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1.0 Forord 
I september 2010 tiltrådte Danske Regioners bestyrelse et nyt fællesregionalt kvalitetsudviklingsprogram, 
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), med fokus på de landsdækkende kliniske 
kvalitetsdatabaser og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG’er)1 og anvendelse af kvalitetsdata 
herfra.  
RKKP skal sikre, at det store potentiale for kvalitetsudvikling, baseret på fagligt ledede kliniske 
kvalitetsdatabaser, udnyttes optimalt - såvel klinisk, ledelsesmæssigt som forskningsmæssigt. 
Udgangspunktet for RKKP er, at den kliniske forankring af kvalitetsudvikling står centralt og skal vægtes højt 
i regionerne. Regionerne ønsker, at sikre fornøden og handlingsbaseret viden om kvaliteten på alle 
væsentlige og kritiske områder, og herigennem også kunne forbedre mulighederne for at gennemføre 
tværsektoriel kvalitetsudvikling på et veldokumenteret databaseret grundlag.  
Det nyetablerede program skal sikre større mulighed for prioritering af de midler og ressourcer, der 
anvendes på databaseområdet. Først og fremmest er der indført et nyt koncept for prioritering af midler og 
ressourcer til de kliniske kvalitetsdatabaser, et stratificeringskoncept, der indebærer differentiering i krav og 
forventninger til de enkelte databaser og, i forlængelse heraf, en differentiering i de ydelser, som 
databaserne får stillet til rådighed (se bilag 1 for at læse mere om stratificeringskonceptet).  
 
Til at understøtte dette arbejde er RKKP, med afsæt i eksisterende ressourcer, således etableret med henblik 
på at få en styrket organisering og infrastruktur for de kliniske kvalitetsdatabaser, som også omfatter de tre 
epidemiologiske kompetencecentre (Nord, Syd og Øst), Enhed for Klinisk Information og Data (tidligere 
Enhed for Klinisk Kvalitet), det tidligere NIP-sekretariatet og et nyoprettet fællessekretariat (Databasernes 
Fællessekretariat, som blev oprettet 01.01.2011). Målet hermed er at ressourcer og potentialer i centrene 
udnyttes bedre, bl.a. ved at sikre en større samordning og koordinering af de ydelser, centrene leverer.  
 
Der er således tale om en større strukturændring og forankringen vil ske gradvist gennem de næste år for at 
tilgodese de mange aktører som involveres i en ny organisering. Nærværende rammebeskrivelse er 
udarbejdet med det sigte at give en introduktion til RKKP og en beskrivelse af de tiltag som er eller vil blive 
igangsat for de primære og direkte involverede aktører i dette arbejde, nemlig regionerne (klinikere, ledelse, 
kvalitetsorganisationer), de kliniske kvalitetsdatabaser og den interne RKKP-enhedsorganisation. 
 
Desuden er det hensigten med denne første version af rammebeskrivelsen, at man regionalt kan påbegynde 
planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet med data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser 
me de relevante processer og aktiviteter i forhold til det regionale/lokale arbejde med kvalitetsovervågning 
og -udvikling. Rammebeskrivelsen forventes at blive løbende opdateret i takt med de erfaringer, der gøres 
ved implementering af en ny organisering.  
 
Denne version er udarbejdet med afsæt i følgende: 

• NIP-håndbogen (fra Det Nationale Indikatorprojekt)  
• Drejebog for opfølgning og anvendelse af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (fra 

Koncern Plan og Udvikling, Region Hovedstaden) 
• Programerklæring for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram 
• Kvalitetsoplysninger på sundhedsområdet (rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 

Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Danske Regioner) 
Endvidere er forslag og kommentarer fra følgende parter inddraget: 

• Repræsentanter fra Regionernes Temagruppe for Kvalitet og Service 
• Den fælles ledergruppe i RKKP-enhedsorganisationen 
 

                                                 
1 Fremadrettet i denne rammebeskrivelse vil betegnelsen ”Kliniske kvalitetsdatabaser” også omfatte De Multidisciplinære 
Cancer Grupper og vil derfor ikke blive betegnet særskilt. 
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Rammebeskrivelsen har desuden i sin nærværende udgave inddraget kommentarer fra høringsfasen blandt:  
• Regionernes Temagruppe for Kvalitet og Service 
• Det Rådgivende Forum for RKKP 
• Sundhedsstyrelsen 
• og med efterfølgende godkendelse i Styregruppen for RKKP. 

 
Kompetencecenter Vest for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik 
Februar 2012 
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2.0 Organisationen 
I det følgende beskrives i korte træk organiseringen af RKKP og de leverancer, der tilbydes herfra i forhold 
til at facilitere og understøtte de kliniske databasers etablering, drift og udvikling fra den interne RKKP-
enhedsorganisation. Endvidere beskrives ydelser i forhold til at understøtte regionernes anvendelse af 
kvalitetsdata, dvs. den kontinuerlige kvalitetsopfølgning og udvikling.  

2.1 Organisering af RKKP 
Figur 1 illustrerer den nye organisering af RKKP. Det er hensigten, at den nye infrastruktur sikrer, at 
databaserne, jf. stratificeringskonceptet og udmøntet bevilling (se bilag 1), får en mere ensartet og faglig 
relevant støtte og sikrer en mere optimal regional anvendelse af data fra alle de kliniske kvalitetsdatabaser 
samt styrket dialog mellem regionerne og databaserne. 
 
 

Klinisk 
kvalitetsdatabase

Klinisk 
kvalitetsdatabase

Regional organisation

Samarbejde med 
DAK-E 

(almen praksis)

Hospitals 
afdelingerne

Privathospitaler, 
privatpraksis 

mv.

RKKP-styregruppe

Databasernes Fællessekretariat 
Klinisk 

kvalitetsdatabase

Rådgivende 
Forum

Fælles ledelses
gruppe

Kompetencecentre for Klinisk Kvalitet & 
Sundhedsinformatik

KCKS‐Vest og KCKS‐Øst

Kompetencecentrene for 
Epidemiologi og Biostatistik

KCEB‐Nord, KCEB‐Syd og KCEB‐Øst

 
Figur 1: organisering af RKKP    

2.1.1 Styregruppen  
Styregruppen for RKKP består af repræsentanter fra hver af de 5 regioner, Danske Regioner, 
Sundhedsstyrelsen, sygehusledelserne, de lægevidenskabelige selskaber (LVS), Danske Patienter samt 
DMCG. Styregruppen refererer til kredsen af regionssundhedsdirektører, der fastsætter de overordnede 
økonomiske rammer for programmets drift, og har udpeget styregruppens formand, som er 
regionssundhedsdirektør.  
Styregruppens primære ansvar er:  

• At prioritere indsatsen i RKKP ud fra hhv. de økonomiske rammer og de humane ressourcer, der er 
til rådighed i de kliniske miljøer, kompetencecentrene og regionerne.  

• At udmønte den økonomiske ramme til drift af de kliniske kvalitetsdatabaser.  
• At fastsætte de krav, der stilles til databaserne samt hvilken bistand og ydelser, de sikres fra 

kompetencecentrene.  
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• At sikre, at der indsamles den viden, der er behov for og igangsættes nye initiativer, hvis der er 
områder, som savner kvalitetsovervågning.  

• At sikre en velfungerende drift af programmet.  

2.1.2 Det Rådgivende Forum 

Der er etableret et rådgivende forum, der har til opgave at rådgive RKKP-styregruppen og den fælles 
ledelsesgruppe. Det Rådgivende Forum består af personer med kendskab til kliniske databaser med 
udgangspunkt i sundhedsfaglig, IT-faglig og epidemiologisk ekspertise samt patientrelaterede forhold, med 
relevans for kliniske kvalitetsdatabaser. Sammensætningen af Det Rådgivende Forum er kendetegnet ved en 
bred faglig repræsentation og skal være med til at sikre en bred opbakning og ejerskab til anvendelse af 
kliniske databaser blandt sundhedsvæsnet mange forskellige organer og institutioner. Aktuelt er der i regi af 
Det Rådgivende Forum etableret 2 arbejdsudvalg: 1) et høringsudvalg i forbindelse med udarbejdelse af en 
rammebeskrivelse for anvendelse af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser samt 2) et 
forskningsudvalg (se desuden kapitel 8.0) 
Kommissorium for Det Rådgivende Forum er: 

• At rådgive styregruppen for RKKP og den fælles ledelsesgruppe for kompetencecentrene om 
relevante problemstillinger og udviklingstendenser inden for databaseområdet.  

• Efter behov at drøfte behov for justeringer i stratificeringskonceptet og basiskrav til databaserne 
 
For en oversigt over medlemmer af Det Rådgivende Forum, se www.rkkp.dk.  

2.1.3 De kliniske kvalitetsdatabaser 

Der er ved etableringen af RKKP ikke foretaget ændringer i den interne organisering af hver af de (ca. 60) 
kliniske kvalitetsdatabaser. Databaserne er selvstændigt organiseret og ledes af en klinisk faglig styregruppe 
samt en repræsentant fra den dataansvarlige myndighed og en repræsentant fra de tilknyttede 
kompetencecentre (se desuden kapitel 3.0). For de tidligere NIP-databaser, som indtil udgangen af 2011 har 
haft en selvstændig organisering i regi af Det Nationale Indikatorprojekt, indgår disse nu i RKKP på lige 
vilkår med de øvrige landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
En klinisk kvalitetsdatabase, som har fået tildelt puljemidler til drift og udvikling fra regionernes 
udviklingspulje for klinisk kvalitet, tilknyttes kompetencecentre, for derved at styrke databasen med hensyn 
til epidemiologisk/biostatistisk, IT-mæssig og formidlingsmæssig ekspertise bl.a. i forhold til at understøtte 
dialogen til regionerne (se kapitel 2.3 vedrørende kontaktpersonsfunktionen). 

2.1.4 Databasernes fællessekretariat 

For at udmønte de strategiske målsætninger, som fastsættes af styregruppen for RKKP, er der etableret et 
fælles sekretariat, Databasernes Fællessekretariat. Fællessekretariatet har til huse i Aarhus (Region 
Midtjylland) og er etableret med en faglig leder, cheflæge Paul Bartels, samt et mindre antal medarbejdere. 
Fællessekretariatet skal sikre en fortløbende, tværgående, faglig og organisatorisk koordination i RKKP-
organisationen, herunder udstikke rammerne for opgavefordelingen mellem de enkelte enheder. 
Derudover skal fællessekretariatet:  

• Overordnet sikre, at opgaver i RKKP organisationen løses på effektiv og ensartet vis uden 
unødvendige overlap i opgavevaretagelsen, bl.a. ved at sikre løbende tværgående faglig og 
organisatorisk koordination 

• Varetage tovholderfunktion for fællesprojekter mellem kompetencecentrene 
• Fortsat kontrollere om databaserne og regionerne modtager de ydelser, de er blevet bevilliget fra 

enhedsorganisationen 
• Sikre en fortløbende udvikling i RKKP-organisationen 
• Lede RKKP-organisationens samarbejde med eksterne parter 
• Sekretariatsbetjene Det Rådgivende Forum 

http://www.rkkp.dk/
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Databasernes fællessekretariat er således overordnet ansvarlig for løsning af opgaver i regi af 
enhedsorganisationen, men udførelsen er for flere opgaver uddelegeret til de 5 kompetencecentre (se 
senere) 

2.1.5 Den Fælles Ledelsesgruppe  

Implementering af RKKP har, som tidligere nævnt, betydet en ændret organisering af kompetencecentrene 
og NIP-sekretariatet, som nu udgør en fælles enhedsorganisation. Lederne af de enkelte kompetencecentre 
indgår sammen med den faglige leder, fra Databasernes Fællessekretariat, i en fælles ledelse af RKKP 
infrastrukturen i forhold til prioritering og styring af opgaver på tværs af kompetencecentrene. Figur 2 
illustrerer den interne enhedsorganisation.   
 

