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Medicinrådet 
Medicinrådets særlige interesse i forhold til prioritering af kliniske kvalitetsdatabaser er, at der ikke 
nedlægges databaser inden for udgiftstunge områder, hvor den medicinske behandling spiller en stor 
rolle for udgiftsniveauet. For mange af de anbefalinger, som besluttes i Medicinrådet, er det relevant at 
følge anvendelsen af lægemidlerne efter ibrugtagning og at undersøge om den forventede effekt kan ses i 
dansk klinisk kontekst. Derfor er Medicinrådet generelt imod, at der nedlægges kliniske 

kvalitetsdatabaser, som kan opfylde dette formål.  
Medicinrådet mener desuden, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der nedlægges databaser med 
væsentlige data, som f.eks. Dermbio, før et hensigtsmæssigt alternativ er besluttet. Derfor bakker 
Medicinrådet op om etableringen af Dansk Psoriasis Database.  
I forhold til øvrige konkrete databaser, som er kategoriseret lavt, vil vi påpege, at følgende databaser 
kan have væsentlig betydning for Medicinrådets arbejde:  

• Dansk kvalitetsdatabase for biologisk behandling af inflammatoriske tarmsygdomme  
• Den Danske Database for Hepatitis B og C  
 
Udover opbakning til etablering Dansk Psoriasis Database mener vi, at etablering af en klinisk database 

til Familiær Hyperkolestolæmi er relevant for Medicinrådets arbejde.  
 
Med venlig hilsen,  

Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen  
Formænd for Medicinrådet  

Danske Patienters repræsentant i følgegruppen 
Tak for det fremsendte oplæg med prioriteringsforslag fra audit-gruppen. 

 

Finder oplægget vel gennembearbejdet med dels en (ny) kategorisering af eksisterende databaser inkl 
bemærkninger til forbedringer indenfor de enkelte kategorier, dels en oplistning af ansøgninger til nye 
databaser i prioriteret rækkefølge i grupper ud fra vægtning af påtrængende betydning for kvalitet 
indenfor det konkrete databaseområde og graden af færdiggørelse oa. 

 

Et solidt og gedigent arbejde som grundlag for det videre arbejde i de eksisterende styregrupper i 
databaser og beslutning om nye databaser i RKKP’s bestyrelse.  

 

 

Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland 
 
 

 
Hermed bemærkninger til den foreløbige rapport ’Prioritering 2021’. 
 
Idet Region Syddanmark har fået plads i Følgegruppen til RKKP’s prioriteringsproces på vegne af alle 
regioner, har vi sendt materialet til gennemsyn hos vores kollegaer i de øvrige regioners administrative 

kvalitetsenheder, så de også fik mulighed for at kommentere på materialet. Region Nordjylland og Region 

Midtjylland har benyttet sig af denne mulighed, hvorfor denne tilbagemelding er en samlet tilbagemelding 
fra Regionerne Nord, Midt og Syd. 
 
Indledningsvist vil vi gerne kvittere for det store, fine men også svære arbejde, som auditgruppen 
(tidligere omtalt som arbejdsgruppen) har gennemført. Særligt ses, at prioriteringskriterierne har voldt 
problemer, hvilket er med til at understrege vigtigheden af, at RKKP fortløbende er opmærksom på 
inddragelse af regionerne og sikring af bestyrelsens godkendelse af grundlaget og principperne for 

prioritering af databaserne. Dette for at sikre og understøtte den fortsatte strategiske og ledelses-
mæssige opbakningen til de kliniske kvalitetsdatabaser. 
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Omkring den kommende brede høring skal bemærkes, at vi undrende over, at materialet er klar til at 
blive sendt i bred høring blot en døgn efter høringen i følgegruppen. 
 
 
Bemærkninger til den foreløbige rapport ’Prioriteringsproces 2021’ 
 

Kategorier til prioritering 
Overordnet set er det mange kategorier, der er valgt, og der burde måske kun være to eller tre.  
 
Det forekommer svært at skelne særligt mellem de to første kategorier. Dermed er det uklart, hvordan 
der i den endelige prioritering og scoring skelnes mellem databaser i fx kategori 1 og 2. Er det, at 
databasen eksempelvis er eksternt påkrævet mere eller mindre tungtvejende i forhold til, hvorvidt en 

database opfylder bekendtgørelsens krav?  
 
Det fremgår af rapporten, at ’inddelingen i kategorier er sket på baggrund af en samlet vurdering af 
databaserne inddragende alle oplysninger fremkommet i prioriteringsprocessen’. Men rapporten beskriver 

også, hvad der særligt er lagt vægt på i forbindelse med inddelingen af databaserne i de nye kategorier. 
Dermed bliver det uklart, om alle oplysninger/forhold indgår med lige vægt i prioriteringen, eller nogen 
vejer tungere end andet.  

 
I tillæg hertil kan der stilles spørgsmål ved, om det overhovedet er relevant, at de databaser, der er 
eksterne påkrævet (de kursiverede), overhovedet indgår i prioriteringsprocessen. Hvis de fortsat skal 
indgå, er det relevant også at have fokus på, om standarder og krav i indikatorer afviger fra Sundheds-
styrelsens retningslinjer inden for det pågældende kræftområde.  
 
 

Forud for udsendelse af materialet i bred høring bør således sikres, at det i rapporten fremstår helt klart 
og tydeligt, hvad prioriteringskriterierne er, og om kriterierne vejler lige meget, eller nogen er vægtigere 
end andre. Endvidere bør forskellen mellem de 4 kategorier tydeliggøres – evt. ved eksemplificering. 
 
Placering af databaser i kategorier 
Den faktiske indplacering af nogle af databaserne giver anledning til undren, idet kategoriseringen og den 

bagvedliggende scoring af en database ikke altid synes at fremstå helt konsekvent.  

 
Det gælder for eksempel Databasen for Akutte Hospitalskontakter, der er placeret i kategori 3, selvom 
det fremgår af skemaet, at der er flere udfordringer ift. databasen, herunder at den er følsom overfor 
registrering, at evidensgrundlaget for indikatorerne skal opdateres samt at databasen ikke har bidraget til 
kvalitetsudvikling.  
 

Et andet eksempel er Databasen for Astma i Danmark. Et af kriterierne for indplaceringen i kategori 3 er, 
at databasen har bidraget til kvalitetsudvikling. I mail med status for LPR3 udsendt i uge 40 ses 
imidlertid, at Databasen for Astma i Danmark aldrig har været i stabil drift. Ikke desto mindre er den 
indplaceret i kategori 2.  
 
Dansk register for KOL er blevet scoret i kategori 1. Denne database er et eksempel på, at der er faglig 
uenighed ift. valg af indikatorer og at tiden og udviklingen er løbet fra de nuværende, hvilket 

styregruppen er blevet informeret om.  
 
Prioritering set i forhold til ressourcer 

Ift. det ressourcemæssige/økonomiske perspektiv, bør der fortsat være fokus på prioritering af de 
eksisterende databaser. Denne proces må være afgørende for, hvilke ressourcer der er til prioritering af 
nye databaser. Fremadrettet kan det overvejes, at der udarbejdes en plan for, hvor mange nye databaser 

RKKP kan prioritere fx hvert 3. år.  
 
Bemærkninger/spørgsmål til prioriteringsskemaerne 
I prioriteringsskemaerne bliver der henvist til en score på ’det afgrænsede scoringsredskab’, hvor man 

kan score fra 0-13 point. Det er imidlertid ikke helt klart, hvad ’det afgrænsede scoringsredskab’ er, og 

det fremgår ikke tydeligt af hverken rapporten, framework eller procesplanen. Ved udsendelse af 

materiale i den brede høring bør det være tydeligt, hvad ’det afgrænsede scoringsredskab’ er. 
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Under ’samlet vurdering’ i prioriteringsskemaerne er der både en vurdering fra auditgruppen og 

sekretariatet. Hvad er baggrunden for, at det ikke er en samlet vurdering?  

 
I rapporten står der at "det skal bemærkes, at alle databaser har bidraget betydningsfuldt inden for deres 

områder…" (side 5). I prioriteringsskemaerne for databaserne i kategori 4 fremgår der enkelte steder 

nogle formuleringer, der kan læses, som om man ikke anerkender arbejdet indenfor databasen. Det er 

blot en opmærksomhed ift. hvordan det vil blive opfattet, når prioriteringsskemaerne går med ud i bred 

høring. Nedenfor fremgår eksempler på formuleringer:  

 Frakturdatabasen: "hvis databasen opnår RKKP-prioritering" à ordet "opnår" får det til at lyde som 

om det er godt, at databasen bliver nedlagt, hvilket det selvfølgelig også er for RKKP [efterfølgende 

dialog har afdækket af denne tilkendegivelse beror på en misforståelse/RKKP], men det er ikke 

sikkert, at de lokale afdelinger har den oplevelse. Kunne man fx skrive "hvis RKKP-bestyrelsen 

prioriterer, at databasen skal nedlægges".  

 Kontaktallergi Databasen: "til at se, om der er noget at redde" à usaglig formulering. 

 Penis Cancer Databasen: "De (angiveligt invalide) seneste resultater" à medmindre alle regioner 

mener, at de er invalide kan det forekomme som en lidt stærk formulering.  

 

 

Kommunernes Landsforening 

Tak for muligheden for at kommentere den foreløbige rapport for prioritering af de nyansøgte 
områder/databaser. KL har ingen overordnede bemærkninger til rapporten, men finder, at man i den 
videre proces bør være opmærksom på så vidt muligt at samordne de oplysninger, der indsamles for at 
undgå overlap. Fx om rygning mellem rygestopdatabasen og andre databaser, som fx 
hjerterehabilitering, KOL ol.  Ift. anbefalingen om ønsket om en bredere dækkende database for 
hovedtraume, er det vigtigt at få præciseret, hvad denne database mere præcist omhandler. Er det den 
kommunale rehabilitering? Og hvilken gruppe? Er det både børn/unge og voksne og også borgere med 
svær hjernerystelse?  

 

 

 

Høringssvar fra medlemmer af følgegruppen modtaget efter udsendelse høringsversion 

 

 

Fra LVS-repræsentant Søren Overgaard 

 

Tak for mulighed for at kommenterer. 

Der er gjort et stort stykke arbejde, som har resulteret i at databaserne er kategoriseret i 4 grupper. 

For hvert enkelte database er det vigtigt at der er transparens ift konkret bedømmelse. 

Derfor forslår jeg at det klart fremgår hvordan at den enkelte database er scoret, samt hvad der skal til 

for at kvalificere databasen fremadrettet. 

 

 

Med venlig hilsen / best regards 

Søren Overgaard 

Fagligt udvalg og følgegruppe-medlem 

Bestyrelsesmedlem, LVS 
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------------------------------------------------------------------- 

Professor, overlæge, dr. med., forskningsleder  

Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital 

J.B Winsløws Vej 4, Indgang 7, stuen, 5000 Odense C,  

Tlf. 2063 4079 - Sekretær 51435711 

  

Web: www.sdu.dk/ki/orto 

  

Soren Overgaard 

Scientific Chair; EFORT 

 

 

Høringsberettigede prioriteringsekspert(er) 

 

Følgeskrivelse: 

Det store arbejde med dataindsamling, auditering og høring har givet et relevant grundlag for fremtidig 
driftsplanlægning i RKKP. 

Desværre må jeg konkludere, at materiale og proces er problematisk som evalueringsredskab og derfor 
indebærer risiko for tillidskrise mellem RKKP og de berørte database styregrupper. 

Paul D. Bartels. 

 

Principielt: 

Efter 20 års erfaring med oprettelse, supportering og nedlæggelse af Kliniske Kvalitetsdatabaser er det 
klart, at et retvisende teknisk/fagligt grundlag for prioritering er svært opnåeligt.  

Det skyldes først og fremmest store indbyrdes forskelle mellem databasernes vilkår når det gælder: 

1. Mission (f.eks Implantatovervågning, effektevaluering af kræft/hjerte/akutsektor planer, 
understøttelse af impletering af en enkelt landsdækkende kliniske retningslinje eller bred 
kvalitetsudvikling af ’store’ sygdomsområder). 

2. Organisation (fra ildsjæls-bårne fåmandsprojekter med stort understøttelsebehov fra RKKPs 

Videncenter til egen virksomhed med selvstændig dedikeret ekspertise ff.eks. vedrørende IT, 
epidemiologi og biostatistik samt sekretariatsfunktion). Meget varierende tilknytning til faglige 
selskaber 

3. Historie (Levetid fra 3 – 50 år, fortid som f.eks selvstændig, forskningsdatabase, deltager i 
struktureret og manualiseret kvalitetsprojekter/NIP-DMCG)  

4. Stærkt varierende ressourcetildeling både fra RKKP og eksterne bidragydere inkl. Fonde og 
lægemiddelindustri. 

Fælles for databaserne er kun kravet om professionelt ejerskab til indhold og datafortolkning, metoder 
(populationsafgrænsning, indikatorudvikling og analyse) funderet i evidensbaseret medicin – og derfor 
også forskningsegnede. Desuden (senere tilkommen – og speciel dansk) forpligtelse til leverance af 
transparente ledelses/styringsdata og analyser af høj kvalitet.  

Det er væsentligt at en prioritering bygger på fastholdelse af disse fælles krav, som er almindeligt (og 
internationalt) anerkendte som afgørende for troværdigheden af de kliniske databaser, samtidig med at 

uligheden i driftsvilkår adresseres – enten via ressourcetilførsel, driftseffektivisering eller nedlæggelse af 
databaser. 

http://www.sdu.dk/ki/orto
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I tilfælde af nedlæggelse bør man anlægge en ren sundhedspolitisk tilgang, der går på databasens 
nødvendighed – og ikke her-og-nu driftsmæssig performance.  

Kommentar til oplægget: 

Det er positivt at evalueringsgrundlaget er blevet til efter bred faglig rådgivning i følgegruppe og at 
bedømmelse af hver enkel database er sket via kompetent auditgruppe. 

 

1. Baggrund og formål: 

RKKP-bestyrelsens prioritering af databaser sker for at understøtte, at der opnås fuldt fagligt udbytte af 
de kliniske kvalitetsdatabaser herunder relevant faglig og ledelsesmæssig opfølgning på resultaterne 

Man kunne få indtrykket af en formativ evaluering med formål at forbedre databasernes vilkår og kvalitet 
– men det bliver i dokumentet antydet, at der er tale om en summativ evaluering, hvor ’ikke bestået’ kan 
betyde lukning af databaser. 

Dette er yderligere understreget ved mødet i Det Medicinske Selskab i København 25-10-19, hvor RKKPs 
indlægsholder klart præciserede, at den kommende prioritering var nødvendiggjort af misforhold mellem 
ressourcer og indsatsområde. Det vil sige, at de nuværende 80 databaser, der drives i RKKP-regi skal 
reduceres til 60 databaser, med mindre der sker budgetøgning. 

 2. Proces 

Det er også positivt at rapporten erkender, at faktorer uden for databasestyregruppens kontrol har haft 
negative konsekvenser for vurderingen (f.eks. Svigt i RKKPs videnscenter, manglende levering af data fra 
regionale systemer og sundhedsdatastyrelsen.) Desværre har man ikke taget fuld konsekvens af denne 
erkendelse:  Årsager til driftsproblemer er søgt beskrevet – nogle gange har der været tale om 
kombinationer og negative spiraler. Der er ikke gennemført regulære årsagsanalyser – og fokus har 
været på resultatet.  

I en situation med summativ, konsekvensbærende evaluering, hvor transparens er afgørende for tilliden 
til udfaldet, er det knap så positivt, at man midt i processen ændrer evalueringsgrundlag til kun at 
omfatte point fra  5 områder i spørgeskemaet plus fortolkning af udvalgte bekendtgørelses krav samt 
’helhedsvurdering’.  

 

3. Enkeltelementerne i vurderingsgrundlaget – primære – fra fortolket bekendtgørelse 

a. Primær indikator: Konstateret kvalitetsforbedring (angivet som databasernes egentlige formål) 

Bygger på opfattelse af lovgivningens krav til KKDB om ’medvirken til kvalitetsforbedring’ som et tegn på 
dysfungerende database når områdets kvalitet ikke rykker sig.  

I virkelighedens verden foregår den egentlige kvalitetsudvikling ved adfærds- og organisationsændringer 
hos fagprofessionelle og driftsorganisationen – mens databasernes/RKKPs – vigtige, men ikke afgørende 
- rolle er levering af relevante og pålidelige informationer. 

Oplysning om manglende kvalitetsforbedring rejser selvfølgelig en række spørgsmål, anvendelse af denne 
indikator som beslutningsgrundlag for lukning af databaser er ikke alene forkert, men repræsenter et 
angreb på databasernes faglighed og troværdighed i forbindelse med funktionen som kvalitetens 
vagthund i forbindelse med nedskæringer og organisationsændringer. 

b. Primær indikator: Afspejling af kliniske retningslinjer i indikatorerne. 

Meget fornuftigt med understøttelse af implementering via procesindikatorer i kritiske områder, men 
scoringsredskabets maksimumkrav ’Kliniske retningslinjer og indikatorer er fuldt og integrerede’ fører til 
et registreringshelvede 
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c. PROM indikatorer: Kravet kan p.t. ikke opfyldes (Eksterne årsager) og er formuleret på grundlag af 
manglende viden om de store problemer med evidens for PROMs anvendelighed i bedømmelse af klinisk 
kvalitet, hvor evidensen for sammenhæng mellem klinisk indsats og ændringen i populationsPROM p.t. 
ikke foreligger 

4. Det afgrænsede scoringsredskab 

Generelt: Det er vigtigt, at de krav (budgetforudsætninger!) der indgår scoringsredskabet, har været 

tilgængelige for databasernes styregrupper f.eks via RKKP.dk eller formidlet via kontaktperson i god tid 
før prioriteringsøvelsen blev sat i værk. 

a. Tværfaglighed i styregruppe (og indikatorsæt: 

Relevant – under forudsætninger nævnt oven for. Men konsekvens for registreringsbelastning og 
driftsudgift 

b. Indikatorernes evidensgrundlag 

Her mangler en manual! – Evidensgrundlaget har tidligere kun omfattet procesindikatorer, hvor der 
kræves dokumentation for effekt af den overvågede proces på en accepteret resultatindikator. 
Sammenhængens styrke bør graderes – og det kan give problemer for indikatorer, der ikke beskriver 
farmakoterapi eller kirurgisk intervention. 

Når det gælder resultatindikatorer er der nu klar international konsensus om at disse også bør 
evidensvurderes. Hvis ikke en given resultatmåling påvirkes af kendte processer eller strukturer, er den 
uanvendelig som kvalitetsindikator – jfr PROM-diskussionen 

I øvrigt betyder kravet om procesindikatorer en nedvurdering af konceptet ’værdibaseret måling’ 
(formentlig påkrævet) 

c.Indikatorsættets udformning og relevans 

Her gives point for strukturindikatorer – som kun forekommer i meget sjældne tilfælde. Sådan set 

relevant, men erfaringen viser, at indsamling af strukturelle data er særdeles vanskelig og bl.a. kræver 
standardisering på tværs af hospitaler/Regioner. Og viljen hertil er næppe tilstede – vil formentlig kræve 
myndighedsmedvirken. 

Det er samtidigt beklageligt, at indikator b. og c begge handler om dokumenteret evidensgrundlag – 
hvilket gør summen af point tvivlsom som evalueringsgrundlag 

d. Afspejling af tværfaglig/disciplinær/sektoriel indsats 

Tvivlsomt bedømmelsesgrundlag af databasens virksomhed:  

Almen Praksis vil ikke – og kommunerne kan ikke rapportere til databaserne. Og igen overlap med andre 
indikatorer 

e. Patientrepræsentation: Relevant – men ikke til summativ evaluering. Anvendelse af stokkemetoder her 
tjener hverken patiernes eller de fagprofessionelles tarv. 

Konklusion: 

Jeg har ikke kommenteret de enkelte databasers placering i prioriteringsgrupperne, fordi 
scoringsværktøjer og –proces synes problematiske. 

Paul D.Bartels 
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DMCG.dk 

DMCG.dk’s høringskommentarer til RKKP prioriteringsprocessen 2021  

 

DMCG.dk har haft lejlighed til at se høringsrapporten vedrørende prioriteringsprocessen 2021, 
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. 

DMCG strukturen er baseret på en række multidisciplinære cancergrupper, hvis hovedformål er 

at drive en klinisk kvalitetsdatabase, at udvikle retningslinjer og initiere og formidle forskning 

inden for de respektive kræftformer. Denne aktivitet har sin oprindelse i et initiativ beskrevet i 

Kræftplan I, og blev udmøntet i Kræftplan II (via den såkaldte KOF rapport). Sidenhen er 

strukturen blevet udbygget og tilpasset som en væsentlig del af den danske kræftbehandling, 

som det senest er beskrevet i Kræftplan IV, hvor DMCG strukturen således nu indgår som en 

bærende søjle i DCCC (Danish Comprehensive Cancer Center), som er blevet skabt til at være 

en samlende og betydningsfuld faktor i udviklingen af den danske kræftbehandling.  

Konceptet i DMCG er, at hver cancerform og type har sin multidisciplinære DMCG med 

tilhørende klinisk kvalitetsdatabase. Det er nu disse kvalitetsdatabaser, der blandt andet har 
været vurderet i prioriteringsprocessen.  

I den forbindelse, har vi taget evalueringen til efterretning, om end vi savner en klar 

beskrivelse af kræftdatabasernes placering i den samlede DMCG struktur, som overordnet 
nævnt. 

Vi har noteret, at de fleste DMCG databaser befinder sig i kategori 1 og 2, men har samtidig 

bemærket, at flere, især mindre DMCG databaser, er endt i kategori 3 og 4. Vi er meget 

bevidste om den situation, men skal på det kraftigste anmode om, at man ikke foretager en 

lukning af disse databaser, da det vil have fatale konsekvenser for hele DMCG strukturen der 

skal dække alle danske kræftlidelser. Selv mindre hyppige cancersygdomme har brug for en 

grundig kvalitetsvurdering, og om end man kan diskutere en række praktiske forhold, vil vi 

gerne inddrages i sådanne drøftelser før der foretages handlinger med konsekvens herfor.  

Det er DMCG.dk magtpåliggende at gøre klart, at hele strukturen i DMCG systemet er baseret 

på, at alle cancersygdomme er repræsenteret, herunder også de mindre hyppige. Det har haft 

stor betydning for udviklingen af cancerbehandling i Danmark (og er Kræftplanernes intention) 

og efter vores mening, er det en væsentlig del af den markante forbedring, der er sket inden 

for dansk kræftbehandling. 

I den forbindelse vil vi derfor påpege, at man snarere end at fjerne databaser, bør 

imødekomme de anmodninger, der er kommet om at etablere en database for henholdsvis 

anal cancer og non-melanom hudcancer. Begge disse kræftsygdomme har stor fremtidig 

betydning, ikke mindst fordi begge i et vist omfang, er HPV relaterede og dermed dels har en 

stigende hyppighed, dels er nogle af de kræftformer hvor den præventive vaccinationsindsats 

må forventes at have indflydelse. Alene på den baggrund, er det væsentligt at have de 
ønskede databaser. 

Samlet set påskønner DMCG.dk det arbejde, der er sket i prioriteringsprocessen 2021, men vi 

er samtidig bekymret over, at en del af den samlede DMCG struktur, nemlig de kliniske 

kvalitetsdatabaser er blevet underlagt en uafhængig delvurdering, uden at hverken DMCG.dk 

har været involveret eller at evalueringsprocessen har medindraget det specielle perspektiv, 
der gør sig gældende for DMCG databaserne. 
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Vi skal således samlet stærkt anmode om, at man IKKE foretager sig nogen indgreb i de DMCG 

relaterede kvalitetsdatabaser, men vil samtidig påpege at DMCG.dk selvfølgelig til enhver tid 
åben over for en dialog om hvordan strukturen kan gøres optimal. 

 

På vegne af DMCG.dk 

 

Michael Borre 

Formand 
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Høringssvar fra databasernes styregrupper/formænd/medlemmer 

 

Styregruppen for Dansk Knæalloplastikregister 
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Styregruppen for ADHD 
 ADHD databasen er placeret i gruppe 3 i RKKP’s nyligt offentliggjorte opgørelse over Prioriteringsproces 
2021. Dette betyder, at databasen er vurderet som:  

Databasen har haft dokumenterbar effekt på kvaliteten men kan ikke sandsynliggøre, at de kan bidrage 
til kvalitetsudvikling i nuværende form. Der er behov for større udviklingstiltag.  
Det ønskes hermed på vegne af databasen, at komme med høringssvar på ovenstående vurdering.  
Vi er overordnet enige i denne placering og vil med dette høringssvar dokumentere hvilke tiltag 
styregruppen har gjort for at udvikle databasen, bl.a. resultat-indikatorer – herunder PRO-data. 
Databasen var for over 3 år siden klar til at benytte PRO-data, men er blevet hindret i denne udvikling 

grundet manglende IT-platform til indsamling af data. Det ser ud til at regionerne er ved at lægge sig 
klar på, hvilke platforme der skal benyttes og vi vurderer at muligheden for at modtage PRO-data vil 
være muligt inden for en overskuelig fremtid. ADHD databasen er sammen med de øvrige psykiatriske 

databaser med i kvalitetsudviklingsprojektet PRO-psykiatri.  
Der har desuden det sidste års tid været et stort fokus på de psykiatriske kliniske kvalitetsdatabaser i 
regi af Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien, og i forbindelse hermed er der bevilget midler til 
udarbejdelse af en dokumentalistrapport, der danner baggrund for indikatorsættet. Denne udarbejdelse 

er i gang og vil være med til at sætte retningen for udviklingen af databasen.  
Vi er i gang med at udvide ADHD-databasen til også at omfatte voksne med ADHD  
Databasens styregruppe har i sensommeren 2019 taget kontakt til Dansk Psykologforening og Selskabet 
for Psykiatriske sygeplejersker for at få en mere tværfaglig sammensat styregruppe der afspejler 
patienternes forløb. En ambition om at få praktiserende speciallæger med i databasen styregruppe har 
ikke umiddelbart udsigt til at lykkes, da databasen udelukkende hviler på LPR-udtræk.  
På vegne af ADHD-styregruppen,  
Niels Bilenberg, formand  

Styregruppen for  Sclerosebehandlingsregistret  

 

 

Historisk perspektiv 

Sclerosebehandlingsregistret blev etableret den 01.06.1996 efter påbud fra Sundhedsstyrelsen. I de 

første år blev Sclerosebehandlingsregistret drevet af Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), som en 

overvejende forskningsdatabase. Omkring 2004 overgik databasen til at være en kvalitetsdatabase under 

Amtsrådsforeningens Database Sekretariat (senere Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram). 

Etableringen af databasen og ensartede behandlingsretningslinjer var Sundhedsstyrelsens betingelse for, 

at behandling af attakvis multipel sklerose med interferon-beta kunne påbegyndes. Kravet til databasen 

var en prospektiv registrering af alle patienter behandlet med interferon-beta. Formålet var således 

primært en registrering af forbruget af interferon-beta, men Sundhedsstyrelsen tilkendegav tillige, at det 

var ønskeligt, at Sclerosebehandlingsregistret opsummerede bivirkninger ved behandlingen og foretog en 

løbende vurdering af patienternes kliniske status.  

Som led i det danske multipel sklerose projekt gennemførtes med registrering i databasen en 

randomiseret undersøgelse af 2 forskellige interferon-beta præparater, der viste, at der ikke var forskel 

på effekten af interferon-beta 1b x 3 ugentligt og interferon-beta 1a x 1 ugentligt. 

Registrering af forekomst af antistoffer mod interferon-beta i Sclerosebehandlingsregistret fra kort efter 

ibrugtagning af interferon-beta medførte, at Danmark blev foregangsland på dette område og 

forskningsmæssigt havde en ledende position. Tidlig påbegyndelse af anvendelse af måling af antistoffer 

mod interferon-beta med registrering i Sclerosebehandlingsregistret medførte, at nyttesløs interferon-

beta behandling blev ændret til anden behandling, hvilket var en stærkt ressourcebesparende aktivitet. 
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Efter 1999 hvor interferon-beta blev godkendt til behandling af sekundær progressiv multipel sklerose, 

var Sclerosebehandlingsregistret herudover en væsentlig faktor for, at interferon-beta behandlingen blev 

registreret, vurderet og justeret. Ved hjælp af databasen påvistes det, at behandlingseffekten var meget 

lille, og herefter reduceredes anvendelsen drastisk. 

Da behandlingen med natalizumab (Tysabri) i 2006 blev godkendt og kort efter viste sig at indebære 

meget alvorlige bivirkninger, iværksatte Sundhedsstyrelsen start af behandlingen udelukkende på 2 

skleroseklinikker, og Sclerosebehandlingsregistret anvendtes til at følge sikkerheden ved behandlingen. 

 

Sklerosesygdommen 

Multipel sklerose er en alvorlig inflammatorisk demyeliniserende sygdom, som debuterer i ungdommen, 

hyppigst hos kvinder, og er den sygdom, der hyppigst medfører invaliditet hos yngre mennesker. Den 

sygdomsmodificerende behandling og speciel symptomatisk sklerosebehandling foretages kun i 

ambulatorier/skleroseklinikker på en række hospitaler, og praktiserende neurologer har ingen andel i 

disse behandlinger, men deltager i den tidlige diagnostiske udredning samt symptomatisk behandling 

med alment tilgængeligt medicamina. Alment praktiserende læger har ingen del i og kun lidt kendskab til 

den sygdomsmodificerende behandling og deltager kun i en meget lille del i den symptomatiske 

behandling af patienter med multipel sklerose. Det er derfor ikke muligt at anvende datafangst fra almen 

praksis til at indrapportere til Sclerosebehandlingsregistret.  

 

Behandling af multipel sklerose 

Behandlingen er siden 1996 er accelereret med godkendelsen af et stort antal præparater inden for de 

sidste 5 år og er blevet meget kompleks (fig. 1). 

 

Fig.1 Udviklingen af sygdomsmodificerende behandlinger til attakvis multipel sklerose 

 

 

Udgifterne til sygdomsmodificerende behandling er steget kraftigt i takt med, at antallet af behandlede 

patienter er øget, og som følge af godkendelse af kraftigt virkende men også mere kostbare 2. linje-

behandlinger. Den årlige udgift til sygdomsmodificerende behandling samt den symptomatiske 

behandling Fampyra andrager årligt ca. 1,1 milliard kroner (Tabel 1). Hertil kommer udgifter til anden 
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hospitalsspecialiseret symptomatisk behandling som cannabinoider (nabiximols) og intratekal baclofen 

pumpebehandling.  

Personaleressourcerne har ikke kunnet holde trit med den øgede behandlingsaktivitet, hvilket formentlig 

forklarer, at registrering af kvalitetsindikatorer ikke er bedret i udstrakt grad, men uden Sclerose-

behandlingsregistret må det formodes, at kvaliteten ville have undergået en forværring og dermed have 

medført risiko for en uensartet og ikke optimal behandling af patienterne. 

Der er nu godkendt behandling til en del af patientgruppen primær progressiv multipel sklerose 

(Ocrevus), og i løbet af i år forventes også den første behandling til sekundær progressiv multipel 

sklerose (siponimod) at blive godkendt til en del af gruppen af sekundære progressive patienter. Hermed 

påbegyndes sygdomsmodificerende behandling af endnu et segment af mennesker med sklerose.  

Med det nye antal behandlinger er ensartede behandlingskriterier en helt nødvendig forudsætning for en 

rationel sygdomsmodificerende behandling, hvor patienterne konstant overvåges, så den mest optimale 

behandling sikres. Dette har ikke alene betydning for patientsikkerheden men også for cost-benefit af 

behandlingerne, idet det sikrer, at patienter ikke modtager en unødig ineffektiv behandling. 

 

Tabel 1. Udgifter til sygdomsmodificerende behandlinger samt Fampyra, inklusive 

administrationsomkostninger 2018-2019. 

Behandling jul-19 Pris pr. patient Årlig udgift 

Aubagio 1774 97.788 173.475.469 

Avonex 539 102.887 55.455.958 

Copaxone 382 108.455 41.429.715 

Copemyl 82 71.073 5.827.986 

Extavia/Betaferon 54 66.260 3.578.054 

Fampyra 454 16.584 7.529.136 

Gilenya 1425 191.443 272.805.919 

Lemtrada 14 215.671 3.019.391 

Mabthera 122 41.199 5.026.217 

Mavenclad 110 138.055 15.186.050 

Ocrevus 470 199.242 93.643.858 

Plegridy 202 104.146 21.037.391 

Rebif 22 163 77.241 12.590.202 

Rebif 44 144 106.699 15.364.620 

Ritemvia 23 17.113 393.605 
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Tecfidera 1090 104.927 114.370.703 

Tysabri 1032 257.685 265.930.920 

I alt 8080  1.106.665.190 

  

COMPOS indtastningsplatformen 

Data til Sclerosebehandlingsregistret indtastes elektronisk med anvendelse af COMPOS indtastnings-

platform, der er let tilgængelig og funktionel, og er et væsentligt bidrag til patientsikkerheden. 

