvejelser om at fokusere på, at styregruppens medlemmer 

repræsenterer relevante involverede specialer og professioner i 

sygdomsforløbet (fx patologi, onkologi, radiologi, kirurgi, sygepleje) for at tage 

hensyn til en multidiciplinær og tværfaglig organisering med mange specialer 

involveret – frem for ”medlemmer fra faglige selskaber”?  

Sundhedsprofessionelle (primærsektor):  
Er der overvejelser om, hvordan tværfagligheden i kommuner og almen 
praksis kan og bør afspejles i repræsentationen  
Ledelse:  
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Kræftens Bekæmpelse opfordrer til overvejeler om andre ledelser end 
sygehusniveauet bør involveres, mhp fremadrettet at understøtte 
kvalitetstiltag bliver implementeret? Dette kunne være inden for 
kommunerne/almen praksis og i forhold til kvalitetsenheder.  
 
Vedr. anbefaling om at styregruppen max. har 15 medlemmer, så forestiller vi 

os, at det kan blive svært at overholde uden at skulle prioritere. 

 

Vedrørende pkt 3. Styregruppen og formand(skab)s opgaver 
Vi opfordrer til, at der der i afsnittet Indsamling af data 3.1 etablering af 

population, indikatorsæt osv. overvejelser om, indtænkes hvordan man kan 

arbejde med indikatorer på tværs af forløb (såsom rygning ift. kommuner)?  

 

Punktet om at gennemføre implementeringskonference, ser Kræftens 

Bekæmpelse som en stor opgave for databasestyregrupper. Vi ser nogle 

fordele i, at dette eventuelt kunne forankres centralt – eksempelvis i RKKP’s 

Videnscenter – og opfordrer til, at dette overvejes.  

 

I afsnittet Kobling af data (3.2), savner vi i teksten, at udredning er nævnt – 

med et samlet patientforløb for øje. 

 

I afsnittet Analyse og fortolkning (3.4), ser vi mulighed for, at styregruppen 

kan være mere proaktiv ift. dels ansvar, dels at vurdere behov for yderligere 

analyser og identificering af kritiske resultater (velvidende at der her er et 

fællesansvar med RKKP’s videnscenter).  

 

Afsnittet Kvalitetsforbedring (3.5) beskriver en omfattende opgave ift. At 

monitorere, hvorvidt indikatorresultater og tilhørende interventioner 

medfører forbedringer for patienter og borgere. Vi er usikre på, hvorvidt det 

er muligt at gøre dette på de to årlige møder, eller om det vil indebære frikøb 

af RKKP’s videnscenter ift. at understøtte styregrupperne med analyser. Vi 

opfordrer til at dette overvejes. Derudover bør der i teksten nævnes, at 

styregrupper - foruden at påpege forskningsområder - også påpeger 

kvalitetsudviklingsområder, evt i samarbejde med RKKP’s videnscenter. Er der 

overvejelser om repræsentationen i RKKP’s videnscenter (tværsektorielt, 

fagligt), da Regionerne står med ansvar alene?   
 

I afsnittet om Kontinuerlig opbakning (3.7) henstiller vi til, at det overvejes, 

hvorvidt dette også kan/skal gælde de organisationsudpegede medlemmer 

(obs. kommunerne). 

 

I afsnittet Dataanvendelse og resultater (3.9) vil det være ønskeligt at få 
præciseret følgende sætning: ”Fagligt meningsfulde analyser med 
kvalitetssigte kan leveres imod betaling til andre parter (f.eks. industri, 
medier)”. Hvad dækker det over, og hvordan hænger betaling/honorar til 
frikøb sammen med at styregruppen har ansvaret (gratis) for at udpege? Er 
det RKKP’s videnscenter eller styregruppen?  
 
Vedrørende pkt 4. Rammer for opgavevaretagelse   
I afsnittet om økonomi beskrives, at repræsentanter for privathospitaler og 
kommunerne deltager uden frikøb fra RKKP-puljen. Står KL for dette frikøb? 

 
Vedrørende pkt 5. Systematisk og fælles understøttelse af kvalitetsudvikling 

I afsnittet om koordinationsgruppen, ser Kræftens Bekæmpelse et stort 
potentiale i dette løft, og at det giver nye muligheder for at koordinere 
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forbedringsindsatser på tværs (fx fællesindikatorer med kommuner). Er der på 
kræftområdet overlap med DMCG.dk organiseringen? Er der overvejelser om, 
hvem der har ansvaret for at nedsætte disse grupper, og hvem der vurderer 
relevansen (initieret af styregrupperne selv eller af nationale myndigheder)? 
 
I afsnittet om Styregruppens opfølgning på valgte LKT-målepunkter, så kan det 
i teksten præciseres, at styregruppen bakker op og understøtter LKT’s arbejde. 
Er der overvejelser bag at have et Nationalt Kvalitetsprogram (for hele 
sundhedsvæsenet), forankret primært i regionerne/RKKP’s Videnscenter)? 
 
Vedrørende pkt 6. Øvrige aktører   

I relation til afsnittet om RKKP og fællesansvar i snitfladen mellem RKKP's 
Videnscenter og styregruppen, henstiller vi til, at der er opmærksomhed på 
repræsentationerne i hhv.  styregrupperne vs RKKP’s Videnscenter, herunder 
hvorvidt der kan ske en skævvridning af balancen i styregrupperne, hvor det 
regionale sygehusperspektiv kan komme til at fylde mest. 
 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

På kræftområdet bør overlap/sammenhæng mellem databasestyregrupper, 
bestyrelsesgrupper for den enkelte DMCG, evt. forretningsudvalg medtænkes. 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 
§6, Stk. 1. Man kunne overveje at tilføje kliniske retningslinjer i teksten om 

grundlag for indikatorer. 
 
§8. Kræftens Bekæmpelse synes, at styregruppen bør tilstræbes 
geografisk/tværsektorielt, multidisciplinær, multiprofessionel tilgang OG 
patientmedvirken i teksten: Styregruppen er beslutningsdygtig, når over 
halvdelen af medlemmerne (eller stedfortrædere for disse) er til stede, og der 
er relevant geografisk og disciplinær/faglig repræsentation.  
 
§10, stk.2. Kræftens Bekæmpelse ser det som en klar kvalitet i sig selv, at 
databaserne har transparens i kvalitetsarbejdet, herunder at referater 
offentliggøres. På den måde kan vi følge kvalitetsarbejdet, og har mulighed for 
at understøtte patientrepræsentanterne i databasestyregrupperne 
(kræftpatienter og/eller pårørende).  
 
§11, stk.1. Vi er usikre på om styregruppen har ansvar for at teste 
forklaringsmuligheder i praksis eller i analyser?   

§12 Stk. 2. Teksten kan synes passiv (Styregruppens medlemmer – med 
adgang til de løbende resultater - skal følge disse med fokus på 
kvalitetskontrol af komplethed og datakvalitet samt på ændringer i 
kvaliteten). Der må gerne sættes mere aktivt fokus på kvalitetsforbedring, og 
det at tage initiativ til eller ansvar for forbedring, læring og vidensdeling. 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

 

Evt. andre kommentarer  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Til RKKP 

 

Tak for muligheder for kommentering af centralt og påkrævet dokument. 

 

Hermed fremsendes høringssvar vedr vedtægter & vejledning for kliniske databaser. 

 

Venlig hilsen 

 

Paul D.Bartels 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Paul D Bartels, Senior Fellow RKKP 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning – og vedtægter 

RKKP kunne i år fejre sit 10-års jubilæum. Et af de væsentlige mål i forbindelse 

med oprettelsen var etablering af lige driftsvilkår for de kliniske 

kvalitetsdatabaser. Her er rammer for styregruppernes organisation og 

opgaver essentiel – og det er derfor positivt, at der nu ligger et grundigt 

gennemarbejdet forslag på bordet. 

 

Det fremgår tydeligt at opgaven har været vanskelig:  

 

De ti års udvikling i sundhedsvæsnets drift og organisation betyder, at den 

rene fagprofessionelle logik ikke mere accepteres som eneste grundlag for 

definition af faglig kvalitet. Der skal suppleres med styringslogik (ledelse) og 

markedslogik= kunden/patienten har altid ret.  