 
 
Figur 2 viser infrastrukturen for Databasernes Fællessekretariat, den fælles ledelsesgruppe og de respektive 
kompetencecentre (RKKP-enhedsorganisationen) 

2.2 Kompetencecentrene, ydelser og leverancer 
Hidtil har kompetencecentrene (Nord, Syd og Øst) og NIP-sekretariatet uafhængigt af hinanden varetaget en 
række støttefunktioner for de kliniske kvalitetsdatabaser og den regionale anvendelse af kvalitetsdata, og 
ydelserne har i ret varierende omfang omfattet epidemiologisk/biostatistisk, IT- og formidlingsmæssig 
ekspertise samt akademisk og generel sekretariatsbetjening i både udviklings-, implementerings- og 
driftsfaserne. Fremover skal det ved den nye infrastruktur sikres, at alle databaserne, jf. 
stratificeringskonceptet (se senere) og udmøntet bevilling, får en mere ensartet og faglig relevant støtte fra 
de respektive centre og sekretariater. Ligeledes skal der sikres en mere optimal regional anvendelse af data 
fra alle de kliniske kvalitetsdatabaser samt dialog mellem regionerne og databaserne. 
Således er der nu etableret 5 kompetencecentre, der hver især besidder en række spidskompetencer, som 
beskrives i nedenstående. 

2.2.1 Kompetencecentrene for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (KCKS-Vest & KCKS-Øst) 

Der er etableret to kompetencecentre for klinisk kvalitet og sundhedsinformatik, henholdsvis KCKS-Vest (det 
tidligere NIP-sekretariat) og KCKS-Øst (tidligere betegnet KCØ, Enhed for Klinisk Kvalitet) til varetagelse af 
den generelle kontakt- og sekretariatsfunktion for databaserne og regionerne i forhold til kvalitetsudvikling og 
sundhedsinformatik. De besidder hver især forskellige spidskompetencer: 
 
KCKS-Vest er fysisk placeret i Regionshuset Aarhus (sammen med Databasernes Fællessekretariat) og ledes 
af kompetencecenterleder, MPH Birgitte Krog. Centret varetager primært følgende: 
I forhold til databaserne (jf. stratificeringskoncept): 

• Bistand til etablering af faglig databasestyregruppe jf. betingelser for databaser 
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• Bistand til ansøgning om puljemidler og godkendelse ved Sundhedsstyrelsen 
• Bistand til produktion af tidsplaner for afrapportering fra databaserne 
• Understøtte national implementering, herunder udarbejdelse af høringsmateriale og bearbejdning af 

høringssvar  
• Bistand til gennemførelse af nationale kliniske audit i samarbejde med databaserne 
• Etablere og vedligehold formidlingsstrategier og skabeloner for offentliggørelse af rapporter fra de 

kliniske kvalitetsdatabaser 
I forhold til regionerne: 

• Understøtte national implementering, samt rådgivning og bistand til regioner/afdelinger om 
indberetning og opfølgning på kvalitetsdata (hotlinefunktion) 

• Understøtte regionale audits  
• Metodeudvikling og anbefalinger til arbejdsgange i forbindelse med regionernes brug af kvalitetsdata  
• Gennemføre implementeringskonferencer  
• Formaliserede, halvårlige møder med regionernes nøglepersoner og ad hoc baserede 

opfølgningsmøder  
• Videreformidle relevante initiativer og bedste praksis fra en region til de øvrige regioner 
• Afholde nationale temakonferencer i samarbejde med databasestyregrupper 
• Understøtte og supportere dialogen mellem databasernes styregrupper og regionerne 
• Assistere Databasernes Fællessekretariat i ensretning og udvikling af metoder til afrapportering til alle 

niveauer i sundhedsvæsnet.  
• Sikre ensartet formidling af resultater (tabeller, figurer, grafer mv), i samarbejde med KCKS-Øst 

 
KCKS-Øst er en del af Region Hovedstadens IMT organisation, lokaliseret i København, og ledes af 
Speciallæge, Ph.d., HD(O), MI, sektionschef Projekt- og Implementeringsenheden, Enhed for Klinisk 
Information og Data  Karen Marie Lyng. Centret varetager primært følgende: 
i forhold til databaserne (jf. stratificeringskoncept): 

• Etablere og vedligeholde fælles IT standarder for de kliniske kvalitetsdatabaser i RKKP ift. 
leverandøraftaler og de regionale kvalitetsorganisationer 

• Drift og udvikling af fælles IT-systemer  
• Sikre størst mulig genanvendelse af data fra centrale databaser 
• Arbejde for standardisering på tværs af databaser i det omfang det er muligt 
• Udvikle og vedligehold webbaseret afrapportering  
• Levering af datasæt til årsrapporter  

I forhold til regionerne:  
• Understøttende funktion i forhold til den informations teknologiske del af den regionale/lokale 

implementering og kvalitetsudvikling;  
• basal brugeradministration/hotlinefunktion 
• Sikring af driftsikre inddateringssystemer 
• Sikring af webbaserede afrapporteringssystemer  
• Leverance af agregerede databasedata efter nærmere aftale 
• Understøtte og supportere dialogen mellem databasernes styregrupper og regionerne 
• Sikre ensartet formidling af resultater (tabeller, figurer, grafer mv), i samarbejde med KCKS-Vest 

2.2.2 Kompetencecentrene for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-Nord, KCEB-Syd, 
KCEB-Øst) 

Der er etableret tre kompetencecentre for klinisk epidemiologi og biostatistik, henholdsvis KCEB-Nord, KCEB-
Syd og KCEB-Øst.  
KCEB-Nord, der ledes af overlæge, klinisk lektor, ph.d. Mette Nørgaard, er forankret i Region Midtjylland og 
er en del af klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.  
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KCEB-Syd, der ledes af dr.med., Ph.d., overlæge, afdelingsleder Bente Mertz Nørgaard, er forankret i Region 
Syddanmark og beliggende på Odense Universitetshospital som en selvstændig afdeling under Afdelingen for 
Kvalitet og Forskning/MTV.  
KCEB-Øst, der ledes af professor, dr.med., Ph.d. overlæge Merete Osler, er en del af Forskningscenter for 
Sundhed og Forebyggelse under Koncern Plan Udvikling og Kvalitet i Region Hovedstaden og beliggende på 
Glostrup Hospital. 
KCEB-Nord, KCEB-Syd, KCEB-Øst skal sikre relevant epidemiologisk og biostatistisk bistand til de kliniske 
kvalitetsdatabaser. Desuden er de, i forhold til stratificeringskonceptet, ledende inden for: 

• Ensretning og standardisering af de epidemiologiske metoder 
• Bistand til afgrænsning af patientpopulation (in- og eksklusionskriterier) 
• Bistand til udarbejdelse og revision af datadefinitioner, variable og indikatoralgoritmer 
• Bistand til valg af datakilder 
• Bearbejdning af data, udarbejdelse af analyser og epidemiologisk fortolkning af resultater fra 

databaserne 
• Understøtte forskning med udgangspunkt i databaserne 

2.3 Kontaktpersonsfunktionen for de kliniske kvalitetsdatabaser og regionerne 
For at skabe overblik samt sikre en hensigtsmæssig og sammenhængende kommunikationen mellem de 
kliniske kvalitetsdatabaser, regionerne og den interne RKKP-enhedsorganisation, etableres for alle databaser 
en kontaktpersonsordning, der træder i kraft primo januar 2012. Alle de kliniske kvalitetsdatabaser vil 
således have en primær kontaktperson, der er ansvarlig for at sikre koordinering og videreformidling af al 
kommunikation mellem de tre instanser.  
Nedenstående beskriver de overordnede opgaver, som de primære kontaktpersoner har ansvaret for i 
forhold til de kliniske kvalitetsdatabaser og regionerne. Beskrivelsen tager udgangspunkt i de opgaver, som 
kontaktpersoner på nuværende tidspunkt varetager i henholdsvis Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og 
Sundhedsinformatik Øst og Vest (KCKS-Øst & KCKS-Vest) samt basiskravene fra Danske regioner. Udover 
den primære kontaktperson i KCKS-Øst eller KCKS-Vest, vil de fleste kliniske kvalitetsdatabaser også være 
tilknyttet et af RKKPs’ tre kompetencecentre for klinisk epidemiologi og biostatistik (KCEB-Nord, KCEB-Syd 
eller KCEB-Øst).  I en overgangsperiode vil der også være primære kontaktpersoner i KCEB-Syd.  
Kontaktpersonen er ikke nødvendigvis den, der skal udføre opgaverne, men skal være vidende om deres 
status og indhold. Afhængig af såvel de udmøntede bevillinger for de enkelte kvalitetsdatabaser som 
stratificeringsniveau, vil der være variation i niveauet af opgavevaretagelsen. Aktuelt er der endvidere 
forskel i opgavevaretagelsen mellem KCSK-Øst og KCKS-Vest, hvilket desuden afspejler de to 
kompetencecentres forskellige spidskompetencer. Dette vil løbende blive vurderet internt i 
enhedsorganisationen mhp. på, at der på sigt sikres en relevant harmonisering af de ydelser, der leveres i 
forhold til de kliniske kvalitetsdatabaser og regionerne. 

2.3.1 Kontaktpersonens rolle ved etablering af en klinisk kvalitetsdatabase 
• Sikre løbende dialog med den kliniske kvalitetsdatabases styregruppe og koordination i forhold til 

øvrige tilknyttede kompetencecentre og regionerne 
• Bistand til sammensætning af database-styregruppe i samarbejde med udpeget formandskab 
• Medvirke til at planlægge og deltage i udviklings-, pilottest-, hørings- og implementeringsfase for 

den kliniske kvalitetsdatabase 
• Udarbejde indikatorbeskrivelser til brug ved konfigurering i afrapporteringsværktøj i dialog med 

styregruppen og tilknyttet kompetencecenter for klinisk epidemiologi og biostatistik 
• Sikre at databasens indikatoralgoritmer er velbeskrevne 
• Sikre at der fremsendes ansøgning til Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet om databasens 

godkendelse  
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2.3.2 Kontaktpersonens rolle i samarbejdet mellem de kliniske kvalitetsdatabaser, 
kompetencecentrene og regionerne:  

• Kontaktpersonerne er i udgangspunktansat og fysisk placeret i enten KCKS-Øst eller KCKS-Vest 
• Kontaktpersonen er bindeled mellem den kliniske kvalitetsdatabase, kompetencecentret, RKKP 

organisationen (dvs. Databasernes Fællessekretariat og de øvrige kompetencecentre) og regionerne 
• Kontaktpersonen og databasestyregruppen er forpligtet til gensidigt at holde hinanden orienteret om 

al væsentlig information vedrørende den kliniske kvalitetsdatabase 
• Kontaktpersonen fungerer som visitator i forhold til eksterne kontakter til den kliniske 

kvalitetsdatabase (f.eks. fra regioner og forskere )  
• Kontaktpersonen medvirker til at planlægge, koordinere og understøtte implementeringsaktiviteter 

ved national implementering, drift og udvikling af den kliniske kvalitetsdatabase 

Kontaktpersonen varetager rådgivning og bistand til regioner og afdelinger om indberetning og opfølgning 
på kvalitetsdata fra den kliniske kvalitetsdatabase samt formidling om relevante kvalitetsudviklingsmetoder. 
 