Som en relativ ny og en kraftig forbedring af COMPOS indtastningsplatformen giver denne nu mulighed 

for et grafisk overblik af den enkelte patient sygdomsforløb fra behandlingsstart, indeholdende alle 

sygdomsmodificerende behandlinger, eventuelle bivirkninger, sygdomsattakker og sygdomsforværring 

(fig.2). Et lignende overblik fås ikke i nogen elektronisk patientjournal, og dette overblik er en kraftig 

forbedring af patientovervågning og sikkerhed. 

 

Kvalitetsindikatorer 

De kvalitetsindikatorer, der anvendes i Sclerosebehandlingsregistret, har ofte været benævnt 

procesindikatorer snarere end resultatindikatorer. Dette er imidlertid ikke korrekt. Sklerosesygdommen 

er en progredierende sygdom, hvor patienterne over tid forværres i permanente sygdomssymptomer og 

neurologiske deficits, men med et meget heterogent forløb, hvorfor det ikke er muligt at anvende kliniske 

scoringer som resultatindikatorer, men derimod anvende indikatorer, der bekræfter, at patienten 

modtager den optimale behandling. Dette gælder både registrering af MR-skanning ved behandlingsstart 

årligt under sygdomsmodificerende behandling og ved alle behandlingsskift, hvilket er en forudsætning 

for, at patientens behandling kan tilpasses optimalt. Det samme gælder måling af neutraliserende 

antistoffer mod natalizumab, ligesom måling af antistoffer mod JC virus under behandling med 

natalizumab er en betingelse for et optimalt behandlingsresultat. 

 

Fig.2. Skærmprint af COMPOS interface med longitudinel oversigt fra behandlingsstart over patientens 

behandlinger, attakker og udvikling af permanente neurologiske deficits (EDSS). 
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Udviklingsprojekter 

National helhedsplan for behandling af multipel sklerose.  

I forbindelse med den aktuelle helhedsplan for behandling af multipel sklerose har Sundhedsministeriet 

allokeret økonomiske midler til alle regionerne (4 millioner kroner i Region Hovedstaden) til over de 

næste 3 år at give mulighed for, at alle patienter med multipel sklerose kan ses i skleroseklinikker. Dette 

gælder nu også patienter med primær og sekundær progressiv multipel sklerose, både de patienter, som 

vil komme i sygdomsmodificerende behandling, og de patienter, som alene modtager symptomatisk 

behandling. Registrering af disse patienter i COMPOS vil øge kvaliteten af sklerosebehandlingen i 

Danmark og være til gavn for samtlige mennesker med multipel sklerose, som ønsker at blive behandlet i 

specialiserede skleroseklinikker/ neurologiske ambulatorier. 

Patientrapporterede indikatorer.  

Der er planlagt et pilotprojekt for patientrapporterede indikatorer (PRO) i henhold til det af Finans-

ministeriet iværksatte nationale PRO projekt. Pilotprojektet gennemføres på Rigshospitalet, hvor ca. 20% 

af patienter med multipel sklerose behandles, og har til formål at vurdere sklerosepatienters villighed til 

at deltage i patientrapporterede indikatorregistreringer. Der anvendes en international sklerosespecifik 

rating scale, multiple sclerosis impact scale (MSIS-29), der er oversat til dansk og valideret efter danske 

forhold. Denne skala omfatter 20 spørgsmål vedrørende fysiske komponenter og 9 spørgsmål vedrørende 

psykologiske komponenter. MSIS-29 er vurderet både anvendt i neurologiske ambulatorier og i 

kommunalt baseret regi. Data vil blive indsamlet på spørgeskema og herefter overført til COMPOS 

indtastningsplatformen. Hvis pilotprojektet gennemføres tilfredsstillende, vil COMPOS platformen blive 

udstyret med PRO til online elektronisk indtastning. Dette kan iværksættes, så patienten også vil være i 

stand til at tilgå sin egen PRO i hjemmet ved hjælp af NEM ID. 

 

 

Konklusion 

Sclerosebehandlingsregistret er essentielt for (se også fig. 3): 

 National konsensus vedrørende standardisering af kliniske definitioner af neurologiske 

ambulatoriebesøg og gennemførelse af nationale behandlingskriterier samt som struktur for en 

varende opfølgning af patienterne 

 Klinisk støtte, idet patienternes grafiske oversigt sammenfatter de vigtigste parametre. 

 Forberedelse til besøget i skleroseklinikken med patientregistreret indikator (PRO) MSIS-29 

 Uddannelsesformål, hvor oversigterne i Sclerosebehandlingsregistret registreret via COMPOS 

indtastningsplatformen giver overblik over udviklingen af patientbehandlingen i Danmark. Dette 

anvendes også i forbindelse med drøftelser i Dansk Multipel Sclerose Gruppe. 

 Kliniske studier i form af observationelle sikkerhedsstudier og akademiske lægemiddel-

gennemprøvninger. 
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Fig.3. Kvalitetsforbedringer af multipel sklerose behandlingen i Danmark ved hjælp af 

Sclerosebehandlingsregistret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen på vegne af Scleroseregistrets styregruppe 

 

 

Per Soelberg Sørensen 

Formand for Sclerosebehandlingsregistret 

Formænd i nyansøgende database for Dansk kvalitetsdatabase for kønsidentitet  

 

Af høringsrapporten fremgår det at man ikke har valgt at prioritere oprettelse af ovennævnte database 

pga 

… der ikke er dokumenteret kvalitetsbrist/-forskelle og alvorlighed står uklart  

Disse patienter behandles på to højt specialiserede afdelinger, Aalborg og RH. Det er et spørgsmål, om 

der er behov for en national database.  

 

 

Vi mener der er en række forhold der taler for etablering af en sådan database. 

Som nævnt i ansøgningen er det et område i voldsom vækst og med stor bevågenhed både fra politisk og 

behandlerside, men også fra patienter og organisationer på området. Det er et nyt område, i den 
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forstand at man tidligere kun har behandlet ganske få patienter, og med begrænset viden om behandling 

og kvalitet/effekt af behandlingen, som tilbydes i et stadig stigende omfang. 

Siden ansøgningen blev indsendt, er det blevet besluttet at yderligere et udrednings-og 

behandlingscenter skal åbne i Danmark, således forventes Odense Universitets Hospital at opstarte 

lignende funktion i løbet 2020. Fremover vil der altså være 3 centre i DK. Derudover forventes funktionen 

for børn og unge, som aktuelt varetages i regi af Sexologisk Klinik (Region Hovedstadens Psykiatri) i 

samarbejde med BørneUngepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital (Region Hovedstadens Psykiatri) 

og Afdeling for Vækst og Reproduktion (Rigshospitalet) ligeledes at skulle indberette data til databasen. 

På sigt skal hele Børneungefunktionen overgå til Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet. 

Formålet med databasen er at overvåge udredningen og behandlingen af transkønnede i Danmark, 

således at tendenser spottes tidligt og kvalitetskontrol løbende kan medvirke til at udvikle og sikre 

relevant behandling. Behandlingen af transkønnede personer er stort set ikke evidensbaseret på nogen 

områder og vi kender slet ikke langtidskonsekvenserne af behandlingen ligesom fx omfanget af 

”fortrydelser” ikke er systematisk registreret. Ved at etablere en national database sikres overvågning af 

de forskellige nationale tilbud og dermed undgås forskelsbehandling afhængig af geografi samt unødige 

behandlerskifte mellem centrene, idet en del patienter vil søge hen mod det center de har en formodning 

om kan tilbyde dem den behandling de ønsker. Patientgruppen er karakteriseret ved en høj forekomst af 

psykiatrisk morbiditet og høj selvmordsrate, som formentlig delvist er betinget af kønsidentitets-

problematikken. Det er helt afgørende at afdække om tidlig behandling og behandlingen i sig selv kan 

mindske den psykiatriske morbiditet og dermed øge livskvaliteten for denne gruppe af borgere. 

I databasen vil der indgå indikatorer som ikke kan udhentes af allerede eksisterende databaser. 

I forbindelse med udredning vil det være forhold som: 

 Beskrivelse af individuelle forløb fx antal behandlersamtaler 

 Behov for psykiatriske forløb i udredningen 

 Ventetid/udredningstid 

 Oplysninger om automedicinering (via internettet) 

 Oplysninger om kirurgiske indgreb/behandling i udlandet 

 I forbindelse med behandling forhold som: 

 Hormonpræparater, herunder doser 

 Effekt af behandlingen, fx brystvækst, skægvækst, stemmeændringer mm 

 Bivirkninger til behandlingen 

 Ventetid på kirurgi 

 Ønsker om kirurgiske indgreb 

 Kirurgiske indgreb udenfor centrene og udenfor det offentlige sygehusvæsen 

(stemmebåndskirurgi, adamsæblekirurgi, ansigtskirurgi, brystforstørrende operationer mm) 

Derudover er der et stort behov for afklaring af patienternes tilfredshed med behandlingen i form af QOL-

målinger før, under og efter behandlingen. 

Vi må derfor anbefaler at en sådan database etableres. 

Ovenstående høringssvar er forevist Dansk Selskab for Obstetrik og Kirurgi (DSOG) som tilslutter sig 

svaret. De øvrige selskaber der har støttet etableringen af databasen er ikke inddraget i høringssvaret 

(Dansk Endokrinologisk selskab og Dansk Selskab for Plastikkirugi). 
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Med venlig hilsen 

Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet  

 

Styregruppen for præhospitalsdatabasen og de præhospitale direktioner  

 
 Dette høringssvar sendes på vegne af alle de fem regionale præhospitale direktioner samt fra RKKP-
styregruppen for Præhospitalsdatabasen.  
Vi ønsker hermed at gøre opmærksom på, at Præhospitalsdatabasen bør vurderes som højere kategori, 

nemlig gruppe 2.  
Fokus på det præhospitale område har hidtil drejet sig om responstider for ambulancer som eneste 
kvalitetsmål. Dette skyldes ganske enkelt, at ambulance-kørselstider har været de eneste tilgængelige 
data. Nu har de præhospitale direktioner gennemført, at den samme elektroniske patientjournal 

anvendes i samtlige ambulancer i landet, og derefter sammen med RKKP-styregruppen arbejdet 
målrettet på at gøre de elektroniske præhospitale patientdata tilgængelige, således at nye og mere 
relevante, kliniske kvalitetsindikatorer kan defineres. Dermed er det blevet muligt at undersøge 

kvaliteten af den præhospitale indsats, som den defineres i bekendtgørelse om planlægning af 
sundhedsberedskabet §4: Den præhospitale indsats har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, 
formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe 
tryghed.  
Nedenfor gennemgås og uddybes de enkelte punkter i prioriteringsskemaet med henblik på at begrunde 
kategorisering i gruppe 2.  
Argumenter for anden kategori (gruppe 2)  

Det store udviklingsarbejde som omtales som nødvendigt ER lavet. For præhospitalsdatabasen bestod 
dette i et fundamentalt skift af grundlæggende variable fra ambulancekørselsdata baseret på de fem 
regioners tekniske ambulancedisponeringssystemer til nu at basere sig på præhospitale patientforløbs 
data. Dette udviklingsarbejde, Præhospitale Patientforløb, er foregået i en omfattende landsdækkende 
proces i løbet af 2018 og 2019, ledet af en styregruppe bestående af de fem præhospitale lægelige 
direktører samt direktøren for RKKP. Patientvariable fås her fra den elektronisk præhospitale 

patientjournal (PPJ), som anvendes i alle ambulancer, akutbiler og akutlægebiler i hele landet. Det 
betyder, at nu er Præhospitale Patientforløb defineret på ensartet måde i hele landet ud fra PPJ variable, 
og det omfatter hele forløbet fra 112-opkald indtil patienten overleveres til hospital eller afsluttes på 
stedet. Rapporten om udviklingsprojektet, ”Præhospitale Patientforløb Projektrapport” er vedlagt. Det er 
således først nu, at Præhospitalsdatabasen har mulighed for at få data vedr. patienternes tilstand, 
vurdering og behandling. Som det ses under afsnittet indikatorer er de første nye, kliniske indikatorer 
ved at blive udarbejdet.  

Præhospitalsdatabasen omfatter alle patienter der ringer 112, det vil sige alle de mest akut syge og 
tilskadekomne, som hospitalerne modtager. Denne akutte patientgruppe er en særdeles heterogen 
patientgruppe, som ifølge danske studier omfatter samtlige ICD-10 hoveddiagnoser. Akutte henvendelser 
er stigende i hele den vestlige verden. Antallet af 112-patienter i Danmark – er ligesom andre akutte 
patienter - stærkt stigende i antal. Danske studier har vist stigende andel ældre og med co- og 
mulitimorbiditet. De største diagnosegrupper er uspecifikke diagnoser (ICD 10 kap 18 plus kap 21), der 
udgør ca. 1/3; skader (ICD 19), der udgør ca. 1/3, cardiovaskulære sygdomme (ICD 9) ca. 10-15%, 

respiratoriske (ICD 10), ca. 7-9% og psykiatriske, specielt alkohol og anden misbrug (ICD 5) ca. 5%.  
Præhospitalsdatabasen vil derfor også udgøre en værdifuld datakilde for vurdering af den initiale akutte 
vurdering, og behandling for mange forskellige patientgrupper i det akutte sundhedsvæsen, og dermed 

levere vigtig viden på mange felter. Mange RKKP-databaser f.eks. Diabetes-, AKS-, Stroke- og Traume-
database ønsker data vedrørende den præhospitale behandling af de respektive grupper.  
Dokumentalistrapport  

I 2018 er der udarbejdet en dokumentalistrapport i form af et scoping review af præhospitale 
kvalitetsindikatorer ved gennemgang af dansk og international litteratur. På baggrund heraf har 
styregruppen udvalgt nye kliniske kvalitetsindikatorer, der vil træde i stedet for en del af de hidtidige, 
som er baseret på kørselsdata. Dokumentalistrapporten er vedlagt. Link til dokumentalistrapporten er på 
databasens hjemmeside:  
https://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/prahospitalsdatabasen/.  
Dokumentalistrapporten gennemgår bl.a. tidligere systematiske reviews om præhospitale 

kvalitetsindikatorer. Der er kun få indikatorer på højt evidensniveau og baseret på specifikke 
patientgrupper såsom hjertestop, STEMI og Stroke. Databasen indeholder allerede netop sådanne 
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indikatorer, og fra sidste år kunne resultater vedr. outcome efter hjertestop præsenteres efter 
internationalt anerkendte guidelines, men endnu ikke for STEMI og Stroke. Grunden til at tidsforløb for 
STEMI og Stroke endnu ikke er rapporteret, er, at der ikke har kunne kobles til relevante LPR registre for 
disse grupper. Disse patientgrupper – alle cardiovaskulære sygdomme - udgør som nævnt ovenfor kun 
en andel af alle præhospitale patienter, hvorfor databasen også ønsker at fokusere på andre mere 
almene indikatorer på god kvalitet af præhospital behandling – som det også anbefales i litteraturen. Se 

de første nye kliniske indikatorer i næste afsnit.  
Driftsudfordringer i forbindelse med data  
Der er først nu ensartede data til rådighed fra den elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ), og det 
er først sidste år lykkedes at skabe sammenhæng med Dansk Hjertestop Register, men endnu ikke vedr. 
STEMI og Stroke.  
Styregruppen har på sidste møde for første gang haft patientdata fra Præhospitale Patientforløb 

tilgængelige, som vi ønsker at implementere som nye kliniske indikatorer:  
 

1) Andel hvor blodsukker er målt hos bevidstløse patienter OG  

2) Andel af disse, hvor der er givet glukose ved lavt blodsukker.  

 
Ud fra de foreløbige tal fra 2018 på landsplan er indikatoren hhv. 81% (varierende 75 til 83 % på 
regionsplan) og 81% (varierende 76 til 86 % på regionsplan)  

–behandling:  
1) Andel af patienter hvor der er målt smertescore  

2) Andel af patienter med smertescore over 3 har fået smertestillende medicin.  
 
Ud af de foreløbige tal på landsplan er indikatoren i 2018 opfyldt med HHV. 44%, på regionalt plan 
opfyldes den 42 % til 47%1.  
Angiv hvad evt. driftsproblemer skyldes  

Et problem har været, at data leveres meget uensartet – bl.a. fordi fundamentet har været de regionalt 
forskellige ambulance-disponerings-systemer. Løsningen er udvikling af en WebService. Når den er 
udviklet og i drift, vil den sikre overførslen af data på en ensartet måde. WebService er under udvikling, 
men har taget ekstra tid, bl.a. på grund af processen med at udvikle Præhospitale Patientforløb baseret 
på PPJ data.  
Vedrørende eventuelt overlap med Hjertestopdatabasen.  

For hjertestop uden for hospital vil der selvfølgelig skulle ske en koordinering med hensyn til at vælge 
indikatorer for dette akutte sygdomsområde ligesom for andre akutte sygdomsområder (feks. STEMI og 
Stroke) med henblik på at undgå overlap. Dette er styregruppen for Præhospitalsdatabasen generelt 
meget opmærksomme på, og mht. præhospitale hjertestop er der i øvrigt en del overlap mellem 
styregruppemedlemmerne.  
Sammenfattende  
Fokus på det præhospitale område har hidtil drejet sig om ambulance responstider som eneste 

kvalitetsmål, og ikke den præhospitale patientbehandling. Det er netop det, vi forsøger at kvalificere i 
den indsats, der nu er igangsat. Der har været - og der er - stort fokus fra myndigheders, herunder 
Rigsrevisionens side på kvalitet af den præhospitale indsats. Senest fremhæver også Sundhedsstyrelsen i 
deres aktuelle høringsudkast ”Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået 
sygdom og skade” vigtigheden af kvalitetsdatabaserne på de akutte områder, herunder den præhospitale 
indsats. Det er derfor vigtigt, at Præhospitalsdatabasen prioriteres nu, hvor den endelig kan levere 
patientdata.  

Med venlig hilsen  
De lægefaglige præhospitale direktører/chefer:  
Freddy Lippert, Region Hovedstaden  

Per Sabro Nielsen, Region Midtjylland  
Poul A. Hansen, Region Nordjylland  
Gitte Jørgensen, Region Syddanmark  

Ole Mazur Hendriksen, Region Sjælland  
Formand for og på vegne af Styregruppen for Præhospitalsdatabasen:  
Erika F. Christensen,  
Overlæge, professor, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet.  

Styregruppen for nyansøgende database Dansk Hjertestopregister  
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Styregruppen for Dansk Hjertestopregister har modtaget henvendelsen fra Regionernes Klini-ske 
Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP omkring høringen af Prioriteringsprocessen 2021 pr. ok-tober 2019.  
Vi vil gerne takke for muligheden for at kommentere udkastet til prioriteringsprocessen og vil nedenfor 
uddybe ansøgningen. Styregruppen for Dansk Hjertestopregister ønsker at præcisere tre forhold omkring 
optagelse af Dansk Hjertestopregister som del af RKKP i 2020.  
1. Om Dansk Hjertestopregister Siden 2001 har personalet i ambulancer, akutbiler, lægebiler og 

helikoptere registreret alle hjertestop uden for hospital, hvor der er forsøgt genoplivning til Dansk 
Hjertestopregister. Dansk Hjertestopregister er i dag en veletableret og internationalt anerkendt 
database, der følger kvaliteten af den samlede præhospitale indsats og behandling og identificerer 
mulighe-der for kvalitetsforbedringer og opfølgning.  
Styregruppen for Dansk Hjertestopregister er velfungerende med en samlet opbakning fra lan-dets fem 
regionale akutberedskaber på ledelsesniveau. Dansk Råd for Genoplivning varetager i øjeblikket 

sekretariatsfunktionen for Dansk Hjertestopregister på vegne af de frem regioner og afrapporteringen fra 
registeret sker løbende og senest med årsrapporten for 2018, der er til-gængelig i en letlæselig form med 
underbyggende grafik på www.hjertestopregister.dk  
2. Overgang til elektronisk registrering har givet øget datakomplethed  

Registreringen af hjertestop er siden 2016 sket elektronisk via den præhospitale patientjournal (PPJ). 
Spørgeskemaet i hjertestopfanebladet bliver løbende udviklet og justeret for at sikre den bedst mulige 
registrering.  

Den elektroniske registrering har ført til en øget datakomplethed i Dansk Hjertestopregister, idet der nu 
er 5.400 hjertestop uden for hospital (svarende til 93 tilfælde pr. 100.000 indbyg-gere) mod oprindeligt 
4.000 hjertestop (svarende til 74 pr. 100.000 indbyggere). Sammenlig-net med andre internationale 
databaser er dette en meget høj registrering og med en høj grad af komplethed for registrering af de 
enkelte indikatorer. I forbindelse med overgangen til elek-tronisk registrering har det været centralt at 
indføre en ensartet procedure for udtræk og vali-dering af data i de regionale akutberedskaber og denne 
procedure udbygges og justeres fort-sat løbende i Dansk Hjertestopregister.  

3. Dansk Hjertestopregister og relationen til Præhospitaldatabasen  

Dansk Hjertestopregister adskiller sig markant fra Præhospitaldatabasen ved at levere helt an-
dre tal for hjertestop uden for hospital. Herunder den væsentlige indikator om 30 dages over 

levelse efter hjertestop samt overlevelsen for hhv. personer med stødbar rytme og Utstein-

populationen. En oversigt over data i den seneste årsrapport er angivet nedenfor. Derudover 
er det unikt, at datakompletheden i Dansk Hjertestopregister er så høj og er valideret.  

På sigt kan det vise sig relevant at Dansk Hjertestopregister samarbejder med Præhospitalda-tabasen, så 
den høje datakomplethed kan komme begge registre til gode, ligesom data om f.eks. hvorvidt der er 
givet telefonvejledt HLR til indringeren og hvornår der er påbegyndt hjer-telungeredning af lægfolk, kan 

supplere resultaterne fra Dansk Hjertestopregister.  
Dansk Hjertestopsregisters relation til præhospitaldatabasen, som i øvrigt også støttes af de præhospitale 
akutberedskaber, kan sammenlignes med andre sygdomsspecikke og patientfor-løbsdatabaser som fx 
Dansk Apopleksidatabase. Dele af data kan på sigt høstes fra præhospi-taldatabasen, men Dansk 
Hjertestopregister er meget mere end præhospitaldatabasen og i øv-rigt en valideret og eksisterende 
kvalitetsdatabase.  

Integrering af Dansk Hjertestopregister i RKKP vil sikre, at data kan bruges umiddelbart og af alle 
interesserede. Opgraderingen vil desuden gøre det muligt at afprøve en række nytænken-de scenarier på 
tværs af de øvrige kliniske kvalitetsdatabaser til gavn for kvalitetsudvikling og forskning på nationalt og 
internationalt plan.  
Imponerende udvikling i Danmark  

De seneste data fra Dansk Hjertestopregister Danmark har vist en firedobling i overlevelsen ef-ter 
hjertestop uden for hospital gennem de seneste ca. 17 år. Det flotte resultat er registreret i Dansk 

Hjertestopregister men båret af talrige tiltag i sundhedsvæsnet såvel som i befolknin-gen. Blandt andet 
er der i dag ca. fire gange så mange danskere, som træder til med genop-livning, før den professionelle 
hjælp når frem.  
Jeg har mange års erfaring inklusiv internationalt samarbejde om hjertestopbehandling uden for hospital 
og der findes ingen nationale databaser, der er på højde med Dansk Hjertestopre-gister, hvad angår 
datakvalitet. Samtidig er Danmark internationalt kendt som et forbillede for hvorledes kvalitetsdata kan 
bruges til at forbedre overlevelsen. På vegne af alle de præhospi-tale akutberedskaber ser jeg frem til det 

fremtidige samarbejde med RKKP. Vi glæder os til at stille data fra Dansk Hjertestopregister til rådighed 
for RKKP til gavn for fremtidig kvalitetsud-vikling for patienterne.  
Med venlig hilsen  
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Freddy Lippert, Direktør og læge Formand for Dansk Hjertestopregister  

Dansk Hjertestopregister har Dansk Hjertestopregister har siden 2001 indsamlet data om 

hjertestop uden for hospital i Danmark og er i dag styret af en styregruppe med fra de 

regionale akutberedskaber på le-delsniveau. Dansk Hjertestopregister er sekretariatsbetjent af 

Dansk Råd for Genoplivning. Se yderligere på www.hjertestopregister.dk  

 

 

Styregruppen for Dansk Hoftealloplastikregister 

Vedr : Prioriteringsproces 2021, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram og 
kommentarer til databasen Dansk Hoftealloplastik Register 

Styregruppen for Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) har på styregruppemøde den 4. 
november 2019 diskuteret prioriteringen af DHR. 

Vi synes at der udføres et seriøst stykke arbejde og at der er meget fin opbakning fra 
sekretariatet. 

Først og fremmest er vi glade for at databasen prioriteres pænt, men det er uklart hvorfor den 
placeres i kategori 2 vurderet på at fx hoftefraktur-området er placeret i kategori 1. 

Vi finder at retorikken flere steder kunne være mere afbalanceret. Der er desuden 

kommentarer, der ikke hænger helt sammen med virkeligheden som fx PROM-området, som 

anført nedenfor. 

Specifikke kommentarer: 

1. Ift rubrikken ”samlet vurdering ” forekommer kommentarerne desværre ikke helt rigtigt: ” 

Sekretariat: Databasen angiver, at der har været overvejelser omkring udvidelse af databasen 

til at inkludere ikke-opererede patienter. Der anføres, at det ikke har været praktisk muligt. ” 

”Ved seneste prioriteringsrunde fik databasen en bemærkning om, at den ville stå stærkere 

hvis den dækkede anden behandling udover kirurgi– og dermed dækker tværfagligt og muligt 

tværsektorielt. den ville stå stærkere hvis den dækkede anden behandling udover kirurgi– og 

dermed dækker tværfagligt og muligt tværsektorielt. Eller som minimum monitorerer på 
indikation for indgreb. Dette er ikke sket.” 

Kommentar: Det forekommer underligt at man henviser til et sekretariat. Der er i 

skemaer argumenteret for manglende udvidelsesmuligheder, som fx GLAD data. 

Desuden er en væsentlig faktor PRO data, som vi ikke har mulighed for at indberette. 

Indikation fremgår i databasen og der er indikatorer, der behandler de største 

http://www.hjertestopregister.dk/
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pt.grupper som er artrose og fraktur. Det er uklart hvad man mener med 
tværfaglighed og tværsektoriel. Styregruppen eller pt. populationen? 

2. ” Fuld omlægning af database/udvidelse til nye sektorer - Da accelererede forløb kun kan 

lade sig gøre ved at arbejde tværfagligt vil det være relevant at udvide databasen i forhold til 

indikatorer omhandlende sygepleje og genoptræning. Herved vil databasen kunne rumme hele 

patientforløbet og dermed løfte kvaliteten.” 

Kommentar: Vi synes helt sikkert det er vigtigt at holde fokus på hvad der kan 

udvikles som relevante indikatorer. Kommentaren kan mere afspejle en faglig 

holdning og giver ikke umiddelbar mening i DHR’s kontekst. Genoptræning har vist 

sig uden generel nytte og der foreligger en National Klinisk Retningslinje som direkte 

anbefaler at der ikke henvises til genoptræning. 

3. ”Patientrapporterede indikatorer - Det findes bekymrende at databasen stadig ikke 

anvender PRO-data da udviklingen af PRO-sæt er fuldt udviklet.” 

Kommentar: Det er DHR styregruppen helt enig i!; Men det er desværre ikke så let. 

DHR kan ikke fremtrylle at regionerne opretter PRO- indrapporterings mulighed. 
RKKP er ej heller klar til at modtage data. 

4. ”Reduktion af indberetningsopgave - Det findes bekymrende at datafangst sker delvis/fuld 
manuelt da dette er tids- og ressourcekrævende samt en mulig fejlkilde.” 

Kommentar: Ordet ”bekymrende” synes vi er upassende. Omkring 
indberetningsopgaven er der en række initiativer i gang herunder implantat-register. 

5. ” Evt. 3, da databasen ikke har fulgt anbefalingerne fra seneste prioriteringsrunde (der dog 
heller ikke var krav)” 

Kommentar: Bestemt ikke korrekt 

Såfremt der ønsker yderligere uddybning står jeg gerne til rådighed 

VH 

Søren Overgaard 

Professor, overlæge, dr.med., forskningsleder 

Den Ortopædkirurgiske forskningsenhed 

Ortopædkirurgisk afd.O, Odense Universitetshospital 

Klinisk Institut, Syddansk Universitet 

 

Medlem af styregruppen for databasen for Peniscancer 

At vi er i kategori 4 mener jeg nu falder tilbage på RKKP (og ikke os klinikere) idet det er dem, 
som har haft fuldstændig mangel på kontinuitet i det arbejde, der har været lavet. 

At vi falder i den kategori, hvor det ikke giver mening skyldes så vidt jeg kan se to årsager. 

1) Hovedsaligt RKKP´s inkompetance og vilje til at yde meningsfyldt arbejde (herunder et 

minimum af kontinuitet) også over for sjældne og lavstatus sygdomme. Vi har været 

holdeplads for de ansattes videre vej i karrieren, og det har været spild af mest vores, men 
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også deres tid. Tid som vi (især [formanden]) kunne have anvendt bedre og mere produktivt 
til patienternes bedste. 

2) Få nye tilfælde af sygdommen årligt, hvilket gør det vanskeligt at lave meningsfuld statistik. 

Dejligt at de nu indser, at det ikke giver mening, og er spild af resourcer.  

Bedre sent end aldrig. 

Absolut ingen indikation for at gå i dialog om at opretholde dette meningsløse påtvungne 
samarbejde. 

Overlæge Kasper Ørding Olsen, Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 
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Nyansøgende databaes for Analcancer 
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Styregruppen for Gynækologisk Cancer databasen 

Prioriteringen bygger på vores egne oplysninger, som vi har indført i de tilsendte prioriterings 

skemaer.  Jeg har ikke haft mulighed for at få enkeltheder i vores bedømmelse, kun mundtligt 
de overordnede bedømmelser fra RKKP. 

Jeg synes vi passer fint ind i kategori 2.  Det er en stor database med konstant behov for 

opdatering og udvikling.  Bla stort behov for at minimere dobbeltindtastning, hvilket har været 

mit ønske i mange år.  Desværre har Sundhedsplatformen jo mere end skuffet på dette 

punkt.  Man kan jo kun håbe den bliver skrottet, og at man vil være så kloge, nationalt at 

anvende de andres gode EPJ med indbygning af kliniske data (Claus’s betragtning). Først når 

dette er på plads, tror jeg vi kan undgå dobbeltindtastning af gynækologiske og 

sygeplejemæssige data.  

Vedr. patologi data er vi i opstarts fasen af et stort udviklingsprojekt, der fremover skal 

overføre data fra Patobank til DGCD. Når dette er færdigimplementeret undgås patologi 
dobbeltindtastning. 

Et rosende punkt er vores meget tvær-disciplinære sammensætning i DGCG/ DGCD. Specielt, 

at vi som noget DMCG unikt, har repræsentation af sygeplejegruppen og en speciel sygepleje 
database. 

Et kritik punkt er vores manglende deltagelse af patienter i DGCD styregruppen.  Dette har 

været diskuteret til vores sidste møder med positiv holdning til patientinddragelse.  Vi afventer 

de igangværende initiativer, der er i gang fra anden side, hvorefter vi vil følge de kommende 
retningslinjer tilpasset vores gruppes arbejdsgange. 

De øvrige punkter skulle overvejende være positive.  Vi mener således, vi kan være tilfredse 
med prioriteringen. 

  

 

Styregruppen for børnediabetesdatabasen  

  

 

 

Vi har læst prioriteringen vedr. børnediabetesdatabasen og er glade for at vi har opnået en kategori 2, 
som bør betyde, at vi får støtte også de kommende år. 

Vi vil dog udtrykke undring over, vi har fået en vurdering på kategori 2, mens de to andre databaser i 
DDD har fået vurderingen 1.  