 

Og ikke mindst – når kerneopgaven i RKKP er indsamling, analysering og 

formidling af sundhedsdata tages højde for både folkeligt og 

lovgivningsmæssigt skift i opfattelse af ejerskab til disse data – fra at høre til 

sundhedsvæsnet arbejdsredskaber til at nærme sig patientens/borgerens 

personlige ejendom. 

 

Lokale og internationale studier viser, at kliniske registre har en  

høj intern troværdighed og dermed ofte reel effekt på klinisk praksis – netop 

fordi de baseres på evidensbaseret medicin og fagprofessionel styring via 

aktivt klinisk arbejdende kolleger. Rationalet for fortsættelse af initiativer som 

RKKP består i fastholdelse af grundlaget – men med modifikationer, der tager 

højde for udviklingen. 

 

I betragtning af opgavens kompleksitet er ´’vejledning/vedtægter’’brugbart 

udgangspunkt for diskussion – på trods heterogen form og detaljeringsgrad. 

 

Kun få kritikpunkter: 

 

Formatet 

-Hvorfor to dokumenter? – I betragtning af databasernes store individuelle 
forskelle vil det være vanskeligt at holde sig til én fluekneppende detaljeret 
vedtægt – foreslår at man nøjes med vejledning plus et eksempelbilag på en 
A4 – så slipper brugerne også for at lede efter det manglende eksemplar og 
RKKP kan nøjes med en årlig revision. 
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Indholdet 
Et mindre antal konkrete problemområder, hvor der ses uoverensstemmelse 
mellem vejledningens formuleringer og virkeligheden. 

 

 

Problemområder  
 
1.Flere forskellige – og ukomplette - målsætninger for RKKP i vejledningen: 
 

Resultaterne beskriver niveau og udvikling i den faglige samt patient- og 

borgervurderede kvalitet i behandling, pleje eller rehabilitering. Databaserne 

bidrager på denne måde til at understøtte, at patienterne og borgerne oplever 

høj og ensartet kvalitet. 

 

Styregruppen skal i beslutning om målepunkter i databasen tage 

udgangspunkt i patienters/borgeres perspektiv og det samlede forløb i 

sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og faglighed – herunder fokusere på 

måling af processer og resultater der afspejler forhold, der er betydende i et 

patient-/borgerperspektiv. 

 
Patienter og borgeres helbred og livskvalitet er omdrejningspunktet i 

databaserne, der dækker mange forskellige tilstande og livsfaser – med fokus 

på kontakten med sundhedsvæsenet. 

De kliniske kvalitetsdatabaser skal understøtte, at patienter og borgere får høj 

og ensartet behandling, pleje og rehabilitering uanset hvor i landet de bor og i 

hvilken sektor indsatsen foregår. 

 
Kommentar: Disse målsætningsbeskrivelser dækker jo i pricippet al aktivitet 
i sundhedsvæsnet - oversat: Databaserne skal medvirke til at gøre de syge 
raske – med opmærksomhed på de syges præferencer.  
 
Der er jo andre overordnede af afgørende vigtighed for styregruppernes 
virksomhed f.eks  

- Fagprofessionel påvirkning af organisation og ledelse 

- Whistleblower- og vagthunde  funktioner – opad og nedad 

      (jfr vejledningens formuleringer ’ Identificere særligt kritiske resultater – 

f.eks. resultater med potentiel risiko for patientsikkerheden og kommunikere 

med de fagligt og ledelsesmæssigt ansvarlige for resultaterne 

Eksplicit gøre opmærksom på mulige kvalitetsbrist både i årsrapporter/one-

pagers og i følgeskrivelser) 

- Og ikke mindst faglig innovation og udvikling 

 
Hvis man i virkeligheden mente: Bestyrelsen har besluttet, at nu skal alle 
styregrupper have patientrepræsentanter – og PROM-implementering 
igangsættes – så skriv det – og inkluder fast analyse af social uligheds effekt på 
resultaterne af sundhedsvæsnets indsats. 
 
2. Kan RKKPs ressoucer sikre at klinisk arbejdende sundhedsfagpersoner 
lever op til vejledningens krav til styregruppe – ansvar og -aktivitet? 
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Vejledningens beskrivelse  af opgaver s.10-11 beskriver i alt 23 opgavepunkter 
for menige styregruppemedlemmer samt i alt 32 opgavepunkter for 
formanden. Uden gå i detaljer drejer det sig om udvikling – af fagområdet 
samt kvalitetsstyring, løbende overvågning af resultater, kommunikation med 
andre aktører i og uden for fagområde, udarbejdelse af rapporter, 
mødetilrettelæggelse, kritiske litteratur- reviews plus metaanalyser.  
De beskrevne RKKP ressourcer (s.13 pkt 4.2) er næppe tilstrækkelige til at 
dække egentligt frikøb af menige medlemmer af styregruppen og det lokale 
ledelsesansvar (s.18 øverst) har indtil videre – for at sige det mildt – ikke 
været 100% opsluttende i forhold til at stille arbejdskraft/tid til rådighed. 
 
Et værdifuldt bidrag til løsning af problemet kunne være, at bestyrelsen 
udstedte et fællesregionalt direktiv om tjenestefrihed i forbindelse med 
styregruppearbejdet. 
 
2.b Styregruppens sammensætning: 
 
De foreslåede ændringer afspejler de kliniske databasers overgang fra 
pionerprojekter drevet af ildsjæle til  et vigtigt element i national faglig 
kvalitetsovervågning og -udvikling. Der mangler dog en af de vigtigste aktører: 
Den ledende overlæge Jfr pkt 2.a – af afgørende betydning for prioritering og 
sikring af klinisk forbedring – specielt i forhold til de muligheder, der ligger i 
den ny overlæge overenskomst. 
 
 
2.c RKKP ressourcer til styregruppen? 
 
Mens der foreligger en detaljeret og præcis beskrivelse af 
styregruppemedlemmernes opgaver, er det lidt småt med beskrivelse af 
forventningerne til RKKPs indsats. Selvfølgelig fremgår områderne 
dataindsamling/behandling og epidemiologisk analyse overordnet, ligesom 
kontrol i forhold til regeloverholdelse da er væsentlig. På det mere 
lavpraktiske plan ligger mødeplanlægning og referater, men det er uklart 
hvem der varetager egentligt sekretærfunktion f.eks lokalebookning. Det er 
vigtigt fordi digitalisering af sundhedsvæsnet har reduceret de 
sekretærressourcer, som tidligere betjente f.eks styregruppeformændene. Så 
jfr pkt 2.a. er problemet reelt.  
 
 
 
3. Fagligt meningsfulde analyser mod betaling fra industri s.13. 
 
Foreslås slettet indtil der foreligger bestyrelsesgodkendt retningslinje om 
ekstern honorering  
Husk SSI-sagens omkostning i form af tabt troværdighed hos borgere og 
patienter! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00 enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Tina Heintz, kvalitetskonsulent og RKKP kontaktperson på Nykøbing F Sygehus 

(thei@regionsjaelland.dk) 

Evt. generelle kommentarer til 

vejledning  

Generelt et godt dokument, som kan understøtte vores samarbejde 

 

 

 

 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Side 9: 3.1.2 Inddragelse af 

patientrapporterede oplysninger 

 

 

 

Side 11: 3.5.1 følge med i viden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 11: 3.5.2 Fører monitorering til 

forbedring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måske kunne det tydeliggøres 

hvordan tilpasning af databasen til 

patient perspektivet vil komme til 

udtryk 

 

Måske en uddybning af hvordan 

RKKP/ styregrupperne følger med i 

hvilke interventioner, der 

iværksættes – og hvilke der 

virker/fører til forbedringer for 

patienterne? Og hvordan denne 

viden stilles til rådighed for andre 

afdelinger, så man kan tilpasse 

andres ideer/tiltag, der har vist 

dokumenteret effekt i stedet for at 

opfinde den dybe tallerken selv? 