2.3.3 Kontaktpersonens rolle i forhold til styregrupper for kliniske kvalitetsdatabaser 
• Deltage i styregruppemøder 
• Evt. mødeplanlægning i samarbejde med styregruppeformand 
• Sikre at der foreligger og udsendes referater fra styregruppemøder  

2.3.4 Kontaktpersonens rolle ved løbende vedligeholdelse af den kliniske kvalitetsdatabase 
• Løbende dialog med den kliniske kvalitetsdatabases styregruppe og øvrige tilknyttede 

kompetencecentre 
• Udarbejde og/eller revidere indikatorbeskrivelser til brug ved konfigurering i relevant 

afrapporteringsværktøj i dialog med styregruppen og sikre at disse er veldokumenterede og 
publiceres offentligt tilgængeligt 

• Løbende at holde øje med mulighederne for automatiseret datafangst 
• Sikre at databasens indikatorbeskrivelser er veldokumenterede 
• Medvirke til at planlægge opgaver og aktiviteter, inkl. test, i forbindelse med revisioner/ændringer i 

den kliniske kvalitetsdatabase 
• Sikre at der er gældende godkendelser fra Sundhedsstyrelsen og Datatilsynet. 

2.3.5 Kontaktpersonens rolle ved ansøgning om finansiering og godkendelse af den kliniske 
kvalitetsdatabase  

• Aktiv rådgivning til den kliniske kvalitetsdatabases styregruppe i forbindelse medudarbejdelse af 
budgetter og ansøgninger om finansiering fra Regionernes databasemidler 

• Være bekendt med bevillingsskrivelsen, der fungerer som kontrakt mellem RKKP organisationen og 
den kliniske kvalitetsdatabase, og aktivt anvende denne viden i sin rådgivning af den kliniske 
kvalitetsdatabase  

2.3.6 Kontaktpersonens rolle ved udarbejdelse af årsrapport 
• Tovholder for udarbejdelse af tidsplan for årsrapport produktion og offentliggørelse 
• Hjælpe til strukturering af årsrapport i overensstemmelse med standardiserede krav 
• Tilvejebringe de fornødne udtræk i det omfang data ikke er tilgængelige via automatiseret 

afrapporteringsværktøj for dem, der forfatter årsrapporten (den kliniske kvalitetsdatabases 
styregruppe eller et kompetencecenter for epidemiologi og biostatistik). Ved de fornødne udtræk 
forstås udtræk fra de registre, som er registreret for den enkelte kliniske kvalitetsdatabase, f.eks. 
LPR, CPR Cancerregistret m.fl. 

• Formidle årsrapport til revision i det tilknyttede kompetencecenter for klinisk epidemiologi og 
biostatistik 
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• Sikre at årsrapporten kommer videre til Databasernes Fællessekretariat, som sørger for 
videreformidling til alle relevante parter, herunder Danske Regioner, som er ansvarlige for 
offentliggørelse på www.sundhed.dk 
 

2.3.7 Kontaktpersonens rolle ved fortløbende afrapportering 
• Sikre at de relevante parter er informeret om, at der foreligger opdateret afrapportering (måneds-

/kvartalsafrapportering) 

2.3.8 Kontaktpersonens rolle i forhold til understøttelse af forskning i de kliniske 
kvalitetsdatabaser 

• Medvirke til at formalia (datatilsynsgodkendelser mm) er i orden ved ansøgninger om data fra 
Kliniske kvalitetsdatabaser til forskningsprojekter  

Den til enhver tid gældende oversigt over kontaktpersoner for de respektive kliniske kvalitetsdatabaser kan 
ses på www.rkkp.dk (se desuden bilag 2)  

3.0 De kliniske kvalitetsdatabaser   

3.1 Styregrupper for de kliniske kvalitetsdatabaser 
Der er ved etableringen af RKKP ikke foretaget ændringer i den interne organisering af hver af de (ca. 60) 
kliniske kvalitetsdatabaser. Databaserne er selvstændigt organiseret og administreres af en klinisk faglig 
styregruppe med udgangspunkt i de lægevidenskabelige selskaber og med særlig ekspertise inden for 
behandling og pleje af det respektive kliniske område. I styregruppen er der udpeget en formand/et 
formandskab. Desuden skal der være en repræsentant fra den dataansvarlige myndighed, en repræsentant 
fra de tilknyttede kompetencecentre samt sundhedsfaglig repræsentation fra alle 5 regioner, hvis regionerne 
ønsker dette. Styregruppen kan endvidere overveje sammensætningen forhold til relevant tværdisciplinær 
og tværfaglig deltagelse.  
  
Styregruppen har et væsentligt ansvar for at databasens resultater udbredes til den kliniske praksis. Det er 
således vigtigt, at de kliniske kvalitetsdatabaser er forankret i de relevante videnskabelige og faglige 
selskaber - for at sikre den faglige opbakning, både i forhold til at få indsamlet data, men også i forhold til at 
motivere anvendelse af resultaterne som grundlag til forbedring af klinisk praksis. Styregruppen skal også 
sikre den løbende udvikling af databasen, således at de anvendte indikatorer er i overensstemmelse med 
nyeste viden og evidens på området.  
 
De kliniske kvalitetsdatabaser på kræftområdet er tilknyttet de respektive multidisciplinære cancergrupper. 
Via denne tilknytning følger der særlige forpligtelser for disse databaser, herunder bl.a. at sikre relevant 
forskningsinfrastruktur. De multidisciplinære cancergrupper indgår i sammenslutningen DMCG.dk. 
 

3.2 Udvikling og revision af kliniske kvalitetsdatabaser 
Det er styregruppen for en given klinisk kvalitetsdatabase, der fastlægger, definerer og begrunder det faglige 
indhold, og styregruppen kan, ved udvikling, drift og godkendelse2 af kliniske kvalitetsdatabaser (herunder 
udvikling, revision og godkendelse af indikatorsæt), trække på Databasernes Fællessekretariat og 
kompetencecentrene i forhold til ekspertise inden for epidemiologi, biostatistisk, klinisk kvalitet og 
sundhedsinformatik samt akademisk og generel sekretariatsbetjening, som gives i henhold til de tildelte 
databasebevillinger.  

                                                 
2 Kliniske kvalitetsdatabaser skal godkendes af Sundhedsstyrelsen og leve op til en række basiskrav (se bilag 1) 

http://www.rkkp.dk/
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Databasens styregruppe fastlægger, ud fra et evidensbaseret grundlag, kliniske kvalitetsindikatorer3 med 
tilhørende standarder og prognostiske faktorer (indikatorsæt). Det er essentielt, at det faglige indhold 
fastsættes af kompetente fagfolk indenfor det pågældende databaseområde. Desuden at det foregår efter en 
systematisk og gennemskuelig proces, ligesom der skal være en sikring af datakvaliteten i forhold til 
registrerings- og datakomplethed. Det skal medtænkes i udarbejdelsen af kvalitetsindikatorerne, at de skal 
kunne opgøres på relevante behandlingsenhedsniveauer med henblik på, at regionerne skal kunne 
iværksætte målrettede, kvalitetsforbedrende initiativer. Desuden skal indikatorerne være veldefinerede og 
have bred opbakning i sundhedsvæsnet med henblik på anvendeligheden. Ydermere er det væsentligt, at 
data, som skal indgå i opgørelse af indikatorerne, relateres til et minimum af registrering og i videst muligt 
omfang bygger på allerede eksisterende datakilder, mhp. at mindske registreringsbyrden mest muligt.  
 
Der pågår netop nu et arbejde i regi af Sundhedsstyrelsen med at udarbejde en national skabelon for 
specifikation af population, indikatorer og variable for kliniske kvalitetsdatabaser, for at sikre den rette 
dokumentation jf. ovenfor beskrevne kriterier og en fælles terminologi på tværs af de kliniske 
kvalitetsdatabaser. Så snart skabelonen er endeligt udarbejdet vil den blive gjort tilgængelig via RKKP’s og 
Sundhedsstyrelsens respektive hjemmesider. Jf. Økonomiaftalen 2011 mellem Regeringen og Danske 
Regioner vil skabelonen efterfølgende blive taget i anvendelse gradvist for de enkelte støttede kliniske 
databaser. Det er RKKP-enhedsorganisationen, der er tovholder for udfyldelsen af skabelonen, som vil ske i 
samarbejde med de kliniske databaser. 

4.0 Afrapportering fra de kliniske kvalitetsdatabaser 
Der skal ske afrapportering og offentliggørelse fra de kliniske kvalitetsdatabaser i form af en samlet 
årsrapport (baseret på det forudgående års dataindsamling) inklusiv angivelse af registrerings- og 
datakomplethed (dækningsgrad).  

4.1 Årsrapporter 
For alle kliniske kvalitetsdatabaser foretages løbende elektronisk registrering af data på baggrund af de 
kliniske ydelser, der relaterer sig til konkrete patientforløb. Det er styregruppen for den kliniske 
kvalitetsdatabase, der er ansvarlig for datavalidering, analyse og afrapportering med support og vejledning 
fra de tilknyttede kompetencecentre jf. de tildelte bevillinger til databasen.  
Der skal ske en årlig afrapportering i form af en årsrapport (baseret på forudgående års dataindsamling) 
med opgørelse af resultater på relevante enhedsspecifikke niveauer. Indikatorresultaterne skal være 
ledsaget af en faglig skriftlig kommentering fra styregruppen forud for publicering og indeholde anbefalinger 
med forslag til kvalitetsforbedring. I bilag 3 er der en beskrivelse af en mulig metode (auditmetode) til brug 
som redskab til faglig gennemgang af resultaterne. For de databaser, som er kategoriseret som model 1 
databaser, jf. stratificeringskonceptet, er der desuden krav om, at resultaterne er ledsaget af en klinisk 
epidemiologisk og statistisk fortolkning.  
 
For at sikre at resultaterne i årsrapporten afspejler den reelle kliniske kvalitet, er det intentionen, at 
regionerne kan få tilsendt opdaterede resultatopgørelser, opgjort på baggrund af årsdatasættet, til 
gennemsyn mhp. fejl og mangler inden årsrapporten endeligt udarbejdes og kommenteres af den kliniske 
kvalitesdatabases styregruppe (Se desuden kapitel 6.6 vedr. offentliggørelse af årsrapporter samt skabelon 
for tidsplan i bilag 4). 
 
For bedst muligt at understøtte den kliniske lokale samt regionale anvendelse og opfølgning på kvalitetsdata 
fra de kliniske kvalitetsdatabaser, er det fra 2013 hensigten, at offentliggørelse af årsrapporter fra de kliniske 

 
3 Kvalitetsindikatorer kan defineres som målbare variable, der anvendes til at overvåge og evaluere behandlingskvaliteten. Indikatorer 
er således parametre, der muliggør overvågning af væsentlige delelementer i et samlet patientforløb. Indikatorer kan sjældent stå 
alene, men kan anvendes som led i en samlet faglig analyse, vurdering og fortolkning. (Kvalitetsudvikling i praksis, Mainz m.fl. 2011, 
kapitel 11).  
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kvalitetsdatabaser bliver fordelt over året, via en hensigtsmæssig forskydning af opgørelsesperioderne – dvs. 
at en årsrapport ikke nødvendigvis vil følge et kalenderår. En evt. forskydning af opgørelsesperiode vil ske i 
dialog med de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser og RKKP-enhedsorganisationen.  
 