Over de sidste mange år har datakompletheden været diskuteret især i voksendatabasen, mens vi har 

leveret data hvert år med rimelig datakomplethed. Børnedatabasen viser en klar fremgang mht. hvor 
mange afdelinger, der opnår det metaboliske behandlingsmål, desuden er der kun ganske få børn og 
unge, der oplever akutte komplikationer og udvikler senkomplikationer. Det er svært at opfatte det som 
et problem, at der er nær nul med akutte og senkomplikationer, men vi er selvfølgelig opmærksom på, at 
vi bør finde andre kvalitetsindikatorer, herunder patient (eller person/familie) rapporterede data for at 
fortsatte forbedringer kan måles.  

I den forbindelse skal det bemærkes, at der har været nedsat en national arbejdsgruppe, der har set på 
PRO data. De har valgt IKKE at fokusere på PRO data til børnepopulationen og deres familier. Det kan 
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undre, da børnene godt nok udgør en mindre andel af den samlede population med diabetes, men til 
gengæld er den gruppe, som taber flest leveår pga. diabetes. Desuden er der formentlig flere fra denne 
gruppe, som får påvirket familielivet og arbejdslivet, hvis de ikke integrerer diabetes i deres liv.  

Vi er glade for, at I også ser et betydeligt behov for opdatering af indikator sættet og ser frem til at RKKP 
ledelsen følger dette op med afsættelse af de nødvendige midler til de epidemiologer og statistiker, der i 
RKKP arbejder for børnediabetes databasen. Vi har igennem de seneste år både udtrykt ønske om at 
bruge datafangst, revision af vores database og nye indikatorer, men ressourcerne til området har været 
yderst begrænsende, og det har gjort processen både lang og meget svær. Vi har oplevet et stort skift i 
RKKPs personale tilknyttet børnediabetes databasen og arbejdet har været præget af lange pauser 
undervejs – som har påvirket kontinuiteten og effektiviteten i arbejdet.  

Vi håber meget at RKKP tager i betragtning, at behandlingen af børn med diabetes over de seneste år har 
vist betydelige fremgang og langt flere børn end voksne når behandlingsmålet, hvilket internationalt set 

ikke er givet. Der er ingen tvivl om, at netop benchmarking igennem børnediabetes databasen har 
bidraget til dette. Vi tænker derfor at Børnediabetesdatabasen fremadrettet er en lige så vigtig del ad 
DDD som de to andre databaser 

  

På vegne af DSBD og DanDiabKids 

  

Jannet Svensson 

Styregruppen for Palliativdatabase 

-  
 

 
Tak for den grundige bedømmelse og for positive kommentarer. Hermed nogle få kommentarer: 
 

 

Evt. driftsudfordringer rejst af 
regionerne 

Registreringstung - mangl. tidstro data. Manglende tiltro til 
anvendelsesmuligheder som styringsinstrument 

1. Det er korrekt, at DPD er registreringstung, hvilket skyldes to ting:  
a. Data indtastes via KMS, og det ville være bedre at bruge en kombination af LPR3 (når det 

kommer til at fungere), måske kombineret med data hentet fra EPJ-systemer. Det støtter 
vi gerne, men etableringen af disse systemer afhænger af RKKP m.v. Det skal i den 

sammenhæng anføres, at når DPD har kunnet indsamle og afrapportere med 100% 
komplethed siden 2010, så skyldes det alene, at vi bruger KMS. 

b. PRO data indsamles i papirformat, og indtastes så manuelt. Dette ønsker vi ændret til 
elektronisk dataindsamling, og den begrænsende faktor er regionernes IT-systemer og 
RKKP. Vi har netop søgt og modtaget forskningsstøtte fra Kræftens Bekæmpelse til at 
arbejde systematisk med at promovere dette. 

2. Angående tidstrohed, så har vi traditionelt været bundet af, at hver Årsrapport skulle indeholde 

’årets døde’, da dette var den eneste måde vi kunne undgå, at samme patient optrådte i to 
årsrapporter (hvis de var i kontakt med mere end en enhed, fordelt på to kalenderår). Vi har dog 
i LKT-projektet arbejdet med at afrapportere data tidstro, idet vi afrapporterede ud fra 
modtagelsesmåned frem for dødsmåned. Hvis der er et ønske fra regionerne om at indføre dette, 
evt. som et ekstra resultat for hver indikator, er det nemt at levere, og det vil DPD undersøge. 

3. Som ’styringsinstrument’: DPD har gennem årene konsistent kunne vise flaskehalsproblemer. I 

de seneste år bl.a. den stigende ventetid. Det er vores opfattelse, at den vedvarende påvisning af 
utilstrækkelig kapacitet var været særdeles vigtig set fra patientperspektiv, men den kan 
utvivlsomt opleves som besværlig for regionerne at leve op til. At problemerne ikke bliver løst, 
bør efter vores mening ikke lægges DPD til last. Vi ønsker desuden som anført at levere 
yderligere data via nye indikatorer. 
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Har databasen kunnet dokumentere kvalitetsudvikling inden for de seneste 
tre år? 

Njaa - noget går op andet 
ned 

4. Der har været betydelige udsving i de sidste tre år, og bl.a. er indrapportering af PRO steget. 
LKT-projektet havde som et hovedformål at halvere problemet målt med indikator 1, så den 
skulle falde fra 20% ikke opfyldt til 10% ikke opfyldt. At dette ikke lykkedes trods en stor indsats 
skyldes formentlig et samspil mellem en række andre faktorer, bl.a. presset på, at de palliative 
enheder også skulle tage patienter med andre diagnoser end kræft og at de skal tage 

kræftpatienter tidligere i forløbet, samtidig med at der ønskes mere konsulentfunktion på 
sygehusene, og at kapaciteten allerede var starten var fuldt udnyttet, men der fortsat er stigning 
i behov. DPD har således kunnet demonstrere en massiv rolle i arbejde med kvalitetsvurdering i 
de sidste år, og igen må det understreges, at selv om kapacitetsproblemerne, der påpeges via 
DPD, ikke er blevet afhjulpet, så har det haft stor betydning, at de er synliggjort. Og det 
understreger, at der er behov for fortsat monitorering. 

5. Vi har som anført været meget kritiske over, at det uhyre ambitiøse LKT-projekt, der afprøvede 

nye kvalitetsudviklingsmetoder og krævede en meget stor indsats fra klinikerne, ikke er blevet 
grundigt analyseret eller evalueret. Imidlertid er det nu lykkedes for os at skaffe fondsmidler til 
dette fra Kræftens Bekæmpelse.  

6. Vi er glade for opbakningen til at arbejde for, at regionernes systemer (herunder også RKKP’s) 
kan komme håndtere PRO data elektronisk, og at den øvrige indberetning gøres elektronisk. 
Samtidig er det dog vigtigt, at dette sker på en måde, der ikke går ud over den meget store 

komplethed (100%), som det hidtil har været muligt at fastholde.  
7. Vi glæder os endvidere til at arbejde med at udvikle nye indikatorer og at udbrede arbejdet til 

nye sektorer. 
8. Endelig vil vi sikre yderligere tværfaglighed i bestyrelsen. 

 

fra Mogens Grønvold, formand for Dansk Palliativ Database 

Styregruppen for DECV 

 

 Det er med overraskelse og beklagelse at styregruppen finder at man i oplægget til priorite-rings-
processen har placeret DECV databasen i kategori 3.  

Vi mener at det er urimeligt at der konkluderes, at det ikke kan sandsynliggøres, at vi kan bi-drage til 
kvalitetsudvikling i nuværende form, da der i en årrække netop har været en udvik-ling i kvaliteten af 
kræftbehandlingen netop på baggrund af DECV-databasen.  
Som anført har databasen været fremhævet som eksempel på sikring af kvalitet og vi er i sty-regruppen 
af stærkeste overbevisning at den stabilt stigende overlevelse, faldende 30- & 90- dages mortalitet, det 
øgede antal høstede lymfeknuder og høje inklusions- og behandlingsrate i onkologien skyldes det 

fastholdte fokus på helt centrale kliniske indikatorer.  
Vores opfattelse af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er netop baseret på en fastholdelse af helt 
centrale patient relaterede indikatorer, såsom kortids- og langtidsoverlevelse og kirurgisk-og onkologisk 
behandlingskvalitet. Dette muliggør netop at en udvikling i kirurgiske og onkolo-giske behandlinger kan 
ske under en kontinuerlig monitorering med mulighed audits for at forsætte eller standse nye 
behandlingsmæssige tiltag. Dette har vi haft adskillige eksempler på indenfor de seneste par år. Således 
kan databasen også benyttes til det andet lovpligtige aspekt af databasen, nemlig forskning som i sig selv 

medfører en kvalitetsudvikling.  

Det er til gengæld vores opfattelse at man andre steder har en anden mere politisk orienteret opfattelse 
af kvalitet som beror på tiltag som ikke har dokumentet effekt på kvaliteten eller patient-outcome, f.eks. 
patient-inddragelse i styregruppen og en reduktion i antal af variable i databasen. Det mener vi 
naturligvis er beklageligt, men vi er i styregruppen naturligvis åbne over udvikling og implementering af 
nye tiltag som kan højne kvaliteten, hvis der findes doku-mentation for at det gavner patienten.  

I DECV har vi i 2019 været igennem et generationsskifte og er i gang med en revision af de kli-niske 
retningslinjer (forventet færdig dec 2019) samt en revision af vedtægterne mhp på at få en mere 
dynamisk og agil styregruppe og forretningsudvalg.  
Vi vil også gerne påpege at vi i styregruppen i årevis har gjort opmærksom på at databasen i sin 

nuværende form ikke er opdateret og mangler muligheder for en registrering af Barretts esophagus, som 
er forstadiet til adenocarcinom i esophagus. Vi vurderer derfor at Databasen ikke kan reflektere den 
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udvikling i kvalitet som vi mener der er sket. Vi er dog hver gang blevet mødt med besked fra RKKP om 
at en ændring af databasen først kunne ske når LPR-3 var en-deligt på plads og at der ikke var økonomi 
til en simpel revision af databasen.  
Dette har medført, at nye behandlingsmæssige tiltag, såsom endoskopisk kirurgi og behand-ling, samt en 
non-operativ definitiv kurativ behandling på patienter med den bedste prognose, kun kan registreres som 
pallierende behandling med en underestimering af den kurative be-handlingskvalitet til følge. Endvidere 

kan dynamikken mod minimal invasiv behandling ikke vi-ses, hvilket er ønskeligt, specielt i lyset af det 
mutilerende indgreb som en standard operation er.  
Ad specifikke kommentarer til det foreløbige scoringsresultat:  
1. Scoring ift. de fem udvalgte forhold (skala: 0-13) er angivet til 4  
 
Dette er en fejl indtastning da auditeringsgruppen har scoret os til 5, hvilket vi har rettet henvendelse 

om. Vi mener desuden, at vi burde scores til 6, da vi føler at alle repræsen-tation fra alle relevante 
faglige og videnskabelige selskaber bør tælle som tværfaglighed.  
2. Evt. driftsudfordringer rejst af regionerne: Mangellister efterspørges.  
 

Høringssvar: RKKP-teamet har udsendt kvartalsvist fejl- og mangellister til en løbende op-dateret gruppe 
af klinikere.  
3. Bekendtgørelseskrav – dokumentation: Uoverensstemmelse med online-dokumenta-tion (variable 

og indikatorer) og KKA (Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel).  
 
RKKP-dokumentation er fuldt opdateret. Der er forskel på hvilke indikatorer der indgår i årsrapport og 
bliver leveret i ledelsesinformationssystemerne. Det skyldes, at de tre 5-års overlevelses-indikatorer 4.1, 
4.2 og 4.3 afrapporteres via årsrapportdatasættet, men ikke afrapporteres via 
ledelsesinformationssystemerne månedligt. Tilsvarende lægges de gældende supplerende indikatorer ud i 
ledelsesinformationssystemerne, månedligt eller årligt, afhængigt af angivelsen i KKA-datasæt 1 under 
kommentar.  

 
Samlet vurdering: Databasen er teknisk set velindarbejdet med indikatorer, indberetning m.v. men 

som det fremgår af svaret fra databasen skal der både revideres grundlag og indikatorer, samt 
indberetningsform. Det er lidt uklart om manglende revision skyldes interne eller RKKP baserede forhold.  
Databasen har før omorganiseringen af RKKP været stillet i udsigt til at blive omlagt til DNKK-modellen, 

men dette er, som ovenfor anført, af prioriteringsmæssige og ressour-cemæssige årsager fra RKKP's side 
ikke sket. Samtidig har styregruppen været tilbagehol-dende med at afholde arbejdsgruppemøder –pga. 
af manglende ressourcer og afventen ift. muligheder for omlægning i RKKP-regi.  
Vi har store forventninger om yderligere optimering af vores database, men føler at vi har og forsat vil 

bidrage til yderligere kvalitetsudvikling.  
Vi er derfor enige i audit gruppen vurdering i at kategori 3 er hård – med fuld standardopfyl-delse og 
mener at vi bør ligge i kategori 2.  

Styregruppen for Atrieflimren i Danmark  

 

Styregruppen for AFDK har modtaget høringssvar fra Region Syd. Vi er glade for interessen for vores 

arbejde, som vi vurderer at være et vigtigt led i at højne kvaliteten af udredning og behandling for 

patienter med atrieflimren i Danmark. Vi har forståelse for flere af synspunkterne i høringssvaret, men 

mener ikke, at det giver et retvisende og fyldestgørende billede af AFDK, hvilket vi gerne vil begrunde i 

følgende svar. 

 

 I høringssvar fra Region Syd er anført: 

 

”Indikatorerne er overvejende relevante, men belyser ikke den klinisk faglige kvalitet (samlet set). 

Indikatorerne er ikke anvendelige i kvalitetsarbejdet. Resultaterne er så usikre, at de ikke er anvendelige. 
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Resultaterne opfattes som IKKE-valide. Det er muligt at gennemskue, hvordan resultaterne fremkommer 

på baggrund af data. I dens nuværende funktion og udformning er udbyttet yderst beskedent, såvel for 

de enkelte patienter som strategisk-ledelsesmæssigt. Der er formodentlig opbakning til databasen, men 

afdelingsledelsen og sygehusledelsen er bekendt med den meget store usikkerhed i datagrundlaget og 

rapporternes konklusioner. Samlet ser er der problemer med validiteten – derfor svær at anvende i 

kvalitetsarbejdet. Derfor er udbyttet meget beskedent.” 

 

Som bekendt er Atrieflimren (AF) en hyppig hjertesygdom, der årligt rammer flere end 20.000 danskere, 

og sygdommen er forbundet med øget risiko for nedsat livskvalitet, slagtilfælde, hjertesvigt, systemisk 

emboli, demens og død. Blandt andet med baggrund i et studie, der påviste variation i 

behandlingskvalitet og prognosen mellem danske regioner1, besluttede man at etablere AFDK, 

atrieflimren i Danmark, under RKKP.  

Styregruppen for atrieflimren i Danmark (AFDK) takker for høringssvaret og har diskuteret svaret fra 

Region Syd og styregruppen har følgende kommentarer: 

Det anføres, at indikatorerne ikke belyser den faglige kvalitet, at indikatorerne ikke er anvendelige og at 

resultaterne er usikre og at udbyttet er yderst beskedent. 

Da AFDK er en forholdsvis ny database, og der kun er udgivet 1 årsrapport er det nok for tidligt at kunne 

konkludere, at den faglige kvalitet ikke bliver belyst ordentligt og at resultaterne er usikre.   

En forudsætning for etablering af databasen var, at der ikke skulle indtastes data specifikt til databasen, 

men at den alene skulle være baseret på datafangst fra danske registre. Vi er derfor delvis enige i 

kritikken fra Region Syd i, at dette naturligvis har begrænset mulighederne for at få alle ønskede 

oplysninger, som kan være relevante for at monitorere kvaliteten af behandlingen for patienter med 

atrieflimren. Styregruppen er også enig i, at de valgte indikatorer er meget relevante.  

De europæiske og danske kliniske guidelines for udredning og behandling af patienter med AF anbefaler 

eksempelvis, at patienterne udredes med ekkokardiografi og at patienter med indikation for 

blodfortynding (AK behandling) faktisk modtager denne behandling. Disse forhold følges helt relevant i 

AFDK (https://www.rkkp.dk/siteassets/om-rkkp/de-kliniske-

kvalitetsdatabaser/atrieflimren/13122017_indikatorskema_final.pdf). Vi mener således, at indikatorerne 

på en meningsfuld måde belyser den faglige kvalitet af behandlingen, og at databasen kan kommentere 

på evt. manglende optimale forhold og regionale forskelle. 

Vedrørende validiteten af data, så har undersøgelser tidligere vist, at diagnosen AF i 

Landspatientregisteret er høj med en positiv prædiktiv værdi højere end 90%2. Vi har i AFDK også selv 

udført stikprøver for at kontrollere datavaliditeten, og vi har her særlig blevet opmærksomme på, at der i 

gruppen af patienter uden registreret AK behandling befinder sig individer, der reelt set ikke har 

indikation for AK behandling på grund af, at AF-diagnosen er forkert (og derfor ikke skulle have været 

indberettet til Landspatientregisteret) eller at patienten er ved livets afslutning (og det derfor ikke giver 

mening at starte AK behandling). Disse forhold vil medføre, at styregruppen reducerer indikator-kravet 

om 95% dækning for AK behandling i forbindelse med udgivelsen af næste årsrapport.  

For at styrke nytteværdien af AFDK vil det være hensigtsmæssigt, at man løbende kan levere tidstro data 

til klinikerne. Dette er desværre aktuelt ikke muligt på grund af, at man har sat LPR2 ud af drift før LPR3 

er bragt i en funktionsdygtig tilstand. Når LPR3 er bragt i funktion, vil det understøtte AFDK, at der 
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løbende afleveres data fra LPR3 til AFDK sammen med receptdata til sikring af tidstro information med 

feedback til kliniske afdelinger. Hvis dette ikke kan sikres, vil vi opfordre til, at AFDK overgår til 

primært/delvist at være baseret på manuelt indtastede data for så vidt angår forholdene omkring 

patienten ved 1. kontakt. Dette vil forudsætte komplet indtastning af data fra almen praksis og fra 

sygehuse. Opfølgning vil fortsat kunne finde sted via danske registre. 

Det forventes, at der senest fra 2021 vil blive rapporteret data fra almen praksis til AFDK. 

Ovenstående svar har været drøftet i styregruppen for AFDK, og der er enighed om svaret. 

 

Albert Marni Joensen, overlæge  Ulla Dam-Schmidt, sygeplejerske  Lars Frost, 

overlæge 
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Styregruppen for Dansk Anæstesi Database 

6.11.2019 

Høringssvar fra Dansk Anæstesi Database 

Hermed høringssvar fra Dansk Anæstesi Database (DAD) på 2021 prioritering af de kliniske 

kvalitetsdatabaser i henhold til skrivelse af 9.10.2019. 

Dansk Anæstesi Database har modtaget RKKP høringsbrev og prioritering 2021. Auditeringsgruppen har i 

rapporten tildelt DAD en samlet pointsum på fem ud af 13 mulige point, hvilket tildeler DAD en placering 

i prioriteringsgruppe 4 og dermed en indstilling til afvikling af databasen. 

Styregruppen for DAD ser med nogen forståelse, men samtidig også med meget stor bekymring på 

denne prioritering. Styregruppen anerkender at der har været fundamentale, overvejende strukturelle 

udfordringer de seneste år, men finder samtidig, at databasen er vigtig for det samlede kvalitetsarbejde 

under RKKP, og mener endvidere, at det rent strukturelt er realistisk at øge dækningsgraden markant de 

kommende år. 

Vi vil i høringsbrevet forholde os til konkrete punkter i høringsnotatet/ evalueringsrapporten og anføre de 

sandsynlige rettelsestiltag, der kan imødekomme kritikpunkterne. 
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DAD er en højvolumen database, potentielt med datainput fra samtlige anæstesier der gennemføres i 

Danmark (450.000 – 500.000/år). Indberetningen har i databasens første årti været overvejende manuel 

gennem KMS. Med introduktion af EMR-systemer, Midt-EPJ i Region Midt og senest Sundhedsplatformen 

(SP) på Sjælland, er inddatering helt overvejende blevet automatiseret, hvorved den enkelte brugers 

aktive indsats ift. datafangst er reduceret ganske betragteligt. Region Nord og region Syd benytter fortsat 

manuel inddatering, men skifter til EPJ de kommende år, Syd i 2021 og Nord i 2022. Landets private 

hospitaler og klinikker benytter manuel inddatering. DAD har oplevet en stigende inddatering fra private 

aktører de seneste år. 

Skiftet fra manuel inddatering til elektroniske journaler med overvejende automatisk dataindsamling er 

ud fra en teoretisk betragtning attraktiv, men har i praksis vist sig mere vanskelig end umiddelbart 

antaget. Et centralt punkt er interfacet, der tillader dataoverførsel fra EMR/EPJ til DAD. I Region Midt 

(EPJ) har det været nødvendigt at tilpasse EPJ til seneste version af DAD, en proces der har stået på i 

næsten tre år, og har trukket betydelige ressourcer, men nu er tilendebragt. På Sjælland har der i de 

første år med Sundhedsplatformen været automatisk dataoverførsel til DAD (og initial dækningsgrad op 

omkring 90 %), men i forbindelse med den længerevarende implementering og dernæst følgende intern 

opgradering og overgang til LPR3 i februar 2019, er denne dataoverførsel for praktiske formål ophørt. 

Relevante anæstesidata inddateres dog uforandret i SP og relevante data ligger i databasen. Der arbejdes 

derfor i begge regioner med reetablering af dataoverførslen, DAD/anæstesi er et 

prioriteret område og man forventer at dataoverførsel genoptages i februar/marts 2020. Data inddateret 

tilbage til februar 2019 forventes derefter overført til DAD. 

Datakvalitet 

I Styregruppen opfattes den manglende datakomplethed som hovedudfordring for DAD. Det er en 

udfordring der har stået på igennem en årrække, men i et varierende udtryk. Aktuelt indberetter samtlige 

landets anæstesiafdelinger til DAD, eneste undtagelse er et universitetshospital i region Syd. Et stort 

antal privathospitaler og et langsomt stigende antal privatklinikker indberetter ligeledes. Som det anføres 

i auditeringsrapporten er timingen måske uheldig ift. evt. lukning. Som ovenfor anført, er der meget der 

tyder på, at der allerede i 2020 kan opnås betydelige forbedringer fra anæstesiafdelingerne på Sjælland 

og i Region Midt, mens man i Syd og Nord forventer at opretholde nuværende helt acceptable niveau 

frem til man ibrugtager EPJ løsninger i 2012 og 2022. Timingen er således rigtig uheldig hvor databasen 

omsider står overfor et reelt datagennembrud. At der efterfølgende ligger et validerings-arbejde og en 

betydelig undervisningsopgave på samtlige af landets anæstesiafdelinger, førend man kan forvente høj 

dækning med højvalide data, siger sig selv. Men det er en opgave der kan løses, især når afdelingerne 

kan få løbende feedback på deres inddateringer, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket og utvivlsomt er et 

forhold der bidrager til udfordringerne med at opnå fuld implementering. De enkelte afdelinger skal have 

fuld indsigt i og uhindret adgang til egne data. 

Tværfaglighed 

I forhold til vurderingen af tværfaglighed i gruppen er det korrekt at styregruppen pt er monofaglig. Det 

har været svært at fastholde repræsentation fra anæstesi- og opvågningssygeplejerskernes nationale 

faglige selskaber. Derfor har styregruppen vedtaget, at der fremover udpeges sygeplejefaglige 

styregruppemedlemmer fra hhv. anæstesi og opvågning på regionalt niveau og for to-årige perioder med 

start januar 2020. 

Evidensgrundlag 
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Seneste dokumentalistrapport er udarbejdet i 2018 og beskriver på relevant niveau evidensgrundlaget for 

databasens indikatorsæt. Auditeringsgruppen stiller relevant spørgsmålet om der eventuelt kan fokuseres 

på færre variable og dermed muligvis også et smallere indikatorsæt. Styregruppen ønsker at anføre at 

DAD, der nu er i 4. version, i 2015 allerede blev slanket betydeligt, men gruppen finder bestemt 

overvejelserne om yderligere tilpasning relevant. 

Et konkret forslag til indikatortilpasning vedlægges i bilag 

Tværfaglig, -disciplinær og -sektoriel indsats. Databasen er i sin datastruktur tværfaglig idet to 

faggrupper (læger og sygeplejersker) ligeværdigt bidrager til inddatering. Samtidig er databasens 

område selvsagt meget hospitalsbundet og nært koblet til det anæstesiologiske speciale og dermed ikke 

tværdisciplinær eller tværsektoriel i sit sigte. 

Patientrepræsentation 

Der arbejdes fortsat på at etablere patientrepræsentation i DADs styregruppe, men feltet er måske 

mindre velegnet hertil og præges blandt andet af at der ikke 

eksisterer patientforeninger eller andre interesseorganisationer, der på bruger/borgerniveau har 

interesser i databasen. 

Samtidig er det væsentligt at fremhæve, at en del af indikatorerne (vurdering af postoperative smerte og 

postoperativ kvalme/opkastning) reelt har karakter af PRO (Patient Rapporterede Oplysninger). 

Uddybende beskrivelse af PRO og PREM (Patient Reported Experience Measurements) og mulighederne 

for fremtidig kvalitetsudvikling i dette område beskrives i bilaget. 

Økonomi 

DAD er rent driftsmæssigt (RKKP-perspektiv) en relativt billig database. Det er klart at fortsat udvikling 

(revision af dokumentalist rapport mm) er mere ressourcekrævende i form af engangsbeløb til frikøb, 

men det realistiske bud er, at databasen i den kommende tre-års periode primært skal konsolidere og 

udvikle i bestående rammer. Det betyder at et budget under 200.000 kr./år vil være realistisk i næste 

bevillingsperiode. 

Samlet set finder styregruppen det relevant at fastholde bevillingen til DAD. Databasen står umiddelbart 

foran det der med rimelighed kan betegnes som et gennembrud i de tre regioner, der dækker godt 70% 

af landets anæstesier. De øvrige regioner er allerede velkørende og forventer at kunne gennemføre 

transformation til elektronisk journal med relativt få ændringer ift. DAD – belært af allerede indhøstede 

erfaringer fra de tre regioner der allerede har implementeret EMR. 

Databasen beskriver et høj-volumen og høj relevant område – som vi vanskeligt kan se udelades af 

RKKP. Det er muligt at indikatorsættet kan tilpasses/reduceres uden den samlede kvalitet påvirkes heraf, 

det arbejde påtager styregruppen sig gerne kommende år – sammen med det løbende 

implementeringsarbejde ift. regionernes EMR systemer. 

Bilag 1 

Liste over nuværende indikatorer i DAD, beskrevet i Dokumentalistrapport udgivet maj 2018 (bilag 2, 

www.rkkp.dk). 

1 Komplette oplysninger om præoperative risikofaktorer 
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2 Uventet vanskelig intubation 

2A Vanskelig intubation 

3 Umulig maskeventilation 

4 Manglende anslag af regional anæstesi 

5 Komplikation i anæstesiforløb 

6 A Svære smerter ved ankomst til opvågning 

6 B Svære smerter ved udskrivning 

7 A Svær kvalme ved ankomst til opvågning 

7 B Svær kvalme ved udskrivning 

8 Elektive kejsersnit i generel anæstesi 

9 Konvertering af anæstesi ved elektivt kejsersnit 

10 Akutte kejsersnit i generel anæstesi 

11 Konvertering af anæstesi ved akut kejsersnit 

12 Målt hæmoglobin ved ikke-livstruende blødning 

13 Hypotermi ved anæstesivarighed over to timer 

Indikatorerne beskriver præoperative risikofaktorer, forhold vedrørende luftveje og luftvejshåndtering, 

perioperative forhold (komplikationer under anæstesi, hypotermi samt transfusionskrævende blødning) 

og endelig de postoperative forhold med fokus på smerter og forekomst af kvalme i det umiddelbart 

postoperative forløb. Derudover beskriver indikator 8-11 anæstesiologiske forhold vedrørende kvinder der 

får foretaget kejsersnit. 

Nuværende indikatorer der bør fastholdes 

Den perioperative kvalitet afspejles fint i indikatorerne 4, 5 og 13. Ligeledes er indikatorerne 6 og 7 

afgørende for beskrivelse af kvalitet af den postoperative forløb. 

Fælles for disse indikatorer er at de stort set alle kan benyttes i det daglige kvalitetsudviklingsarbejde og 

drive udviklingsarbejde på helt lokalt niveau. 

Indikatorer 6 og 7 adresserer PRO og PREM data for patientens oplevelse af smerte og kvalme i den 

postoperative periode på opvågningsafsnittet. 

I en kommende DAD5 version vil en yderligere fokusering på patientens oplevelse af smerte og kvalme i 

den postoperative periode kunne udvikles og udbygges med moderne, digitaliseret PRO og PREM–løsning 

i form af en APP der vil kunne imødekomme 

• Færre ikke-planlagte genhenvendelser i både primær og sekundærsektoren 
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• Løbende vurdering af smerter hos hjemsendte patienter 

• Mulighed for individualiseret smertebehandling ud fra patientens egne registreringer 

• Forbedret smerteoplevelse for den enkelte patient 

• Big data-vurdering af smerteprofil over tid hos grupper af patienter vha integration med EPJ 

• Bedre patientinformation til andre patientgrupper med lignende profil eller ved lignende indgreb 

• Afprøvning af effekten af ændrede smertebehandlingsmetoder, både som kvalitetsudvikling og i 

forskningsøjemed 

• Forebyggelse af udviklingen af kroniske smerter og langvarigt morfin-forbrug 

• Udbredelse til andre typer smertepatienter (kroniske smertepatienter, indlagte patienter, etc.) 

• Mulighed for, med få ændringer, at udvide til andre typer hjemmemonitorering (kvalmescore, 

mobiliseringsscore, point-of-care målinger, etc.) 

Indikatorerne 2 og 3 beskriver forhold vedrørende luftveje. Der har tidligere været forsøgt kobling til 

Dansk Luftvejs Register (DLVR) – denne kunne tænkes udviklet således at man qua et sådant register 

automatisk får advis hvis en patient tidligere har vist sig at have det der i anæstesisammenhæng 

defineres som en vanskeligluftvej. Det vil sikre at forbyggende tiltag kan iværksættes og vil potentielt 

repræsentere en betydelig kvalitetssikring. 

Nuværende indikatorer der kan overvejes reduceret eller fjernet 

Indikator 1 bør fremover overvejende kunne hentes fra de elektroniske patientjournaler (tobak og 

alkoholstatus, vægt/højde/BMI mm) – undtaget dog en vurdering af såkaldt ASA score. En reduktion i 

antallet af indikatorer kan være relevant i forhold til de obstetriske indikatorer (8-11), hvor det forventes, 

at data vil kunne tilgås fra andre kvalitetsdatabaser eller elektroniske patientadministrative systemer. 

Desuden kan og må det overvejes hvorvidt transfusionsindikatoren (12) i sin nuværende udformning er 

relevant. Det er sandsynligt, at den type data fremover vil kunne indhentes via Transfusionsdatabasen – 

og indikatoren som den ligger nu belyser næppe væsentlige kvalitetsaspekter af anæstesiforløbet. 

Således kan 6 af de i alt 15 indikatorer i den nuværende database potentielt udgå. 

Fremtidige indikatorer – til overvejelse 

I forhold til nuværende kan en bedre beskrivelse af området børneanæstesi overvejes. Lige nu anvendes 

DAD i regi af Sundhedsstyrelsen til at vurdere omfanget af børneanæstesiologiske ydelser til børn < 2 år 

på landets anæstesiafdelinger. Generelt er der tale om højrisikoanæstesier og området kan med fordel 

monitoreres tættere ift. kvalitet. 

Ligeledes er DAD vidende om at der er overvejelser vedrørende en database for dagkirurgi. En sådan 

database vil have naturlige interessefælleskaber med DAD indenfor det anæstesiologiske område 

(lokale/regionale nerveledningsblokader mm) 

Under alle omstændigheder skal yderligere tillæg af indikatorer forudgås af endnu et 

dokumentalistarbejde, der nøje beskriver de mulige kvalitetsfordele ved nye indikatorer – og samtidig 

skal regionerne investere nødvendige ressourcer i forberedelsen af de forskellige anæstesijournaler/EMR 
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til at kunne levere data til en central server. Det er en proces, der realistisk set kan tilrettelægges i den 

kommende bevillingsperiode, men ikke kan eksekveres i samme periode fordi man skal afvente fuld EMR 

implementering og indfasning i alle landets regioner. 