 

 

Selve monitoreringen fører ikke til 

forbedring i sig selv. Den kritiske 

refleksion går måske mere på om de 

korrigerende handlinger, som 

måske/måske ikke er iværksat, har 

ført til de ønskede forbedringer – og 

evt. i rette tempo? Hvis ikke der sker 

forbedringer – år efter år efter år 

kunne refleksionen måske gå på, om 

det er de rette indikatorer, man 

monitorerer eller om disse skal 

nedbrydes, hvis største bidrager til 
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Side 14:5.3 årlig lokal audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 16: 5.6 LKT  

den manglende målopfyldelse kan 

identificeres.  

 

 

 

5.3 Når denne vejledning er 

godkendt, vil det være relevant for os 

at henvise til dette afsnit i vores 

lokale retningsgivende dokumenter. 

Det er godt at der anvises rammer for 

lokal audit og dermed også en 

kvalificering af metode. 

Kunne tilføjes et punkt med ”bidrage 

til validering af data, hvor 

lokalkendskab til data kan bidrage til 

den nødvendige kontinuerlige 

validering”. 

Dette vil også give mening i forhold til 

side 18: patientbehandlende 

enheders ansvar for at der 

indberettes retvisende data. 

 

Måske kan det overvejes at der under 

styregruppens rolle tilføjes en 

opfordring til at 

styregruppemedlemmer deltager 

aktivt i lokale audits i egen 

organisation? Dette vil kvalificere 

arbejdet både lokalt og i 

styregruppen 

 

 

Databaserne kan give et godt bud på 

områder, hvor der er uens kvalitet/ 

stort behov for kvalitetsforbedringer 

på landsplan.  

For tæt koblingen af LKT mål til en 

database, kan imidlertid udgøre en 

utilsigtet barrierer, hvis databasen 

ikke kan levere opdaterede data. Her 

er eks. på, at man venter med at 

monitorere effekten af evt. 

forbedringstiltag… i måneder/år indtil 

databasen kommer op at køre og 

kommer alt for sent i gang med den 

nødvendige manuelle monitorering / 

træk af rapporter fra eget 

dokumentationssystem. Hvis 

databasen skal kunne understøtte 

acceleration af forbedringsarbejdet i 

et LKT med ambitiøse mål kræver 

det, at man kan trække mere tidstro 

data – på ugentlig eller 14 dags basis 
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– og ved færre patientcases/ 

sjældnere arbejdsgange som 

minimum månedlig.    

Heri ligger også et stort ønske om at 

LPR data leveres oftere end på 

månedsbasis. 

 

Evt. generelle kommentarer til 

vedtægter 

Ingen kommentarer 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

Evt. input til timing i og proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Timing: 

Region Sjælland har indkøbt nyt datavisningssystem og implementering af 

datavisningssystem og vejledningen vil begge understøtte et fornyet fokus på 

databasearbejdet generelt. Ud fra denne tilgang kan det næsten kun gå for 

langsomt… 

Proces: 

Et enkelt input vedr. implementering i forhold til samarbejdspartnere, blandt 

andet sygehusene: Eventuelt kan der planlægges et virtuelt møde, hvor 

vedtægter og vejledning gennemgås med fokus på anbefalinger for lokal 

understøtning af styregruppernes arbejde… 

 

 

Evt. andre kommentarer  
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Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdata-

ser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00 enten via skema nedenfor eller med kom-

mentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema - vejledning og vedtægter.                                                                                                 Dato 6. august 2021 

Skemaet udfyldt af: Region Sjælland, rs-rkkp@regionsjaelland.dk 

Evt. generelle kommentarer til vej-

ledning  

Generelt et godt dokument, som kan understøtte vores samarbejde 

 

 

 

 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke af-

snit i vejledning 

Side 8 ff. Afsnit 3 

 

 

Styregruppen er ansvarlig for, at indi-

katorer og standarder er målrettet et 

ønsket/realistisk kvalitetsniveau på et 

hospital med hovedfunktionsniveau 

(altså de fleste) frem for til regions-

/højtspecialiserede hospitaler (de få).  

 

Standarder og cuff off bør så vidt mu-
ligt være evidensbaseret. Hvis ikke, så 
bør det fremgå meget eksplicit – og 
afspejles i afrapportering. Man kunne 
f.eks. have en inddeling i ”hårde” in-
dikatorer (klar evidens), hvor målop-
fyldelse er et absolut mål, og mere 
”bløde” (bedste mands bedste bud), 
som mere er til inspiration og noget 
særligt, man kan forsøge at stræbe 
efter. 
 
Opmærksomhed på at ansvaret for 
efterlevelsen af indikatoren er præci-
seret (almen praksis, kommune, hos-
pital el. andre aktører). 
 

Side 9: 3.1.2 Inddragelse af patient-

rapporterede oplysninger 

 

Måske kunne det tydeliggøres hvor-

dan tilpasning af databasen til patient 

perspektivet vil komme til udtryk 

Side 11: 3.5.1 følge med i viden 

 

Måske en uddybning af hvordan 

RKKP/ styregrupperne følger med i 

hvilke interventioner, der iværksæt-

tes – og hvilke der virker/fører til for-

bedringer for patienterne? Og hvor-

dan denne viden stilles til rådighed 
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for andre afdelinger, så man kan til-

passe andres ideer/tiltag, der har vist 

dokumenteret effekt i stedet for at 

opfinde den dybe tallerken selv? 

 

Side 11: 3.5.2 Fører monitorering til 

forbedring 

 

Selve monitoreringen fører ikke til 

forbedring i sig selv. Den kritiske re-

fleksion går måske mere på om de 

korrigerende handlinger, som må-

ske/måske ikke er iværksat, har ført 

til de ønskede forbedringer – og evt. i 

rette tempo? Hvis ikke der sker for-

bedringer – år efter år efter år kunne 

refleksionen måske gå på, om det er 

de rette indikatorer, man monitore-

rer eller om disse skal nedbrydes, hvis 

største bidrager til den manglende 

målopfyldelse kan identificeres.  

 

Side 14:5.3 årlig lokal audit 

 

5.3 Når denne vejledning er god-

kendt, vil det være relevant for os at 

henvise til dette afsnit i vores lokale 

retningsgivende dokumenter. 

Det er godt at der anvises rammer for 

lokal audit og dermed også en kvalifi-

cering af metode. 

Kunne tilføjes et punkt med ”bidrage 

til validering af data, hvor lokalkend-

skab til data kan bidrage til den nød-

vendige kontinuerlige validering”. 

Dette vil også give mening i forhold til 

side 18: patientbehandlende enhe-

ders ansvar for at der indberettes ret-

visende data. 

 

Måske kan det overvejes at der under 

styregruppens rolle tilføjes en opfor-

dring til at styregruppemedlemmer 

deltager aktivt i lokale audits i egen 

organisation? Dette vil kvalificere ar-

bejdet både lokalt og i styregruppen 

 

Side 16: 5.6 LKT 

 

Databaserne kan give et godt bud på 

områder, hvor der er uens kvalitet/ 

stort behov for kvalitetsforbedringer 

på landsplan.  

For tæt koblingen af LKT mål til en da-

tabase, kan imidlertid udgøre en util-

sigtet barrierer, hvis databasen ikke 

kan levere opdaterede data. Her er 

eks. på, at man venter med at moni-

torere effekten af evt. forbedringstil-

tag… i måneder/år indtil databasen 
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kommer op at køre og kommer alt for 

sent i gang med den nødvendige ma-

nuelle monitorering / træk af rappor-

ter fra eget dokumentationssystem. 

Hvis databasen skal kunne under-

støtte acceleration af forbedringsar-

bejdet i et LKT med ambitiøse mål 

kræver det, at man kan trække mere 

tidstro data – på ugentlig eller 14 

dags basis – og ved færre patientca-

ses/ sjældnere arbejdsgange som mi-

nimum månedlig.    

Heri ligger også et stort ønske om at 

LPR data leveres oftere end på må-

nedsbasis. 