4.1.1 standardisering af indhold  
Med henblik på at øge overskueligheden og dermed anvendelse af resultaterne er der igangsat 
standardisering af indholdet i årsrapporterne, som forventes at lette opfølgningsarbejdet i regionerne. 
Standardiseringen af årsrapporter omfatter for nuværende følgende ensartet opbygning med:  

• Indledende afsnit med resumé af de vigtigste resultater, konklusioner og anbefalinger fra 
databasens styregruppe, herunder:   
- Lever behandlingen op til de fastlagte standarder? 
- Er der klinisk betydningsfuld variation mellem resultaterne fra forskellige regioner/indberettende 

enheder (inkl. anbefalinger til regionerne ved regionale afvigelser) 
- Vurdering af den tidsmæssige udvikling af resultaterne 

• Gennemgang af patientgrundlag og opgørelse af dækningsgrad (registrerings- og datakomplethed)4 
Nationale, regionale og lokale indikatorresultater (sidstnævnte på identificerbart relevant 
behandlingsansvarligt enhedsniveau, i det omfang, det er muligt) 
- Resultaterne afrapporteres regionsvist og både i en tabelform og i relevante figurer 

• Opgørelse af indikatorresultater skal være ledsaget af klare og præcise faglige konklusioner og 
anbefalinger fra databasens styregruppe og hvor relevant, ledsaget af epidemiologiske 
bemærkninger (gælder ikke for model 2 databaser) 

• Baggrundsvariable, for opgørelse af resultater, skal fremgå af tilhørende bilag   
• Relevante supplerede analyser kan indgå i årsrapporten eller evt. udarbejdes i særskilt rapport 
• Læsevejledning (i relation til tabeller og figurer)  

 
For de tidligere NIP-databaser, vil standardiseringen ske allerede fra årsskiftet5, mens det for de resterende 
kliniske kvalitetsdatabaser vil være en proces, der i samarbejde med den interne RKKP-enhedsorganisation, 
implementeres løbende under hensyntagen til de allerede etablerede processer de kliniske kvalitetsdatabaser 
har på området.   

4.2 Fortløbende afrapportering fra databaserne til de indberettende enheder og 
relevante ledelsesniveauer 

Al erfaring viser, at kvalitetsforbedring via kliniske kvalitetsdatabaser afhænger af, om de deltagende 
indberettende enheder får hyppige tilbagemeldinger om den faglige kvalitet. Der er til de kliniske 
kvalitetsdatabaser derfor også krav om en fortløbende afrapportering og feedback til de 
behandlingsansvarlige enheder i regionerne for de væsentligste indikatorresultater samt formidling af 
indikatorresultater til de respektive ledelsesinformationssystemer (LIS) i regionerne via en generisk 
datamodel, hvor relevant. Det primære formål med den fortløbende afrapportering er at give klinikerne på 
de behandlingsansvarlige enheder indsigt i egen behandlingskvalitet og kvalitetsudvikling – dvs. graden af 
indikatoropfyldelse, patientregistreringen og kompletheden af data. Klinikerne kan således kontinuerligt følge 
op på egne data og hvor relevant, sikre at de indberettede data afspejler den reelle kliniske kvalitet. 
Desuden er formålet med den løbende afrapportering til ledelsesinformationssystemerne at sikre behovet for 
ledelsesmæssig opfølgning og involvering.  
 

 
4 Opgørelse af dækningsgrad: opgørelse af, hvor stor en andel af relevante patienter, er registreret i databasen 
(registreringskomplethed) og hvor komplet er registreringen af data på de respektive patienter (datakompletheden).  
5 Der er igangsat udvikling mhp. standardiseret format af årsrapporterne og 1. prototype og blev i efteråret 2011 udsendt til regionerne 
(for området fødsler). Prototypen er nu ved at blive evalueret mhp udarbejdelse af endelig ”skabelon”.    
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For nuværende er der krav om minimum kvartalsvis afrapportering af udvalgte indikatorresultater. RKKP-
enhedsorganisationen vil dog arbejde på, at de kliniske kvalitetsdatabaser senest fra 2013 vil skulle 
påbegynde månedlig afrapportering til regionerne (startende med model 1 databaserne). Afhængig af den 
kliniske kvalitetsdatabases individuelle populationsstørrelser og udvalgte indikatorer, vil denne afrapportering 
kunne bestå af både aggregerede indikatorresultater, inklusiv relevante lister med nøgletal (se senere), eller 
kun bestå af udsendelse af f.eks. mangellister (oversigtslister), hvor løbende opgørelse og afrapportering af 
indikatorresultater ikke giver faglig mening (f.eks. langtidsoverlevelse, lille population mv.) Afvejning af, hvor 
ofte og hvad den kliniske kvalitetsdatabase skal afrapportere sker i dialog med RKKP-enhedsorganisationen.  
 
I forhold til afrapportering af data samt en gennemgang af mulige redskaber til brug ved arbejdet med 
kvalitetsdata henvises til ”Klinisk Kvalitetshåndbog – Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med 
forbedring af kræftafdelinger”, Kræftens Bekæmpelse, Maj 2011. Håndbogen vil medfølge som bilag til 
nærværende rammebeskrivelse (bilag 7, vedhæftet særskilt),  
 

4.2.1 Hvem der ansvarlig for den løbende afrapportering 
Det er den respektive kliniske kvalitetsdatabase, som er overordnet ansvarlig for den løbende afrapportering 
– men med support og vejledning fra kompetencecentrene (herunder evt. også hjælp til dataforsendelse) i 
henhold til de bevilgede puljemidler.  
 

4.2.2 Lister med nøgletal  
For både at sikre, at alle – og de rette – patienter inkluderes i en given kvalitetsdatabase 
(registreringskomplethed) samt at kvaliteten af de data, som registreres til den kliniske kvalitetsdatabase, 
afspejler den kliniske praksis, er det væsentligt at indberetning til den kliniske kvalitetsdatabase sker i 
forlængelse af den kliniske ydelse (dvs. tidstro registrering).  
For at understøtte dette, kan der i tilstød til afrapportering af indikatorresultater udarbejdes lister med 
nøgletal på behandlingsenhedsniveau til anvendelse i afdelingerne. Dette vil give en samlet oversigt over 
afdelingens indrapportering af data og antallet af patienter6 til kvalitetsdatabasen samt hvor der er 
konstateret eventuelle fejl eller mangler. Hvilken type af løbende afrapportering, der vil finde sted, afhænger 
af den enkelte kliniske kvalitetsdatabases fokusområde. Regionale tilbagemeldinger vedr. konstatering af 
evt. fejl- og mangler sker til den kliniske kvalitetsdatabases kontaktperson, som sørger for at videreformidle 
henvendelsen til rette instans.  
 
Det er væsentligt, at man lokalt følger op på de fortløbende afrapporteringer med henblik på at sikre, at 
resultater fra den kliniske kvalitetsdatabase afspejler den reelle kvalitet. For nuværende bliver den 
fortløbende afrapportering, for visse databaser, stillet til rådighed for alle relevante parter i regionerne via 
elektroniske afrapporteringsplatforme (ex. fildelings – eller analyseportal) og/eller via LIS, mens andre 
kliniske kvalitetsdatabaser fremsender lister via mail/fax.   
 
For nuværende får regionerne udsendt en meddelelse fra databasens kontaktperson, når en fortløbende 
afrapportering, for en given klinisk kvalitetsdatabase, er tilgængelig. Hensigten er dog, at den løbende 

 
6 For de kliniske kvalitetsdatabaser, der benytter anden datakilde end Landpatientregistret (LPR) (fx indberetning via KMS), udarbejdes 
fortløbende opgørelser over antallet af patienter, der på det aktuelle tidspunkt er indberettet til den kliniske kvalitetsdatabase samt 
hvilke patienter, der ifølge LPR, måske burde være indberettet til databasen. For de kliniske kvalitetsdatabaser, der udelukkende 
anvender data fra LPR kan denne metode ikke benyttes. I stedet kan der ske sammenligning af antallet af patienter registreret til 
databasen mod befolkningsgrundlaget eller sammenholde antallet af registrerede patienter mod incidensen/prævalensen på området. 
Alternativt kan man foretage en analyse af, om kodepraksis på enhedsniveau er forskellig i forhold til resten af landet. Der kan således 
være flere metoder til at opgøre registreringskomplethed og brug de forskellige metoder bør ske i dialog mellem den kliniske 
kvalitetsdatabase og det tilknyttede kompetencecenter. 
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afrapportering bliver systematiseret og der arbejdes internt i RKKP-enhedsorganisationen frem imod én 
fælles afrapporteringsform (se bilag 5 vedr. generisk model for udveksling af kvalitetsdata) og mere 
hensigtsmæssige standardiserede procedurer for udmeldelse, hver gang et datasæt er tilgængeligt.    
 

4.2.3 De kliniske kvalitetsdatabasers indberetningssystemer  
For de kliniske kvalitetsdatabaser, som ikke bruger LPR-data, benyttes flere forskellige særskilte 
indberetningssystemer (bl.a. Klinisk Målesystem, Topica mv.). Henvendelse om brugeroprettelse og lokale 
fejlmeldinger i disse systemer vil skulle foregå i regionalt regi, eksempelvis via IT-afdelingerne.   
 
Det er primært ved problemer eller spørgsmål i forhold til den fortløbende afrapportering eller vedrørende 
indberetning og registreringsproblematikker, at der kan der ske kontakt til den respektive kliniske 
kvalitetsdatabasers kontaktperson, som vil sørge for at videreformidle henvendelsen til rette instans, hvis 
problemstillingerne ikke kan afklares i regionalt regi.  
  
For nogle kliniske kvalitetsdatabaser er der etableret mulighed for, at de kliniske enheder kan give en 
elektronisk tilbagemelding på de fortløbende opgjorte registreringskomplethedslister, hvis der efter et fagligt 
skøn er patientforløb, der er irrelevante at inkludere i den kliniske kvalitetsdatabase og dermed i 
komplethedsopgørelsen. Dette vil indtil videre fortsætte uændret. 
 

 
5.0 Regional opfølgning   
Formålet med de kliniske kvalitetsdatabaser er at skabe et dokumenteret grundlag for at udvikle og sikre 
god behandlingskvalitet til gavn for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Dermed bør regionerne, med 
afsæt i data fra de kliniske kvalitetsdatabaser, udarbejde procedurer for regional opfølgning på resultaterne i 
såvel årsrapporterne som den fortløbende afrapportering. De regionale procedurer for anvendelse af data fra 
de kliniske kvalitetsdatabaser skal udarbejdes og sikres både i direkte klinisk regi og i relevant ledelsesregi 
(direktion/sygehus- og afdelingsledelse).  
 