 

Styregruppen for Dansk Hovedtraume Database  

RESUME 
 
• Den snævre målgruppe bevirker lavt volumen, men der er 
fortsat behov for en RKKP-database på området, og målgruppen 
kan udvides 

• Sundhedsstyrelsen: Nye anbefalinger for tværsektorielle forløb 
for voksne med er erhvervet hjerneskade – databasens 
datagrundlag og fortsatte udvikling er meget vigtig i den videre 
kvalitetsudvikling inden for området 

• Videreudvikling af databasen i et tæt samarbejde mellem 
RKKP og bestyrelsen – mange nye perspektiver 

• Borgerinddragelse en ambition med etiske udfordringer 
grundet volumen, målgruppe, genkendelighed og tavshedspligt 
 
 
 
Bestyrelsen for Dansk Hovedtraume Database har den 9.oktober 
2019 modtaget tilbagemelding fra RKKP om, at databasen er placeret 

i kategorien: 
4. Databaser har enten brud på bekendtgørelseskrav og/eller kan 
ikke dokumentere, at de kan bidrage til kvalitetsudvikling/løfter væsentlig 
monitoreringsopgave. 
Bestyrelsen er forundret over auditgruppens indplacering af databasen, 
idet bestyrelsen har været ansvarlig for etablering, udvikling og 
drift af databasen gennem en længere årrække. 

Bestyrelsen har afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde med RKKP 
den 1.november 2019, for derigennem at drøfte baggrund for aktuelle 
indplacering og perspektiver i forhold til i fremtiden at kunne blive 
godkendt som Klinisk Kvalitetsdatabase i regi af RKKP. 
 
Vedr. målgruppen 

Målgruppen for Dansk Hovedtraume Database er alle patienter med 
svær traumatisk hjerneskade indlagt til højt specialiseret neurorehabilitering 
(HS-niv.) indenfor 6. mdr. efter skaden. Forskning baseret 
på databasen viser, at datakompletheden for denne patientgruppe er 
84% (andel af patienter i Danmark med svær traumatisk hjerneskade 
indlagt på de to deltagende afdelinger). 
Bestyrelsen har fra databasens tilblivelse været bekendt med den 

snævre målgruppe, hvilket var væsentligt – og baseret på eksisterende 
evidens – for udvikling af den højt specialiserede hjerneskaderehabilitering 
i Danmark. Siden etablering af databasen er den regionalt 

specialiserede neurorehabilitering udviklet i hospitalsregi, og 
bestyrelsen ser perspektiver i at udvide patientpopulationen til at 
omfatte denne gruppe, samt patienter med lettere hovedtraumer. På 
længere sigt kunne databasen evt. udvides udover sektorgrænserne. 

Databasen anvendes til forskning og udvikling inden for neurorehabilitering, 
både nationalt og internationalt, hvilket vil blive meget vanskeligt 
at kunne tilgodese, såfremt databasen ikke indgår i regi af 
RKKP. 
 
Vedr. Sundhedsstyrelsen – nye anbefalinger for tværsektorielle 

forløb for voksne med erhvervet hjerneskade 
Inden for fagområdet afventer vi Sundhedsstyrelsens endelige godkendelse 
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af nye anbefalinger. Som en del af dette arbejde indgår en 
række krav til monitorering, og bestyrelsen ser Dansk Hovedtraume 
Database som en væsentlig faktor på området, både i forhold til den 
nuværende form og ligeledes fremtidige forventninger til udvidelse af 
databasen. 
 

Vedr. Videreudvikling af Dansk Hovedtraume Database 
Bestyrelsen har et rigtig godt samarbejde med personalet i RKKP, 
men har dog på mødet den 1.november 2019 problematiseret, at der 
kun i begrænset omfang har været mulighed for support til såvel 
udvikling af databasen som indberetning af data. Der er fra bestyrelsens 
side et ønske om et udvidet samarbejde, for derigennem at 

udvide patientmålgruppen og sikre kvalitetsudvikling på området. 
 
Vedr. borgerinddragelse i bestyrelsen 
Bestyrelsen har en ambition om at inddrage patientforeninger i det 

videre arbejde, men har samtidig også etiske overvejelser omkring 
deres tilstedeværelse i forbindelse med de faglige drøftelser på bestyrelsesmøderne. 
Den snævre målgruppe kan ligeledes skabe udfordringer 

i forhold til genkendelighed og tavshedspligt. 
 
Vedr. auditskema 
Vi har følgende bemærkninger til auditskemaet, der er anvendt i prioriteringsprocessen: 
1. Manuel indtastning: Denne er nødvendig på den østdanske 
afdeling, da Sundhedsplatformen endnu ikke understøtter en 
overføring af data fra den elektroniske patientjournal til databasen. 

 
2. Opbakning: Vi er uforstående over for bemærkningen om 
mangel på faglig opbakning til indberetningen. Der er på de to 
afdelinger fuld ledelsesmæssig og faglig opbakning til indberetning 
af data. 
3. Kategori og begrundelse: I denne del af auditskemaet anføres 

”kræftplaner”, hvilket må antages at bero på en fejl. 

4. Evidens: Databasen er etableret på daværende videnskabelige 
evidens, og udvikling af databasen er fortsat evidensbaseret, 
men inden for neurorehabiliteringsområdet er udviklingen 
af videnskabelig evidens ikke nået så langt, som inden for en 
del andre medicinske områder. Databasen kan imidlertid understøtte 
udviklingen af evidens. 

5. Fagligt selskab: Det for Dansk Hovedtraumedatabase relevante 
faglige selskab er Dansk Selskab for Neurorehabilitering 
Dette selskab støtter databasen 
 
Samlet konklusion: 
Bestyrelsen for Dansk Hovedtraumedatabase har en forhåbning om, 
at Fagligt Råd og Bestyrelsen for RKKP på baggrund af indkomne 

høringssvar vil sikre en fornyet gennemgang af databasens udviklingspotentialer. 
Såfremt der er behov for yderligere uddybning, er I velkommen til at 
kontakte os. 

Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen 
Christian Pilebæk Hansen 

Klinikchef, dr. med. MMT 
Bestyrelsesmedlem Dansk Hovedtraume Database 
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk 
Hjerneskade 
Rigshospitalet 
Bente Dam 
Centerleder, led. oversygeplejerske, MPM 

Formand for Dansk Hovedtraume Database 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt 
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Voldbyvej 15, 8450 Hammel 

Styregruppen for Dansk Testis Cancer Database 

 

Tværfaglighed i styregruppen er anført som nej. I styregruppen sidder onkologer, patologer og kirurg, så 

vi mener at der er tværfaglighed i styregruppen 

 

RKKP: . Som anført i evalueringen: Databasen oplyser at have nyt indikatorsæt  klart, hvor RKKP’s 

Videncenter oplyses ikke at have leveret relevant support. Databasen peger på områder, hvor der kan 

bruges kvalitetsløft. 

 

Der er blevet brugt betydelige kræfter for at sikre at RKKP finder de rigtige patienter, idet det viser sig at 

et ikke ubetydeligt antal patienter med diagnosen testis cancer i LPR aktuelt ikke har denne sygdom. 

DaTeCa Styregruppen har således vedvarende brugt en del energi på at validere data og dermed fundet 

og rettet fejl i søgealgoritmerne. På trods heraf har vi dog alligevel oplevet fejl med datatræk. Validering 

af data er ikke noget der er gjort konsekvent i mange af de andre databaser, dvs. de har ikke overblik 

over om de trækker de rigtige data En anden væsentlig ting er at finde patienter der initialt har stadium I 

sygdom som på et tidspunkt får recidiv og dermed skal have kemoterapi. Dette har været et 

tilbagevendende problem hvor styregruppen er meget usikker på om RKKP finder de rette patienter. 

Initialt kunne dette gøres manuelt, men der er på nuværende tidspunkt for mange patienter i databasen 

til at vi som styregruppe kan finde disse patienter. 

Nye indikatorer er blevet foreslået af styregruppen. Disse indikatorer  har været diskuteret med 

repræsentanter for RKKP både i 2018 og 2019, men RKKP har ikke haft resurser til at implementere 

nogen af disse Vi havde fået 275.000 kr til udvikling af PRO koblet op på databasen, men dette blev sat i 

bero fordi man ønskede ensartethed mellem databaser. Alle repræsentanter fra RKKP er blevet udskiftet 

indenfor de sidste to år, hvilket har gjort at udviklingen af databasen er sat i stå og at den historie der 

har været i forbindelse med udviklingen af databasen er gået tabt. Vi er ligeledes lidt usikre på hvordan 

algoritmerne med at finde patienterne aktuelt virker. 

 

Vi er usikre på hvad betydningen af nedenstående sætninger markeret med gult dækker over? 

 

Dansk Testis Cancer Database 

Databasen har været i drift siden 01-01-

2013 

Volumen/antal deltagende enheder: 300 /3 

Scoring ift. de fem udvalgte 

forhold (skala: 0-13) 

7 Tværfaglighed i 

styregruppen 

Nej patientrepræsentanter Nej 

Eksistens af 

dokumentalistrapport/afdækning 

af evidensgrundlag 

Ingen formel RKKP dokumentalistrapport. 

Evt. driftsudfordringer rejst af 

regionerne 

Lokal angivelse af, at databasen tidskrævende ift. validering 
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Evt. eksterne krav om databasen Kræftplan 

Har databasen kunnet dokumentere kvalitetsudvikling inden for de seneste tre 

år? 

Ja 

Er der kvalitetsforskelle/kvalitetsbrist inden for 

databasens felt, som databasen kan medvirke til at 

imødekomme? 

Ikke via nuværende indikatorsæt - databasen 

oplyser at have et nyt klar 

Samlet vurdering 

Auditgruppen: Der bør udarbejdes en dokumentalistrapport. 

Databasen er bedømt ud fra kommentarer i selvvurderingen, samt 

diskussionen i seneste årsrapport, og om databasen har taget behørigt 

fat i de problemstillinger der foreligger. 

Det er uklart, om der i tilstrækkeligt omfang er taget stilling til om det 

er RKKP eller på anden vis, at de resterende variable fra manuel 

indberetning kunne flyttes til LPR. Der fandtes ikke oplysning om 

tilladelsen til at behandle nogle typer i Aalborg håndteres korrekt i 

kvalitetsvurderingerne 

Sekretariatet: Der har været gode kvalitetsresultater, og 

indikatorsættet er nu opfyldt. Databasen oplyser at have nyt klart, 

hvor RKKP’s Videncenter oplyses ikke at have leveret relevant support. 

Databasen peger på områder, hvor der kan bruges kvalitetsløft 

Angiv hvad evt. driftsproblemer 

skyldes 

RKKP’s Videncenter har ikke leveret support til udvikling af 

indikatorsæt 

Styregruppen har ikke sikret opdateret evidensgrundlag 

Hvis databasen har brug for udvikling, angiv 

udviklingspakker og begrundelse 

Fuld omlægning af database/udvidelse til nye sektorer, 

Patientrapporterede indikatorer, Gennemgribende 

opdatering af evidensgrundlag/indikatorsæt, Reduktion 

af indberetningsopgave, Når der allerede er høj 

indikator opfyldelse bør der findes nye kvalitetsmål. Se 

generelt svar mht LPR/manuel indberetning omlægning 

Angivelse af kategori og 

begrundelse 

3 - databasen har bidraget til kvalitetsudvikling og oplyser at ville 

sikre et grundlag for at kunne gøre det igen via en opdatering af 

evidensgrundlag. Her bør samtidig kigges på om flere data kan hentes 

via centrale registre. Databasen ønsker også PRO - alt i alt omfattende 

udvikling, der ønskes. 

Evt. argumenter for at placere 

database i anden kategori 

Der kan ikke opnås yderligere kvalitet på basis af nuværende 

indikatorsæt - . databasen oplyser at være parat til udvikling - og da 

opdatering af indikatorsæt bør være normal driftsopgave, er kategori 
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2 også en mulighed. 

Bekendtgørelseskrav - 

dokumentation           

Databasen er dokumenteret og leverer i KKA (Kliniske 

Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel). 

Opsummeringer af høringssvar 

(udfyldes i kommende tid) 

  

 

På DaTeCa styregruppens vegne 

Gedske Daugaard 

Formand for DaTeCa 

 

Styregruppen for geriatridatabasen (under lukning) 

Høringssvar til Prioriteringsproces 2021 fra Styregruppen for den Landsdækkende Database for Geriatri. 

 

Styregruppen for den Landsdækkende Database for Geriatri har taget ad notam, at databasen som én ud 

af tre databaser er vurderet som hørende til kategorien: ” Database, der er godkendt i skrivende stund 

og ikke auditeret”. 

Styregruppen er enig i, at det ikke længere er betimeligt at trække processen med omstrukturering af 

databasen i langdrag og ser derfor frem til at kunne understøtte arbejdet med en overgang til og 

samtidig opbygning af Databasen for ældre og skrøbelige patienter. 

Vi støtter således, at der bevilliges ressourcer til denne database. 

Vi ser gerne, at processen med etablering af Databasen for ældre og skrøbelige patienter accelereres 

således, at driften af denne hurtigt kommer i gang. 

Der er i dag en organisering, en kendt struktur og en vis ildsjæleånd i de kliniske afdelinger. Dette skulle 

nødig falde fra hinanden og derved tabes! 

Kriterierne opsat i prioriteringsskriftet for styregrupperne som tværfaglighed, tværsektoriel, 

tværdisciplinær og med patientrepræsentation hilses velkommen. Hertil kommer at man også bør 

efterstræbe en vis balance med hensyn til geografisk fordeling. 

 

I den Landsdækkende Database for Geriatri monitoreres blandt andet på mobilisering og ernæring (BMI 

og dysfagi). 
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For os giver det rigtig god mening, at de ældre og geriatriske borgere, der indlægges på andre afdelinger 

end de geriatriske også får vurderet funktionsevne fremadrettet. Umiddelbart tænker vi, at det er vigtigt, 

at patienterne fortsat screenes for deres funktion/mobilitet via simple redskaber som eksempelvis 

fysioterapeutisk vurdering, Barthel, DEMMI, Rejse-sætte-sig og ganghastighed, der kan give en indikation 

af deres fysiske formåen – indikatorer som associerer til død, genindlæggelse, institutionsanbringelse. 

Vurdering af behov for genoptræningsplan er en vigtig vurdering, særligt for denne gruppe af patienter, 

ligesom tidlig mobilisering er en vigtig parameter (svarende til hoftenærfraktur databasen). 

Endvidere giver det rigtig god mening, at de ældre og geriatriske borgere, der indlægges på andre 

afdelinger end de geriatriske fortsat screenes for spise og synkefunktion, ernæringsscreenes og sikres 

den deraf afledte rette ernæringsintervention. Faktorer, der også associerer til død, øget 

indlæggelsesvarighed og genindlæggelse. 

Endelig er medicingennemgang et vigtigt element i helhedsvurderingen af den ældre skrøbelige patient. 

Disse kerneområder bør fortsat være indikatorområder. 

Styregruppen for den Landsdækkende Database for Geriatri ser frem til at blive inddraget og videregive 

sin erfaringsopsamling i arbejdet med igangsætning af den kommende database – Databasen for ældre 

og skrøbelige patienter. 

På styregruppens vegne   

Kirsten Vinding 

Formand for den Landsdækkende Database for Geriatri. 

 

Styregruppen i Den Nationale Skizofrenidatabase  

Den Nationale Skizofrenidatabase (DNS) er placeret i gruppe 3 i RKKP’s nyligt offentliggjorte opgørelse 

over Prioriteringsproces 2021. Dette betyder, at databasen er vurderet som:  

Databasen har haft dokumenterbar effekt på kvaliteten men kan ikke sandsynliggøre, at de kan bidrage 

til kvalitetsudvikling i nuværende form. Der er behov for større udviklingstiltag.  

Styregruppen kan derved befrygte, at DNS er i risiko for at blive lukket ned.  

DNS’ styregruppe ønsker hermed at komme med høringssvar på ovenstående vurdering.  

Skizofrenidatabasen er den ældste af de psykiatriske databaser og har, siden den blev grundlagt, været 

bannerfører for en ny måde at se på kvalitet i det psykiatriske behandlingssystem. Databasen har fortsat 

stor tilslutning i visse regioner, mens andre regioner ikke bakker op om databasen delvist forårsaget af 

IT-systemer, der ikke understøtter indberetning til databasen. Styregruppen har påpeget udfordringen 

med den manglende IT-understøttelse gennem flere år.  

Databasen omfatter indikatorer omkring udredning af den incidente patient samt indikatorer, der måler 

en stabil behandlingsindsats for den prævalente patient. Indikatorerne, der dækker udredningsforløbet, 

har været med til at sikre et fokus på, at alle patienter får en standardiseret kvalitet i udredningsforløbet. 

De prævalente indikatorer drejer sig bl.a. om metaboliske risikofaktorer og således bidrager databasen til 

et større fokus på at imødegå overdødeligheden hos patienter med skizofreni sammenlignet med den 

raske befolkning. Der findes i flere regioner andre konkurrerende måder at opgøre kvalitet i behandlingen 

på, men ingen af disse fokuserer specifikt på patienter med skizofreni. Denne patientgruppe hører til de 

mest udsatte i samfundet med høj forekomst af somatisk komorbiditet, manglende tilknytning til 

arbejdsmarkedet, stigmatisering og i det hele taget vanskelige livsforløb. Det vil være et svigt i 
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behandlingen af denne patientgruppe, hvis der ikke findes en database, der specifikt beskæftiger sig med 

kvalitetsudviklingen i behandling af patienter med skizofreni.  

Der pågår i øjeblikket en række udviklingstiltag i databasen. Databasen har de senere år gennemgået 

flere revisioner af indikatorsættet, bl.a. er indikatorer vedr. metaboliske risikofaktorer revideret og 

opdateret, indikator vedr. kognitiv udredning er opdateret og et standardiseret udredningssæt beskrevet. 

Herudover deltager DNS som en stærk stemme sammen med Depressionsdatabasen i 

kvalitetsudviklingsprojektet PRO-psykiatri, hvor der netop har været afholdt implementeringskonference. 

Der har desuden det sidste års tid været et stort fokus på de psykiatriske kliniske kvalitetsdatabaser i 

regi af Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien, og i forbindelse hermed er der bevilget midler til 

en opdatering af dokumentalistrapporten, der danner baggrund for indikatorsættet. Denne opdatering er 

pågående. RKKPs auditgruppe skriver i deres kommentarer til vurdering af databasen, at en opdatering 

af dokumentalistrapporten er ’en overkommelig opgave’. Dele af dokumentalistrapporten har været 

opdateret løbende, men det er en stor opgave at gennemgå alle indikatorer, der da findes store mængder 

af litteratur inden for de flere af indikatorområderne. Idet litteratursøgningen samtidig skal afdække 

områder for nye potentielle indikatorer, har en ekstra bevilling været nødvendig for at kunne foretage en 

komplet opdatering af evidensgrundlaget, men den er som sagt iværksat fra august 2019 og er 

pågående.  

Styregruppen er indstillet på at revidere indikatorsættet i retning af større grad af resultatindikatorer. 

Ved audit i styregruppen 1. november 2019 blev nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et katalog over 

mulige fremtidige resultatindikatorer inden for hovedområderne sociale forhold/støtteforanstaltninger (fx 

fastholdelse i beskæftigelse, uddannelse), somatisk overdødelighed, ulighed i behandling samt misbrug. 

Alle væsentlige faktorer, som er medvirkende til marginalisering af patientgruppen. Desuden vil 

arbejdsgruppen kortlægge, hvilke resultatindikatorer, der vil skabe bedst mulig sammenhæng med 

indholdet i pakkeforløb for skizofreni. Arbejdsgruppen kommer med et oplæg omkring disse forhold på et 

planlagt ekstra styregruppemøde 24. januar 2019. Til dette møde vil ligeledes foreligge resultaterne fra 

opdateringen af dokumentalistrapporten, så den opdaterede gennemgang af evidensen kan være 

styrende i forhold til, hvilke indikatorer i det aktuelle indikatorsæt, der vil være mest betydningsfulde at 

bibeholde. Det er ambitionen samlet set at reducere antallet af indikatorer. Det er tanken, at nyudvikling 

af indikatorer i høj grad skal baseres på datafangst fra andre kilder.  

Foruden betydningen for kvalitetsudviklingen i behandling af skizofreni har DNS et uudnyttet potentiale i 

forhold til forskning. Resultater fra indikatoropgørelserne viser fx at patienter i behandlingsforløb med høj 

grad af indikatoropfyldelse har mindre risiko for at begå kriminalitet fremadrettet. Med de aktuelle 

metaboliske risikofaktorer som indikatorer og de evt. nye indikatorer i forhold til overdødelig vil 

databasen kunne bidrage med særdeles værdifuld viden omkring baggrunden for overdødeligheden 

blandt patienter med alvorlig psykisk lidelse og hvilke indsatser, der kan være med til at forebygge 

denne.  

Samlet set vil vi gerne fra styregruppen kraftigt opfordre til, at Skizofrenidatabasen bevares, idet alt 

andet vil være et tilbageslag for denne svært belastede patientgruppe. Som styregruppen tidligere har 

gjort opmærksom på, er det en helt grundlæggende forudsætning for funktion og værdi af databasen, at 

der i hver region etableres et IT-system, der understøtter datafangst og registrering til databaserne.  

På vegne af styregruppen for Den Nationale Skizofrenidatabase  

Inge Voldsgaard Ledende oversygeplejerske, cand.cur. MPG  

Lone Baandrup Klinikchef, ph.d., dr.med.  

Styregruppen for Diabasen 

Styregruppen for DiaBase vil hermed kvittere for auditgruppens evaluering og takke for gode og 
konstruktive forslag til mulige forbedringer af DiaBase. 
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Ad: Volumen/antal deltagende enheder: 100.000/28 

Styregruppens kommentar: Deltagende enheder er mere en 100 større, idet landets ca. 150 
praktiserende øjenlæger deltager. Disse ca. 150 øjenlæger er reduceret til 5 enheder svarende til hver 
region. 

Ad: Evt. driftsudfordringer: Det bemærkes, at manglende indberetninger fra speciallæger 
påvirker indikatorerne. 

Styregruppens kommentar: Praktiserende øjenlæger har i indeværende år indberettet ca. 110.000 
patienter.  

Indberetninger fra landets hospitals ambulatorier er faldet til ca. 10.000. Det skyldes i det væsentlige 
mangelfulde indberetninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland grundet stadige IT problemer i 
Sundhedsplatformen.  

Da antallet af DM patienter i Danmark formodes at ligge i intervallet 250.000 – 300.000 er der ingen tvivl 
om at der mangler indberetninger, mangle undersøgelser og udebliver patienter både hos praktiserende 
øjenlæger og i hospitals ambulatorier.  

Ad: Effekt af behandling bør tænkes ind i databasen, om muligt. 

Effekten af behandling for proliferativ diabetisk retinopati og behandlingskrævende diabetisk maculopati 
er tænkt ind i DiaBase og fremgår af følgende variable: 

Variablerne Stabil behandlet proliferativ diabetisk retinopati og maculopati er udtryk for at den 
behandlede retinopati/maculopati er vellykket. 

Variablerne Recidiv efter behandlet proliferativ diabetisk retinopati og maculopati er udtryk for at den 
behandlede retinopati/maculopati ikke er vellykket. 

Ad: Fuld omlægning af database/udvidelse til nye sektorer. 

 Styregruppen finder det ikke klargjort, hvad auditgruppen mener med kommentaren.  

Såfremt formålet med udvidelsen skulle være, at få indberetning af HbA1c og BT fra almen praksis til 
DiaBase, har styregruppen følgende kommentar: 

Som beskrevet i ansøgningsskemaet (og i national retningslinje) har den praktiserende øjenlæge, ved at 
kende patientens HbA1c og BT på screeningstidspunktet, mulighed for at kunne fastlægge et 
individualiseret og forlænget screeningsinterval for patienten end hvis disse to parametre ikke foreligger 
ved screeningen.  

Udfordringen er, at disse informationer om HbA1c og BT ikke automatisk overføres fra patientens 

praktiserende læge til den praktiserende øjenlæge. Dette problem løses ikke ved, at indhente data fra 
almen praksis til DiaBase, og derfor finder styregruppen ikke umiddelbart udvidelsen relevant. 

Ad: Dokumentation: Uoverensstemmelse mellem løbende afrapportering til regionerne og 
dokumentationsskabelonen. 

Det er helt korrekt, at DiaBase har flere indikatorer, end der leveres i den løbende afrapportering til 
regionerne. Diabetisk retinopati og maculopati er en tilstand, der progredierer eller regredierer over 
mange måneder/år.    
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Netop derfor er der i national retningslinje, på et evidens baseret og patientsikkert grundlag, åbnet op for 
muligheden for en betydelig forlængelse af screeningsinterval for subgrupper af patienter. Disse 
intervaller løber helt op til 4 år.  

Indikatorerne vedrørende prævalens samt progression og regression (indikator 3 - 5) finder styregruppe 
det ikke fagligt relevant, at opgøre på månedlige basis.  

Databasens RKKP-team har derfor valgt, at disse indikatorer kun leveres i forbindelse med årsrapporten.  

Styregruppe har i forbindelse med årsrapporten 2018/2019 på baggrund af national retningslinje udviklet 
en ny indikator, som monitorering øjenscreening af diabetespatienter. Den nye indikator vil blive en del 
af den månedlige afrapportering til regionerne. 

 Ad: de fem udvalgte forhold 

1. Tværfaglighed i styregruppe (0-1 point)  

2. Klart evidensgrundlag for databasen/databasens indikatorsæt (0-3 point)  

3. Indikatorernes udformning og relevans (0-3 point)  

4. Indikatorernes afspejling af tværfaglig, -disciplinær og –sektoriel indsats (0-3 point)  

5. Patientrepræsentation (0-3 point)  

Idet styregruppen antager, at DiaBase opnåede 0 point fsva forhold 1, 3 point fsva forhold 2-4 og 1 point 
fsva angår forhold 5, har styregruppen følgende kommentar vedrørende forhold 1 og forhold 5: 

Fsva forhold 1: 

Fotoscreening foregår på landets øjenafdelinger, endokrinologiske ambulatorier og hos praktiserende 
øjenlæger. Foto af øjenbaggrunden foretages typisk af medicinsk fotograf, sygeplejerske eller læge. 

Vurderingen af optagne foto foretages typisk af læge – i nogle tilfælde af særligt uddannede 
sygeplejersker. 

Styregruppen består af en overlæge/professor med særlig indsigt og erfaring i screening for diabetisk 
retinopati fra universitets øjenafdelingen i hver region. Herudover er formanden for Dansk Oftalmologisk 
Selskab og formanden for Danske Øjenlægers Organisation fødte medlemmer. Endvidere er et medlem af 
styregruppen professor i epidemiologi med særlig indsigt og erfaring i screening for diabetisk retinopati. 
Endelig ledes styregruppen af en praktiserende øjenlæge / tidligere overlæge med særlig indsigt og 
erfaring i screening for diabetisk retinopati, som grundlagde DiaBase. 

Denne sammensætning af styregruppen har uændret eksisteret siden idrifttagelsen i 2007. 

Det er således overordentlig fagligt velbegrundet, at styregruppen ikke inkluderer andre faggrupper. 

Styregruppen vil således foreslå, at forhold 1 omformuleres til:  

Tværfaglighed i styregruppe, hvis fagligt relevant (0-1 point) 

Fsva forhold 5: 

Auditgruppen bemærker at: 

”Der er patient repræsentation (via Voksendiabetes), men PRO-data synes ikke relevant. ” 

National audit for hele Dansk Diabetes Database omfatter Dansk Voksen Diabetes Database, Dansk 
Register for børne- og unge diabetes samt DiaBase. Ved denne nationale audit er der to patient 
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repræsentanter (med henholdsvis type1 DM og type 2 DM) tilstede udpeget af Diabetesforeningen. Disse 
patient repræsentanter inddrages aktivt ved fremlæggelse og drøftelse af DiaBase data. 

Styregruppen noterer sig, at auditgruppen på linje med styregruppen finder, at PRO-data ikke er relevant 
for DiaBase. 

Styregruppen anerkender vigtigheden af patientrepræsentation ifm. RKKP databaser, men finder tillige at 
forhold 2-4 udgør RKKP databasernes kerneområde. 

 Styregruppen vil således foreslå, at forhold 5 omformuleres til og vægtningen ændres til:  

Patientrepræsentation, hvis relevant (0-1 point) 

 

På DiaBase styregruppes vegne 

Nis Andersen 

Formand for Diabase styregruppe 

 

 

Styregruppen for Dansk Fraktur Database (DFDB)  

 

Fra: Styregruppen for DFDB 

Til: RKKP 

Dansk Fraktur Database (DFDB) dækker alle knoglebrud der behandles med operation (fra nu af benævnt 

”kirurgisk frakturbehandling”) i Danmark. Der opereres årligt over 15.000 knoglebrud i Danmark, og 

DFDB indeholder lige nu over 100.000 indberettede operationer (1). DFDB dækker dermed det største 

kirurgiske enkeltområde i landet. Kirurgisk frakturbehandling spænder i alvorlighed fra det næsten banale 

til det, for patienten, helt katastrofale. En dårlig kvalitet i behandlingen kan være forskellen mellem 

genvundet mobilitet og arbejdsduelighed til tabt førlighed, arbejdsevne og dårlig livskvalitet. Dårlig 

kvalitet i behandlingen kan også betyde at det der burde have været banalt ender katastrofalt.  

Kvalitetsudfordringer:  

Operation af de fleste knoglebrud varetages på 21 centre i landet, og der er i skrivende stund ingen 

central kontrol eller monitorering med kvaliteten. Dette er tvingende nødvendigt af flere årsager: 

1. Operationerne varetages af alle inkl. helt uerfarne læger. I modsætning til registrene i Den 

Ortopædiske Fællesdatabase (DOF), så er det ikke kun speciallæger, som varetager 

knoglebrudsoperationerne. Når de helt nye læger skal lære at operere, begynder de oftest med 

operationer på knoglebrud. Uden god supervision medfører dette dårligt resultat for patienterne 

(2-4). For at sikre kvaliteten bør der være en speciallæge med på stuen og er knoglebruddet 

særligt svært, bør det være speciallægen selv, som foretager operationen. 

2. Høj frekvens af gentagne operationer (re-operationer). Det svenske frakturregister (5) har vist at 

re-operationer på underbenet ligger på hele 21,4%. Vi har i DFDB en generel re-operations 
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frekvens på 9%, hvilket vi ved er underrapporteret (1). Mange videnskabelige artikler 

underbygger disse høje re-operations frekvenser, hvilket tyder på et generelt problem. For at 

sikre kvalitet samt konstant forbedring i behandlingen, er det nødvendigt med et register. 

3. Manglende knogleheling medfører en dårligere prognose, nedsat livskvalitet og arbejdsevne for 

patienterne. Frekvensen af manglende knogleheling estimeres til at være omkring 5-10% i alle 

knoglebrud (6,7). En af årsagerne til manglende knogleheling er dårlig kvalitet i den kirurgiske 

behandling (8).  

Det er styregruppens klare fornemmelse, at der i Danmark foregår en heterogen behandling af 

knoglebrud. Der findes kun enkelte Nationale Kliniske Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Korte 

Kliniske Retningslinjer fra Dansk Ortopædisk Selskab, der omhandler behandlingen af knoglebrud. Derfor 

blev det, på et nyligt afholdt møde i faggruppen for frakturkirurgi (Dansk Ortopædkirurgisk 

Traumeselskab under Dansk Ortopædisk Selskab), gjort til en ambition at vedtage konsensus-

retningslinjer for den korrekte behandling af de hyppigste frakturer. Det vil ikke være muligt at 

monitorere om disse retningslinjer overholdes uden en central monitorering via DFDB. 

Status på nødvendig udvikling 

DFDB er først for nyligt blevet godkendt som klinisk kvalitetsdatabase, fra tidligere at have fungeret som 

en forskningsdatabase. Der forestår stadig et arbejde med at gøre databasen valid og komplet, men det 

er styregruppens klare ambition at opnå dette indenfor 2020. Seneste validering af databasen viste en 

komplethedsgrad på 88% på primær operationer og en validitet på datapoints mellem 82-100% (9). Der 

er igangsat et ph.d.-projekt, der undersøger validitet og komplethedsgrad i perioden 2016-2018, men 

dette arbejde er endnu ikke afsluttet. Det har ikke været muligt at gennemføre den nødvendige udvikling 

de sidste par år, pga. manglede supervision fra RKKP's Videncenter (minimumsstøtte). Nedenfor er 

redegjort for udviklingsopgaver i databasen, og status herpå.  