Evt. generelle kommentarer til ved-

tægter 

Vigtigt at vedtægterne og arbejdet i styregrupperne afspejler ønsket om at bi-

drag til udvikling af kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen.  

 

Evt. specifikke kommentarer til ved-

tægter 

§6 

 

 

 

 

 

Styregruppen er ansvarlig for, at indi-

katorer og standarder er målrettet et 

ønsket/realistisk kvalitetsniveau på et 

hospital med hovedfunktionsniveau 

(altså de fleste) frem for til regions-

/højtspecialiserede hospitaler (de få).  

 

Standarder og cuff off bør så vidt mu-
ligt være evidensbaseret. Hvis ikke, så 
bør det fremgå meget eksplicit – og 
afspejles i afrapportering. Man kunne 
f.eks. have en inddeling i ”hårde” in-
dikatorer (klar evidens), hvor målop-
fyldelse er et absolut mål, og mere 
”bløde” (bedste mands bedste bud), 
som mere er til inspiration og noget 
særligt, man kan forsøge at stræbe 
efter. 
 

§12 

 

 

 

 

 

Opmærksomhed på at ansvaret for 
efterlevelsen af indikatoren er præci-
seret (almen praksis, kommune, hos-
pital el. andre aktører). 
 

Data, som er kendt som mangelfulde 

bør ikke publiceres i årsrapporterne.  

Giver et urigtigt billede af behand-

lingskvaliteten, hvilket ingen er tjent 

med. 

Evt. input til timing i og proces for 

implementering af vedtægter og vej-

ledning 

Timing: 

Region Sjælland har indkøbt nyt datavisningssystem og implementering af da-

tavisningssystem og vejledningen vil begge understøtte et fornyet fokus på da-

tabasearbejdet generelt. Ud fra denne tilgang kan det næsten kun gå for lang-

somt. 

Proces: 
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Et enkelt input vedr. implementering i forhold til samarbejdspartnere, blandt 

andet sygehusene: Eventuelt kan der planlægges et virtuelt møde, hvor ved-

tægter og vejledning gennemgås med fokus på anbefalinger for lokal under-

støtning af styregruppernes arbejde. 

 

 

Evt. andre kommentarer Der opleves variation fra styregruppe til styregruppe, som forhåbentlig nivelle-

res ifm. implementering af ny vedtægt og vejledning. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 9. august 2021 kl. 14.00 enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Charlotte Falk Andersen og Lasse Nørgaard, Herlev og Gentofte Hospital 

Evt. generelle kommentarer til 

vejledning  

Angiv kommentar 

De kliniske kvalitetsdatabaser har historisk set fungeret og ageret på forskellig 

vis. En fælles vejledning for styregruppens arbejde er et nødvendigt skridt på 

vejen mod en harmonisering i bred forstand af kvalitetsdatabasernes 

virkemåde, fokus og evne til at understøtte den løbende kvalitetsudvikling i 

sundhedsvæsenet.  

 

Vejledningen kommer generelt set godt omkring emnerne. 

 

 

 

 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 

 

 2. styregruppens sammensætning 
  2.2. valgperioder 
 Boks 3.1. Styregruppens opgaver 

– kort fortalt 
 3.9. Databehandling og 

anvendelse af data og resultater 

 5.5. koordinationsgrupper 

 
 

 

 

 

Angiv kommentar 

 

Ad. 2. Styregruppens 

sammensætning 

For at sikre en bedre sammenhæng og 

afstemthed mellem den kliniske 

faglighed i kvalitetsdatabaserne og de 

administrative ledelser i regionerne er 

det fornuftigt, at der er et ønske om at 

inddrage (top)ledelserne i 

kvalitetsdatabasernes styregrupper. 
Det er dog samtidig vigtigt at opsamle 

erfaringer fra nogle udvalgte 

databaser ift om direkte deltagelse i 

styregrupperne kan give den 

forventede værdi eller om der i stedet 

for skal ses på andre måder at 

inddrage de administrative 

ledelsesmæssige perspektiver på 

driften og udviklingen af de kliniske 

kvalitetsdatabaser. 

 

En barriere for ledelsesrepræsentation 
i den enkelte kvalitetsdatabase kan 

være, at ledelsesrepræsentanterne i 

praksis kan få svært ved at afsætte den 

nødvendige tid til de årlige møder i 

styregrupperne og arbejdet 

”indimellem”. En anden barriere kan 

være, at ledelsesrepræsentanterne skal 
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kunne repræsentere hele landet, med 

et erfaringsafsæt i eget hospital og 

regions mål, rammer og muligheder.  

 

 Ad. 2.2. Valgperioder 
Det er positivt i forhold til 

mulighederne for nytænkning i den 

enkelte database, at der indføres en 

tidsbegrænsning for formandskabet. 

 

Ad. Boks 3.1 styregruppens 

opgaver – kort fortalt 

 

”Styregruppen har ansvar for, at 

databasens resultater udbredes til den 

kliniske praksis via kommunikation 
med bagland – og styregruppen skal 

være lydhør overfor omgivelsernes 

spørgsmål og input til databasens 

indhold.”  

 

Det vil sandsynligvis i praksis være 

svært for mange af de kliniske 

styregruppemedlemmer samtidig både 

at skulle kunne håndtere at 

repræsentere det faglige selskab og 

sikre kommunikation og afstemning 

mellem baglandet. Det vil være 
vigtigt at etablere noget erfaring og 

videndeling mellem de kliniske 

styregruppemedlemmer ift. dette både 

i og mellem databaserne 

 

Ad. 3.9. Databehandling og 

anvendelse af data og resultater 

 
”Indberetning af data til de kliniske 

kvalitetsdatabaser sker ved 
patientbehandlingsansvarlig enhed, 

der er forpligtet til at sikre komplet, 

rettidig og retvisende indberetning jf. 

indberetningsbekendtgørelsen. 

Patientbehandlingsansvarlige må 

tilgå egne data fra databasen til brug 

for validering og kvalitetsopfølgning” 

 

Vejledningen og vedtægterne bør 

anvende de samme begreber og 

termer for de indberettende enheder, 

som anvendes i vejledningerne og 
bekendtgørelserne inden for området.  

 

Det er i nogen grad uklart, hvad der 

her skal lægges i henholdsvis 

”patientbehandlingsansvarlig enhed” 

og ”patientbehandlingsansvarlige” 

 

Ad. 5.4 koordinationsgrupper 

Det virker fornuftigt at fremme 

etableringen af koordinationsgrupper 

på tværs af ”ligesindede” databaser. 
Det vil fremme mulighederne for 
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nyttig erfaringsudveksling, 

videndeling og (i hvert fald i 

princippet) harmonisering af 

indholdet på tværs af databaserne.  

 
Det beskrevne mandat for 

koordinationsgrupperne er dog relativt 

vagt, idet det eksplicit fremgår at de 

enkelte styregrupper fortsat er 

ansvarlige for det faglige indhold. 

Med et sådant eksplicit afgrænset 

mandat de facto mulighederne for at 

samstemme data mellem databaserne i 

praksis begrænsede. 

 

Der er behov for, at der sættes 
forpligtigende mål for 

harmoniseringen, standardiseringen 

(og forenkling) af databasernes 

indhold. Det gælder både mellem 

beslægtede databaser, men også 

fællestræk på tværs af alle 

databaserne. Et gammelkendt 

eksempel er, at fx rygestatus bør 

anvendes ensartet på tværs af 

databaserne – det udelukker ikke at 

der anvendes – i forhold til 

sygdomsområderne – en 
differentiering i detailniveauet.  

 

   

Evt. generelle kommentarer til 

vedtægter 

Angiv kommentar 

Indførsel af fælles vedtægter på tværs af databaserne er hensigtsmæssigt tiltag. 

Ensartede og tydelige spilleregler og ansvar for styregrupperne i forhold til 

kvalitetsdatabasernes bidrag til kvalitetsudviklingen er nyttigt i forhold til mål 

og forventningsafstemningen mellem databasestyregrupperne og 

”omgivelserne”. 

 

De specifikke kommentarer til vedtægterne som indholdsmæssigt er adresseret 

som kommentarer under vejledningen gentages ikke nedenfor. 