Årsrapporterne indeholder faglige vurderinger og anbefalinger og skal således være et ekstra redskab til den 
kontinuerlige kvalitetsudvikling i egen kliniske enhed. Årsrapporten giver et udgangspunkt for, at man i 
regionerne vurderer, om resultaterne giver anledning til lokalt at ændre praksis og arbejdsgange i forhold til 
de udvalgte aktiviteter databasen overvåger inden for undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering, 
ventetider mv.. Dette fordrer, at der i regionerne gennemføres systematisk opfølgning på resultaterne i 
årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Dette omfatter, at der regionalt/lokalt foretages en 
sundhedsfaglig fortolkning og vurdering af resultaterne og udarbejdelse af konkrete forslag til 
forbedringstiltag, inklusive handleplaner, som bringes videre til de ansvarlige ledelser.  

5.1 Metoder til anvendelse og opfølgning af kvalitetsdata  
Afhængig af de kliniske kvalitetsdatabaser kan der være forskellige tilgange til, hvordan der mest 
hensigtsmæssigt sker opfølgning på data. Det er op til regionerne selv at vurdere hvilke metoder, der tages i 
anvendelse for at sikre en hensigtsmæssig og systematisk opfølgning på resultaterne fra hhv. måneds- og 
kvartalsrapporter og årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser.  
 
Hvad angår årsrapporter anbefales det for de kliniske kvalitetsdatabaser, der indbefattes af følgende 
parametre, at der i regionerne foretages en systematisk faglig gennemgang og fortolkning af resultaterne 
(audit) i årsrapporten:  
Kliniske kvalitetsdatabaser som:  

• Involverer flere sektorer (er tværsektoriel),  
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• Har et højt volumen (mere end 3 indberettende enheder pr. region) 
• Har flere lægespecialer involveret  
• Har høj grad af kompleksitet  
• Er under implementering 

 
De ovenstående parametre kendetegner for hovedpartens vedkommende de kliniske kvalitetsdatabaser, som 
er kategoriseret som model 1 databaser. RKKP-enhedsorganisationen anbefaler hertil, at der for alle kliniske 
kvalitetsdatabaser, som omfatter ovenstående parametre eller er kategoriseret som model 1 databaser, 
foretages en regional kvalitativ audit (se nedenfor og bilag 6), for at sikre en systematisk faglig gennemgang 
og fortolkning af resultaterne i årsrapporten., 
 
Flere metoder kan anvendes i den regionale opfølgning på data vedrørende behandlingskvaliteten. En måde 
at strukturere processen på, er ved at gennemføre regional kvalitativ audit på baggrund af de kvantitative 
data fra en given årsrapport. Fordelen ved denne metode er, at resultaterne ikke ’står alene’, men ledsages 
af fagfolkenes kommentarer og forklaringer i forhold til behandlingskvaliteten og på denne baggrund 
synliggør de evt. nødvendige forbedringstiltag og muligheder.   
 
Foruden audit, findes der andre kvalitetsudviklingsmetoder til opfølgning og anvendelse af kvalitetsdata - ex.  
gennembrudsmetoden, der baserer sig på at implementere kendt viden i praksis, og multidimensionelle 
metoder, hvor indførelse af nye kliniske tiltag i flere led i patientforløbet kan højne behandlingskvaliteten (fx 
indførelse af perioperative plejeplaner og retningslinjer). For nogle kliniske kvalitetsdatabaser faciliteres 
kvalitetsudvikling også via de faglige netværk (specialeråd mv.).     
 
I nærværende rammebeskrivelse er der i bilag 3 og 6 medtaget en beskrivelse til gennemførelse af 
auditmetoden på henholdsvis regionalt og nationalt niveau. Det er endvidere hensigten, at der i løbet af 
2012/2013 udarbejdes en vejledning til fortolkning af mortalitetsresultater.  

5.2 Tidsplaner i forhold til afrapportering af årsrapport  
En forudsætning for optimal udnyttelse af årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser, og ageren på 
data herfra, er, at der foreligger fastlagte, konkrete og detaljerede tidsplaner for afrapporteringerne, inklusiv 
de involverede arbejdsopgaver og aktiviteter, dette involverer,  
Afrapportering fra alle de kliniske kvalitetsdatabaser bliver fordelt henover kalenderåret via forskydning af 
opgørelsesperioderne. Der arbejdes således frem mod, at de kliniske kvalitetsdatabaser, i samarbejde med 
den interne RKKP-enhedsorganisation, får udarbejdet tidsplaner med information om udsendelse og 
offentliggørelse af årsrapporter fra de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser, således at der regionalt og lokalt 
kan planlægges og gennemføres de relevante kvalitetsaktiviteter – og med kalkuleret mulighed for, at dette 
kan finde sted, inden selve offentliggørelsen af årsrapporten på sundhed.dk. For 2012, som må betragtes 
som et overgangsår, vil der dog formegentlig blive tale om overlap i udgivelsen af årsrapporter fra de mange 
kliniske kvalitetsdatabaser, hvor mange forventes at udkomme i slutningen af 2012. 
 
For overgangsåret 2012 vil tidsplanerne, for de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser, blive informeret ud til 
regionerne via de kliniske kvalitetsdatabasers primære kontaktperson. For at understøtte regionerne, vil 
Databasernes Fællessekretariat dog fra 2013 kunne koordinere og udarbejde en oversigt for afrapportering 
fra alle de kliniske kvalitetsdatabaser, som løbende ville blive opdateret i takt med at tidsplanerne bliver 
fastlagt. For at sikre, at regionerne har den fornødne tid til at iværksætte regionale tiltag, bør tidsplanerne 
udmeldes senest 3 måneder før der foreligger en årsrapport.  
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6.0 Offentliggørelse af årsrapporter 
Der er krav om, at årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser offentliggøres. Formålet med dette, er at 
give offentligheden (borgere, patienter, fagfolk, politikere, pressen mv.) indblik i, hvor god kvaliteten af 
undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering er på forskellige sygdoms-/databaseområder i det danske 
sundhedsvæsen.  
 
Jf. kapitel 4 arbejdes der således hen imod offentliggørelse af én samlet rapport pr. database, med nationale 
og regionale/lokale resultater, kommenteret af databasens faglige styregruppe (inkl. de epidemiologiske 
kommentarer). Det er ligeledes hensigten, at alle årsrapporter efterfølgende skal offentliggøres på samme 
portal (www.sundhed.dk) for at give et overblik og øge tilgængeligheden af rapporterne for offentligheden.  
 
I forhold til offentliggørelsestidspunktet skal der fra databasens styregruppe tidsmæssigt tages højde for, at 
regionerne med de respektive behandlingsenheder, såvel som relevante ledelser og kvalitetsorganisationer, 
forinden har mulighed for at gennemgå egne resultater inden offentliggørelse (se nedenfor).  
 
Det er således hensigten at følgende tiltag igangsættes i relation til offentliggørelse: 

• De kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper udarbejder, i samarbejde med Kompetencecentrene og 
Databasernes Fællessekretariat, en tidsplan, der nøje beskriver faser i afrapporteringsforløbet inkl. 
tidsfrister for indberetning, analyser, audit eller anden aktivitet, systematisk datagennemgang og 
offentliggørelse. Tidsplanen sendes til regionerne mph. den videre regionale planlægning og 
anvendelse af data  

• Der arbejdes frem imod, at afrapportering i form af årsrapporter fordeles over hele året, for at 
optimere regionernes opfølgningsmuligheder. Databasernes Fællessekretariat udarbejder en samlet 
oversigt til regionerne, der publiceres på www.rkkp.dk.  

• For at sikre at data til årsrapporten afspejler den reelle kliniske kvalitet, vil regionerne få mulighed 
for at få tilsendt opdaterede resultatopgørelser, opgjort på baggrund af årsdatasættet, til 
gennemsyn mhp. fejl og mangler inden årsrapporten endeligt udarbejdes og kommenteres af den 
kliniske kvalitetsdatabases styregruppe 

• Der offentliggøres, jf. ovenstående, kun én samlet rapport pr. database pr. år, med nationale og 
regionale/lokale resultater, ledsaget af konklusioner og anbefalinger fra databasens faglige 
styregruppe (og for visse databaser også indeholdende klinisk epidemiologiske kommentarer) 

• Datoen for offentliggørelse skal annonceres i tidsplanerne, og vil finde sted ca. 4 uger efter 
udsendelse af den, af styregruppen, kommenterede og godkendte årsrapport til regionerne  

• 4 uger efter den kommenterede årsrapport foreligger, offentliggør Databasernes Fællessekretariat/ 
den kliniske kvalitetsdatabase resultaterne på sundhedsvæsnet fælles portal, www.sundhed.dk 

• Særligt borgerrettet formidling af årsrapport udarbejdes af Kompetencecenter Vest for de kliniske 
kvalitetsdatabaser, der allerede har indarbejdet denne formidlingsprocedure  

 
Denne systematik, i forhold til udarbejdelse af årsrapporter og offentliggørelse, bevirker at den interne 
RKKP-enhedsorganisation vil kunne være behjælpelige med og betjene alle de kliniske kvalitetsdatabaser i 
forhold til offentliggørelsesprocesserne. Samtidig vil det give regionerne de bedst mulige vilkår for opfølgning 
på de mange årsrapporter, som udgives at de kliniske kvalitetsdatabaser.  
Det kan på sigt desuden være relevant at overveje en systematik i offentliggørelse på tværs af de kliniske 
kvalitetsdatabaser – eksempelvis at beslægtede databaser stiler mod samme offentliggørelsestidspunkt.   
 
Fremadrettet bør det desuden overvejes om der skal udarbejdes en generel borgerrettet formidling for alle 
kliniske kvalitetsdatabaser (f.eks. som en forenklet opsummering af de vigtigste resultater og budskaber, 
som kan ledsage de respektive årsrapporter).   

http://www.sundhed.dk/
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6.1 Regional offentliggørelse 
Som tidligere nævnt vil alle årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser blive offentliggjort på 
www.sundhed.dk. Resultaterne i årsrapporterne er ledsaget af skriftlige faglige kommentarer og anbefalinger 
til regionerne fra databasestyregrupperne. I det omfang regionerne måtte ønske det, kan regionen selv 
forestå offentliggørelse af egne, regionale kommentarer til resultaterne i årsrapporterne.  

 

7.0 Forslag til mulig regional organisering og 
ansvarsfordeling 
Regionerne har ansvaret for at planlægge og organisere opfølgningen på dataanvendelsen fra de kliniske 
kvalitetsdatabaser, og nedenstående afsnit skal betragtes som overordnede anbefalinger for god praksis og 
videndeling i forhold til det regionale arbejde. Regionerne kan således gøre brug af de nedenfor beskrevne 
erfaringsbaserede anbefalinger, men skal således også selv udarbejde mere specifikke og 
handlingsorienterede drejebøger for organiseringen og ansvars- og opgavevaretagelse vedrørende arbejdet 
med alle de kliniske kvalitetsdatabaser.  
 
Central koordinerende instans 
I hver region udpeges en central, koordinerende instans, der kan varetage og er ansvarlig for den 
overordnede formidling og kommunikation mellem regionen og sygehusene og de primære kontaktpersoner 
samt sørger for at videredistribuere relevante informationer mv. lokalt i regionen til sygehus- og 
afdelingsledelse, sygehuskontaktpersonerne og afdelingernes nøgleperson(er). 
 