 

1. Udvikling af indikatorsæt 

Styregruppen har for nyligt godkendt et udkast til en række indikatorer og standarder, som bliver fulgt 

op af beregningsregler og datadefinitioner. Dermed er grundlaget allerede skabt for at monitorere 

kvaliteten af behandlingerne: 

o Komplethedsgrad i indtastning af primær fraktur >90 % 

o Primær operation indenfor 1 uge >90 % 

o Re-operationer samlet 1 år (ikke simpel fjernelse af materiale, såkaldt amotio) (<10 %) 

o Usuperviserede operationer af uddannelseslæger til og med Fase 2 (<10 %) 

o Operationer af avancerede led-nære frakturer (AO-klasse C) skal have en speciallæge som 

primær operatør (>90 %)  

o Genindlæggelse indenfor 30 dage (< 10 %)  

o Mortalitet indenfor 30 dage (< 10 %) 

Med dette indikatorsæt vil vi kunne levere årsrapporter, der kan redegøre for kvaliteten og udviklingen i 

denne, i behandlingen på de enkelte sygehuse, og vi vil kunne redegøre for: Hvor hurtigt patienterne 

opereres efter tilskadekomst, om patienterne opereres af kirurger med de rette kompetencer, om 

supervision af operationer er tilfredsstillende samt hvor mange re-operationer hvert enkelt center har. 

Status: klar til implementering  

2. Mindskelse af indberetningsopgaven samt udvidelse af patientpopulationen 
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DFDB har fremadrettet fokus på at mindske indberetningsopgaven for de enkelte afdelinger, ved at 

inddrage LPR data. Dette gælder bl.a. re-operationer, hvor indtastningen helt fjernes, idet de kan fanges 

via LPR. Det samme gælder genindlæggelser, mortalitet samt tid til operation. Sammenkøring med LPR 

vil også muliggøre en udvidelse af populationen til ikke-kirurgisk behandlede frakturer, så indikation for 

operation og outcome for konservativ behandling på sigt kan vurderes. Det er styregruppens ambition, at 

disse data hurtigt skal inkorporeres i databasen. Dog kan alle relevante oplysninger for nuværende ikke 

fanges via LPR, dette gælder bl.a. erfaringsniveau for den ansvarlige læge under operationen, 

sværhedsgrad af knoglebruddet (AO-klassifikation) samt operationsmetode. Der kan evt. arbejdes på at 

gøre oplysninger tilgængelige i LPR.  

 

Status: Teknisk specifikation af populationen er udarbejdet, RKKP's videncenter skal indhente de 

nødvendige tilladelser. Udvidelse af population skal drøftes i faglige kredse.  

 

3. Fokus på tværfaglighed, patientinddragelse og PROM 

Styregruppen skal suppleres med sygeplejerske samt patientrepræsentant, dette er allerede vedtaget i 

styregruppen. Der planlægges at udsende spørgeskemaer med patient relaterede outcomes (PROM) til 

patienterne. Styregruppen har allerede vedtaget, hvilke spørgeskemaer der skal sendes ud. 

 

Status: i proces; arbejdsgrupper er nedsat, der arbejder på udvikling og implementering (herunder 

udvikling af PROM-indikatorer)  

 

4. Fokus på implantatovervågning 

Enkelte centre registrerer allerede implantater ind i DFDB. Styregruppen har vedtaget at dette skal gøres 

på alle centre i løbet af 2020. Dette vil være et stærkt kvalitetsmål, da man tidligt vil kunne fange 

implantater der giver anledning til øgede komplikationsrater. Det er ambitionen, at DFDB på sigt kan 

bruge Det Nationale Implantatregister som kildedata, og dermed kan virke som implantatovervågning.  

 

Status: Afventer erfaringer fra DOF-databaserne.  

 

5. Skift af indberetningsplatform, samt sikring af løbende afrapportering 

Der planlægges at overgå til en anden platform for databasen, og i samme omgang sikre at databasen 

opsættes i KKA, således de enkelte afdelinger nemmere kan få adgang til deres data, via 

ledelsesinformationssystemerne.  

Status: Afventer RKKP's Videncenter 

 

Der foreligger en unik mulighed for at løfte kvaliteten af det største kirurgiske enkeltområde i Danmark. 

Frakturkirurgien er fortsat et område uden mange guidelines, med en ukendt heterogenitet i 

behandlingen og med en mangel på monitorering af kvaliteten, der kan blive meget bedre. Der kan 

høstes store gevinster i kvaliteten af behandlingen af et stort antal patienter ved at optage DFDB som 

fuldt støttet i RKKP. DFDB´s styregruppe frygter at denne mulighed vil glide os af hænde hvis der ikke 

opnås fuld støtte.  
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Styregruppe i nyansøgende database for ERCP 

 

 Høringssvar RKKP vedr. ansøgning om national ERCP database  

Vi har med beklagelse modtaget RKKP’s afslag, og ønsker hermed at fremkomme med et høringssvar, 

både ift. den anførte begrundelse, og med supplerende kommentarer.  

Vi beklager at der tilsyneladende overordnet, har været nogle misforståelser ift. vores ansøgning, og vi 

vil gerne hvis det skønnes relevant supplerer ansøgningen med evt. yderligere informationer.  

Som udgangspunkt kan vi ikke følge præmissen om, at en kvalitetsdatabase skal indeholde en bestemt 

sygdomsgruppe, da der allerede der en lang række databaser under RKKP, som ikke omhandler 

specifikke sygdomme/sygdomsområder, men behandlingsområder/kliniske områder/specifikke indgreb, 

her kan som eksempler nævnes; intensiv, børnecancer, hysterektomi, knæalloplastik, sjældne 

sygdomme, palliation osv. Hvis det imidlertid fastholdes, at en kvalitetsdatabase skal omhandle en 

bestemt sygdomsgruppe, kan vi foreslå samlebetegnelsen ’obstruktive galdevejslidelser’, som vil dække 

både stensygdom og tumorer, og som vil kunne omfatte langt hovedparten af de udførte procedurer, da 

endoskopisk behandling af svær akut og kronisk pankreatitis i forvejen er centraliseret.  

ERCP omfatter en bestemt type indgreb, rettet mod kliniske tilstande, i relation til et specifikt anatomisk 

område, og kan i vores optik således let sammenstilles med en lang række eksisterende databaser, hvor 

samme indgangsvinkel er gældende.  

Der efterlyses nationale retningslinjer. Der er fyldestgørende internationale retningslinjer, som er anført i 

ansøgningen, og som allerede danner grundlag for klinisk praksis over hele landet. Dog vides det ikke, 

om alle danske afdelinger, der udfører ERCP, følger disse retningslinjer. Der er i RKKP-regi en lang række 

databaser, hvor der heller ikke findes nationale retningslinjer, eller hvor de eksisterende nationale 

retningslinjer, først er udkommet efter databasens oprettelse. Eksempler på dette er; hofte, skulder og 

knæ, samt intensiv og akut kirurgi som samlede områder, disse blot som eksempler, der er flere 

områder.  

https://registercentrum.blob.core.windows.net/sfr/r/sfr_2018_web-SJxxQsru4H.pdf
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Det anføres fejlagtigt at databasens formål er at bedre læringskurven for ERCP. Vi tillader os at påpege, 

at dette på ingen måde er tilfældet, og heller ikke er anført i ansøgningen. Vores ønske er at øge 

kvaliteten i patientbehandlingen, med fokus på at øge patientsikkerheden og bedre 

behandlingsresultaterne. Dette specifikt med udgangspunkt i at ERCP er den mest risikofyldte 

endoskopiske procedure der findes, og at talrige internationale undersøgelser netop viser, at der bør 

være fokus på kvalitet i procedurerne, ift. at mindske risikoen. Hele præmissen for de danske 

kvalitetsdatabaser, er jo netop at registrere evt. nationale forskelle, og sikre en ensartet kvalitet. I 

landede omkring os f.eks. Sverige og Holland har man for år tilbage valgt at oprette nationale 

kvalitetsdatabaser for ERCP med henblik på at monitorere kvaliteten på de forskellige enheder  

Med tanke på det meget store antal procedurer, som årligt udføres og den kendte frekvens af 

komplikationer til indgrebet, syntes den umiddelbare gevinst ift. området i vores optik at være oplagt.  

Det skal desuden anføres, at styregruppen for den ønskede database er særdeles bredt nationalt 

forankret med repræsentation af de største danske endoskopicentre, og med meget stærk støtte fra de 

to nationale specialeselskaber. Der er således en meget stærk basis for at opnå en meget komplet 

database, med gode muligheder for at bedre den nationale kvalitet, forbedre patientsikkerhed og 

reducerer antal af komplikationer.  

Vi håber meget overstående redegørelse vil give mulighed for en revurdering.  

 

Styregruppen for DugaBase . 

Vi har med interesse læst fremsendt materiale vedrørende prioritering af kliniske databaser og 

baggrunden for vurdering af DugaBase som værende i kategori 3. Der er flere af de forhold som ligger til 

grund for vurderingen som, vi mener, er fejlbehæftede, ligesom vi mener, der er forhold som ikke er 

taget i betragtning eller vægtet forkert. 

Angående Kliniske retningslinjer: 

Det er korrekt, at der ikke findes kliniske retningslinjer som direkte afspejles af databasens indikatorer. 

Stort set alle databasens indikatorer er resultat orienterende. Det skal bemærkes, at når der udarbejdes 

kliniske retningslinjer (i DSOGs regi), så indgår data fra DugaBase i beslutningstagning. Ved de seneste 

revision af retningslinjerne for ”Prolaps” og ”kirurgisk behandling af stressinkontinens” blev DugaBase 

data inddraget. Ved den kommende revision af guidelinen for ”Prolaps” vil data fra DugaBase med 

sikkerhed få stor indflydelse på rekommandationer vedrørende valg af operationsmetode. Omvendt har 

de faglige spørgsmål, som der er blevet rejst i processen med udarbejdelse af kliniske retningslinjer, også 

ført til at dataindsamlingen i DugaBase er blevet præciseret og indikatorer er blevet tilrettet for at belyse 

spørgsmålene. Der findes ikke konsensus vedrørende valg af kirurgisk procedure ved behandling af 

urininkontinens og forskellige typer af prolaps. Det er planlagt at sammenkøre procedurekoder og 

nuværende indikationer (samt komplikationer) med henblik på udarbejdelse af kliniske retningslinjer 

hvad angår bedste kirurgiske praksis. Endelig er det planen, at den store mængde data, som findes i 

databasen, i fremtiden skal bruges til at belyse skiftende klinisk relevante spørgsmål (f.eks. brug af 

profylaktisk antibiotika), som så kan rapporteres i årsrapporter således, at data hele tiden bruges aktivt 

til at skabe faglig udvikling og kvalitet. 

Angående Kvalitetsudvikling inden for de seneste 3 år. 

DugaBase data har tydelig vist kvalitetsbrist vedrørende behandlinger på enkelte afdelinger og disse 

afdelinger har ændret behandlingsmetoder pga resultaterne. At det ikke fremgår af indikatorerne skyldes, 

at der er tale om indikatorer for recidivoperationsfrekvenser som opgøres med 2 og 5 års forsinkelse ift 

indeks operationen. Database data vedrørende prolaps operation i midterste kompartment indgår bl.a. i 

et forskningsprojekt, som har vist store forskelle på recidiv frekvens for i øvrigt sammenlignelige 
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operationsmetoder. Disse resultater har medført ændret praksis i Danmark og givet anledning til 

international opmærksomhed. 

Det bemærkes i øvrigt, at alle regioner bruger DugaBase data til lokal kvalitetsmonitorering og at deres 

bemærkninger vedrørende DugaBase i aktuelle evaluering er positive. 

Vi mener således, at DugaBase i høj grad har været med til at dokumentere eksisterende 

kvalitetsforskelle og dermed imødekomme yderligere kvalitetsbrist. 

Angående indtastningsbyrde: 

Styregruppen er helt klar over, at indtastningsbyrden skal reduceres, og vi har sat et arbejde i gang mhp 

at nedbringe mængden af data som indsamles, som sammen med en IT løsning for PROM data, vil 

betyde, at dataindtastningsbyrden minimeres betydeligt. Vi har dog i flere år ventet på, at de 

eksisterende IT løsninger som vil tillade, at patientgenererede data indtastes direkte af patienterne, kan 

implementeres. Dette drejer sig om ca 50 % af de data som indsamles nu.  

Vi forventer således, at der indtastningsbyrden vil være reduceret til ca 25% af den nuværende i løbet af 

få år. 

Angående dækningsgrad: 

I den samlede vurdering bliver det bemærket: ”Dækningsgraden er i flere tilfælde ganske lav, 

eksempelvis for patientopfølgning (årsrapport 2018) hvor den svinger fra 3,4 – 98.9%,” 

Det undrer os, hvor dækningsgrad for patientopfølgning er aflæst til 3,4 %.. Det eneste sted dette tal 

forekommer i Appendix 2, Tabel A2.1. Fordeling på opfølgningstyper for patientforløb med operation i 

2018. Man har fejltolket tabellen. I indikatorerne indgår kun data fra opfølgning med patientskema 

(Skema 3A). Opfølgning med Lægeskemaet (Skema 3B) bruges kun, hvis der er brug for yderligere 

behandling. Det er korrekt, at der er afdelinger, som bør stramme op vedr indsamling af PROM data 

(Skema 3A). Det er tallet for manglende opfølgning af hverken læge eller patientskema man bør fokusere 

på. Dette tal ligger mellem 1 og 37% med et landsgennemsnit på 11 %...  Dvs mellem 99 og 63% af 

PROM data indsamles og landsgennemsnittet er 89% for postoperativ opfølgning… Det mener vi faktisk er 

højt.. 

 

Angående komplikationsregistrering (Udviklingstiltag): 

Pålidelig komplikationsregistrering er forudsætning for at kunne vurdere kirurgisk kvalitet. Kontakt til 

såvel andre danske som udenlandske databaser har vist at der er et generelt problem(det har vi 
beskrevet i Ufl.nr 24 /2014 https://ugeskriftet.dk/debat/kirurgiske-kvalitetsdatabaser-lever-ikke-op-til-
formaalet ), i form af manglende/dårlig komplikationsregistrering, og det er bemærkelsesværdigt, at det 
ikke har fået større opmærksomhed fra RKKP, eftersom det afgørende forringer kvalitetsvurdering? 
Særlig for urogynækologi er der stor opmærksomhed på komplikationer ved brug af syntetisk implantater 
og her kan DugaBase spille en central rolle (Se næste pkt.) 

Efter et enormt forarbejde har styregruppen for flere år siden færdiggjort et udviklingsprojekt vedrørende 

registrering komplikationer til urogynækologisk kirurgi. Efter en årelang forsinkelse pga omlægninger i 
organisationen af RKKP, har vi nu som bekendt fået midler til at udvikle komplikationsregistrering til gavn 
for grundlaget for kvalitetsvurdering. Arbejdet med klargøring til implementering i 2020 pågår. 
 
Angående samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen: 
 

DUGA-base styregruppen og DUGS har i flere år samarbejdet med såvel Sundhedsstyrelsen (SST) som 
Lægemiddelstyrelsen (LS) hvilket har givet anledning til gentagne ændringer i specialeplanen for 
urogynækologi. Aktuelt samarbejdes med LS om et projekt til vurdering af forskellige mesh produkter. 

https://ugeskriftet.dk/debat/kirurgiske-kvalitetsdatabaser-lever-ikke-op-til-formaalet
https://ugeskriftet.dk/debat/kirurgiske-kvalitetsdatabaser-lever-ikke-op-til-formaalet
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Da DugaBase er det eneste register som sammenholder brug af mesh med relevante kliniske data før og 
efter operation, vil en systematisk dataindsamling vedr komplikationer være meget relevant og kunne 
skabe stor viden. 
 
 
Angående behov for total omlægning: 

Der er allerede udarbejdet planer for reduktion af antallet af variable og dermed dataindtastningsbyrden. 

Indikatorerne tilpasses løbende den faglige udvikling. Når komplikationsregistreringsprojektet er 

implementeret, så vil databasen kunne levere en knivskarp kvalitetsmåling med langt mindre 

indtastningsopgave. Vi mener derfor, at de største udviklingstiltag allerede er finansieret og sat i værk. 

 Idet vi håber, ovenstående vil medvirke til en bedre evaluering af DugaBase 

Venlig hilsen 

Styregruppen for DugaBase 

 

Styregruppen for Dansk Rygdatabase 

 

 Dansk Rygdatabase er kategoriseret som:  

5. Databaser, der lige er gået i drift, endnu ikke er reelt RKKP-støttet eller er mødt af større 

udviklingskrav, hvor konklusion ikke foreligger.  

Som styregruppeformand for denne database ser jeg flere årsager til at databasen er placeret i gruppe 5.  

Disse årsager vil jeg gerne fremhæve, da jeg vurderer, at det har betydelig indflydelse på det resultat, 

eller mangel på samme, som databasen aktuelt har opnået.  

1. Kravet til databasen er, at den skal være tværfaglig og tværsektoriel. På den baggrund er der nedsat 

en meget bred styregruppe, der har udvist stor samarbejdsvilje. På trods af manglende 

evalueringspunkter i de foreliggende nationale kliniske retningslinjer har gruppen i fællesskab foreslået 9 

indikatorer, der skal dække den første af to faser i udviklingsarbejdet. Indikatorerne er valgt ud fra hvilke 

områder, der aktuelt er specielt fokus på og hvor styregruppen mener, der aktuelt bør fokuseres mhp. at 

opnå forbedret kvalitet vedr. behandling af rygpatienter. På de områder, som vi aktuelt har data på 

foreligger, der nu første årsrapport. Det forventes, at vi ved kommende årsrapport kan fokusere på om 

der på landsplan foreligger betydende forskelle i tilbuddet til patienter, der henvises til sygehus pga. 

nakke- og lænderygsmerter. På baggrund af aktuelle årsrapport er dette tilfældet vedr. undersøgelse på 

lokalt offentligt sygehus og ved henvisning til kommunalt genoptræningstilbud. For at komme i mål med 

et bredere datagrundlag, vil det være af stor betydning, at vi får mulighed for at udnytte de omfattende 

data, som vi har, til allerede nu, at beskrive den historiske kohorte. Der har i sekretariatet ikke været 

ressourcer til denne opgave.  

 

2. Kravet til databasen er yderligere at den skal bygge på eksisterende registre. Det har vist sig at være 

en udfordring, idet ikke alle tilgængelige registre har kunnet/ville overføre data løbende. Den del er ved 

at blive løst, dels ved at der overføres data med forsinkelse, dels at der overføres data på månedsbasis. 

Samarbejdet med disse registre har for sekretariatet været tidskrævende, men ses også som en opgave, 

der ved positiv løsning, kan anvendes i andre databaser. Herved ses arbejdet som metodeudvikling i 

højere grad end en barriere for aktuelle database. For at kunne udnytte den nye tilgang af data, vil det 

være af stor betydning, at vi nu kan fortsætte opbygning af de algoritmer, der ligger til grund for det 

videre arbejde.  
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3. LPR2 til 3 har stor betydning for denne database, da vi som hoveddatabase anvender LPR. Vi vil i 

ventetiden på LPR3 anvende styregruppens ressourcer på at styrke beskrivelsen af den indikator, der 

beskriver arbejdsmarkedstilknytning. Det har vist sig at tolkningen af DREAM-data, når de anvendes som 

ønsket i en RKKP-database, skal være betydeligt skarpere end oprindeligt antaget. Der er etableret en 

selvstændig arbejdsgruppe, der forventeligt har udarbejdet algoritme foråret 2020, hvorefter denne 

indikator kan indgå i årsrapporten.  

 

4. Databasens udvikling er beskrevet som fase ét og fase to. Fase ét bygger alene på, at patienter med 

nakke- og lænderygsmerter identificeres i sekundærsektor (via ICD10 kodning). Fase to bygger på at de 

tre aktører i primærsektor påbegynder indberetning af diagnosekoder. Det var forventet at dette allerede 

nu var effektueret, idet det indgår i de foreliggende overenskomster, men af tekniske årsager indberettes 

ikke fra speciallægepraksis. Praktiserende læge og fysioterapeuter er afventende og kiropraktorer 

indberetter kun delvist. Det er derfor ikke muligt at starte fase 2 på nuværende tidspunkt, men 

udviklingen følges nøje.  

 

5. Dansk Rygdatabase har i forløbet oplevet stor udskiftning i RKKP-teamet og har i længere perioder 

været uarbejdsdygtige, hvilket har betydet forsinkelser bl.a. i forbindelse med den først planlagte 

årsrapport, der måtte udsættes. Det vil være af stor betydning for at styregruppen kan holde aktuelle 

momentum at nuværende aktivitet, som et minimum holdes.  

 

På baggrund af ovenstående udtrykker jeg stor forventning til fortsat positiv udvikling i en database, der 

aktuelt på årsbasis inkluderer 70.000 patienter og hvor målet er 400.000 patienter. Diagnostik og 

behandling af patienter med nakke- og lænderygsmerter er et omkostningstungt både på sygehus og 

socialmedicinsk. Der er store regionale forskelle, som skal belyses mhp. kvalitetsforbedring og sikring af 

lighed i sundhed for landets rygpatienter. Det er samtidig en database, der opfylder alle RKKP´s krav til 

brug af eksisterende data og at den er tværsektoriel.  

På styregruppens vegne forventes derfor positiv vurdering mhp fortsat udvikling og vi modtager gerne 

tilbagemelding om, hvad vi kan forvente for de kommende år.  

 

 

Styregruppen for "Dansk Kvalitetsdatabase for Behandling af Svær Overvægt". 

 

 

Et fokuspunkt i audit er "analyser af opfølgningen og behandlingens konsekvenser på længere 

sigt bør prioriteres" 

  

Databasen har gennem de seneste år målrettet arbejdet på netop at kunne belyse de samlede effekter af 

bariatrisk kirurgi. Det vil sige ikke kun vægttab, selv-rapporteret livskvalitet og de kirurgiske 

komplikationer til operationen, men også andre forandringer som optræder efter operationen. Det kan 

dreje sig om komplikationer i form af vitamin/mineralmangel og øget behov for smertestillende eller anti-

depressiv medicin.  Ligeledes ønsker styregruppen at monitorerer metaboliske effekter, forbedringer i 

fedt- og sukkeromsætningen, i leverparametre (mindre fedtlever) og reduktion af medicin (antidiabetisk, 

blodtryksmedicin og lipidsænkende) efter operationen.  

Vi har derfor som en af de første RKKP-databaser bedt om at få overført data fra LABKA og recept-

databasen for netop at kunne beskrive konsekvenserne af bariatrisk kirurgi meget mere bredt end 

tidligere. 
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Dette har været en lang proces. Databasens initiativ til dette startede for 3-4 år siden, men RKKP har 

endnu ikke har været i stand til at få overført de ønskede data til Dansk Kvalitetsdatabase for Behandling 

af Svær Overvægt. Databasen har desuden opsat et kvalitetskrav, at afdelingerne skal taget 

blodprøverne på specificerede tidspunkter. Dette har ligeledes ikke været muligt, da der ikke overføres 

data fra LABKA til kvalitetsdatabasen. Styregruppen har defineret hvilke ATC-koder i recept-databasen vi 

finder relevante, samt hvilke blodprøver der skal hentes i LABKA. 

Så derfor må vi konkludere at årsagen til at vi får denne påtale i audit: " Auditgruppen: Yderst relevant 

og påkrævet, men analyser af opfølgningen og behandlingens konsekvenser på længere sigt bør 

prioriteres." hovedsagelig skyldes forhold vi ikke har indflydelse på nemlig manglende overførsel af data 

fra LABKA og receptdatabasen. 

 

 

Et andet fokuspunkt er "Database, der er blevet mødt af udvidelseskrav, den kun i begrænset 

omfang har imødekommet " 

Vi er blevet mødt med to udvidelseskrav. 

 

1. Vi er tidligere blevet bedt om at udvide databasen til at omfatte al fedmebehandling.  

Styregruppen er enige i ønsket om at udvide monitorering af effektivitet, komplikationer og udvikling af 

andre tiltag mod fedme. Det er dog ikke muligt at monitorere al fedme behandling i Danmark, da en 

sådan foregår mange forskellige steder i samfundet: privat praktiserende diætist, praktiserende læge, 

private foreninger, sundhedscentre, coache osv. Derfor vil styregruppen foreslå at vi fremover arbejder 

på at monitorere medicinske fedmebehandlinger. 

Medicinalindustrien investerer aktuelt utrolig mange penge i udvikling af medicinske præparater til 

behandling af fedme og der kommer løbende nye midler på markedet. I tidligere tid blev de fleste 

medicinske præparater til behandling af fedme efter en årrække trukket tilbage fra markedet, da de var 

associeret med øget morbiditet og død trods vægttab. Nogle af præparaterne gav øget risiko for 

selvmord, andre hjertekar sygdom eller øget pulmonært tryk. Bivirkningerne til disse præparater blev 

først opdaget relativt sent, efter at midlerne havde været anvendt i en årrække. Medicinske præparater 

til behandling af fedme er relative dyre, samtidig med at vægttabs effekten muligvis ikke er helt så 

effektiv. Det er derfor relevant at denne behandling indgår i databaseregi, så effekten og bivirkninger kan 

monitoreres. Hvis medicinsk behandling af fedme bliver en del af databasen vil en monitorering gøre det 

muligt at få svar på mange spørgsmål vedrørende denne behandling. Dels hvor effektive er de in "real 

life" uden for de kontrollerede studier? Via labka data, kan vi være med til at belyse eventuelle gunstige 

(eller ugunstige) effekter på lipider, vitaminer og sukkeromsætning. Endelig kan vi via kobling til 

receptdatabase afklare om der sker ændringer (reduktion/intensivering) af f.eks blodtryksbehandling, 

anti-diabetika, anti-depressiv behandling osv. Således også om udgifterne står mål med de eventuelle 

gevinster? 

Dette er baggrunden for at vi ved sidste styregruppemøde var enige om at ændre navnet fra "Dansk 

Fedmekirurgiregister" til "Dansk kvalitetsdatabase for behandling af svær overvægt". For at ovenstående 

vision kan gennemføre kræver det at databasen får registreret alle personer, der gennemfører en 

medicinsk behandling for fedme og deres vægt bliver indrapporteret til databasen.  

Vores ønske er derfor, at det ved brug af disse receptpligtige "fedmemidler" bliver obligatorisk at 

indrapportere patientens vægt ved start og med regelmæssige mellemrum (3-6 mdr), samt ved evt 

afslutning af behandlingen. Tilsvarende er det et krav fra Sundhedsstyrelsen og dermed obligatorisk at 

ALLE der foretager fedmekirurgi (offentligt som privat) skal indrapportere til databasen. Noget 

tilsvarende tænker vi kunne indføres for den medicinske behandling. Dette skulle gælde alle læger, både i 

primær- og sekundærsektoren.  
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Vi mener at det vil være særdeles relevant at nogle af RKKP's kvalitetsdatabaser begynder at have fokus 

på medicinsk behandling specielt ved brug af dyre præparater, hvor en sådan database vil kunne spille 

en afgørende rolle for vurdering af effekt/bivirkninger/gevinster og økonomi. Vores ønske er at "Dansk 

kvalitetsdatabase for behandling af svær overvægt " kan være spydspids i den retning.  

Derfor vil vi gerne med hjælp fra RKKP arbejde på at få rejst et krav om indrapportering af personen i en 

medicinsk behandling for fedme og vægt ved start og regelmæssige mellemrum. 

 

2. Vi er også tidligere blevet bedt om en tværsektoriel udvidelse af styregruppen.  

Det er et ønske som styregruppen også deler. Vi har forgæves forsøgt at få en repræsentant fra 

primærsektoren ind i styregruppen – men dette har ikke været mulig. Ligeledes har vi forsøgt at få en 

repræsentant fra regionerne, men der har heller ikke været et ønske fra deres side om at deltage. Det er 

lykkedes at finde en repræsentant fra patientforeningen til at deltage i styregruppen. 

Det er således ikke manglende vilje eller manglende forsøg på at udvide styregruppen, men trods officiel 

henvendelse fra RKKP til de pågældende organisationer har de ikke ønsket at blive repræsenteret i 

styregruppen. 

 

 

Styregruppen for Dansk Hernie Database 

Direktør  

Jens Winther Jensen 

Regionernes Kliniske Kvalitets Program 

 

Aarhus d. 16. oktober 2019 

Kære Jens Winther Jensen. 

Styregruppen for Dansk Herniedatabase (DHDB) har afventet resultatet af forsommerens auditering af 

baserne med en vis spænding. Denne blev udløst forleden efter modtagelse af de præliminære 

konklusioner for hver enkelt base. 

Resultatet for DHDB har mildest vakt betydelig undren og konsternation i styregruppen. Baggrunden er, 

at vi finder, at auditeringen i vid udstrækning baserer sig på ukorrekte informationer og uklare 

fortolkninger. 

Vi finder det derfor relevant at gennemgå det fremsendte auditeringsskema systematisk for at redegøre 

for vores synspunkter. 

 

Scoring: 5  

Styregruppen har ingen kommentarer udover, at tallet efter vores mening afspejler en fejlagtig 

vurdering. 

 

Tværfaglighed i styregruppen: 

Af kommentarer andet steds i rapporten fremgår, at RKKP finder det relevant, at især anæstesiologer og 

sygeplejersker bør deltage i styregruppens arbejde. Styregruppen mangler at kende til evidensen for 

værdien af et sådant tiltag. Herniekirurgi udføres i vid udstrækning af specielt uddannede 

abdominalkirurger, som foretager forundersøgelse, operation og kontrol af patienterne. Da ingen af 

ovennævnte grupper har indsigt i processen, er det vanskeligt at forstå, hvad de i givet fald kan bidrage 

med. Basen havde i dens tidlige år et ekstensivt samarbejde med anæstesiologer, jf. basens omfattende 

publikationsliste (https://www.herniedatabasen.dk/litteraturliste). Konklusionen var, at operation for 

inguinalhernie bør udføres i enten lokal eller generel anæstesi, men ikke spinal anæstesi. Denne tilgang 

har derfor været generelt anvendt siden ca. 2005. 
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Vi bemærker endvidere, at RKKP på intet tidspunkt har stillet formelle krav om implementering af 

”tværfaglighed” eller udstukket retningslinjer herfor. 

 

Patientrepræsentation i styregruppen: 

Dette punkt er særdeles relevant og relaterer sig tæt til ønsket om patientrapporterede oplysninger. 

DHDB har grundet et stærkt ønske om tilbagemelding fra patienter tidligere henvendt sig til RKKP herom, 

men den er indtil videre blevet afvist gentagne gange med henvisning til manglende mulighed for IT og 

uafklaret lovgivning på området. 

Der findes endnu ingen patientorganisation for hernieopererede personer. Styregruppen har derfor 

tidligere i år kontaktet Danske Patienter med netop denne problemstilling, men den har endnu ikke fået 

svar.  

Ovennævnte to forhold forklarer, hvorfor styregruppen endnu ikke har valgt inklusion af 

patientrepræsentanter. 

 

Eksistens af dokumentalistrapport: 

Formandsskabet i DHDB, som er uændret siden 1. december 2011, er den kommunikerende part med 

RKKP. Formandsskabet har søgt på termen ”dokumentalistrapport” i alle mailkorrespondancer. De eneste 

hits, der relaterer til denne betegnelse, er den just fremsendte auditeringsrapport og den forudgående 

korrespondance vedrørende udfyldelsen af skemaet, som ligger til grund for auditgruppens konklusion. 

Styregruppen mangler således forklaring på 

1. hvad begrebet  ”dokumentalistrapport” reelt indebærer? 

2. hvad ordet ”formel” betyder i denne sammenhæng? 

Af punktet fremgår éntydigt, at auditgruppen har læst det fremsendte skema fra DHDB, idet 

auditgruppens kommentar tydeligt refererer til ordlyden i den fremsendte dokumentalistrapport. 

Driftsudfordringer rejst af regionerne: 

Af punktet fremgår, at mindre enheder problematiserer indberetningen af herniekirurgi, idet de 

viderevisiterer en stor andel af patienterne. Dette forhold er uforståeligt, idet den nuværende 

Sundhedslov dikterer, at al herniekirurgi på personer over 18 år skal registreres. Den seneste 

Specialeplan fra juni 2017 definerer, at visse patienter med komplekse hernier skal henvises til et 

regionalt herniecenter. Sidstnævnte patientgruppe udgør maksimalt 5-10 % af alle hernieoperationer i 

DK.  