 

 

 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

 §6, stk. 2 

 §8 

 § 9 

 

 

 

Angiv kommentar 

 

Ad. §6, stk. 2 

”Data, der kan anvendes til vurdering 

af kvaliteten, må samles i regi af 
kvalitetsdatabasen. Data skal være 

nødvendige, valide og retvisende med 

mindst mulig indberetningsopgave, 

der stadig understøtter validiteten.” 

 

Der bør være et mere eksplicit fokus 

på proportionalitetsprincippet 

omkring dataindsamlingen. Der skal 

for den enkelte patient ikke indsamles 

flere dataelementer end nødvendigt i 

forhold til databasens formål som 
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kvalitetsdatabase. Fokus på forenkling 

af indberetningskravene er nødvendigt 

i forhold til datalovgivningen. Men 

det er også en nødvendig 

forudsætning for, at data til 
kvalitetsdatabaserne frem over vil 

kunne indsamles rutinemæssigt fra de 

regionale EPJ-systemer.  

 

”der stadigvæk understøtter 

validiteten” vil i nogle tilfælde kunne 

opfattes som en kattelem (eller 

ladeport) til at indsamle flere data, 

end der er behov for i forhold til 

databasens virke som 

kvalitetsdatabase. 
 

Ad. §8 

”Styregruppen er beslutningsdygtig, 

når over halvdelen af medlemmerne 
(eller stedfortrædere for disse) er til 

stede, og der er relevant geografisk 
og disciplinær/faglig repræsentation” 
 

At koble beslutningsdygtighed med et 

objekt kriterie omkring antallet af 

tilstedeværende 

styregruppemedlemmer med et 

subjekt kriterie om ”relevant 

geografisk og disciplinær/faglig 

repræsentation” vil være svært at 
vurdere i praksis – ”et elastik i 

metermål-kriterie. 

 

Det bør være tilstrækkeligt, at 

styregruppen er beslutningsdygtig, 

hvis mindst halvdelen af styregruppen 

er tilstede. 

 

Ad, §9 

”Medlemmer, der ikke har deltaget i 

tre på hinanden følgende ordinære 

møder, skal have bekræftet sin 
udpegning hos udpegende 

organisation”.   

 

Denne paragraf hører til under 

”udpegning af medlemmer. Kan fx 

indføres som et stk. 2 under §5 

 

  

Evt. input til timing i og proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

Bør træde i kraft den 1. januar 2022.  

Evt. andre kommentarer  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser.  

 

Høringsbrev fremgår på side 2. 

 

Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 4. maj 2021 kl. 14.00  enten via skema nedenfor eller med 

kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 

 

Høringsskema  - vejledning og vedtægter 

Skemaet udfyldt af: Region Nordjylland indeholdende kommentarer fra Aalborg 

Universitetshospital. 

Evt. generelle  kommentarer til 

vejledning  

Generelt fra Region Nordjylland 

Det bemærkes som positivt, at styregruppernes rolle er blevet beskrevet 

tydeligt ift. de forskellige opgaver. 

Fra afsnit 5 og frem sker der et skift i vejledningen. Her beskrives b.la. 

regionernes opgaver ifm. audit mm.  Anbefalinger ift. ledelse og regional 

varetagelse af opgaver i relation til databaserne i vejledningen er uklar 

og gør videre end en vejledning for styregrupper. Det bør udelades, og i 

stedet fremgå som aktører og snitflader i relation til databaserne. 

 

De samlede kommentarer fra regionen incl. hospitaler er indsat under 

specifikke kommentarer til hhv. vejledning og vedtægter.  

 

Generelle kommentarer og bekymringer fra Aalborg 

Universitetshospital 

De seneste års fokus på patienternes oplevelser i det danske 

sundhedsvæsen kan med den nye vejlening også kobles mere direkte til 

databasearbejdet. Dette er positiv, så længe det ikke kommer til at 

skabe udfordringer i forhold til sikringen af den faglige og regionale 

repræsentation i styregrupperne.  

 

Det må forventes at blive problematisk, at kvalitetsdatabaser - som 
oprindeligt blev opstartet af læger (Ildsjæle) med et ønske om at styrke 
og sikre den lægefaglige kvalitet - nu overvejende vil komme til at blive 
styret af administratorer og patientforeninger. Der bør sikres, at der for 
hver styregruppe er en markant lægefaglig forankring i forhold til 
indrapportering, tolkning, rapportering osv. Det fra RKKP igangsatte 
arbejde med patientuddannelse bør fortsat evalueres og udvikles, så 
patientrepræsentanterne rolle bliver så skarp som muligt og at 
patientrepræsentanternes tyngde i styregrupperne optimeres, så der 
ikke gives køb på fagligheden i styregruppens drøftelser.  
 
Dertil kommer, at det er afgørende, at alle potentielle faglige selskaber 

er repræsenteret i RKKP databaserne. Eksempelvis er Dansk 

Neurokirurgisk Selskab ikke repræsentere i styregruppen for Dansk 

Rygdatabase (DaRD). 
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Ligeledes vil det også være vigtigt, at der sikres lægelig repræsentation 

ikke blot fra de relevante selskaber, men også fra alle regionerne i hver 

styregruppe. Dette vil kunne give et betragtelige bidrag til 

implementering af eventuelle ændringer i behandlinger. Det er den 

faglige deltagelse fra hver region og hver afdeling, som varetager 

behandlingen og indberetningen til de forskellige databaser, der kan 

gennemskue, om det er gjort rigtigt og om det er nødvendigt at få rettet 

indikatorerne til. Styregruppemøder afleder ofte en del arbejde i form 

af udarbejdelse af vejledninger eller gennemgang af yderligere data. 

Dette er væsentlig nemmere at gå videre med, hvis mødedeltager 

allerede kender hele databasesystemet og den enkelte problematik. De 

lægelige repræsentanter fra hver region har fingeren på pulsen i de 

enkelte afdelinger. Styregruppemøderne er vigtige for at få sparring og 

for at sikre, at vi gør det så ens som muligt. På denne baggrund bliver 

det utilstrækkeligt, hvis en regions mandat udelukkende er via en 

repræsentant fra primær sektor. 

 

De kliniske databaser blev initialt sat op af læger så kvaliteten af det 

lægefaglige arbejde kunne følges og tilrettes løbende på baggrund af 

kvalitetssikrings- og forskningsprojekter. Med de nye styregrupper kan 

der komme væsentlige udfordringer i forhold til forskning og udvikling 

af lægevidenskaben, når de administrative forhold besværliggøres ved, 

at ikke-lægelige personer i højere grad skal være med til at tage stilling 

til, hvad der skal registreres - og måske også hvad der skal forskes i. Der 

bør ikke ændres på administrationen af disse lægefaglige 

kvalitetsdatabaser, så den lægefaglig tilknytning og indflydelse bliver 

mindre. 

 

Det fremgår af de fremsendte materialer, at der er øget administrativt 

fokus på og ressourcer til opgaven. En parallel udvanding af faglige 

bidrag risikerer en naturlig drejning væk fra det kliniske og dermed væk 

fra troværdighed og klinisk anvendelighed af de kliniske 

kvalitetsdatabaser. Dermed bliver det naturligvis databaser for kvalitet; 

men uden fagligt ståsted mistes klinisk indhold, og dermed betydning 

for patientbehandling. 

 

Evt. kommentarer til specifikke 

afsnit i vejledning 

Afsnit 1.2 og Boks 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelsen af databasernes 

vigtige formål står tydeligt frem i 

Boks 1.1s anden sætning:  

 

De kliniske kvalitetsdatabaser skal 

understøtte, at patienter og 

borgere får høj og ensartet 

behandling, pelje og rehabilitering 

uansest hvor i landet de bor og i 

hvilken sektor indsatsen foregår.  
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Afsnit 1.2 Formål med 

styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser 

 

 

 

 

 

Afsnit 2 

Tabel 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnit 2.2  

 

 

 

 

 

Denne sætning vil med fordel 

kunne flyttes op i afsnit 1.2, da 

den tydeligt og kort rummer 

formålet.  