Ansvarsområder/opgaver for den centrale regionale instans: 

• Sikre overblik over alle relevante dataindberettende enheder i regionen og, at de indberetter til de 
relevante kliniske kvalitetsdatabaser 

• Medvirke til at sikre den regionale registrerings- og datakomplethed (bl.a. via den løbende feedback 
fra de kliniske kvalitetsdatabaser til de kliniske enheder, der har indberetningspligt) 

• Modtage materiale, informationer mv. fra RKKP-enhedsorganisationen til lokal 
opfølgning/videreforsendelse til sygehuskontaktpersoner, nøglepersoner, de relevante 
ledelsesniveauer og andre relevante personer (rapporter, registreringsskemaer, tidsplaner o.a.) 

• Distribuere og sikre, at alle relevante parter i regionen (afdelingsledelser, sygehusledelser, 
kvalitetsnøglepersoner) modtager årsrapporter og den fortløbende afrapportering fra databaserne  

• Koordinere den regionale (tværfaglige) auditorganisation eller sikrer anden systematisk opfølgning 
på resultaterne i årsrapporterne både på relevant klinisk og ledelsesmæssigt niveau. 

• Dokumentere regionale igangsatte forbedringsaktiviteter på baggrund af resultaterne i 
årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser 

• Være tovholder for den regionale tilbagemelding til RKKP-enhedsorganisationen herunder 

o Sikre dialogen og koordineret formidling af forespørgsler fra regionen til de kliniske 
kvalitetsdatabasers styregrupper via kontaktpersonerne   

7.1 Overordnede opgaver - sygehusniveau 
Alle afdelinger (dataindberettende enheder), hvorfra der indberettes data til de kliniske kvalitetsdatabaser, 
bør udpege nøglepersoner. Afdelingerne vurderer selv, hvor mange nøglepersoner der skal udpeges, for at 
etablere hensigtsmæssige arbejdsgange, sikre forankring og kontinuitet i arbejdet med data for de konkrete 
kvalitetsdatabaser samt den relevante kommunikation herom.  
Det anbefales, at de enkelte afdelingers nøglepersoner repræsenterer en erfaring, der gør, at personen 
varetager et selvstændigt klinisk ansvar samt har interesse for og indsigt i klinisk kvalitetsudvikling, 
opfølgning på kvalitetsdata og akkreditering. Nøglepersonerne kan være en læge eller en sygeplejerske, evt. 

http://www.sundhed.dk/
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fysio-/ergoterapeut, dvs. centrale fagpersoner i relation til patientforløbet og dataindsamlingen for det 
pågældende databaseområde, gerne suppleret med repræsentanter fra sekretærgruppen. Nøglepersonerne 
deler visse ansvarsområder og konkrete opgaver med afdelingsledelsen.   
 
Sygehusledelsen 
Sygehusledelsen er ansvarlig for at: 

• Sikre de overordnede rammer på sygehuset for det lokale arbejde med de kliniske 
kvalitetsdatabaser, der relaterer sig til patientbehandlingen på det pågældende sygehus 

• Sikre implementering af kvalitetsstrategi og handleplaner vedtaget regionalt 

• Sikre, at sygehuset har et samlet overblik over den kliniske kvalitet og agerer tidsmæssigt relevant 
på den fortløbende kvalitetsovervågning i ledelsesinformationssystemerne.  

• De relevante ledelsesniveauer på sygehuset handler og følger op på resultaterne fra de kliniske 
kvalitetsdatabaser  

Sygehuskontaktperson (sygehuskoordinator)  
På de fleste sygehuse er der etableret en tværgående sygehuskontaktperson/koordinator i relation til 
sygehuset kvalitetsarbejde. Sygehuskontaktpersonen kan være placeret i sygehusets lokale kvalitetsenhed 
og fungerer som formidlings- og kommunikationsled mellem den centrale regionale instans, sygehusledelsen 
og klinikerne (afdelingsledelsen og nøglepersonerne på de respektive afdelinger) i relation til arbejdet med 
kliniske kvalitetsdatabaser. 

Sygehuskontaktpersonen er ansvarlig for at:  
• Sikre et overblik på sygehusniveau over alle relevante kliniske kvalitetsdatabaser for det pågældende 

sygehus, og i samarbejde med den centrale regionale instans, at identificere alle relevante enheder 
på eget sygehus og medvirke til, at de indberetter data til disse databaser 

• Formidle information mellem den centrale, regionale instans og relevant personale/ledere på eget 
sygehus – herunder sikre én samlet tilbagemelding fra sygehuset til den centrale regionale instans 
vedr. diverse forespørgsler (kommentarer, anbefalinger og forslag) til databasernes styregrupper 

• Koordinere og deltage i lokale auditaktiviteter og andre regionale/lokale systematisk opfølgende 
kvalitetsudviklingsaktiviteter  

 
Afdelingsledelsen 
Afdelingsledelsen er ansvarlig for at: 

• Have fokus på den fortløbende kvalitetsovervågning og sikre, at der sker identificering af 
kvalitetsproblemer mhp. kvalitetsforbedrende tiltag (fx udarbejdelse af handleplaner i samarbejde 
med nøglepersonerne og sygehuskontaktpersonen) 

• At formidle kvalitetsresultater fra databaserne til personalet i egen afdeling og til 
direktionen/sygehusledelsen 

• Prioritere nødvendige ressourcer til dataindsamling og indberetning til de relevante kliniske 
kvalitetsdatabaser  

• At deltage i de lokale kvalitetsudviklingsaktiviteter, fx lokale kliniske audits (på hospitalsniveau) og 
evt. i regionale kliniske audit samt evt. andre kvalitetstiltag 

Nøgleperson(er) 
Nøglepersonen(er) er i samarbejde med afdelingsledelsen ansvarlig for at: 

• Modtage og formidle årsrapporter og den fortløbende afrapportering fra de kliniske 
kvalitetsdatabaser, sammen med afdelingsledelsen, med henblik på:  

o Fortløbende kvalitetsovervågning i egen afdeling  

o Identifikation af indikatorområder, der kræver kvalitetsforbedrende tiltag i egen afdeling 

• Iværksætte hensigtsmæssige processer i den kliniske hverdag/skabe rutiner for indberetning til de 
kliniske kvalitetsdatabaser 

• deltage i de lokale kvalitetsudviklingsaktiviteter  
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• Sørge for tilbagemelding til den centrale, regionale instans med kommentarer, anbefalinger og 
forslag fra klinikerne og afdelingsledelse til databasernes styregrupper (evt. i samarbejde med eller 
via sygehuskontaktpersonen). 

 

8.0 De kliniske kvalitetsdatabaser, dataejerskab og 
forskning 
 
For kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt som offentlige registre, ligger ansvaret i forhold til 
Datatilsynets og dermed det formelle ejerskab, hos de regioner, hvor databasen er forankret. Den enkelte 
region/dataindberettende enhed har som udgangspunkt ubegrænset adgang til egne rådata. Indtil data er 
offentliggjort, tilhører data udelukkende de dataindberettende enheder/regionerne.  
 
For at sikre en ensartet adgang til og forskningsmæssig anvendelse af data fra de kliniske kvalitetsdatabaser 
(forskningsservice, regler mv.) er der i regi af det Rådgivende Forum nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
komme med forslag til principper for anvendelse af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser 
samt hvordan der sikres en principiel åben adgang til databaser/data som er finansieret af offentlig regi. 
 
Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet primo 2013 og udmøntes i en vejledning, som vil beskrive 
følgende: 

• Krav til forsknings- og udviklingsprojekter 
• Beskrivelse af betingelser for levering af udtræk fra de kliniske kvalitetsdatabaser 
• Beskrivelse af sagsbehandlingen – ansøgningsprocedure ved ansøgning om udtræk 
• Retningslinjer for medforfatterskab jf. Vancouverreglerne 
• Tilbud om rådgivningsfunktion  
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9.0 Bilag  

Bilag 1: Betingelser for de kliniske kvalitetsdatabaser  
Basiskrav 
Der er formuleret en række basiskrav fra Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen til kliniske 
kvalitetsdatabaser med henblik på at koordinere den samlede indsats i kvalitetsmonitorering af behandlingen 
i sundhedsvæsnet. Basiskravene til de kliniske kvalitetsdatabaser beskriver de krav, der stilles til databaserne 
for at kunne få støtte fra regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet. Basiskravene omfatter 
sundhedsfaglige, organisatoriske og informatiske krav samt krav vedr. offentliggørelse og afrapportering. (se 
de til enhver tid gældende basiskrav på (www.regioner.dk). Desuden lægges vægt på, at kvalitetsdatabasen 
kan medvirke til at løfte behandlingskvaliteten for det pågældende område og dermed kan understøtte 
kvalitetsudvikling i regionerne. Basiskravene specificerer således en række ensartede minimumskrav, som 
databaserne skal efterleve, for at kunne komme i betragtning til og modtage støtte fra regionernes 
databasepulje.  
 
Basiskravene blev sidst revideret i 2007 og er planlagt revideret igen i snarlig fremtid, bl.a. i forhold til det 
nyudviklede stratificeringskoncept. Revision af basiskravene vil foregå i et samarbejde mellem 
Sundhedsstyrelsen og RKKP-enhedsorganisationen og med efterfølgende godkendelse af 
regionssundhedsdirektørkredsen/Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.  
 
Stratificeringskonceptet 
Kliniske kvalitetsdatabaser kan søge om puljemidler til drift og udvikling via regionernes udviklingspulje for 
klinisk kvalitet (som udmøntes i et bevillingsbrev med beskrivelse af hvilke midler/ydelser den kliniske 
kvalitetsdatabase har fået tildelt). Med henblik på RKKP-styregruppens prioritering og udmøntning af 
puljemidler til drift og udvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser er der hertil udarbejdet et 
stratificeringskoncept til at karakterisere de kliniske kvalitetsdatabaser og de tilknyttede ydelsesbehov og 
krav. Konceptet indebærer, at der udover basiskravene også differentieres i krav og forventninger til de 
enkelte databaser, og i forlængelse heraf en differentiering i de ydelser, som databaserne stilles til rådighed 
fra de fem kompetencecentre. Databaserne kategoriseres efter 2 stratificeringsgrupper, henholdsvis model 1 
og 2 databaser, ud fra sygdoms- eller indsatsområdernes karakter, kompleksitet, størrelse og alvorlighed, 
hvortil der er angivet forskellige krav og ydelser. Visse databaser kan dog være svære at definere, hvorfor 
de er uden for kategori eller er kategoriseret mellem de to modeller (stratificeringskonceptet kan ses på 
www.rkkp.dk).  
 
Godkendelse af databaser 
Alle kvalitetsdatabaser skal godkendes af Sundhedsstyrelsen jf. bekendtgørelse nr. 459 af 16/5 2006 og 
bekendtgørelse nr. 1725 af 21/12 2006.  
At databasen lever op til basiskravene stilles som en forudsætning for godkendelse af databasen af 
Sundhedsstyrelsen, idet basiskravene afspejler og uddyber de lovbestemte krav til Sundhedsstyrelsens 
godkendelse af kvalitetsdatabasen. Som udgangspunkt godkendes en database for en treårig periode, men 
der kan være særlige tilfælde, hvor der fastsættes en kortere godkendelsesperiode end 3 år, ligesom 
godkendelsen kan trækkes tilbage, såfremt grundlaget for godkendelse ændres i perioden7. Det er desuden 
en betingelse for godkendelse, at databasen er anmeldt til datatilsynet, og der indhentes en udtalelse fra 
datatilsynet, inden der iværksættes behandling af oplysningerne. Det er de respektive regioner, som er 
dataansvarlig myndighed, og således er ansvarlig for, at kvalitetsdatabasen overholder reglerne for 
sikkerhed i databehandling.  