Hvor stammer informationen fra, og hvad beror den på? 

 

Har basen kunnet dokumentere kvalitetsudvikling de seneste 3 år og argumenter for at 

nedgradere basen: 

I dette punkt og senere i auditrapporten henvises til, at der ikke foreligger årsrapporter for 2017 og 

2018. 

I forbindelse med direktørskiftet og den deraf afledte omstrukturering af RKKP blev vi allerede i efteråret 

2016 gjort opmærksom på, at rapporten for 2017 ville blive udskudt. Formandsskabet har løbende 

kontaktet RKKP mhp. at få startet arbejdet med årsrapporterne for 2017 og siden 2018. Dette er 

imidlertid først startet sidst på foråret 2019. I forbindelse hermed har vi kunnet konstatere, at både 

datamanager og epidemiolog var udskiftet i samarbejdsgruppen. I forløbet har vi ydermere oplevet, at 

man fra RKKP’s side ønskede en anden opsætning af indikatortabellerne. Denne proces afslørede 

graverende fejl i eksklusionskodningen resulterende i indikatorfejl. Denne proces er fortsat frem til medio 

september i år og udgør den egentlige årsag til forsinkelsen af begge rapporter. Styregruppen har 

således ingen andel i den betydelige forsinkelse af de to rapporter! 
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I modsætning til det høje antal operationer for inguinalhernie udføres kun 5-7.000 ventralhernieindgreb 

årligt i DK. I løbet af 10-12 år er der således inkluderet maksimalt 50-60.000 patienter i basen. Disse 

omfatter vidt forskellige hernietyper og problemstillinger, hvorfor det giver sig selv, at der er en række 

indikatorer, som relaterer sig til væsentlige problemstillinger, men hvor datagrundlaget ikke er sufficient 

til at drage relevante konklusioner. Følgelig er der i ventralherniebasen en række indikatorer, som fortsat 

er under udvikling, idet vi afventer, at datamængden er sufficient og tillader relevante konklusioner. 

 

Er der kvalitetsproblemer, som basen kan imødekomme: 

Repræsentanter fra basen har i de seneste år flere gange diskuteret den  i auditrapporten nævnte 

problemstilling med RKKP - herunder direktøren. Senest forgik det i relation til et møde for 

styregruppeformænd i Aarhus tidligere i år, hvor forslaget blev blankt afvist.  

Der etableres inden for de næste år nye retningslinjer vedrørende medical implants i EU.  Det er derfor 

relevant, at DHDB etablerer et samarbejde med industrien desangående. Producenter af hernierelaterede 

implantater er fremover tvunget til at dokumentere, at deres produkter er anvendelige. Dette indebærer, 

at eksisterende produkter skal re-certificeres, medens nye produkter skal testes klinisk inden endelig 

markedsføring. Alle implantater skal følges løbende for at sikre, at de ikke indebærer øget risikoen for 

komplikationer på kort og lang sigt. 

I lyset heraf er det besynderligt, at auditgruppen problematiserer dette forhold. 

 

Samlet vurdering: 

Dette punkt er adresseret ovenfor. 

 

Årsag til driftsproblemer: 

Her anføres, at både RKKP Videnscenter og styregruppen er medansvarlige. Baggrunden for denne 

konklusion er ikke oplyst. Styregruppen er ikke bekendt med, at den har haft indflydelse på driften - 

herunder den databaserede produktion af årsrapporter. 

 

Har databasen brug for udvikling: 

Her angives, at basen skal omlægges og udvides til nye sektorer. Denne kommentar er desværre helt 

uforståelig. Hvad skal den omlægges til, hvilke sektorer drejer det sig om og hvorfor? 

Auditgruppen efterspørger – fuldstændig som styregruppen – patient-relaterede oplysninger. Som 

tidligere anført har RKKP trods henvendelser fra DHDB´s styregruppe ikke været i stand til at levere 

denne modalitet. Styregruppens formand har senest inden for de seneste par uger diskuteret denne 

problemstilling med direktøren, uden at der forelå afklaring eller forslag til løsning. 

Auditgruppen ønsker implementering af datafangst, hvilket styregruppen for herniedatabasen har 

diskuteret med RKKP flere gange i de sidste 6-7 år. Datafangst nødvendiggør, at de i regionerne 

eksisterende EPJ-systemer supporterer denne modalitet. Dette er ikke tilfældet aktuelt. Ydermere er det i 

denne sammenhæng nødvendigt at understrege, at det er Danske Regioner, som både driver 

sygehusvæsnet med tilhørende elektroniske patientjournaler og RKKP. Ønskes en sådan løsning om 

automatisk datafangst, er det oplagt nødvendigt med en prioritering med relevant økonomi. Grundet 

basens opbygning vil det være muligt for Styregruppen at levere relevante SFI’er med kort varsel. 

Man må desværre konstatere, at auditgruppens kommentarer i dette punkt ikke relateres til 

styregruppens drift af herniedatabasen men snarere, at RKKP ikke tilbyder relevante løsninger til 

implementering af det, der efterspørges. 

Endeligt konstaterer auditgruppen, at kirurgernes indberetningsopgave ifølge auditgruppen bør reduceres 

trods det faktum, at den kun tager ca. 2 minutter efter endt operation. 
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Angivelse af kategori og begrundelse: 

Her angives, at det kræver store omlægninger at sikre relevant udbytte. Så er spørgsmålet, hvad 

relevant udbytte er? Auditgruppen skylder at definere dette. Af ovenstående fremgår éntydigt, at 

yderligere udvikling afhænger af, at RKKP tilbyder de ønskede modaliteter i en funktionel udgave. Dette 

har intet at gøre med Styregruppens drift af basen. 

Forholdene vedr. tværdisciplinær og tværfaglig drift er kommenteret tidligere. 

Der mangler ikke opdateret dokumentalistrapport, jævnfør angivelse ovenfor. 

Endeligt må, hvad angår klinisk relevans på internationalt niveau, henvises til konklusionsafsnittet 

nedenfor. 

 

Placering af basen i anden kategori: 

Auditrapporten angiver, at ”Hvis der er tiltro til dette udviklingsarbejde……” vedrørende internationalt 

samarbejde bag de nye guidelines for herniekirurgi i regi af European Hernia Society”, ”…så kan basen 

flyttes til kategori 2”.  Det kan anføres, at de seneste internationale retningslinjer dels i væsentlig grad 

baseres på data fra DHDB, dels har haft deltagelse af to af styregruppens medlemmer i forfatterpanelet – 

se underliggende referenceliste. Endeligt deltog fem af styregruppens medlemmer i en nylig dansk 

publikation om principperne for behandling af ventralhernier. 

Det er bekymrende, at auditgruppen anfægter dette forhold, hvilket kun kan bero på, at man ikke har 

fundet anledning til at undersøge sagen nærmere. 

Ydermere anføres, at de manglende årsrapporter involverer en yderligere nedgradering af basen til 

gruppe 4. Som tidligere anført har Styregruppen ingen andel i forsinkelsen af årsrapporterne for 2017 og 

2018. Man kan naturligvis anføre, at Styregruppen kunne have fremmet processen ved ikke at insistere 

på, at data var korrekte. Denne løsning indgår dog næppe i en relevant drift af basen. 

 

Konklusion: 

DHDB har siden dens start i 1998 haft ekstrem stor betydning for udviklingen af herniekirurgien nationalt 

og internationalt. DHDB er verdenskendt og er fortsat den eneste nationale database, der omfatter både 

lyske- og ventralherniekirurgi. Således har vi aktuelt henvendelser fra fire europæiske lande, som ønsker 

at implementere en kopi af den danske base. 

Titlerne på de ca. 100 internationale publikationer fra DHDB vidner om absolut klinisk relevante 

patientmål, der har fundet vej til de højest anderkendte medicinske og kirurgiske tidskrifter (JAMA, The 

Lancet, Ann Surg, Br J Surg, J Am Coll Surg m. fl.). Det bemærkes, at publikationstendensen ikke er 

nedadgående. Endvidere citeres arbejderne fra DHDB hyppigt. 

Vi finder, at auditrapporten er mangelfuld og stedvis behæftet med alvorlige fejl. DHDB bør klassificeres i 

gruppe 2 og ikke gruppe 3. 

 

Styregruppen for den Danske Herniedatabase 

 

Hans Friis-Andersen, formand, overlæge, lektor 

Lars Nannestad Jørgensen, næstformand, professor dr. med. 

Kristoffer Andresen, reservelæge PhD 

Thue Bisgaard, professor dr. med 

Nils Brandenburger, overlæge 

Allan Dorfelt, overlæge 

Frederik Helgstrand, overlæge lektor dr. med 

Nadia Henriksen, reservelæge PhD 

Jacob Rosenberg, professor dr. med 
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Styregruppen for Dansk Melanom Database  

 
 Høringssvar fra Styregruppen for Dansk Melanom Database  
Dansk Melanom Database (DMD) har modtaget RKKPs høringsbrev og auditeringsskema i 
prioriteringsrapport 2021, hvori det fremgår at databasen har fået tildelt seks point ud af 13 mulige 
point. Dette placerer databasen i kategori 3: Databasen har haft dokumenterbar effekt på kvaliteten men 
kan ikke sandsynliggøre, at de kan bidrage til kvalitetsudvikling i nuværende form. Der er behov for 

større udviklingstiltag.  
Formål med høringssvar og argument for placering i anden kategori  
Formålet med dette høringssvar er at uddybe, hvordan Dansk Melanom Database har bidraget til og 
fortsat bidrager til udvikling og kvalitet i behandlingen for patienter med malignt melanom, samt at 
opfordre til en re-kategorisering til kategori 2. Dette høringssvar sendes på vegne af Styregruppen for 
Dansk Melanom Database.  

Kommentarer til dækning  
Det er korrekt, at der ikke er direkte onkologisk indberetning i DMD. Det sker i onkologernes egen 
forskningsdatabase, som man kan koble op til. Onkologerne oplyser, at de ikke har kapacitet til 
indberetning begge steder. Onkologerne deltager aktivt i Dansk Melanom Gruppes arbejde og har plads i 
Styregruppen for Dansk Melanom Database; i den daglige klinik er der udbredt samarbejde og dialog 
bl.a. ved de ugentlige multidisciplinære konferencer.  
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Databasen har tidligere forsøgt og er aktuelt i dialog med de praktiserende dermatologer om at øge 
indberetningen til databasen. Det drejer sig om ganske få patienter (under 30 patienter/år), som ikke 
indberettes, idet alle patienter, som viderehenvises til de plastikkirurgiske afdelinger bliver indberettet af 
disse. Patienterne tæller med i årsopgørelserne, idet patologerne indberetter dem, men der kan mangle 
kliniske oplysninger.  
Dokumentation af bidrag til kvalitet  

Det er muligt, at man ikke kan se, at databasen har medvirket til øget kvalitet i behandlingen. Det er 
Styregruppen dog helt overbevist om, er tilfældet. Der er både patologiske og kirurgiske indikatorer, som 
har relevans for kvalitet i udredning og behandling:  
Patologiske indikatorer: angivelse af tumortykkelse og ulceration: Dette er begge uhyrer vigtige 
parametre for al behandling, i det tumortykkelse og ulceration afgør tumorstadium og dermed også, 
hvilken behandling og opfølgning patienten skal have (indikator 5 og 6).  

Oplysninger om metastaser ved sentinel node: Dette er tilsvarende helt afgørende for, at den korrekte 
stadie-kategorisering OG behandling (indikator 8 og 9).  
De valgte variabler/indikatorer er således afgørende for behandling af sygdommen og for stadieinddeling, 
og er derfor helt relevante som kvalitetsvariable og indikatorer. Der findes ikke et sæt diagnostiske 

kriterier for malignt melanom.  
Kirurgiske indikatorer: Der måles på, om behandlingen foregår i henhold til retningslinjer vedrørende 
resektionsafstand (indikator 3), og om patienter, for hvem det er relevant, får udført sentinel node biopsi 

(indikator 4). Dertil kommer, at vi overvåger, at der ikke fjernes for mange sentinel nodes, hvilket vil 
give for stor morbidetet (indikator 10).  
Efter 2018 er den kirurgiske behandling af metastaser i sentinel nodes ændret. Før 2018 var anbefalingen 
at man skulle rømme den pågældende lymfeknuderegion. Dette er ændret efter flere store 
randomisererde undersøgelser i 2017 har vist, at man ikke forlænger overlevelsen, men blot opnår bedre 
lokalkontrol, men prisen er høj morbiditet. Dette har gjort, at vi fra 2018 har ændret de danske 
retningslinjer og nu observerer tæt i stedet. Dette opfølgningsforløb monitoreres også.  
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Vi indførte i 2015-2016 en indikator for, om man fjernede et tilstrækkeligt minimums antal af 
lymfeknuder ved lymfeknudeeksairese (komplet lymfeknuderømning), både ved aksil (2015 rapporten) 
og lyske operationer (medtaget fra 2016). Disse indikatorer er imidlertid nu droppet, fordi indgrebene 
næsten ikke foretages mere på denne indikation.  
Vi har som pilot indført indikator for, om patienter med høj-risiko sygdom tilbydes PET-CT skanning ca. 6 
mdr. postoperativt jf. opfølgningsprogrammet. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at måle og 

indikatoren er derfor ikke indført som rutine endnu, men det arbejdes der på.  
Tilsvarende har vi planlagt at monitorere, om relevante patienter undergår de planlagte 
ultralydsskanninger (ny indikator).  
Der eksisterer en række retningslinjer, som er tilgængelige på melanoma.dk. Processen med revision af 
retningslinjer for patologi og kirurgi jf. det ny format er påbegyndt og forventes afsluttet ved årsskiftet 
2020/2021. Onkologerne har udviklet ny opdateret og omfattende retningslinje for onkologisk behandling 

af inoperabel metastatisk melanom.  
Udvikling af kvalitetsindikatorer  
Databasen har foreslået følgende indikatorer, som endnu ikke er indført, men under udvikling. Det drejer 
sig om kirurgiske indikatorer: Andelen af patienter med positiv sentinel node, som får foretaget UL-

skanning af den pågældende region ved kontrol 15 mdr. efter operationen; Andelen af patienter, som 
indgår i kontrolforløb, registreret med lymfødem ved 1-års kontrollen.  
Som følge af den høje målopfyldelse på flere patologiske indikatorer, foreslås som erstatning følgende 

nye patologi indikatorer: Metastasediameter angivet for SN metastaser;  
Mikrosatellit anført for primær tumor (ja/nej/kan ikke vurderes). Begge disse er af betydning for 
rådgivning vedrørende evt. adjuverende behandling, som er et nyt tilbud ved malignt melanom stadie III.  
Dækning af immunterapi og onkologisk behandling  
Som anført tidligere indberetter onkologerne til egen forskningsdatabase.  
Hvis en patient udvikler dissemineret sygdom, angives i forbindelse med oplysninger om behandling af 
recidiv/metastase, om patienten er henvist til onkologisk behandling, dato for dette, og det registreres 

også, hvilken behandling (så vidt det er kendt af kirurgen), som patienten modtager (immunterapi, 
stråleterapi eller andet).  
Næste runde af introduktion af nye indikatorer vil omfatte dels monitorering af andel af relevante 
patienter, som henvises til adjuverende terapi, og dels hvorledes denne behandling påvirker tid til 1. 
recidiv og død. (Evaluering af recidiv er dog afhængig af, at databasen kan beriges med data fra LPR og 
LRP, idet det vil muliggøre validering, se nedenfor). Sundhedsdatastyrelsen søges aktuelt om tilladelse 

hertil.  

Behandlingskomplikationer: I opfølgningsregistreringen opgøres om patienten har lymfødem, som er en 
væsentlig behandlingskomplikation. Som nævnt i forrige afsnit ønskes ny indikator indført, der måler på 
lymfødem ved 1-årskontrol, hvilket er en opgørelse over behandlingskomplikation.  
Indberetnings af patientrapporterede outcomes  
Der er igangsat et projekt, der skal danne grundlag for fremtidig udvikling af indikatorer, der beskriver 
patientens oplevelser og gener i opfølgningsforløbet. Aktuelt planlægges det, at PROM i form af 

spørgeskemaerne FACT-M og WHO-5, som belyser health related quality of life, primo 2020 blive 
opstartet på Herlevs Plastikkirurgiske afdeling, og når det forhåbentlig viser sig at kunne implementeres 
tilfredsstillende, vil de blive udbredt til øvrige afdelinger. Der søges aktuelt penge til at opstarte dette 
som et videnskabeligt projekt.  
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Udvikling af PROM til rapportering af patientforløb før henvisning til plastikkirurgisk afdeling (patient and 
doctor’s dealy) er ligeledes genstand for et videnskabeligt projekt og vil ske i en Delphi-lignende proces i 
samarbejde med patienter fra Herlev hospital og Patientforeningen Modermærkekræft.  
Reduktion af indberetningsopgave  
Der er aktuelt påbegyndt et arbejde med at sikre automatisk berigelse af data fra Landspatientregistret 
samt Landspatientregistreret for Patologi med det sigte at forbedre indberetning af primære melanomer 

og recidiv samt undgå dobbeltregistrering.  
Dette har været et ønske i mange år, og patologigruppen har tilrettet SNOMED kodning med henblik på 
dette.  
Tværfaglighed i styregruppen  
Det er korrekt, at der ikke er tværfaglighed i styregruppen. Der er relevant multidisciplinær 
repræsentation og patientrepræsentation. Inddragelse af sygeplejersker/fysioterapeuter har ikke været 

relevant endnu, men kan blive det i takt med, at kvalitetsarbejdet kommer til at omfatte andre dele end 
udredning og behandling. Da midlerne imidlertid er begrænsede, har vi ikke prioriteret denne del, og det 
har ikke været tydeligt for Styregruppen, at sådan repræsentation i sig selv opfattes som et udtryk for 
kvalitet.  

Bekendtgørelseskrav og RKKP-dokumentation  
Databasen har oprindeligt været en forskningsdatabase. I den kommende tid planlægges dels at 
gennemgå og analysere databasens variabler for proportionalitet og relevans, dels som beskrevet ovenfor 

at udvikle og indføre indikatorer/supplerende opgørelser, der anvender flere af databasens oplysninger til 
kvalitetsudvikling, herunder beskrivelse af populationen. Nævnte tiltag skal sikre en bedre sammenhæng 
mellem databasens variabler og indikatorer.  
Der har tidligere været dokumenteret variabler på RKKP-dokumentationen, men grundet tekniske 
udfordringer med at uploade metaark til RKKP-dokumentationen samt ressourcemæssige årsager, er 
databasen på nuværende tidspunkt fuldt opdateret i databasens metaark, som også har været medsendt 
ved indsendelse af oplysningsskema d. 15. juni 2019. RKKP arbejder på at få opdateret RKKP-

dokumentationen hurtigst muligt.  
Sammenfatning  
Vi håber med ovenstående respons på evalueringen af Dansk Melanom Database, at det tydeligt fremgår, 
at databasen er velfungerende, og at dens aktiviteter har vigtig betydning for kvaliteten af 
melanombehandling i Danmark. Vi er vidende om, at aktiviteterne kan optimeres, og har taget initiativ til 
flere ny relevante kvalitetsindikatorer. Der er som det fremgår af ovenstående desuden planer om 

adskillige efterspurgte tiltag for eksempel i form af inddragelse af PROM og flere nye kvalitetsindikatorer, 

herunder også onkologiske outcomes. I takt med den planlagte indførelse af adjuverende terapi er der 
stigende klinisk samarbejde om patienterne, og det vil også komme til at afspejle sig i databasens 
aktiviteter.  
Vi vil gerne opfordre til, at man overvejer om ikke placering i kategori 2 er mere fair.  
Med venlig hilsen  
Styregruppen for Dansk Melanom Database  
Lisbet Rosenkrantz Hölmich (formand)  

Formand for Dansk Korsbånds Register 

 

Til RKKP 

  

Jeg vil som formand for styregruppen komme med følgende kommentarer til rapporten. 

  

Der er angivet NEJ til tværfaglighed. Men styregruppen har fra 2019 både repræsentanter for 

ortopædkirurger og fysioterapeuter. 

  

Vedr. Antal patient repræsentanter så er der angivet 1. men det rigtige antal fra 2019 er 2. 

  

Med Venlig Hilsen 

  

Martin Lind 

Professor, Overlæge. 
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Idrætsklinikken, Ortopædkirurgisk Afd. 

Aarhus Universitets Hospital 

Tage Hansens gade 2, 8000 Århus C 

E-mail: martilin@rm.dk 

Mobil: 30248244 

Medlem af styregruppen for Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom 

Jeg vil (…) benytte anledningen til at problematisere, om kliniske databaser, der omfatter patienter der 

behandles både i og udenfor sygehusene, er relevante i deres nuværende form - eller om de burde 

opsplittes. Det drejer sig om bl.a. diabetes, KOL, hjertesvigt, astma og atrieflimren. 

Det er jo ikke de samme patient-typer, der behandles i og udenfor hospitalet, og kvalitetsmålene for 

indsatsen er derfor oftest meget forskellige. 

Mvh 

Jørgen Steen Andersen 

DSAM repr i DR-KOL 

praktiserende læge i Ballerup 

 

Formand for styregruppen for Dansk Hjerteregister  

 

 

1) DHR har myndighedsopgaver (indberetning til Sundhedstyrelsen 4 gange årligt (monitorering af 
hjerteplan 1 & 2) indeberetning til Regionernes LIS system (månedligt), indberetning til 
Sundhedsstyrelsen kvartalsvis (monitorering af ventetids og behandlingsgaranti (intermedier model). 
 
Dermed bør vurderingen ændres til kategori 2. og skrives med kursiv. 
 
2) Vi er enige i at DHR ikke har udnyttet det fulde potentiale indenfor kvalitetsvurdering, læring og 

udvikling. Det er netop en del af baggrunden for det igangværende arbejde med udvikling af Nyt Dansk 
Hjerteregister. Arbejdet omfatter dels en reetablering af DHR dels en sammenlægning  af alle 
kardiologiske (samt thoraxkirurgiske og thorax anæstesiologiske og thoraxintensive) databaser på en 
platform og endelig også indeholder en fremtidig etablering af pro og prom data samt på sigt en 
patientinvolvering (og også involvering af kommuner og almen praksis). 
 

En del af forklaringerne på at dette arbejde ikke endeligt er i mål skal findes i problemer med import af 
data fra Sundhedsplatformen (region Hovedstaden og Region sjælland), omlægning af LPR 2 til LPR 3 der 
endnu ikke er endeligt i mål, samt endelig også i reorganiseringen af datamanagement internt i RKKP) 
 
3) Vi har endelig gennem de sidste 3-4 år arbejdet med udvikling af systemer til overvågning at 
kvaliteten af dels TAVI (percutane hjerteklapper) og dels Coronar CT. begge områder er implementerede 
og specielt indenfor CT området har aktiviteten betydet et væsentlig kvalitetsløft). 

 
Som konklusion på Prioriterings rapporten fra RKKP er vi generelt enige i vurderingen, og mener også at 
vi allerede har adresseret de fleste af nævnte problemer gennem de sidste 4 år med arbejdet med NDHR. 

Endelig mener vi at vi skal ændre status fra kategori 3 til kategori 2, da DHR har myndighedsopgaver. 

 

Formand for DANHIV 

 

Jeg har følgende bemærkninger til vurderingen. 

Volumen/antal deltagende enheder: 1500 /opgjort på regionsniveau i tre regioner og på to enheder i 

Region H. 

Bemærkining: Dette er ikke korrekt – der er cirka 7500 patienter i DANHIV. Og den er komplet fra 1/1-

1995 og frem. 

mailto:martilin@rm.dk
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Ingen formel RKKP dokumentalistrapport. 

Bemærkning: Har været diskuteret i styregruppen. Der måles på overlevelse, AIDS definerende sygdom, 

supprimering af virusmængde, start af behandling og aktuelle CD4.Man har vurderet, at evidencen for 

disse indikatorer er ”almen viden” idet overlevelse, AIDS definerende sygdom og CD4 tal har været 

kendte og alment accepterede markører de sidste 30 år,  supprimering af virusmængde er et mål, som 

de sidste 20 år har været internationalt godtaget som mål for virkningen af HIV-medicin (bruges bl.a. til 

vurdering af nye HIV lægemidler) og betydningen start på behandling er dokumenteret i START studiet, 

som er publiceret i NEJM. 

 

Manglende løbende afrapportering er påpeget. 

Bemærkning. Der er siden 2004 udgivet årsrapporter på området. Også for 2017 og 2018!. At der ikke 

kan laves månedlige afrapporteringer er alene forårsaget af, at RKKP ikke er i stand til at gennemføre det 

på nuværende tidspunkt. 

 

Egentlig ikke muligt at gennemføre evaluering, da databasen endnu ikke er i fuld drift og seneste 

årsrapport er fra 2016 (forskningsrapport, RH). 

Det er ikke korrekt, idet der foreligger RKKP godkendte rapporter fra 2014 og frem til og med 2018. Men 

af en eller anden grund er årsrapporten for 2017 ikke lagt ind på RKKPs hjemmeside (er 

uhensigtsmæssigt og påpeget flere gange fra styregruppens side, men åbenbart ikke bragt i orden 

endnu)!  Årsrapporter for 2017 og 2018 er vedhæftet, så der ikke kan være tvivl. 

 

Styregruppen har ikke sikret opdateret evidensgrundlag og afrapportering sv.t. Bekendtgørelseskravet 

frem til overgang til RKKP. 

Vi har altså troligt udgiver årsrapporter siden 2004 – også godkendt af Mette Nørgaard, som tidligere var 

vores kontalktperson i RKKP regi. 

 

Overordnet kan det virke mærkværdigt, at DANHIV har fungeret siden engang i 1990’erne og gennem 

mere end 20 år har løst alle de opgaver, som klinikerne og myndighederne har efterlyst. Men nu er det 

pålagt ”fra oven”, at DANHIV skal overgå i RKKP regi, fordi man er utryg ved, at den også teknisk set er 

funderet i det klinisk faglige miljø. Og nu efter mere end 20 års uproblematisk arbejde, fungerer den så 

ikke!  

Jeg vil understrege, at styregruppen absolut finder det hensigtsmæssigt, at DANHIV varetages i en dertil 

designet organisation som RKKP. Men så skal RKKP også påtage sig opgaven, og få DANHIV til at 

fungere! DANHIV har ikke fungeret siden 1/1-2019 – hvis det forsætter ret meget længere, kan det blive 

svært at genoprette datagrundlaget. 
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Høringssvar fra Selskaber 

 

Jordemoderforeningen vedr. graviditets- og fødselsrelaterede databaser 
Jordemoderforeningen takker for det fremsendte høringsmateriale vedrørende ’Prioriteringsproces 2021, 
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram’ 

 

Vel vindende, at en del uforudsete faktorer kan have betydning for placeringen af de respektive 
databaser i de fire (fem) forskellige kategorier, glæder vi os over, at det store arbejde, der lægges i de 
graviditets- og fødselsrelaterede databaser, ser ud til at bære frugt.  

De respektive databaser er af stor betydning for den fortsatte kvalitetsudvikling indenfor 
svangreområdet. Derfor glæder det os også, at dokumentet italesætter de meget store udfordringer, der 
er med at skaffe de fornødne data, der kræves til både at sikre det fortsatte kvalitetsarbejde og den 
fremtidige forskning.  

Vi håber, at der hermed skabes yderligere incitament for at sikre, at danske data ikke kommer til at 
indeholde et betydende datagap.  

Vi har ikke yderligere kommentarer til materialet. 

Dansk Dermatologisk Selskab mfl. vedr. nyetableret database vedr. psoriasis 
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Dansk Dermatologisk Selskab mfl. vedr. Non-melanom (alm. hudkræftdatabase) 
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5. november 2019 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin vedr. Dansk Anæstesi Database og Dansk 
Intensiv Database 

Dansk Anæstesi Database (DAD) har lige siden starten i 2004 været tiltænkt at være en 
landsdækkende anæstesidatabase med potentielt 400.000 indberetninger. I de 5 regioner har der 
været forskel på hvorledes der blev indberettet og nogle sygehuse/anæstesiafdelinger har aldrig 
indberettet til DAD, idet man har haft egne registreringsmuligheder. 
I 2013 påbegyndtes arbejdet med at forny og forenkle databasen. Dette arbejde var færdiggjort i 
2015, og databasen atter var klar til indrapportering, nu kaldet DAD4. 
Tiden herefter har været brugt til at implementere DAD4 i regionerne.  
Region Midt, hvor der tidligere var automatisk datafangst fra EPJ, har skullet lave ny 
integrationsflade mellem EPJ og KMS. Dette arbejde er nu stort set i mål, og anæstesiafdelingerne 
er i gang med at implementere arbejdsgangene.  
I perioden for implementeringen er Sundhedsplatformen taget i brug. Her arbejdes ligeledes for 
automatisk datafangst; således at dobbeltregistrering undgås.  
Region Nord har ikke indberettet til den tidligere database, men foretager nu indberetning via 
KMS. 
I Region Syd indberetter nogle sygehuse via KMS og andre afventer Syd EPJ tages i brug. 
DASAIM ønsker en bevarelse af databasen. Der ønskes en mere dynamisk database, hvor 
indberetningsdata vil kunne ændres med kort varsel, kunne gøres mere specialespecifikke og 
dermed være mere relevante for kvalitetsarbejdet og klinikerne. 
 
Dansk Intensiv Database (DID) har trods udfordringer med IT infrastrukturen i forbindelse med 
indførselsen af SP og siden LPR3 for hovedparten af danske intensivafdelinger formået at 
præsentere data på internationalt anerkendte, fagligt relevante, indikatorer. Dette gøres fortsat 
uden at afstedkomme væsentlig registreringsbyrde for klinikere idet databasen anvender LPR 
datagrundlag. De kommende år er målet at øge samarbejdet med andre 
eksisterende databaser for derigennem at udvikle mere populationsspecifikke indikatorer hvilket 
forventes yderligere at forbedre databasens mulighed for kvalitetsmonitorering og forbedring 
 
DID har ligesom DAD et bredt dækningsområde og man kunne prøve at inkludere patientforløb 
indenfor flere nærliggende områder. Flere intensiv afdelinger især på Rigshospitalet er ikke ledet 
af anæstesiologer, men af de tilhørende specialer, som f.eks kardiologi eller neurokirurgi. 
Patientforløbsbeskrivelser børe være dækkende også for de mest kritisk syge indenfor det 

 



79 

 

pågældende speciale. Derfor bør kvalitetsdatabaser også indeholde data som specifikt beskriver 
disse forløb. 
 
På s 9 i høringssvaret står følgende: 
Anæstesi  
Den nuværende database for anæstesi er konstateret ikke at kunne sikre relevant drift – her er 
peget på, at det evt. ville være relevant at etablere en database, der dækker bestemte typer 
anæstesi  
DAD indeholder stort set kun data om luftvejshåndtering og præoperative patientkarakteristika. 
Forslaget om at det vil være relevant at etablere en database der dækker bestemte typer 
anæstesier er meget uspecifikt og bør i givet fald kvalificeres med udvalgte repræsentanter fra 
DASAIM. 
 
En alternativ tilgang vil være at de højt specialiserede anæstesiområder indbygger deres 
kvalitetsindikatorer i samarbejde med de øvrige specialer indenfor samme fagområde. Det 
fremgår ikke nogen steder i dette høringssvar at Nyt Dansk HjerteRegister (NDHR) er under 
etablering. DASAIM har tidligere i år via tre udpegede fagpersoner (Bodil Steen Rasmussen, Dorthe 
Viemose Nielsen og Hanne Ravn) sendt et forslag til projektgruppen i NDHR om specifikke 
anæstesi og intensiv kvalitetsindikatorer, som skal registreres ifm patienter indlægges til anæstesi 
og/eller intensiv terapi ifm hjertekirurgiske eller kardiologiske interventioner. De udvalgte 
indikatorer blev diskuteret på årsmødet i dansk thoraxanæstesiologisk udvalg. Projektgruppen i 
NDHR har accepteret de fremsendte forslag og vi afventer nu yderligere instrukser fra 
projektgruppen førend de omtalte indikatorer kan blive anvendt til registrering i de enkelte 
afdelinger. Der er mange tekniske/teknologiske udfordringer, bl.a. de forskellige epj-systemer i 
landet og sammenfald med andre kliniske databaser, som f.eks Vestdansk Hjertedatabase. 
 