 

 

 

 

 

Arbejdet med data i databaserne i 

egen region. Det fremgår i afsnit 3.5 

men kunne med fordel beskrives 

her, da det er en væsentligt opgave 

for et styregruppemedlem. 

 

 

 

 

I forhold til indsættelse af 

ledelsesrepræsentanter i 

styregrupperne (Tabel 2.1), vil der 

være behov for en endnu 

tydeligere rollebeskrivelse. De 

organisatoriske forhindringer for 

den enkelte database er i 

udgangspunktet meget forskellige 

fra region til region og 

tydeligheden i, hvem denne 

ledelsesrepræsentant 

repræsenterer - og hvordan 

vedkommende forventes at hente 

input til sin deltagelse i 

styregruppen - bør være mere 

tydelig end det er i 

høringsversionen. 

 

Det må dog samtidig bemærkes, 

at den ledelsesmæssige deltagelse 

med rette setup jf. ovenstående, 

vil kunne give en mulighed for, at 

der kan drøftes prioritering og 

cost-benefit ifht. databaserne.  

 

 

Det tydeliggøres i afsnit 2.2, at en 

formand/medlem af formandskab 

skal have sit selskabs opbakning til 

at være formand. Det kan 

overvejes, om det ligeledes vil 
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Afsnit 3 

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.8. 

 

 

 

 

 

 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

være en idé, at også 

formanden/medlemmet af 

formandskabet også har sit 

ansættelsesteds (eks. regions) 

opbakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan de klædes bedre på til arbejdet 

med at udvikle og omsætte 

indikatorer. En overvejelse kunne 

været et introkursus til nye 

styregruppemedlemmer med fokus 

på indikatorer og 

indikatorspecifikationer. 

 

Det er ikke helt klart hvad en 

styregruppens 

beslutningskomptencer er. Rammen 

bør være klinisk kvalitet og ikke 

ændringer af retningslinjer for klinisk 

praksis/drift. 

 

Afsnittet beskriver validering, en 

væsentligt og stor opgave som 

kræver at styregrupperne er bevist 

herom og klædes på til det. 

Midt i afsnittet beskrives det, at 

styregruppen skal behandle 

henvendelse fra enheder, der 

vurderer, at deres resultater er 

misvisende. Her skal styregruppen 

evt. v/formand(skab) tage stilling til, 

om resultatet skal udelades.  

 

Det er bredere end beskrivelse af 

anvendelse af resultater og kunne 

med fordel på sit eget underafsnit.  

 

Til sidst i afsnit 3.9 kan det med 

fordel gøres synligt, hvem det er, 

der kan/skal beslutte, om en 

analyse med kvalitetsigte er 

fagligt meningsfuld. Hvis det 

udelukkende er op til RKKP 

administrationen (RKKPs 
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Afsnit 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnit 6.2 

Videncenter) at afgøre dette, bør 

det skrives eksplicit. 

 

I kapitel 5 gives der i vejledningen 

eksplicitte anbefalinger til 

opfølgning på data. Som 

organisation er vi ikke direkte 

uenige i disse anbefalinger, men 

det bør umiddelbart ikke være 

styregruppernes opgave at stille 

dette op. Dette arbejde er 

udenfor styregruppernes 

arbejdsområde og bør derfor ikke 

være en integreret del af 

vejledningen til styregruppernes 

arbejde. 

 

I afsnit 6.2 ”De faglige selskaber” 

kan det med fordel tilføjes at:  

 

For så vidt angår 

styregruppemedlemmer med 

ansættelse i eks. regionerne, er 

disse også forankret ved deres 

ansættelsessted (regioner, 

kommuner el.lign.) 

 

Evt. generelle  kommentarer til 

vedtægter 

- 

 

 

 

 

 

 

Evt. specifikke kommentarer til 

vedtægter 

Angiv paragraf/stk 

 

§ 8, stk. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angiv kommentar 

 

Da styregrupperne kun kan 

forventes at mødes to gange 

årligt, kunne der med fordel 

tilføjes ”som hovedregel” i § 8 stk. 

3; altså: 

 

Der kan, som hovedregel, ikke 

træffes beslutninger i sager, der 

ikke er optaget på dagsorden. 
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§9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11, stk. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12, stk. 2  

 

 

 

 

 

 

Det beskrives, at medlemmer, der 

ikke har deltaget i tre på hinanden 

følgende ordinære møder, skal have 

bekræftet sin udpegning hos 

udpegende organisation. Hvordan 

vil tænkes denne opgave løst; via 

hospitalsledelser eller på regionalt 

niveau?   

 

 

Det beskrives, at styregruppens 

medlemmer  skal dele databasens 

resultater og konklusioner via 

kommunikation med bagland 

(selskab, klinik, patientorganisation, 

RKKP's Videncenter) og tydeliggøre 

evt. behov for 

kvalitetsforbedring/handling. Her 

bør det fremgå tydeligere at bagland 

er egen region/hospital. 

 

Det beskrives, at styregruppens 

medlemmer – med adgang til de 

løbende resultater -  skal følge disse 

med fokus på kvalitetskontrol af 

komplethed og datakvalitet samt på 

ændringer i kvaliteten. Her bør det 

være tydeligt at det er gældende 

primært for egen organisation og at 

der er ansvar for at formidle denne 

viden. 

Evt. input til timing i og  proces for 

implementering af vedtægter og 

vejledning 

- 

 

Evt. andre kommentarer  

Øvrige kommentar fra Aalborg Universitetshospital 

AalborgUH har med stor interesse læst det fremsendte materiale og 

har en række både generelle og specifikke bemærkninger til vedtægter 

og vejledning.  

 

Vi håber, at ovenstående bemærkninger kan være med til at kvalificere 

og præcisere materialet yderligere. 
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Høringssvar Region Midtjylland til vedtægter og 

vejledning for arbejdet i styregrupperne for de 
kliniske kvalitetsdatabaser 

 

Region Midtjylland bakker op om, at RKKP igangsætter dette arbejde 

for at tydeliggøre rammerne for styregruppernes arbejde, og det er 

positivt, at der er afsat en længere periode til høring, hvorved vi har 

haft mulighed for at drøfte materialet i relevante fora.  

 

Høringssvaret er blevet behandlet i regionens Kvalitetsforum 

bestående af bl.a. hospitalsledelsesrepræsentanter fra alle hospitaler 

den 21. juni 2021 med fokus på afsnittene om 

ledelsesrepræsentationen i styregrupperne samt ledelsesopbakning til 

databasearbejdet.  

 

Høringssvaret indeholder kun bemærkninger til vejledningen, og til 

dennes sammenhæng med vedtægterne.  

 

Sammenhængen mellem vedtægter og vejledning kan med 

fordel tydeliggøres. Det fremgår på side 1 i Vedtægter blot, at de to 

dokumenter skal ses i sammenhæng, men det er ikke nærmere 

beskrevet hvad sammenhængen er. Hvis vejledningen skal forstås 

som en uddybning af vedtægterne bør det tydeliggøres.  

 

I forlængelse af ovenstående så bør vejledningen indeholde en mere 

uddybende beskrivelse af formålet med dokumentet. Er den (a) 

en beskrivelse af, hvad der gælder for styregrupperne, eller (b) et 

dokument som styregruppemedlemmerne også skal bruge til generelt 

at forstå arbejdet med de kliniske kvalitetsdatabaser? Mange 

oplysninger vil kunne udgå, hvis der er tale om (a) og dermed 

bidrage til at gøre dokumentet mere overskueligt. Et eksempel på 

oplysninger der kan udgå er: oplysninger om indberetning, 

databehandling, andre aktørers roller.    

 

Det er ikke tydeligt om alle de beskrevne opgaver for 

styregrupperne er obligatoriske opgaver, eller om nogle også er 



 

Side 2 

opgaver som styregruppen skal arbejde hen mod at løse i fremtiden. 