 
7 Evt. ændringer skal fremsendes til Sundhedsstyrelsen til nærmere vurdering.  

http://kategori/
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Alle behandlende enheder, inden for det område en klinisk kvalitetsdatabase dækker, har pligt til at 
indberette data for de pågældende patienter, hvortil der er oprettet en klinisk kvalitetsdatabase. Dette 
gælder for alle hospitalsafdelinger inkl. privathospitaler, og for praktiserende læger, speciallæger og øvrige, 
der arbejder i den primære sundhedstjeneste med databasens sygdomsområde. Indberetning til de 
godkendte kliniske databaser kan ske uden samtykke fra patienten8.   
 
Såfremt en klinisk kvalitetsdatabase får afslag på driftsstøtte fra regionernes puljemidler, vil det ikke længere 
være muligt for databasen at trække på faglig og teknisk støtte fra kompetencecentrene. Ligesom 
behandlingsenhederne bør stoppe indberetning til databasen.  

 
8  Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser (BEK nr. 1725 af 21/12/206) 
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BILAG 2: Kontaktpersoner for de enkelte kliniske kvalitetsdatabaser 
 
Der er kun anført databaser, der har modtaget driftsstøtte i 2012 fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk 
Kvalitet.  

Database Kompetencec
enter 

Kontaktperson (se 
mailadresser nederst i 
dokumentet) 

Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Database 
(BupBasen) KCEB-Syd 

Udpegning af kontaktperson 
afventer afslutning af den 
pågående reorganisation  

Dansk Lever-galdevejscancer Database(DLGCD) KCEB-Syd 
Udpegning af kontaktperson 
afventer den pågående etablering 
af databasen 

Dansk Lungecancer Register (DLCR) KCEB-Syd Anders Green  

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) KCEB-Syd Henriette Engberg 
indtil 5/3 2012: Bente Nørgaard 

Dansk Neuroonkologisk Register (DNOR) KCEB-Syd Anders Green   

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) KCEB-Syd Henriette Engberg 
indtil 5/3 2012: Bente Nørgaard 

Dansk Urogynækologisk Database (DUGA) KCEB-Syd Jesper Kjær Hansen  

DanBio KCKS- Øst Lasse Nørgaard 

Dansk Anæstesi  Database (DAD) KCKS- Øst Lasse Nørgaard 

Dansk Blærecancer Database (DBCR) KCKS- Øst Ole Terkelsen 

Dansk Diabetes Database  
• Dansk Register for børne- og 

ungdomsdiabetes 
• Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for 

screening af diabetisk retinopati og 
maculopati 

KCKS- Øst Lasse Nørgaard 

Dansk Hernie Database KCKS- Øst Ole Terkelsen 

Dansk Hjerteregister (DHR) KCKS- Øst Lasse Nørgaard 

Dansk Hysterektomi Database (DHD) (incl. 
Integreret hysteroskopidatabase) KCKS- Øst Ole Terkelsen 

Dansk Kolorektal Cancer Database (KRC) KCKS- Øst Ole Terkelsen 

Dansk Melanom Gruppe KCKS- Øst Thor Schmidt 

Dansk Palliativ database (DPD) KCKS- Øst Thor Schmidt 

Danske Gynækologisk Cancer Database (DGCD) KCKS- Øst Edzard Domela 

Den Hæmatologiske Fællesdatabase KCKS- Øst Ole Terkelsen 

Føtalmedicinsk Database (FØTO) KCKS- Øst Lasse Nørgaard 

Landsdækkende Database for Geriatri (GER) KCKS- Øst Thor Schmidt 
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Landsregistret Karbase KCKS- Øst Søren Vingtoft 

Tidlig Graviditet og Abort (TIGRAB) KCKS- Øst Ole Terkelsen 

Akut kirurgi databasen  KCKS-Vest Line Riis Jølving 

Danish Head and Neck Cancer Database (DAHANCA) - Databasernes Fællessekretariat 

Dansk Apopleksiregister  KCKS-Vest Annette Ingeman 

Dansk Brystcancer Register (DBCR) - Databasernes Fællessekretariat 

Dansk Børnecancer Register KCKS-Vest Susanne Stenkær 

Dansk Depressionsdatabase  KCKS-Vest Susanne Stenkær 

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikel-karcinom 
Database KCKS-Vest Susanne Stenkær 

Dansk Fedmeregister KCKS-Vest Annette Ingeman 

Dansk Intensiv Database KCKS-Vest Susanne Stenkær 

Dansk kvalitetsdatabase for fødsler  KCKS-Vest Line Riis Jølving 

Dansk Kvalitetsdatabase for 
Livmoderhalskræftscreening KCKS-Vest Line Riis Jølving 

Dansk Kvalitetsdatabase for mammografiscreening KCKS-Vest Line Riis Jølving 

Dansk Transfusionsdatabase KCKS-Vest Tenna Hassert Nielsen 

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære frakturer KCKS-Vest Anne Hjelm 

Dansk Diabetes Database  
• Dansk Voksendiabetes Database KCKS-Vest Susanne Stenkær 

Database for Tumorer i øjne - Databasernes Fællessekretariat 

Den Nationale Skizofrenidatabase KCKS-Vest Line Riis Jølving 

Den Ortopædiske Fællesdatabase (DOF):  
 Dansk Skulderalloplastik Register 
 Dansk Korsbåndsregister  
 Dansk Hoftealloplastik Register 
 Dansk Knæalloplastik Register 

KCKS-Vest Anne Hjelm 

Fælles kardiologisk database:  
 Hjerteinsufficiens databasen  
 Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase 

KCKS-Vest Anne Nakano 

Klinisk database for Non-melanom hudkræft (NMSC)  - Databasernes Fællessekretariat 

KOL, sekundærsektor & Dansk Register for Kronisk 
Obstruktiv Lungesygdom KCKS-Vest Tenna Hassert Nielsen 

Prostatadatabase (ProsBase) KCKS-Vest Tenna Hassert Nielsen 

Register for Uro-onkologisk Fællesdatabase:  
 Prostatacancer (DAPROCA)  
 Testiscancer (DATECA)  
 Peniscancer (DAPECA)  

KCKS-Vest Tenna Hassert Nielsen 
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 Nyrecancer (DARENCA) 

Sarkom - Databasernes Fællessekretariat 

Sclerosebehandlingsregistret (DMSG)  - Databasernes Fællessekretariat 

E-mailadresser, kontaktpersoner: 
 
Databasernes Fællessekretariat: annhan@rm.dk
Edzard Domela: edzard.domela@regionh.dk
Henriette Engberg: Henriette.Engberg@ouh.regionsyddanmark.dk
Anders Green: Anders.Green@ouh.regionsyddanmark.dk
Jesper Kjær Hansen: jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk
Anne Hjelm: Anne.Hjelm@stab.rm.dk
Annette Ingeman: Annette.Ingeman@stab.rm.dk
Line Riis Jølving: Line.Joelving@stab.rm.dk
Anne Nakano:  Anne.Nakano@stab.rm.dk
Tenna Hassert Nielsen: Tenna.Nielsen@stab.rm.dk
Bente Nørgaard: bente.noergaard@ouh.regionsyddanmark.dk
Lasse Nørgaard: lasse.noergaard@regionh.dk
Ole Terkelsen: ole.boye.fjord.terkelsen@regionh.dk
Thor Schmidt: thor.schmidt@regionh.dk
Susanne Stenkær: Susannestenkaer.Ravnkilde@stab.rm.dk
Søren Vingtoft: soeren.vingtoft@regionh.dk

mailto:annhan@rm.dk
mailto:edzard.domela@regionh.dk
mailto:Henriette.Engberg@ouh.regionsyddanmark.dk
mailto:Anders.Green@ouh.regionsyddanmark.dk
mailto:jesper.kjaer.hansen@ouh.regionsyddanmark.dk
mailto:Anne.Hjelm@stab.rm.dk
mailto:Annette.Ingeman@stab.rm.dk
mailto:Line.Joelving@stab.rm.dk
mailto:Anne.Nakano@stab.rm.dk
mailto:Tenna.Nielsen@stab.rm.dk
mailto:bente.noergaard@ouh.regionsyddanmark.dk
mailto:lasse.noergaard@regionh.dk
mailto:ole.boye.fjord.terkelsen@regionh.dk
mailto:thor.schmidt@regionh.dk
mailto:Susannestenkaer.Ravnkilde@stab.rm.dk
mailto:soeren.vingtoft@regionh.dk
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Bilag 3: Kvalitetsudviklingsaktiviteter på nationalt niveau 
Resultaterne i årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser skal ledsages af styregruppens faglige 
kommentarer og anbefalinger. Styregruppen for den specifikke kliniske kvalitetsdatabase skal således 
vurdere, fortolke og konkretisere resultaterne i relation til indikatorværdier, standarder og prognostiske 
faktorer. Endvidere foretages en vurdering af datagrundlaget, hvilket indebærer information om: 
datavaliditet, patient- og datakomplethed. Dette med support fra og i et samarbejde med den tilknyttede 
kliniske epidemiolog og kompetencecenter (jf. stratificeringskoncept og databasebevilling).  
 
Der er flere egnede metoder, der kan anvendes til at udarbejde en fagligt kommenteret, konsensusbaseret 
årsrapport fra den kliniske kvalitetsdatabases styregruppe, fx Delfi- eller audit-metoden. Ved vurdering af 
hvilken metode, en given styregruppe ønsker at benytte, bør også ressourceforbrug og det tidsmæssige 
forbrug tages med i betragtning.  
I det følgende beskrives auditmetoden, som anvendes af flere af de kliniske kvalitetsdatabasers styregrupper. 
En fordel ved auditmetoden er, at man på baggrund af ét dagsmøde kan foretage en systematisk 
gennemgang og fortolkning af resultaterne i årsrapporten, med vurdering af, om de kliniske enheder lever op 
til de fastlagte kvalitetsmål og hvilke anbefalinger styregruppen har i forhold til kvalitetsforbedrende tiltag.    
 
National klinisk audit  
Grundlaget for audit er de kvantitative data, der er indberettet til kvalitetsdatabasen og analyseret i relation 
til de pågældende indikatorer med tilhørende prognostiske faktorer samt auditgruppens (styregruppen) 
viden om de kliniske arbejdsgange.  
 
Forberedelse til national klinisk audit 
Detaljeret tidsplan for udarbejdelse af årsrapport, auditproces og offentliggørelse udarbejdes. En skabelon 
for udarbejdelse af en tidsplan kan ses i bilag 4.   
 
Gennemførelse af audit 
På selve auditmødet skal auditgruppen (styregruppen) tage stilling til følgende: 
 
Vedr. datasættet: 

• Vurdering af datagrundlaget (patient- og datakomplethed) 
• Er data, som de ligger, anvendelige (er der bias)? 

 
Vedr. indikatorresultaterne: 

• Lever dansk behandling og pleje op til de fastlagte standarder? 
• Er der klinisk betydningsfuld variation mellem data fra forskellige afdelinger/regioner (inter- og 

intraregional variation)? 
• Hvordan vurderes udviklingen i indikatorresultaterne over tid?  
• Faglige kommentarer og konklusioner vedr. fortolkning af resultater 
• Anbefalinger til regionerne og behandlingsansvarlige enheder vedr. kvalitetsforbedringstiltag 

 
Hvis de kvantitative resultater viser, at der på nationalt/regionalt niveau ikke leves op til de fastsatte 
standarder, at der er betydelig inter- og/eller intraregional, klinisk betydningsfuld, variation i 
kvalitetsopfyldelsen og der ud fra disse data ikke kan påvise en sikker årsag til den dårlige kvalitet, 
kan der være grund til at søge årsagsmuligheder og løsningsforslag til kvalitetsproblemet belyst med 
en journalaudit (ex. ved stor og uforklarlig variation i mortalitet, komplikationer mv.) (se 
www.rkkp.dk for beskrivelse af journalaudit).  