Man kunne forestille sig at andre højt specialiserede anæstesiafdelinger på tilsvarende vis laver 
specifikke indikatorer indenfor hvert område for bedre at kunne beskrive patientforløb på tværs af 
flere specialer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
DASAIMs Bestyrelse 
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Dansk Dermatologisk Selskab mfl. vedr. Dansk Database for Kontaktallergi 
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Dansk Selskab for Klinisk Onkologi  - generelt 

 DSKO takker for muligheden for at kommentere på RKKP’s prioriteringsrapport.  
Vi har ikke kommentarer til selve prioriteringen, men har dog følgende generelle kommentarer:  
Vi finder det meget vigtigt at vi har gode nationale databaser.  
Fra et onkologisk perspektiv er det derudover vigtigt at opgøre de onkologiske data, altså data fra tiden 

efter diagnosen er stillet. Dette giver mulighed for overblik over ”real-life data” i en dansk population. 

Disse data er vigtige i forhold til at få nationale og ensartede onkologiske data. Det skal bemærkes at 
disse data ofte ikke er inkluderet i RKKP databaserne i deres nuværende udformning.  
Til tider godkendes lægemidler under forudsætning af, at der gives tilbagemelding om real-life data efter 
1 eller 2 år for effekt og/eller bivirkninger. Det er derfor essentielt at vi har et godt overblik over disse 
data, så vi kan levere data der opfylder disse krav.  
Vi ønsker at der opsamles data for såvel 1. linje behandling, samt på de patienter der modtager senere 
linjer behandling. Der ønskes endvidere data på såvel medicinsk behandling og stråleterapi.  

Venlig hilsen Lotte Engell-Nørregård, formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi  

DSAM  - generelt 

 
Tak for jeres henvendelse med henblik på mulighed for at kommentere på RKKP’s prioriteringsprogram.  
Desværre modtog vi først høringsmailen via LVS lige op til weekenden, fredag den 1. november, og med 
høringsfrist den 6. november har vi ikke mulighed for at komme med konkrete input, som er hørt i 
selskabets styrende organer.  

Vi vil gerne benytte lejligheden til at lufte nogle tanker om DSAM’s prioritering af RKKP-arbejdet i 
fremtiden. Arbejdet tager ofte meget tid, det er svært at finde rele-vante personer til at repræsentere os 
i de mange databaser, og i en del tilfælde må vi sætte spørgsmålstegn ved, om de data, der måtte 
komme ud af arbejdet, vil være anvendelige i kvalitetsudvikling af almen praksis med de usorterede 
praksispopulati-oner, som vi har. Vi er derfor midt i en proces, hvor vi skal vurdere, om databaserne er 
anvendelige i arbejdet med at udvikle kvaliteten i almen praksis (jf. vores politik-papir på området).  
På den baggrund har vi foreløbig valgt at prioritere deltagelse i de databaser, hvor vi lovmæssigt er 
forpligtet til at kode sygdommen, og hvor vi kan afse en repræsentant i hver gruppe.  
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Dansk Endokrinologisk Selskab vedr. osteoporose 

Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) vil hermed takke for lejligheden til at komme med høringssvar 

angående prioriteringsprocessen.  

Vi støtter overordnet fuldt ud RKKP's forslag til prioritering. 

Det fremgår af rapporten, at RKKP overvejer at oprette en database for osteoporose. Osteoporose er en 

af de hyppigste lidelser indenfor det endokrinologiske områder, og har store økonomiske og 

sundhedsmæssige konsekvenser. DES vil derfor meget gerne bakke op om en sådan database. 

Osteoporose er desuden betydeligt underdiagnosticeret og –behandlet, og der er derfor brug for et 

kvalitetsløft af området. Samtidig falder patienter med osteoporose ofte indenfor flere lægelige specialer 

(ortopædi, endokrinologi, geriatri, almen medicin). Sundhedsstyrelsen har for nylig udgivet en rapport 

om osteoporose, hvori det anføres, at der er brug for en optimeret indsats på området, og denne rapport 

har bred faglig opbakning. En database vil kunne medvirke til øget fokus og samtidig kunne 

dokumentere, om der er fremskridt på området. 

 

Dansk Knogleselskab vedr. ny database for osteoporose 
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Dansk Neurokirurgisk Selskab vedr. nyansøgende database vedr. hydrocefalus 
Der er behov for en klinisk database for sygdommen hydrocefalus. 

Begrundelse: 

1. sygdommen rammer både børn og voksne. 

2. det er en kronisk sygdom - dvs. der finders ikke kurativ, men udelukkende symptomatisk 

behandling 

3. behandlingsprincipperne bygger alt overvejende på kirurgisk implantation af et ventilstyret 

drænagesystem (shunt). 

4. der er betydelige problemer med implantaternes holdbarhed, som ligger mellem 2 og 4 år i 

medianholdbarhed vist på talrige både danske og internationale statistikker 

5. der er et væsentligt patientantal: 

o Over en treårig periode implanteres 434 første gangs-shunter alene på RH - dvs. 

ekstrapoteret til landsdækkende antal ca. 900/3 år og et konservative estimat er således 

300 første gangs-shunter/år 

o middel levetiden for alle shunt opererede patienter er >> 10 år. Ca. 30% er børn og yngre 

voksne med middel levetid >>25 år. Dvs. prævalensen for patienter med en shunt er mindst 

5000 - sv. t. at der årligt er ca. 1000 revisionsoperationer 

6. ovennævnte punkter sammenholdt udgør hydrocefalusbehandling et mærkbart ressourcetræk på 

sundhedsydelser i hospitalsregi. 

Reference : Kofoed Månsson P(1), Johansson S(1), Ziebell M(1), Juhler M(1). Forty years of shunt 

surgery at Rigshospitalet, Denmark: a retrospective study comparing past and present rates and 

causes of revision and infection. BMJ Open. 2017 Jan 16;7(1):e013389. doi: 10.1136/bmjopen-

2016-013389. 

 

Med venlig hilsen  

Helga Angela Gulisano,  

 

Formand for DNKS 

 

Helga Angela Gulisano MD, MPG 

Ledende overlæge  

PKL og HKL neurokirurgi  

Neurokirurgisk afdeling  

Aalborg Universitetshospital  

Mail: heang@rn.dk  

http://www.dnks.dk/
http://www.dnks.dk/
mailto:heang@rn.dk
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Dansk Selskab for Geriatri vedr. nyansøgende Database for ældre og skrøbelige patienter 

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Geriatri (DSG) har med stor interesse gennemlæst den tilsendte rapport.  

Vores kommentarer knytter sig til ansøgning om den nye database for ældre og skrøbelige patienter, som 

vi har taget del i ansøgningen om. Det glæder os at man i RKKP finder databasen relevant og at man vil 

understøtte et videre arbejde med at få udarbejdet dokumentalistrapport, defineret population og 

datakilder.  

 

Siden drøftelserne i juni måned i RKKP-regi har DSG på nationalt plan gentagne gange drøftet vores 

faglige holdning til en fremtidig database og ligeledes diskuteret metoder til populationsafgrænsning, 

målepunkter mm. Vi ønsker i forbindelse med den kommende prioritering at gøre opmærksom på 

følgende: 

 

1. Der er bred national opbakning fra geriatrisk side til en database for ældre og skrøbelige patienter. 

DSG ønsker aktivt at deltage i en videre proces for udviklingen af databasen og senere deltagelse i en 

styregruppe.  

Det er DSGs opfattelse, at behandlingen af den store gruppe af ældre og skrøbelige patienter fylder 

tiltagende meget, både på intern medicinske -, på akut - samt på kirurgiske afdelinger. Vi oplever at 

patienter behandles væsentligt forskelligt afhængig af hvilken afdeling og indenfor hvilket speciale de 

indlægges. Variationen rummer alt fra manglende stillingtagen til polyfarmaci, kognitivt niveau, 

funktionsniveau, ernæringstilstand samt social situation til ensidig fokuseren på enkelte af patientens 

sygdomme og manglende dosisjustering og prioritering af medicin afhængig af organfunktion samt 

manglende overvejelser om forebyggende tiltag ifht osteoporose, fald, demens etc. Denne bekymrende 

tendens er tiltagende, i takt med at patientpopulationen øges og presset i sygehusvæsenet stiger.  

Erfaringerne fra Geriatridatabasen er, at de årlige rapporter gav anledning til en sund faglig debat i 

selskabet, gav anledning til eftertanke om behandlingskvaliteten på de enkelte afdelinger og resulterede i 

en højere og mere ensartet kvalitet i behandlingen af den geriatriske patient.  

Med afsæt heri, er det et stort ønske fra DSGs side, på vegne af alle ældre og skrøbelige patienter, at få 

udvidet de gode takter fra Geriatridatabasen til at involvere alle relevante patienter, på alle afdelinger. 

Det ville øge fokus på – og behandlingskvaliteten af de ældre, skrøbelige patienter.  

 

2. Til videre drøftelse af populationsafgrænsning, har vi følgende forslag, som vi, i fælleskab med RKKP 

og eventuelle andre interessenter kunne ønske at drøfte: 

a.  Diagnoser indenfor 3 eller flere definerede ICD-10 grupper 

b. Polyfarmaci: mere end 5 medikamenter indenfor en række definerede ATC (receptdatabase) 

c. Alder 

d. Funktionstab: Barthel-100 eller Barthel-20 (LPR-data) 

e. Specialetilknytning: SKS-koder (specialer og afdelinger) 

f. e-frailty (En frailty proxy konstrueret på LPR data/alternativt AP data hvis det kan blive en mulighed - 

se denne artikel) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5946808/
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Om muligt kunne man forestille sig nogle prøvetræk på forskellige kombinationer af ovenstående 

(forudgået af en faglig drøftelse), og derigennem afklare hvordan vi rammer populationen bedst muligt. 

 

3. Til videre drøftelse af målepunkter, har vi ud fra et fagligt perspektiv nogle forslag/visioner, som vi vil 

være meget interesserede i at diskutere muligheden og anvendeligheden af: 

a. Genindlæggelser  

b. Udskrivelse til institution – evt med tilføjelse af bopælsform efter 3 eller 6 måneder. 

c. Liggetider 

d. Tværfaglig konference 

e. Vurdering mhp GOP 

f. Faldscreening (f.eks. sundhedsstyrelsens 4 spørgmål mhp indikation for faludredning: Faldpatienter i 

den kliniske hverdag, s 23) 

g. Osteoporose vurdering 

h. Mortalitet, in-hospital og evt 30 dages og 12 måneders. 

i. Delirscreening under indlæggelse (CAM score) 

j. Forekomst af tryksår 

k. Ernæringsindsats 

l. BMI  

m. Synkevurdering 

n. Medicin 

- Medicingennemgang. Dog ud fra en nøje overvejelse om hvad en medicingennemgang 

kræver 

- Antikolinerg burden (forskel på indlæggelse/udskrivelse) 

- Stillingtagen til antihypertensiva ud fra ortostatisk BT måling 

o. Fys vurdering (et enkelt, simpelt mål – f.eks new mobility score, hand grip eller gangtest) 

Vi er klar over at ikke alle afdelinger umiddelbart kan bidrage med disse oplysninger, hvor man så må 

afgrænse i forhold til det mulige på den enkelte afdeling. 

I udvælgelsen af indikatorer vil vi fra geriatrisk side lægge vægt på at få introduceret kvalitetsindikatorer 

som adresserer de geriatriske syndromer og håndteringen heraf. Det kunne være baseret på 

delelementerne af et i forvejen etableret redskab til vurdering af ældre og skrøbelige patienter.  

Derudover vil vi arbejde for involvering af data fra primærsektoren, da der efter vores opfattelse ligger 

mange relevante informationer i både kommunale data og data fra Almen Praksis, som er relateret til 

behandlingskvaliteten på sygehusene.  

 

Vi ser frem til muligheden for videre samarbejde om udviklingen af dette spændende projekt. 

 

De bedste hilsener 

Dansk Selskab for Geriatri 

Jens-Ulrik Rosholm, Formand 

Thomas Johannesson Hjelholt, Bestyrelsesmedlem 

https://www.sst.dk/~/media/1E493E28DB284605A110EEAF1EAE0503.ashx
https://www.sst.dk/~/media/1E493E28DB284605A110EEAF1EAE0503.ashx
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Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab vedr. ADHD-databasen 

Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab har modtaget henvendelsen og anbefaler at ADHD databasen 
styrkes. Der kunne være interesse i at oprette en database for spiseforstyrrelser og affektive lidelser 
også. 

  

ADHD er de største gruppe af børne- og ungdomspykiatriske patienter, faktisk over 42 %. I 2016 var der 
over 26.000 diagnostiserede børn og unge. Mellem 3 og 5% af danske børn har problemer med 
opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet,  i en grad så det kræver opmærksomhed.  

  

BUP-dk bestyrelsen sekunderer derfor ADHD gruppens anbefalinger: 

  

ADHD-databasen er placeret i kategori 3: 

”Databasen har haft dokumenterbar effekt på kvaliteten men kan ikke sandsynliggøre, at de kan bidrage 
til kvalitetsudvikling i nuværende form. Der er behov for større udviklingstiltag”. 

  

Vi er enige i denne placering og kan dokumentere at der er gjort rigtig meget for at udvikle bl.a. resultat-
indikatorer – herunder PRO-data indsamling (var parat for 3 år siden). MEN hindring i denne udvikling af 
manglende platform til indsamling af disse data. Der ser ud til at være systemer på vej som muliggør 
PRO-data, og vi er med i et pilotprojekt sammen med de andre psykiatri-databaser. 

Desuden er vi ADHD-databasen ved at blive udvidet til også at omfatte voksne med ADHD, hvorimod en 
ambition om at få praktiserende speciallæger ikke umiddelbart har udsigt til at lykkes, da databasen 
hviler på LPR-udtræk. 

  

Et andet sygdomsområde, hvor en database kunne være indiceret er anoreksi. Det antages ca 2500 børn 
og unge at have brug for behandling af (incidens 600 årligt) Der er en ønske fra dansk selskab for 

spiseforstyrrelser og BUP-dk, mulighed for dokumentation, kliniske retningslinier, mulighed for at 
inkludere voksne ingen andre databaser, der dækker området og en kvalitetsdatabase ville være et god 
måde at sikre kvaliteten på. 

  

  

 

Dansk Nefrologisk Selskab vedr. DNSL/kroniske nyresygdomme 

 

 

 Høringssvar afgives på vegne af Dansk Nefrologisk Selskabs (DNS) bestyrelse og register 

udvalget  

Tak for muligheden for at indsende høringssvar til prioriteringen af Dansk Nefrologisk Selskabs 

Landsregister (DNSL) database.  
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DNSL database er i RKKP prioriterings rapport for 2019 placeret i kategori 3. Det er yderligere i 

vurderingen anført at ” Databasen er på vippen til 4 pga. manglende udbytte og store udviklingskrav”. 

Bestyrelsen i DNS og Registerudvalgeter meget forundrede og uenige i denne vurdering af den 

nuværende DNSL database. For nefrologer er DNSL databasen et helt uundværligt arbejdsredskab i den 

kliniske hverdag, hvis der skal sikre ensartet og høj behandlingskvalitet på alle nefrologiske afdelinger. 

Datakompletheden er 99-100 % i DNSL databasen. Bestyrelsen i DNS og Registerudvalget mener at 

databasen dels opfylder formålet jævnfør sundhedsdatastyrelsens vejledning om kliniske databaser; ”De 

kliniske databasers overordnede formål er at bidrage til at opnå højere kvalitet og en mere ensartet 

behandling på tværs af landet til gavn for patienterne.”, dels sikrer at kliniske retningslinjer efterleves, 

således at behandlingen af patienter med ”End Stage Renal Failure” og behov for dialyse eller 

transplantation er på niveau med høj international standard. Såfremt monitoreringen af en 

kvalitetsindikator i databasen viser kvalitetsbrist i behandling, så udløser det straks handling/evaluering. 

Derudover bidrager DNSL til relevant klinisk forskning, som på sigt bedrer patientbehandling og kvalitet. 

I perioden 2015-2017 er der publiceret 44 artikler, der delvist eller helt overvejende har været baseret 

på data fra DNSL.  

Bestyrelsen i DNS og Registerudvalget er glade for at prioriteringsudvalget under RKKP er positivt stemte 

for ansøgningen om den nye database: Dansk Register for Kronisk Nyresygdom, og at den anbefales 

integreret med DNSL, med det formål at få en samlet nefrologisk kvalitetsdatabase.  

DNSL indikator/årsrapport er udkommet siden 1990, og mange nefrologer efterlyser årsrapporten 2018, 

som desværre ikke kan udkomme i år pga. den igangværende omkodning fra STATA til SAS.  

Bestyrelsen i DNS og Registerudvalget har nedenfor redegjort for, hvorfor DNSL er en uundværlig 

database. I detaljer uddybet hvordan databasen anvendes i den kliniske hverdag og i forskellige  

internationale sammenhænge og netværk. Vi har redegjort for anvendelsen af nuværende indikatorer 

samt de længe ønskede nye indikatorer. Derudover har vi redegjort for ønsket om en opgradering af 

nuværende DNSL database, til også at indeholde data på patienter der har nyresvigt, men endnu ikke 

behov for dialyse eller transplantation.  

Vedrørende kvalitetsovervågning via DNSL  

Kronisk nyresvigt med behov for renal erstatningsterapi i form af dialyse og/eller nyretransplantation er 

en tilstand med en høj dødelighed, der hvad dette angår, kan ligestilles med eller er højere end mange 

cancerdiagnoser (ref: Naylor KL, Am J Kidney Dis 2019 73(6): 765-776). Behandlingen af kronisk 

nyresvigt er omkostningstung og den immundæmpende behandling der er nødvendig ved 

nyretransplantation betragtes som højrisiko behandling, defineret i henhold til tidligere 

akkrediteringsstandarder. Nedenfor skal anføres forhold der argumenterer for at DNSL i lighed med 

cancerdatabaserne betragtes som en eksternt påkrævet database jævnfør RKKP prioriteringsrapport 

oktober 2019 side 7.  

Aktuelt er DNSL det eneste kvalitetsregister med valideret og løbende afrapportering af kvalitetsdata, 

herunder patient- og nyregraftoverlevelse ved dialyse og transplantationsbehandling. Sigtet med DNSL 

har siden starten i 1990 været gennem kvalitetsindikatorer dels at forbedre kvaliteten i behandlingen 

men samtidigt at overvåge at kvaliteten på hårde endepunkter så som patient- og nyregraftoverlevelse til 

stadighed opretholdes på nuværende høje niveau. I den forbindelse skal anføres:  

• DNSL leverer kvalitetsdata til det Europæiske register for dialyse og transplantation ERA-EDTA med 

årlig indrapportering.  

• Data fra DNSL med årlig indrapportering danner grundlag for kvalitetsovervågningen vedrørende 

nyretransplantationer på Nordisk basis i relation til Scandiatransplant. Denne kvalitetssikring på Nordisk 

basis kan ikke videreføres uden data fra DNSL. I den forbindelse skal nævnes at Scandiatransplant ved 

brug af nationale data fra de Nordiske uræmiregistre som noget enestående har samlet data om 

donor/recipient faktorer på transplantationstidspunktet med udviklingen af hårde endepunkter for patient 
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og nyregraftoverlevelse. Det er i Europæisk perspektiv unikt og søges kopieret i Europæisk sammenhæng 

inden for Eurotransplant. Arbejdet med kvalitetssikring inden for Scandiatransplant har medført at de 

Nordiske uræmiregistre, herunder DNSL, har indført øget indrapportering af transplantationsrelaterede 

parametre til brug for kvalitetsoptimeringen, i første omgang kold iskæmitid, samt data til udregning af 

Donor Risk Index. Det Danske bidrag til dette foregår udelukkende gennem DNSL og den videre 

kvalitetssikring inden for dette vil ikke være mulig uden DNSL. Der arbejdes til stadighed inden for 

Scandiatransplant på at øge indrapportering af data til brug for  

 

kvalitetsovervågningen hvor næste parameter vil være data for co-morbiditet, data der igen 

indrapporteres fra DNSL til Scandiatransplant.  

• I relation til organmangel ved transplantation har de fleste transplantationscentre såvel i Europa som 

USA accepteret afdøde donorer der tidligere ville være betragtet som meget marginale. Vi har gennem 

dataindsamlingen fra DNSL kunnet dokumentere det samme i Danmark. Trods dette har vi ved data fra 

DNSL kunnet monitorere at såvel patient- som graftoverlevelse har været uændret høj. (særrapport 

DNSL-årsrapport 2018). Det er afgørende nødvendigt at denne kvalitetsovervågning kan fortsætte for 

undgå pludseligt kvalitetsbrist som følge af organmangel. En sådan kvalitetsovervågning er fuldstændig 

afhængig af DNSL  

• I relation til ovennævnte organmangel kan der ligeledes observeres en stigende donoralder og 

komorbiditet hos levende nyredonorer. Som følge af dette er de enkelte lande i EU i henhold til EU-

direktivet om Kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation 

(2010/53/EU, omsat til Dansk lov med ikrafttræden fra 2012) forpligtet til at føre register over levende 

nyredonorer såvel ved donationen som ved livslang opfølgning. Dette tager sigte på at sikre donors 

sikkerhed, men kan ikke stå alene uden sikkerhed for at kvaliteten for modtageren fortsat er høj. Da 

DNSL er det eneste Danske nyretransplantationsregister med kvalitetsdata danner DNSL basis for denne 

vedvarende kvalitetsovervågning  

• I relation til organmangel har EU i 2008 fremsat en 10 punkts aktionsplan 

(https://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/oc_organs/docs/organs_action_en.pdf). 

Denne aktionsplan er tiltrådt af Danmark. Punkt 9 i denne aktionsplan omhandler skabelsen af et 

netværk af kvalitetsdatabaser med opfølgning af organtransplanterede patienter. Danmark lever i den 

sammenhæng op til vores forpligtelse i det den Danske kvalitetsdatabase for nyretransplanterede er 

DNSL. Der findes ikke andre Danske registre med validerede kvalitetsdata for nyretransplanterede. 

Fortsat Dansk opfyldelse af dette punkt i aktionsplanen er afhængig af fortsat opretholdelse af DNSL eller 

skabelsen af et alternativt opfølgningsregister for nyretransplanterede.  

• I relation til specialeplan 2018 anføres at Sundhedsstyrelsen løbende følger udviklingen om den 

relevante specialeplan er tidssvarende, relevant og dækkende. Hvad angår datakilde anføres 

”Monitoreringen baseres på data fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL), som omfatter 

patienter med kronisk nyresvigt. Der indberettes data vedrørende behandling af patienter med behov for 

renal erstatningsterapi i form af enten nyretransplantation eller dialyse. Databasen indeholder en række 

centrale variable af relevans for det enkelte behandlingsforløb som kronisk nyresvigtspatient. I databasen 

sker en automatisk generering af data baseret på registreringer i Landspatientregisteret (LPR), som 

importeres til databasen. Datakompletheden på variabelniveau for de enkelte patientforløb valideres i tæt 

kontakt med klinisk registeransvarlig for databasen”. DNSL anvendes således også som kvalitetsdatabase 

af sundhedsstyrelsen til sikring af optimal specialeplanlægning og overvågning.  

Vedrørende Indikatorsættet DNSL  

Indikatorsættet består af dels de formelle RKKP indikatorer, som publiceres i Indikatorrapporten (den 

”Blå Rapport”), dels uofficielle indikatorer som publiceres i DNSs årlig rapport (den ”Røde rapport”, findes 

på nephrology.dk).  
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Følgende officielle indikatorer er inkluderet i DNSL.  

De første 6 indikatorer blev indført ved Topica DNSLs oprettelse i 2008, Indikator 7 er kommet til senere.  

1. Planlagt vs. akut dialyseopstart. Dette er en meget vigtig indikator, tæt forbundet med 

mortalitet. Indikatoren har vist støt forbedring siden 2008  

2. Tidlig henvisning til nefrologisk behandling. Tidlig henvisning er nødvendig for planlægning af dialyse. 

Sen henvisning er en væsentlig årsag til akut dialyseopstart (Indikator 1). Indikatoren har vist støt 

forbedring siden 2008  

3. Justeret årlig mortalitetsrate for hæmodialyse og peritonealdialyse under et. Erstatter den tidligere 

ujusterede Indikator 3 i indikatorsættet for DNSL fra og med DNSL Indikatorrapport 2015. Indikatoren 

har vist en forbedring igennem årene (se Årsrapporten 2012 på nephrology.dk, og snart en kommende 

opgørelse i Årsrapporten 2019).  

4. (a) Nyretransplantation. Etårs graftoverlevelse efter første nyre nyretransplantation. (b) 

Nyretransplantation. Femårs graftoverlevelse efter første nyretransplantation. Indikatoren har vist en 

forbedring igennem årene, se Årsrapporten 2017, side 52. Det er nu vedtaget at disse resultater 

fremover skal justeres for komorbiditet, køn og alder.  

5. (a) Nyretransplantation. Ujusteret etårs patientoverlevelse efter første nyretransplantation. (b) 

Nyretransplantation. Ujusteret femårs patientoverlevelse efter første nyretransplantation. Resultaterne er 

ikke forbedret siden 2008, men var I forvejen meget tilfredsstillende. Det er nu vedtaget at disse 

resultater fremover skal justeres for komorbiditet, køn og alder.  

6. Årlig peritonitis rate for patienter i peritonealdialyseforløb.  

7. Justeret etårs mortalitetsrate under første dialyseforløb (HD + PD). En ny indikator. Mortaliteten er 

specielt høj det første år efter dialyseopstart, og der foreligger en række mulige tiltag for at forbedre 

resultatet, hvorfor indikatoren supplerer Indikator 3.  

 

Uofficielle Indikatorer  

Disse består af internationale biokemiske indikatorer. Fra 2000 til 2008 var disse DNSLs officielle 

indikatorer. I 2008 gik man over til automatiseret import fra de amtslige, senere regionale biokemiske 

databaser. DNSL Topica var ”født” med mulighed for import af disse data, men RKKP  

har ikke hidtil været i stand til at foretage denne import, hvorfor disse indikatorer fortsat som ”uofficielle” 

indikatorer, er publiceret i den ”Rød rapport”. Fra 2020 vil RKKP være i stand til at importere disse data, 

hvorefter disse indikatorer vil blive officielle indikatorer.  

1) Hæmoglobin >6,5 mM  

2) Transferrinmætning >0,20  

3) Ferritin >200 mg/L  

4) Ioniseret calcium <1,35 mM  

5) Ioniseret calcium >1,15  

6) Phosphat <1,8 mM  

7) Parathyreoideahormon <30 pM  

8) Vitamin D3 >75 nM  

 

Planlagte Indikatorer  

DNSLs styregruppe har vedtaget følgende Indikatorer, som vurderer infektioner hos 

hæmodialysepatienter, en væsentlig årsag til den store mortalitet hos disse patienter.  

1) Årlige incidens af bakteriæmi hos hæmodialysepatienter  

2) Incidens af bakteriæmi det første år hos dialysepatienter  
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Disse indikatorer skal baseres på udtræk fra de centrale registre. RKKP arbejder på at etablere denne 

service.  

Vedrørende Kronisk Nyresygdom (CKD) database  

Kronisk nyresygdom er hyppigt forekommende i Danmark, med en prævalens på ca. 6%. Den er årsag til 

en væsentlig forøgelse af hjertesygdom og død. Jfr. den tidligere indsendte ansøgning, er det et stort 

ønske fra DNS at der etableres en CKD database, for at registrere patienter som har kronisk nyresygdom, 

men som (endnu) ikke behandles med dialyse/transplantation. Der foreligger en række internationale 

godkendte retningslinjer til forebyggelse af nyresygdomsprogression, således at dialysen kan undgås. De 

indikatorer som skal indgå i denne database er ikke vedtaget, men kommer givetvis til at inkludere 

følgende:  

• De nationale retningslinjer anbefaler en henvisning til specialist nefrologisk afdeling når GFR er <30 

ml/min. Andelen af patienter med sen henvisning (fx <20 ml/min) skal minimeres  

• Blodtryk <140/90 (<130/80 for patienter med diabetes)  

• Andelen af patienter i RAAS-blokade behandling  

• Antallet af årlige ambulante kontroller  

• Antallet af kontrol af væsentlige biokemiske værdier, fx ioniseret calcium, phosphat, 

parathyroideahormon.  

 

• Opfyldelse af de biokemiske indikatorer som allerede gælder for dialysepatienter.  

• Forebyggelse af acidose (HCO3 >23 nM)  

 

Bestyrelsen i DNS og Registerudvalget håber, at dette høringssvar har tydeliggjort vigtigheden af DNSL 

databasen for fremtidig kvalitetssikring og udvikling af behandling med dialyse og transplantation, samt 

behovet for implementering af ny Kronisk Nyresvigts Database. Bestyrelsen i DNS og Registerudvalget 

ser frem til et fremtidigt samarbejde med RKKP og ved behov et møde med prioriteringsgruppen med 

mulighed for at uddybe dette høringssvar.  

Venlig Hilsen og på vegne af  

 

Bestyrelsen i Dansk Nefrologisk Selskab (DNS) og Registerudvalget vedr. DNSL 

Dansk Hoved Hals Kirurgisk Selskab vedr. Søvnapnø 

Dansk Hoved Hals Kirurgisk Selskab (DHHKS) vil gerne kommentere på RKKP prioritering 2021.  
Det er selskabets holdning, at man bør gen-evaluere vurderingen i forhold til NDOSA. DHHKS anbefaler 
at databasen består.  
Patienter med søvnapnø er en meget stor patientgruppe der dels er under-diagosticerede og dels er 
nedprioriterede med en social slagside. Det er en patientgruppe, hvor behandlingen ikke tolereres af alle 
og der er et stort potentiale for at udvikle flere behandlings modaliteter, både medicinsk og kirurgisk. 
Som eksempler på dette er tandskinne behandling, positionstræner, robotkirurgiske indgreb og anæstesi 

inducerede søvn undersøgelser etc.  
Det vil være bekymrende, hvis den fremtidige udvikling ikke foregår på et kvalitetssikret og 

evidensbaseret grundlag.  
Behandling og diagnostik er pr. tradition fordelt imellem mange specialer og derudover en inhomogen 
gruppe af private, offentlige og sygesikringsaftaler. Denne diversitet er endnu et argument for at 
monitorere kvaliteten på tværs af regionerne.  
Patientgruppen har en meget stor samfundsøkonomisk tyngde da behandlingen er livslang og for de 

patienter, som ikke kommer i behandling er der en unødvendig øget risiko for sygdom, tidlig død og 
trafik/arbejdsulykker.  
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Dansk Selskab for Hofte og Knækirurgi vedr. Dansk Knæalloplastikregister  
Dansk Selskab for Hofte og Knækirurgi må  med undren  konstatere, at der er sket en nedpríoritering af 

Dansk Knæalloplastikregister (DKR). 

Det er uforståeligt, at der på den måde er forskellig vurdering af de databaser, der indgår i Den 

Ortopædkirurgiske Fællesdatabase. Alle databaserne har samme værdigrundlag, er opbyggede på samme 

måde, har lignende kvalitetsindikatorer. 

Der er fra DKR’s side argumenteret grundigt imod de konklusioner, som auditgruppen er kommet frem 

til.  

Fra DSHK’s side kan vi ikke opfatte det som andet end en uheldig misforståelse, at der er sket en 

nedprioritering af DKR 

Fra Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) vedr. Dansk Fraktur Database 

  

Dansk Ortopædisk Selskab vil hermed anbefale at Dansk Fraktur Database fortsættes og bevares i RKKP. 
 
Databasen har igennem en årrække frivilligt indhentet data om behandlingen af frakturer fra de danske 
sygehuse, der varetager den kirurgiske behandling af knoglebrud. Databasen blev igangsat med støtte 
fra DOT – Dansk Ortopædisk Traumeselskab. 
For 2 år siden blev databasen inkluderet i RKKP med minimumsstøtte. 
  

På trods af at kirurgisk frakturbehandling er det største kirurgiske enkeltområde med over 15.000 
behandlinger årligt, er det både registreringsmæssigt og behandlingsmæssigt et forsømt område. En 
fraktur spænder i alvorlighed fra det næsten banale til det, for patienten, helt katastrofale. Behandlingen 
foregår ofte som vagtarbejde, og mange gange forestås frakturbehandlingen af ganske unge læger uden 
deltagelse eller supervision af speciallæge. En dårlig kvalitet i behandlingen kan have alvorlige 
konsekvenser for patienten og et simpelt knoglebrud kan være livsændrende for patienten hvis 

behandlingen ikke er optimal. Det kan medføre tabt førlighed, arbejdsevne og nedsat livskvalitet. Dårlig 
kvalitet i behandlingen kan også betyde, at det der burde have været banalt ender katastrofalt.    