Dette kunne med fordel tydeliggøres. Samtidig kunne det være godt 

med en tydeliggørelse af hvad styregruppernes kerneopgaver er, 

hvilket i nogen grad imødekommes i de grå bokse. En mulighed 

kunne også være at beskrive, hvilke opgaver som andre i 

organisationerne formelt har ansvaret for.  

 

Indledende står det i boks 1.1, at "vejledningen henvender sig 

primært til styregrupperes medlemmer. I respekt for det fælles 

ansvar er kort beskrevet anbefalinger til andre parters indsats". Dette 

er udfoldet i kapitel 5 og 6. I Region Midtjylland vurderer vi ikke, at 

en beskrivelse eller anbefalinger til andre aktørers rolle hører hjemme 

i dokumentet. Kun der hvor det er relevant for at 

styregruppemedlemmerne bedre kan forstå deres egen opgave. 

Eksempelvis er der en beskrivelse af den regionale ledelses rolle og 

opgaver på side 14.  

 

Samtidig er det ikke tydeligt, hvor beskrivelserne af andre aktørers 

roller stammer fra – er det eksisterende beskrivelser eller nogle der 

er lavet til dette formål? Såfremt det er nye beskrivelser bør der efter 

vores vurdering ske en større inddragelse af de parter, hvis roller 

bliver beskrevet. 

 

Kvalitetsforum har drøftet ledelsesrepræsentationen i 

styregrupperne (tabel 2).  

 

Kvalitetsforum ser positivt på at styregrupperne for de kliniske 

kvalitetsdatabaser efterlyser ledelsesbevågenhed og at ledelserne 

inviteres til at påtage sig en mere aktiv rolle/sidde i styregrupperne.  

 

Der er forskellige holdninger i Kvalitetsforum til, om der bør være 

ledelsesrepræsentanter i styregrupperne, hvad det i så fald skal 

bidrage til og hvilken opgave ledelsesrepræsentanterne konkret skal 

varetage i styregrupperne.  

 

Kvalitetsforum peger på, at det skal være tydeligt, hvilken rolle og 

mandat en ledelsesrepræsentant har i en styregruppe, herunder 

hvilken rolle de kan spille i forhold til ledelserne i de andre regioner, 

RKKP's ledelse og egne regionale repræsentanter.  

 

Det blev bemærket, at de nuværende regionale repræsentanter har 

et vist ledelsesmandat i kraft af at være overlæger og ledende 

overlæger.   

 

Såfremt RKKP vælger at afprøve ledelsesrepræsentation i 

styregrupperne foreslår Kvalitetsforum, at man starter med udvalgte 

databaser, hvor det vurderes at være et særligt behov.  
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Det er samtidigt vigtigt, at ledelsesrepræsentation i styregrupperne 

ikke betyder, at man rykker ved den stærke faglige fundering af 

styregruppernes arbejde.  

 

I forhold til ledelsesopbakning (afsnit 5.2.) er Kvalitetsforum enige 

i, at den lokale ledelsesopbakning til arbejdet med databaserne på 

hospitalerne er vigtig, og at den skal prioriteres.   

 

Det er relevant at styregruppemedlemmernes rolle i relation til 

ansættende myndighed fremhæves (afsnit 3.8). Det foreslås, at 

dette afsnit udfoldes yderligere.   

 

I afsnit 3.1 bør vigtigheden af at anvende eksisterende data 

fremhæves. 

 

I forbindelse med kapitel 2 "styregruppernes sammensætning" bør 

der være en løbende opmærksomhed på den sygeplejefaglige 

repræsentation i databaserne for at sikre tværfagligheden i 

arbejdet.  

  

I afsnit 2.1. vedrørende formandskabet er det ikke tydeligt om der 

menes, at repræsentant fra almen praksis skal indgå. 
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Emne: Høring - vedtægter og vejledning for arbejdet i kliniske kvalitetsdatabasers 

styregrupper
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Angående høring - vedtægter og vejledning for arbejdet i kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper 

 

Høringsmaterialet har været drøftet i Region Hovedstadens Sundhedsfaglige Direktørforum.  De overordnede 

konklusioner herfra kan sammenfattes således: 

 

� Region Hovedstaden støtter op om forslaget om repræsentation af topledelsesrepræsentanter i 
styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser. 

� Vi anbefaler, til en begyndelse, at modellen afprøves på et begrænset antal databaser, - f.eks. 
3-5. 

� Region Hovedstaden støtter op om forslaget, at styregruppemedlemmerne også har 
forpligtigelser på området i egen region (ansættelsesmyndighed). Det er på nuværende 
tidspunkt ikke yderligere konkretiseret, hvordan dette skal udmøntes. 

 
Dette høringssvar suppleres af et mere detaljeret høringssvar fra Herlev-Gentofte Hospital, som 
tidligere er fremsendt til RKKP. 
 
Venlig hilsen 
 
Martin S Knudsen 

Chefkonsulent 

 

Tlf +45 20 37 28 04 
 

Region Hovedstaden 

Center for Sundhed 

Enhed for Kvalitet i Sundhedsvæsenet - KIS 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

  

Web: www.regionh.dk  
 

 

 

 

 
 
Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt 
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik  



 
 
 

Høring vedr. vedtægter og vejledning for databasestyregrupper 
 
 
Høringssvar 

Region Syddanmark takker for muligheden for at indgive høringssvar til vedtægter og tilhørende vejledning 
for arbejdet i styregrupperne i de kliniske kvalitetsdatabaser. 
Region Syddanmark ser databaserne, som et vigtigt fundament i den fortløbende udvikling af 
sundhedsvæsnet. Vi ønsker at bruge de kliniske kvalitetsdatabaser aktivt - som et gennemgående element - 
i arbejdet for til stadighed at tilbyde patienterne den bedst mulige behandling. Derfor ser Region Syddanmark 
den nærværende høring omkring vedtægter og vejledning for databasestyregruppernes arbejde, som 
særdeles vigtig for alle aktører omkring kvalitetsdatabaserne. Vedtægterne og vejledningen danner en vigtig 
ramme for hvordan databasestyregrupperne virker indadtil, men de beskriver også hvilken sammenhæng 
databasestyregrupperne har til de organisationer, som er repræsenteret ind i styregruppen, samt samspillet 
til øvrige interessenter. 
Region Syddanmark er selv én af de organisationer, som repræsenteres ind i styregrupperne. I den rolle og 
som deltagende organisation i bred forstand, tilstræber Syddanmark at deltage aktivt i alle aspekter omkring 
arbejdet med kvalitetsdatabaserne, og ser det derfor som et fælles formål for styregrupperne, RKKP og alle 
indberettende sundhedsorganisationer, at medvirke til at databaserne er så veldrevne som muligt. 
For at fremme dette formål er det vigtigt at vedtægterne og den tilhørende vejledning skaber klarhed omkring 
databasestyregruppernes virke.  
Region Syddanmark har gennemgået høringsmaterialet grundigt, men ønsker i sit høringsvar at forholde sig 
mere overordnet til hvad vedtægterne og vejledningen bør bidrage til. Høringssvaret fra Region Syddanmark 
forholder sig således ikke til detaljerne i høringsmaterialet.  
Opdraget for den arbejdsgruppe, som har udarbejdet udkastet, flugter fuldstændigt med Regions 
Syddanmarks ønsker. Se uddrag fra hjemmeside og opdragsbeskrivelse nedenfor.  

Afdeling:  Kvalitet og Forskning Udarbejdet af:  
Journal nr.: 21/44469 E-mail:   Mette.Skovmand@rsyd.dk 
Dato:   13. august 2021 Telefon:   2046 0581 

Fra RKKP’s hjemmeside vedr. arbejdsgruppen, som har arbejdet med fremstilling af 
høringsmaterialet 
RKKP og databaserne bidrager til viden om det danske sundhedsvæsen. Opbygning og ikke mindst anvendelse af 

denne viden er dybt afhængig af mange parters engagement og samarbejde. Et skridt for at understøtte dette 
samarbejde er klare rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. 
Fra arbejdsgruppens opdrags- og opgavebeskrivelse 
Baggrund  
Vedtæger og vejledning for styregruppernes rolle ønskes udarbejdet for at skabe tydelighed og 
understøtte størst muligt udbytte af de kliniske kvalitetsdatabaser, bl.a. ved at  

 klarlægge rollefordeling mellem de mange parter, der bidrager til databasernes drift og udvikling  

 understøtte anvendelse af resultaterne til kvalitetsudvikling  

 skabe klare rammer for databasernes drift, der kan bruges som udgangspunkt for at mindske de 

forskelle i driftsvilkår, som alene skyldes historiske forskelle og ikke opfylder et formål.  