 
 
Vedr. udvikling/revision af indikatorsættet:  

• Er de enkelte indikatorer fortsat relevante? 
• Er standarderne for de enkelte indikatorer relevante?  

http://www.rkkp.dk/
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• Er de prognostiske faktorer fortsat relevante? 
• Er der behov for præcisering af datadefinitioner, indikatoralgoritmer mv.? 
• Er der forslag til nye indikatorer (ny evidens, nye kliniske retningslinjer/referenceprogrammer)? 

 
Efter audit 
På grundlag af auditmødets faglige vurdering af indikatorresultaterne i årsrapporten, konklusioner og 
anbefalinger til regionerne og de behandlingsansvarlige enheder, udarbejder styregruppen den 
kommenterede årsrapport (auditrapport) om kvaliteten af de faglige kerneydelser for den pågældende 
kliniske kvalitetsdatabase. Den kommenterede årsrapport fremsendes efter godkendelse i styregruppen, i 
henhold til tidsplanen, til regionerne og publiceres efterfølgende på www.sundhed.dk. 
 
Ikrafttrædelse (implementering) af evt. ændringer, i relation til indikatorsættet, aftales i styregruppen, i 
samråd med den kliniske epidemiolog, hvorefter information herom kan meddeles regionerne.  
 
 

http://www.sundhed.dk/
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Bilag 4: Skabelon til tidsplan for en årsrapport 
 
Der er krav om, at der fra skæringsdato for resultatopgørelse til offentliggørelse af en årsrapport højst må 
gå 9 måneder. I denne periode skal følgende processer indarbejdes:  

• Dataudtræk  
• Analysefase  
• Udsendelse af ”rå” regionale årsresultatopgørelser mhp. godkendelse fra de dataindberettende 

enheder 
• systematisk faglig gennemgang og fortolkning af resultaterne i årsrapporten v/styregruppen (evt. 

audit):  
• Udsendelse af årsrapporter til regionerne 
• regional opfølgning 
• Offentliggørelse 

 
Tidsangivelserne i nedenstående for de enkelte processer er fastsat på baggrund af erfaringer fra en række 
forskellige database (de tidligere NIP-databaser), der har inkluderet på akutte, kroniske og cancersygdomme. 
Dette kan dog ikke nødvendigvis appliceres på alle kliniske kvalitetsdatabaser, hvorfor der må tages 
individuelle hensyn.  

 
UGE 

 

 
AKTIVITET 

Opgørelsesperiode: 
Sammenligningsperiode:  
Skæringsdato for resultatopgørelse:  
Skæringsdato for dataudtræk: 
  
3 – 4 måneder før 
skæringsdato for 
resultatopgørelse 
 

Varsling af tidsplan til: 
- Styregruppen 

- Netværket af regionale kontaktpersoner 

1 måned før 
skæringsdato for 
dataudtræk 

Venlig reminder til de indberettende enheder i forhold 
til sidste frist for indberetning af data 
 
Udsendelse af mangellister 
 

 
Uge 0  

Skæringsdato for dataudtræk (den kliniske 
epidemiolog/Kompetencecentret modtager dataudtræk 
det relevante registreringssystem til analyse) 

Uge 0-8 Analyse og udarbejdelse af årsrapport  
 

D
ataudtræ

k og analysefase 

Uge 9 
 

Udsendelse af ukommenteret regionale resultater  til 
gennemgang og godkendelse i regionerne – 
regionerne kan melde tilbage på resultaterne til 
databasens kontaktperson, som viderebringer det til 
databasestyregruppen  

Uge 9-11  Sidste frist for regional godkendelse af egne resultater 
samt regionale tilbagemeldinger til databasens 
kontaktperson vedr. principielle kommentarer til 
indikatorsæt mv. til behandling i styregruppen 
 

Uge 12 Årsrapport udsendes til styregruppen med lands- og 
regions-/ afdelingsresultater 
 

Uge 13 
Evt. forberedende møde mellem 

  Proces m
ed kom

m
entering af årsrapport 

v/styregruppen og regional gennem
gang 

af egne resultater 
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styregruppeformandskab, epidemiolog og evt. 
tilknyttede kontaktperson fra kompetencecenter (hvis 
afholdelse af national klinisk audit) 

Uge 14 Evt. national klinisk audit med styregruppen for den 
kliniske kvalitetsdatabase  
 

Uge 15-16 
 

National årsrapport, inklusive kommentarer og 
anbefalinger godkendes af styregruppen 

Uge 17-21  
 Kommenteret årsrapport udsendes til regionerne 

 

 R
egional 

opfølgning  

Senest 9 måneder fra 
skæringsdato 

Offentliggørelse af nationale / regions- og 
afdelingsresultater med kommentarer fra styregruppen 
 

O
ffentliggørelse  
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Bilag 5: Generisk model for udveksling af kvalitetsdata 
 
En styregruppe bestående af repræsentanter fra regionerne, det tidligere NIP-sekretariatet, 
Sundhedsstyrelsen, det tidligere kompetencecenter Syd, Nord og Øst samt Databasernes Fællessekretariat 
har i løbet af 2011 udviklet en generisk model til udveksling af kvalitetsdata fra de kliniske kvalitetsdatabaser 
til ledelsesinformationssystemerne, som har været igennem en testfase og efterfølgende justeret på 
baggrund af testerfaringerne.   
 
Levering efter den generiske model sikrer, at alle kvalitetsdata afrapporteres svarende til databasernes 
aktuelle beregningsregler og sikrer overensstemmelse mellem afrapportering i regi af databasen og de 
regionale informationssystemer.  
 
Modellen er alene en model for levering af indikatorresultater/nøgledata og en specifikation af de 
oplysninger, der er nødvendige for at modtage og tolke aggregerede data. 
 
Den generiske model 
Der er udviklet en model (smal model), som kan bruges til at sikre adgang til standardiseret data fra de 
landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser for alle parter, der allerede modtager data/har rettigheder til at 
modetage data. 
 
Modellen består af aggregerede resultater (opgjort ift. relevante opgørelsesniveauer og perioder, som kan 
variere fra område til område og mellem indikatorer) inklusiv tilhørende datasæt over patienter inkluderet i 
resultaterne. De aggregerede resultater inkluderer som minimum indikatorresultater (undtagen indikatorer, 
som ikke meningsfuldt kan opgøres løbende, f.eks. langtidsoverlevelse).  
 
De kliniske kvalitetsdatabaser forventes at kunne levere data efter denne model uden større investeringer og 
dermed vil kunne opfylde kravet om en løbende afrapportering til både regionerne og Sundhedsstyrelsen.  
 
Der er desuden udviklet en anden model (bred model) som desuden også kan indeholde supplerende 
oplysninger om alle patientforløb og variabler, der er indeholdt i databasen, herunder også oplysning om 
hvilke variable, der er inkluderet i beregning af givne indikatorer samt oplysning om eksklusion. Opsætning 
af denne model er dog tidskrævende for de kliniske kvalitetsdatabaser og dermed ikke på nuværende 
tidspunkt fundet egnet, grundet de knappe ressourcer i de respektive kliniske kvalitetsdatabaser.   
 



   

  32

Bilag 6: Regional klinisk audit 
Formålet med regional klinisk audit er at gennemgå de kliniske resultater for det pågældende 
databaseområde med det sigte at: 

• Identificere fælles kvalitetsproblemer, herunder forbedringsmuligheder 
• Identificere afdelinger med særlig god/dårlig performance, herunder evt. årsagssammenhænge 
• Klarlægge udvikling af behandlingskvalitet over tid 
• Identificere fagligt begrundede handlemuligheder for ledelsessystemet 

 
Auditeringen bør overvejende have fokus på fortolkningen af kliniske resultater. Datavaliditet og 
registrerings- og datakomplethed bør sikres på sygehusniveau i løbet af året via den kontinuerlige 
afrapportering og data-feedback til indberettende enheder. Auditgruppen bør dog have fokus på 
forbedringsmuligheder for indberetningsprocesserne. 
 
Deltagere i auditgruppen 
Auditgruppen udgøres af relevante repræsentanter fra regionernes sygehuse og evt. almen praksis, 
kommuner og private leverandører, som deltager i behandling af patientgruppen for det pågældende 
databaseområde. Det vil sige alle relevante faggrupper samt repræsentation fra afdelings- og sygehusledelse 
samt repræsentanter fra den kliniske kvalitetsdatabases styregruppe, for at sikre kommunikation og 
videndeling mellem det regionale og det nationale. Auditgruppen bør (hvis relevant) sammensættes således, 
at der er tværfaglig repræsentation i auditeringen af resultaterne, dvs. at der bør være repræsentanter fra 
hver klinisk faggruppe, som behandler patientgruppen, til stede ved audit. Ligeledes bør repræsentanter fra 
almen praksis deltage, når det drejer sig om databaser med tværsektorielt fokus. Repræsentanter fra andre 
afdelinger, der er involveret i patientforløbet, kan inviteres til de regionale audits ved konkret behov.  
 
Tidspunkt 
 Regional audit gennemføres som udgangspunk en gang årligt, efter modtagelsen af årsrapporten, og 
hensigtsmæssigt inden offentliggørelse af årsresultater for pågældende databaseområde. Der afsættes et 
passende antal timer til hvert auditmøde (fx 2-3 timer/halvdagsmøde). 
 
Forberedelse til audit 
Inden audit bør der regionalt/lokalt være en afklaring af, hvem der er ansvarlig for gennemførelse af audit i 
forhold til udarbejdelse af mødeindkaldelse og klargøring af datamateriale med præsentation af resultater, 
valg af ordstyrer og referent til audit. Der bør desuden være afklaring af:  

• Hvem skal lave handleplaner? 
• Hvem er beslutningsdygtig? 
• Hvem skal give feedback til de relevante parter og hvem skal have feedback? 
• Hvem skal følge op på de trufne beslutninger? 

 
Dagsordenen 
Dagsordnen til regional audit indeholder som udgangspunkt 4 hovedtemaer: 

• Vurdering af datagrundlag 
• Drøftelse af resultaterne i årsrapport (fokus på regionale/lokale resultater) 
• Gennemgang og vurdering af hvilke aktiviteter, databasens styregruppe anbefaler regionen og 

regionens sygehuse at igangsætte for at øge kvaliteten, herunder ex. rådgivning til det regionale 
kvalitetsråd  

• Vurdering og drøftelse af indikatorsættet med henblik på kommunikation til databasens styregruppe 
(kommentarer, anbefalinger mv.) 

 
Det anbefales, at de regionale auditgrupper, efter audit, fremsender notat til databasens kontaktperson med 
hvilke konkrete tiltag/handleplaner/aktiviteter der igangsættes regionalt (den regionale opfølgning) på 
baggrund af anbefalingerne i årsrapporten. Kontaktpersonen vil sørge for at videreformidle dette til 
databasestyregruppen.     
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