Vedtægter og vejledning skal tegne rammerne for styregruppernes arbejde med afsæt i RKKP-
strategien, herunder særligt det lærende sundhedsvæsen, datastøttet kvalitetsudvikling, dækning af 
hele patientforløbet og tidstro data. 
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Styregruppens mandat og governance 
Databasestyregruppernes mandat bør beskrives relativt udførligt, for at gøre det klarere for alle 
aktører omkring databaserne, hvad styregrupperne: 

 kan træffe beslutning om 

 ikke kan træffe beslutning om 

Og hvornår styregrupperne: 

 skal eskalere tvivlsspørgsmål eller interessekonflikter til andre instanser 

 skal høre parter i spørgsmål som styregruppen har mandat til, men som i væsentlig grad kan 

påføre et ressourcetræk til deltagende sundhedsorganisationer 

Spørgsmålet omkring databasestyregruppernes mandat og governance er afgørende for at få 
defineret databasernes handlerum, og hvad omverdenen kan stilles af forventninger til styregruppen.  
Ved en uklar definition er der fare for at styregruppens møder for store forventninger og krav for 
omverdenen, som overstiger, de handlemuligheder styregruppen reelt har. 
En uklar definition kan også betyde videreførelse af hidtidig praksis, hvor styregrupper har truffet 
beslutninger, som påvirker forhold omkring fx indberetning og afrapportering, hvor styregruppen ikke 
egenrådigt bør kunne træffe beslutninger. Der ønskes en klar italesættelse af hvornår, hvordan og i 
hvilke spørgsmål, de deltagende sundhedsorganisationer skal inddrages. Her kan inddragelsen ikke 
alene ske via sundhedsorganisations repræsentation via styregruppemedlemmet, idet 
styregruppemedlemmet primært deltager i kraft af sin kliniske faglighed og erfaring.   
 
Ophænget til ledelsen/organisationen for de deltagende sundhedsorganisationer. 
Det er vigtigt at der sikres en god sammenhæng til de deltagende sundhedsorganisationer. 
Databasernes formål er knyttet til at forbedre behandlingskvaliteten for patienterne, og derfor er 
forbindelsen til de deltagende sundhedsorganisationer særligt vigtigt. Forbindelse mellem 
databasestyregrupperne og de deltagende sundhedsorganisationer er to-vejs, og det er vigtigt at 
forbindelsen er velfungerende på følgende områder: 

 der skal bæres viden fra klinikken ind i styregruppen. Da praksis i forskellige regioner og på 

forskellige sygehuse kan være forskellige, er det vigtigt at sikre en bred sammensætning 

 der skal bæres ”bredere” viden fra de enkelte regioner ind i styregrupperne. Dette kan være 

strategiske beslutninger i den enkelte region, eller mere specifikke forhold, som gælder på 

tværs af databaserne (dette kan fx være LKT, DSFM, viden om tekniske forhold omkring 

indberetning og afrapportering) 

 Det skal sikres, at væsentlige beslutninger i styregrupperne sker efter at spørgsmålet har 

været i høring hos de deltagende sundhedsorganisationer. Fx høringer omkring etablering af 

nye databaser, større revisioner af indikatorer, forhold som påvirker indberetning og 

afrapportering 
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Det virker vigtigt at få etableret denne forbindelse, da ledelsesophænget og det samlede 
organisatoriske ophæng er vigtigt ift. at igangsætte større forbedringstiltag, men er det rimeligt at 
pålægge de enkelte repræsentanter for de deltagende sundhedsorganisationer denne opgave? 
Det virker ikke realistisk at sikre ledelsesrepræsentation fra de deltagende sundhedsorganisationer i 
alle databasestyregrupper.  
En måde at sikre ledelsesophænget på kan være, at ændringer i den enkelte databases indikatorsæt 
forelægges bestyrelsen til godkendelse, når styregruppen har udarbejdet forslag hertil.  
 
Brugersupport 
Hvilken rolle spiller styregruppen når der skal ydes support til de indberettende 
sundhedsorganisationer. Hvilke spørgsmål kan og bør styregruppen svare på? Dette kan fx være det 
valgte indhold for databaserne og relevansen for enkelte indikatorer. Hvordan kan de indberettende 
sundhedsorganisationer stille styregruppen disse spørgsmål, og hvordan er styregruppen forpligtet på 
at svare? Er der nogle medlemmer af styregruppen, som er særligt forpligtet på at svare på spørgsmål 
vedrørende databasens indhold. 
Hvordan påvirker det styregruppens arbejde, at der er klarhed omkring hvilken support der ydes af 
RKKP og af de indberettende sundhedsorganisationer? 
 
Case 
For nyligt er de to gamle database for akutkirurgi (ulcus og perforet) erstattet med en ny database for 
akutkirurgi.  

 indikatorsættet for den nye akutkirurgi-database har aldrig været i høring 

 indikatoroversigt og datadefinitioner blev først tilgængeligt EFTER at vi havde modtaget 

dataleverancer i regionen. Dvs. at vi som datamodtagere hverken kunne forholder os til data 

eller validere vores indberetning 

 Data fremsendes for ét enkelt sygehus (OUH) på opdigtede koder (sksx), som ikke kan vises i 

Regions Syddanmarks datavisninger (LIS). Styregruppen synes ikke at de gyldige SHAK-koder 

er retvisende for OUH’s organisation, og derfor fremsendes data på fiktive koder. Det er 

imidlertid ikke muligt (på rimelig og lovlig vis) at omgå brugerstyring og flows for 

datavalidering, og det betyder at data for OUH ikke kan vises aktuelt, og dermed er 

kvalitetsudviklingen på området for akutkirurgi sat ud af kraft for OUH i øjeblikket 

Ophænget til loven 
Vedtægterne for databasestyregrupperne bygger oven på det lovmæssige grundlag, som findes i 
Sundhedsloven mm. I vedtægterne kan det gøres mere tydeligt hvilket ansvar og hvilke pligter, som 
knytter sig til de forskellige roller. Region Syddanmark mener at dette vil bidrage til større klarhed 
omkring styregruppens virke, og hvilket ansvar som knytter sig til enkelte roller. Mange vendinger i 
vedtægterne kan også indeholde referencer til loven, men kan have brug for eksplicit fortolkning. I 
lovens tillægges ansvaret for styregruppens virke i høj grad dataansvarlig myndighed. Hvis 
vedtægterne fraviger fra dette, bør det gøres eksplicit i hvilken ramme dette skal forstås. 
Det bør også gøres eksplicit hvordan databasestyregrupper, som virker for databaser som er 
godkendt til flere formål (kvalitetsudvikling, forskning og patientbehandling), skal agere. Kan samme 
styregruppe behandle alle spørgsmål og anliggender? Har spørgsmål vedr. nogle formål forrang ift. 
andre? 
 
RKKP’s rolle skal gøres synlig 
Der er behov for, at det fremgår tydeligere, hvordan styregruppernes relation er til andre dele af RKKP 
herunder RKKP's Videncenter, Fagligt Råd og bestyrelsen for RKKP. 
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Nogle gange fremstår styregrupperne som afsender på forhold omkring databaserne, hvor det reelt er 
RKKP’s Videnscenter, som er afsender. Det bør gøres eksplicit hvilke opgaver som løses af RKKP’ 
Videnscenter for databasestyregrupperne, samt hvornår RKKP og databasestyregrupperne 
”konsulterer” hinanden i driftsmæssige spørgsmål. 
RKKP Videnscenters opdrag er at skulle løse de opgaver, som er givet af RKKP-bestyrelsen 
/regionerne. 
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