  
Styregruppen for Dansk Fraktur Database har netop udviklet et indikatorsæt, der efter vores mening kan 
optimere databasens indflydelse på kvalitet i behandlingen væsentligt. Databasen vil også med de 
planlagte indikatorer forbedre mulighederne for at identificere implantat relaterede komplikationer. DOS 
bakker op om udviklingen af dette indikatorsæt. Derudover har styregruppen stort fokus på at 

simplificere indberetningen og optimere mængden og kvaliteten af de indberettede data. Dette i 
sammenhæng med et optimeret indikatorsæt, kan øge kvaliteten af data og dermed kan data i fremtiden 
danne grundlag for udarbejdelse af både korte kliniske retningslinjer i samarbejde imellem DOT og DOS, 
samt danne baggrund for nationale kliniske retningslinjer omkring den overordnede fraktur behandling i 
Danmark.  
 
DOS støtter at man fortsat arbejder for at skabe en ensartet høj kvalitet i frakturbehandlingen og vi 

mener at dette sker bedst ved en målrettet kvalitetsmonitorering og efterfølgende national faglig 
konsensus af behandlingerne. Dette lader sig bedst gøre ved at DFDB fortsat støttes af RKKP. 
  
DOS giver hermed Dansk Fraktur Database vores uforbeholdne støtte. 
  

På vegne af DOS-bestyrelsen 

Mvh 

Bo Sanderhoff Olsen, formand for DOS. 

 

Dansk Selskab for Dagkirurgi om nyetablering af database for dagkirurgi 
 
Indledning 
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Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK) har med interesse læst bemærkningerne til vores ansøgning om 
nyetablering af en dagkirurgisk database i RKKP-regi. Vi hæfter os ved, at I også finder en sådan 
database relevant. 
 
Vi gør opmærksom på, at dette høringssvar udelukkende repræsenterer DSDK’s holdning, og at et 
endeligt indikatorsæt, dokumentalistrapport mv. skal udfærdiges i en styregruppe med repræsentanter 

fra patienterne, videnskabelige selskaber og øvrige relevante aktører.  
 
Vi gør endvidere opmærksom på, at DSDK allerede har faciliteret ét møde i juni 2019 til drøftelse af 
etablering af databasen, med deltagere fra Danske Regioner, RKKP, Danske Patienter og flere kirurgiske 
selskaber (DSOG, DOS, DUS, DSOHH). Etableringen af en dagkirurgisk database vil være i 
overensstemmelse med Danske Regioners ønske om at udvikle dagkirurgien i Danmark (1). 
Population 

Volumen af dagkirurgiske indgreb estimeres at være 1,1 millioner indgreb – baseret på et skøn om at ca. 
72% af kirurgien i Danmark afvikles som sammedagskirurgi (2). En væsentlig andel heraf varetages af 

praktiserende speciallæger og på privathospitaler. Der er således tale om et stort antal 
behandlingsenheder som dækker både private og offentlige aktører. 

 

 

Forslag til indikatorsæt  

Vi har udarbejdet et forslag til indikatorsæt (nedenfor), som tager højde for de kriterier som 
auditgruppen har brugt i forbindelse med auditering af RKKP’s eksisterende databaser. Der indgår derfor 
både PRO-data, tværsektorielle og tværfaglige indikatorer. 

 

Indikatorerne tager ligeledes højde for RKKP’s ønske om at indhente data fra eksisterende 

registre. Dette dog fraset PRO-indikatorerne, indikatorerne fra Dansk AnæstesiDatabase (DAD) 

og strukturindikatoren vedr. dedikerede dagkirurgiske enheder, som formentlig vil kræve at 

regionerne gennemgår deres SHAK-koder mhp. at sikre korrekte data. 

 

I forhold til et samarbejde med DAD, så har vi valgt kun at medtage indikatorerne ’postoperativ smerte’ 
og ’kvalme/PONV’. En række supplerende DAD-indikatorer vil kunne inkluderes, hvis RKKP ønsker dette. 
ASA-gruppering kunne fx være en relevant variabel at have i datasættet, primært som baggrundvariabel. 

Indikationen for indgreb i dagkirurgisk regi vægter som regel både patientens tilstand og indgrebet art og 
ikke ASA-gruppen alene. DSDK finder dog overordnet set, at DAD har flere væsentlige begrænsninger ift 
at danne basis for en dagkirurgisk database, herunder at data er manuelt indtastet, og eksempelvis ikke 
omfatter procedurer foretaget i lokalanæstesi. 

 

Indikatorerne tager også højde for RKKP’s ønske om at bruge data fra eksisterende RKKP-

databaser, herunder er 7 ud af 10 ”indikator-indgreb” valgt fra eksisterende databaser. Det er 

væsentligt for DSDK at påpege, at en dagkirurgisk database ikke alene kan etableres på 

baggrund af eksisterende RKKP-databaser, da der må forventes at være større variation og 

udviklingspotentiale (herunder banebrydende klinisk praksis) indenfor procedurer, som ikke i 

forvejen af omfattet af nogen RKKP-database. Der bør overvejes ’indikatorindgreb’ som ofte 

udføres på børn eller skrøbelige patienter, da disse populationer i særlig grad kan profitere af 
sammedagskirurgi. 

 

Forskningspotentiale 
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I 2018 udfærdigede DSDK, i samarbejde Danske Regioner, en landsdækkende analyse af 10 

udvalgte kirurgiske procedurer, for at afdække variation af den aktuelle praksis (3). Der er er 

tale om betydelig variation ift. andel dagkirurgi indenfor alle 10 procedurer. Dette er i 

overensstemmelse med lignende undersøgelser foretaget i Belgien, Norge og England (4-6). 
WHO har endvidere vist stor variation på tværs af lande (7). 

 

Alene variationen i den aktuelle praksis har stort forskningspotentiale. Desuden vil de foreslåede 

indikatorer, som trækker data på tværs af sektorer være af store interesse for forskere i både primær- og 
sekundær sektor, samt sundhedstjenesteforskning. 

 

Evidens og internationale standarder 

OECD har ”maksimering af den dagkirurgiske andel” som en selvstændig markør for kvalitet. Udviklingen 
indenfor dagkirurgi bliver fulgt via tre indikatorindgreb; operationer for katarakt, lyskebrok samt 
tonsillektomi under deres tema ”Resilience: innovation, efficiency and fiscal sustainability” (8). WHO 
arbejder for samme målsætning, ud fra et patientsikkerheds- og patienttilfredshedsperspektiv foruden et 
ønske om effektiv ressourceudnyttelse (7). I Frankrig og England er der endvidere opstillet nationale mål 
for andelen af dagkirurgi på hhv. 70% og 75% af alle kirurgiske procedurer (9-10). 

 

Det britiske dagkirurgiske selskab opdaterer hvert år en bruttoliste med kirurgiske indgreb, som egner 
sig til dagkirurgi. Den nyeste liste fra 2019 indeholder mere end 200 kirurgiske procedurer (11). Det 
international selskab for dagkirurgi har udgivet en håndbog, som beskriver forhold omkring dagkirurgien 
med henvisning til litteraturen (12). Det britiske anæstesiologiske selskab for dagkirurgi har udfærdiget 
en evidensgradueret liste over anbefalinger til organisatoriske forhold, personalekompetencer, effektmål 
mv. indenfor dagkirurgien (13). 

 

I en moderne dansk kontekst har særlig den engelske bruttoliste og evidensgraduerede 

anbefalinger stor relevans, da udviklingen af dagkirurgi i England, skønnes sammenlignelig 

med danske forhold. 

 

Forslag til indikatorsæt 

 

 

Type Indikator Afgræsnings af population Reference Note 

Proces Andel dagkirurgi i 

Danmark 

 

Tæller: Elektive kirurgiske 

procedurer, hvor patienten 

indlægges og udskrives samme 
dato 
Nævner: Alle elektive kirurgiske 
procedurer 

(4-10, 14) 

 

Evidensgra
d C (13) 

 

Proces Andel dagkirurgi af 
væsentligste/udval
gte kirurgiske 
procedurer 
(’indikatorindgreb’) 

Tæller: Udvalgt kirurgisk 
procedure, hvor patienten 
indlægges og udskrives samme 
dato 
Nævner: Udvalgt kirurgisk 
procedure. 
Eksempler: 

Tonsillektomi 

(3-8, 11-
12) 

Den endelige liste 
over relevante 
’indikator-indgreb’ 
skal udfærdiges af 
styregruppen 
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Mammareduktion 
Tilbagelægning af stomi 
Hysterektomi* 
Total hoftealloplastik* 

Korsbåndsrekonstruktion* 
Skulderalloplastik* 
Inguinalhernier* 
Knæalloplastik* 
Urogynækologiske indgreb* 

 
 
 
 

* disse procedurer 
følges i 
eksisterende 
RKKP-databaser 

Struktur Andel dagkirurgi 

udført i et 
dedikeret 
sammedagskirurgis
k afsnit 

Andel elektive kirurgiske 

procedurer der udføres i et 
dedikeret samme dagskirurgisk 
afsnit 

(7, 12) 

Evidensgra
d B (13) 

Der udarbejdes 

liste over relevante 
SHAK-koder 

Outcom
e 

Patientoplevet 
effekt (PRO) 

Afhænger af kirurgiske procedure. 
Udvikles eksempelvis indenfor 

ovennævnte 10 procedurer. 
Eksempelvis smerter, fysisk 
formåen eller symptomlindring 
dage og uger efter indgrebet. 

(7)  

Proces Ikke-planlagt 

genhenvendelse til 
hospital 

Tæller: Akut hospitalskontakt op 

til 7 dage efter elektiv kirurgisk 
procedure udført som 
sammedagskirurgi 
Nævner: Elektive kirurgiske 
procedurer, hvor patienten 
indlægges og udskrives samme 
dato 

(15) 

Evidensgra
d C (13) 

Tidsgrænse kan 

diskuteres 

Proces Kontakter i 
primærsektoren 
efter kirurgi 

Tæller: Kontakter til egen læge og 
vagtlæge op til 5 dage efter elektiv 
kirurgisk procedure udført som 
sammedagskirurgi 

Nævner: Elektive kirurgiske 

procedurer, hvor patienten 
indlægges og udskrives samme 
dato 

(15) 5 dage er valgt af 
hensyn til vanligt 
tidspunkt for 
suturfjernelse 

Outcom
e 

Andel med nyt, 
længerevarende 
opioidforbrug efter 

indgreb 

Tæller: Patienter som fortsat 
indløser recept på opioider 3./4. 
kvartal efter indgrebet 

Nævner: Dagkirurgiske patienter 
som ikke har indløst en recept på 
morfin op til 12 mdr. før indgrebet 

(16)  

Outcom
e 

Tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet 

Tæller: Borgere som er i 
beskæftigelse 1 hhv. 3 måned 

efter indgrebet 
Nævner: Dagkirurgiske patienter 
som er i beskæftigelse 1 hhv. 3 
måneder før indgrebet 

 Det kan også være 
relevant at se på 

borgere som 
fortsat modtager 
sygedagpenge 4-8 
uger efter indgreb. 
Tidsgrænserne er 

til diskussion 

Proces Oplevet ventetid Tid fra henvisning fra egen læge 
indtil operationsdato 
Population: Elektive kirurgiske 
procedurer, hvor patienten 
indlægges og udskrives samme 
dato 

(7) Det kan være 
nødvendigt at tage 
højde for 
aflysninger, 
herunder de 
forskellige 
registrerede 

grunde til aflysning 
(patient ikke mødt, 
ikke-fastende mv) 
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Proces Post-operativ 
smerte* 

Tæller: Patienter med NRS >=7 
indenfor 15 minutter efter 
ankomst til opvågningsafsnit  
Nævner; Elektive kirurgiske 

procedurer, hvor patienten 
indlægges og udskrives samme 
dato  

(7) 
Evidensgra
d C (13) 

 
 
 
 

* Indikatorer 
svarer til indikator 
fra DAD 

Proces Post-operativ 
kvalme/opkast* 

Tæller: Patienter med betydende 
kvalme/opkast i 
opvågningsafsnittet  

Nævner; Elektive kirurgiske 
procedurer, hvor patienten 
indlægges og udskrives samme 
dato 

Evidensgra
d C (13) 

 
 
 

* Indikatorer 
svarer til indikator 
fra DAD 

Proces Ikke-planlagt 
indlæggelse i 

forbindelse med 
indgreb 

Tæller: Kirurgisk forløb der 
strækker sig over mere end én 

kalenderdag 
Nævner: Alle forløb i dedikerede 
dagkirurgiske enheder 

Evidensgra
d C (13) 

Afgræsningen kan 
være vanskelig at 

definere. Men det 
kan være 
væsentligt at få en 
”ulempe”-indikator 
med i datasættes. 
Et alternativ er 

”akut reoparation” 
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Danske Oftalmologisk Selskab vedr. nyetablering af database for  Alders-relateret retinal 

degeneration (primært AMD)  
Hermed fremsendes høringssvar til rapport af oktober 2019. Dansk Oftalmologisk Selskab (DOS) notere 

med tilfredshed at den nyansøgte database ”Alders-relateret retinal degeneration (primært AMD) er 

vurderet faglig relevant og at databasen indstilles til understøttelse af forberedelse til etablering. AMD er 

en meget almindelige og meget alvorlig, kronisk øjensygdom der i mange tilfælde resultere i meget 
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nedsat syn hos de ramte individer. Herudover er databaseetableringen vigtig da patienter med de 

forskellige stadier af sygdommen følges og behandles i forskellige sektorer af sundhedsvæsnet 

(hospitaler, praktiserende speciallæger og kommuner (Synsrehabiliteringscentre)).  

Det angives at der mangler viden om nuværende behandlingskvalitet. Det kan hertil bemærkes at der på 

nationalt niveau er udgivet flere internationale publikationer der beskriver nuværende behandlingskvalitet 

ved våd AMD (referencer sidst i dette høringssvar). Herudover indsamles der løbende 

behandlingsresultater i lokale behandlingskvalitetsdatabaser – eksempelvis findes der en samlet database 

på de to Østdanske øjenafdelinger. 

Der angives et behov for dokumentalistrapport med evidensgrundlaget for indikatorer der ønskes målt. 

Der er udgået fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), nu Medicinrådet, 

behandlingsvejledninger for våd AMD (http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/wp-

content/uploads/2014/09/RADS-Medicinr%C3%A5dets-vejledning-til-behandling-af-vaad-aldersrelateret-

maculadegeneration_gaeldende-fra-august-2017.pdf). Herudover er der via DOS udgivet national 

retningslinje for henvisning, behandling og opfølgning af patienter med AMD i forskellige stadier 

(http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/arkiver/2269), samt national retningslinje for hvordan 

tidligere stadier skal behandles med kosttilskud som er eneste nuværende dokumenterede behandling 

(http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/arkiver/23). Således er evidensgrundlaget for de indikatorer 

der ønskes målt og de indikatorer der kan indgå i dokumentalistrapporten samlet forholdsvis godt 

dokumenteret. 

Herudover angives det at SDS bør ansøges om diagnosekoder for våd og tør AMD. Aktuelt findes følgende 

diagnosekoder for AMD ved Sundhedsdatastyrelsen: 

våd AMD DH353J  

tør AMD DH353L  

disciform AMD DH353B 

makulære druser DH353P 

Heraf fremgår det at der ikke findes en selvstændig kode for geografisk atrofi stadiet af AMD. Principielt 

dækker DH353P tidlig AMD, og DH353L kunne dække sen tør AMD (geografisk atrofi) men dette ville 

kræve en præcisering, hvorfor vi er enige om at en diagnosekodegennemgang er nødvendig for at 

understøtte datafangst af alle stadier af AMD i LPR.  

Som nævnt er AMD en meget hyppigt og alvorlig lidelsen. DOS håber hermed på at den nyansøgte 

database ”Alders-relateret retinal degeneration (primært AMD) kan prioriteres i forhold til etablering på 

sigt. 

 

På vegne af Dansk Oftalmologisk Selskab og deltagende afdelinger (Øjenafdelingen, Sjællands 

Universitetshospital, Øjenafdelingen, Rigshospitalet-Glostrup, Øjenafdelingen Odense 

Universitetshospital, Øjenafdelingen, Århus Universitetshospital, Øjenafdelingen, Ålborg 

Universitetshospital) 

 

 

 

 

Formand for Bestyrelsen 

Daniella Bach-Holm 

 

http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/wp-content/uploads/2014/09/RADS-Medicinr%C3%A5dets-vejledning-til-behandling-af-vaad-aldersrelateret-maculadegeneration_gaeldende-fra-august-2017.pdf
http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/wp-content/uploads/2014/09/RADS-Medicinr%C3%A5dets-vejledning-til-behandling-af-vaad-aldersrelateret-maculadegeneration_gaeldende-fra-august-2017.pdf
http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/wp-content/uploads/2014/09/RADS-Medicinr%C3%A5dets-vejledning-til-behandling-af-vaad-aldersrelateret-maculadegeneration_gaeldende-fra-august-2017.pdf
http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/arkiver/2269
http://www.dansk-oftalmologisk-selskab.dk/arkiver/23
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Høringssvar fra patientforeninger 

Danske Patienter – generelt 

 

 Høringssvar vedr. foreløbig RKKP-prioriteringsrapport for 2021  

Danske Patienter takker for muligheden for at kommentere på det fremsendte materiale. Vi finder det 

bekymrende, at der de sidste par år har været så store udfordringer med at indsamle data til flere 

databaser; udfordringer, der ses efter implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og 

Region Sjælland, som har betydet, at der mangler data fra regionerne i flere databaser, samt omlægning 

af LPR, der har medført et foreløbigt 7 måneders udfald i levering af data til de kliniske 

kvalitetsdatabaser, herunder at velkendte indarbejdede procedurekoder skal registreres på nye måder, 

uden at det har været varslet eller er dokumenteret.  

Vi anerkender, at der er behov for løbende kvalitetssikring af databaserne, som kan sikre databasernes 

relevans og faglige outcome. Processen giver blandt andet plads til, at nogle af de områder, som længe 

har manglet kliniske kvalitetsdatabaser – for eksempel epilepsiområdet – nu prioriteres. Det er positivt. 

Databaserne er af enormt stor betydning for kvalitetssikring og kvalitetsarbejdet på de enkelte områder. 

Derfor vil Danske Patienter samtidig gerne fremhæve den bekymring som opstår hos både 

patientforeninger og fagprofessionelle i relation til flere af de databaser, som er placeret i kategori 3 og 

4. Det gælder blandt andet Scleroseregisteret, databasen for kontaktallergi og en række kræftdatabaser.  

Scleroseregisteret er en unik kilde til information om mennesker med multipel sclerose i Danmark, som 

med meget stor komplethed giver løbende opdateret information om populationen og udviklingen heri. 

Fra et patientperspektivet er dette af stor vigtighed, da en sådan dokumentation danner grundlag for 

såvel udvikling af relevante tilbud til patientgruppen og dennes pårørende og for politiske og strukturelle 

tiltag, der kan gavne patientgruppen og bidrage til kvalitetsudvikling af behandlingen. Det er af stor 

vigtighed, at mennesker med progressiv multipel sclerose – hvoraf en stor del ikke pt. følges på klinikker 

– bliver registreret og fulgt i sundhedsvæsenet. I den forbindelse spiller scleroseregisteret en essentiel 

rolle. Scleroseforeningen og scleroseregisteret har indgået et samarbejde vedr. inddragelse af PRO-data i 

registeret, hvor man med inspiration fra bl.a. det svenske scleroseregister undersøger, hvordan og med 

hvilke metoder man på relevante måder systematisk kan inddrage PRO-data.  

Hvad angår databasen for kontaktallergi, omfatter den en stor gruppe patienter (mindst 20 % af den 

danske befolkning lider af kontaktallergi), og den danner baggrund for væsentlige indsatser på området – 

herunder tidlig opsporing af allergi over for kemiske stoffer, forskning på området og måling af kvaliteten 

af patientbehandlingen. Opnår databasen ikke støtte, kan det betyde tab af store mængder data, som i 

dag er et vigtigt grundlag for kvalitetsudvikling på området.  

I forhold til kræftdatabaser hæfter vi os ved, at der i rapporten står, at det i ”…flere år er konstateret, at 

kræftdatabasernes dækning af den onkologiske behandling er utilstrækkelig – her savnes koordineret 

indsats for at sikre data”. Denne pointe tilslutter vi os, for hvis det overhovedet skal være muligt at give 

et retvisende billede af kvaliteten af kræftbehandling, er det afgørende, at al behandling i kræftforløbet 

registreres. I forlængelse heraf er det bekymrende, at en række databaser på kræftområdet placeres i 

kategori 3 og 4, når der både er eksternt krav til disse databasers eksistens, der er fokus på dem i 
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kræftplaner, og der er afsat midler til dem. Ud af 24 databaser i kategori 3 er 11 kræftdatabaser, mens 

der er 2 kræftdatabaser ud af i alt 8 databaser i kategori 4.  

Vi opfordrer på den baggrund til, at man i den videre proces finder løsninger for opsamling af data – også 

for de områder, hvor databaserne pt. er placeret i kategori 3 og 4 – så der fortsat bliver samlet op på 

områderne og leveret data til kvalitetsudviklingsarbejdet.  

Med venlig hilsen  

Morten Freil  

Direktør  

 

Kræftens Bekæmpelse vedr. kræftdatabaser  
Kræftens Bekæmpelse har via Danske Patienter afgivet høringssvar til RKKPs prioriteringsrapport. 
Desværre er vi blevet opmærksomme på, at Danske Patienter kun har fremsendt en del af høringssvaret. 
Jeg fremsender derfor Kræftens Bekæmpelses høringssvar i sin helhed nedenfor:  

 
Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse: 

 
Kræftens Bekæmpelse hæfter sig ved, at der i høringen står: ”…flere år er konstateret, at 
kræftdatabasernes dækning af den onkologiske behandling er utilstrækkelig – her savnes koordineret 
indsats for at sikre data”.  
Dette er meget rigtigt, og hvis det overhovedet skal være muligt at give et retvisende billede af 
kvaliteten af kræftbehandling, er det essentielt at al behandling i kræftforløbet registreres.  

 
Det er i øvrigt dybt bekymrende, at der de sidste par år har været så store udfordringer med at 
indsamler data til databaserne først i Region H og Sjælland pga. Sundhedsplatformen og senest pga. 
omlægning af LPR, hvor der foreløbig er 7 måneders udfald i levering af data til de kliniske 
kvalitetsdatabaser, herunder at velkendte indarbejdede procedurekoder skal registreres på nye måder 
uden at det har været varslet eller er dokumenteret.  
 

Desuden er det bekymrende at en række databaser på kræftområdet placeres i kategori 3 og 4, når der 

er eksternt krav til disse databasers eksistens, der er fokus på dem i kræftplaner og der er afsat midler til 
dem – også via Kræftens Bekæmpelse. Som SST skriver i høringssvaret: ’Sundhedsstyrelsen er bekymret 
over, at en række databaser på kræftområdet er placeret i kategori 3 og 4, og vi opfordrer i den 
forbindelse til at overveje, hvordan man kan styrke anvendelsen af de databaser, der er placeret i 
kategori 3 og 4, således at disse kan bidrage til en kvalitetsudvikling og på den led indgå i 
kvalitetsudviklingsarbejdet’. 

 
11 af de 24 databaser i placeret i kategori 3 er kræftdatabaser (”Databasen har haft dokumenterbar 
effekt på kvaliteten men kan ikke sandsynliggøre, at de kan bidrage til kvalitetsudvikling i nuværende 
form. Der er behov for større udviklingstiltag”. ) I kategori 4 er 2 af de 8 databaser kræftdatabaser 
(Databaser har enten brud på bekendtgørelseskrav og/eller kan ikke dokumentere, at de kan bidrage til 
kvalitetsudvikling/løfter væsentlig monitoreringsopgave). 

 
Kræftens Bekæmpelse kan desuden tilslutte sig SSTs  høringssvar i forhold til: ’Dette bør gøres med et 
særligt fokus på at sikre udvikling, ensartethed og øget sammenhæng af nationale og landsdækkende 
kræftregistre med henblik på at sikre data, der tillader en vurdering af kræftbehandlingen i et bredere 
perspektiv, herunder kobling af data fra PRO-redskaber, kliniske og parakliniske oplysninger, data om 

risikofaktorer mv. I forlængelse af ovenstående har Sundhedsstyrelsen i forbindelse med revisionen af 
pakkeforløbene for kræft valgt, at styrelsen i pakkeforløbsbeskrivelserne, hvor det er muligt, henviser 

direkte til DMCG’ernes landsdækkende kliniske retningslinjer. Denne beslutning er taget som et første 
skridt i en længere udviklingsproces mod at sikre en udvikling, ensartethed og øget sammenhæng af 
nationale og landsdækkende retningslinjer og kræftregistre.’ 
 
 

Epilepsiforeningen vedr. nyansøgende Dansk Epilepsi Database  
Epilepsiforeningen takker for muligheden for at kommentere på høringsrapporten. 
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Et af hovedformålene med rapporten er, at identificere områder, hvor der vurderes at mangle kliniske 
kvalitetsdatabaser. Epilepsiforeningen konstaterer i den sammenhæng med stor tilfredshed, at en Dansk 
Epilepsi Database vurderes til at være fagligt relevant på niveau med RKKP's øvrige databaser. Og som 
det yderligere anføres i bilagsmaterialet: ”Database, der har været efterlyst af nogle omgange, alvorlig, 
høj-volumen, kendskab til behov for kvalitetsforbedringer. Yderst velbegrundet ønske om oprettelse af 
denne nationale kvalitetdatabase. Årligt knap 5000 nye patienter.”  

Vi ser at rapportens prioritering og vurdering ligger naturligt i forlængelse af det efterhånden mangeårige 
og omfattende PRO-arbejde på epilepsiområdet, samt Sundhedsstyrelsens nylige eftersyn af 
epilepsiindsatsen, hvor netop databaseproblemet fremhæves som en meget betydende faktor/mangel 

omkring kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. For nu at indsætte det mest centrale citat fra 
Sundhedsstyrelsens rapport: ”Fravær af en national klinisk kvalitetsdatabase på epilepsiområdet betyder, 
at det er vanskeligt at følge systematisk op på kvaliteten af fx diagnostik, behandling og rehabilitering.” 

 

I vores optik, vil en endelig prioritering af en dansk epilepsi database, derfor være et både nødvendigt og 
vigtigt fagligt skridt i den rigtige retning. 
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Astma-Allergi forbundet vedr. Kontaktallergidatabasen 
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Dansk Søvnapnø Forening vedr. Søvnapnø 
Undertegnede sidder som Dansk Søvnapnø Forenings repræsentant i styregruppen for NDOSA og har 

siddet der i snart fire år. Jeg har i disse år deltaget i samtlige møder. 
 
Poul Jennum har på vegne af den samlede styregruppe indsendt et høringssvar som jeg naturligvis 
tilslutter mig og bakker op. Derudover vil jeg på Dansk Søvnapnø Forenings vegne gerne knytte nogle 
kommentarer og overordnede betragtninger. 
 
Styregruppen har hele tiden arbejdet ihærdigt på forbedringer, der kan understøtte et mere retvisende 

billede af behandlingen på søvnapnøområdet, som kan danne grundlag for forbedringer på området. 
 
Da RKKPs mission er: 

• At bidrage til det lærende sundhedsvæsen 

• Ved at skabe national faglig konsensus om høj kvalitet 

• Ved at formidle data og viden 

kan det undre, at man overvejer at nedlægge NDOSA frem for at stille den nødvendige ekspertise til 

rådighed for databasen, så området kan udvikles og bl.a. komme til at omfatte PRO. 
Som vi tidligere har påpeget, så er der alt for stor forskel på  behandlingen af søvnapnø såvel indenfor 
den enkelte region,  som de enkelte regioner imellem. Nedlægger man databasen, så kan det jo netop 
medføre manglende konsensus om høj kvalitet som er RKKPS mål. 
 
Regeringen og støttepartierne har alle netop udtrykt bekymring for at den stigende ulighed i sundhed, og 

her er det målet at ændre på dette. Regeringen mener at ulighed er den største udfordring i 
sundhedsvæsenet.  
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Sammenligner man f.eks. søvnapnøområdets population, hvor der pt er ca. 80.000 der har fået 
diagnosen og en prævalent population på ca. 250.000 med diabetesområdet, som der jo længe har været 
stor fokus på - ja så kan det jo også undre, hvis man fortsat ønsker at nedlægge NDOSA. 
 
Af årsberetningen fra Diabetesforeningen fremgår det at mindst 260.750 personer i 2018 har en diagnose 
med diabetes. Og andet sted kan man læse at forskere har fremlagt en opdateret prognose over antallet 

af danskere med diabetes i 2030, som viser, at der ventes at være omkring 350.000 danskere med 
diabetes om 13 år. 
 
Tallet for Søvnapnø vil givetvis være steget betydeligt frem til 2030, så forskellen på populationen inden 
for de to sygdomsområder er i virkeligheden næppe stor, men det er Sundhedsvæsenets fokus og 
prioriteringer på de to områder til gengæld. 

 
 
 
Dansk Søvnapnø Forening vil hermed kraftigt opfordre til at NDOSA kan fortsætte og dermed være med 

til at forbedre behandlingen på området. 
 

Danish Comprehensive Cancer Center 

DCCC har haft lejlighed til at se høringsrapporten 'Prioriteringsproces 2021, Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram'.  
Høringssvaret fra DCCC tager sit udgangspunkt i vores ambition om at højne og ensarte kvaliteten i 
kræftbehandlingen på tværs af forløb og – områder.  
Med dette udgangspunkt er det vores opfattelse, at:  
 

Der fortsat bør være tilknyttede databaser på de enkelte kræftområder. Strukturen i dmcg systemet er 

baseret på, at alle cancersygdomme er repræsenteret, herunder også de mindre hyppige. Hver 
cancerform og type har sin multidisciplinære dmcg med tilhørende klinisk kvalitetsdatabaser og 
forskningsdatabaserne, og sådan bør det fortsat være.  
 

Vi er enige i, at der er behov for et større udviklingsarbejde indenfor 13 ud af de 27 cancerdatabaser. 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra vores fælles screeningen af årsrapporter, ved vi at løsningerne 

involverer både databaser, dmcg'er, RKKP, DCCC og ledelsessystemerne på tværs af regionerne. Det er 
dog en nødvendig forudsætning, at databaserne får den tilstrækkelige support fra RKKPs Videncenter.  
 

Prioriteringsproces ind til nu, tilsyneladende ikke medtager de perspektiv, der specifikt gør sig 
gældende for cancerdatabaserne, herunder Kræftplanernes intention. DCCC tilslutter sig således 
Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at dataanvendelsen på kræftområdet bør styrkes og udvikles, med 
fokus på ensartethed og øget sammenhæng af nationale og landsdækkende kræftregistre. Samtidig bør 

det prioriteres at sikre data, der tillader en vurdering af kræftbehandlingen i et bredere perspektiv. Flere 
databaser mangler fortsat vigtige kliniske og parakliniske oplysninger, data om risikofaktorer mv. 
herunder også kobling af data fra PRO-redskaber.  
 

Indsatsen på cancerområdet, ikke bør ske på bekostning af andre sygdomsområder. Der er brug for 
faglig relevante kvalitets- og forskningsdatabaser, også uden for kræftområdet.  
 

På vegne af DCCC  

Anne Bukh  
Formand  

 
Kommunernes Landsforening 

KL takker for høring af den foreløbige rapport Prioriteringsproces 2021. KL’s eneste 

bemærkning til rapporten er, at en af anbefalingerne til oplysninger, som systematisk bør 

foreligge om databaserne forud for kommende gennemgang bør være (side 13), at vurdere, 
om der er behov for et tværsektoriel fokus/hele patientens forløb.  

http://dagensmedicin.dk/langt-faerre-danskere-diabetes-2030-hidtil-antaget/
http://dagensmedicin.dk/langt-faerre-danskere-diabetes-2030-hidtil-antaget/


104 

 

Sundhedsdatastyrelsen 

 
 Generelle bemærkninger i forhold til prioriteringsprocessen  
Først og fremmest må indledningsvist pointeres, at Sundhedsdatastyrelsen naturligvis kun kan give 
tilslutning til, at der prioriteres kliniske kvalitetsdatabaser, som til fulde efterlever de krav, som stilles i 
bekendtgørelsen om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitets-databaser.  

I forhold til at kunne prioritere både nye og eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser, finder 
Sundhedsdatastyrelsen det relevant, at man på et mere strategisk niveau forholder sig dybde-gående til, 
hvorvidt der er vigtige sygdomsområder, fx i forhold til forekomst, alvorlighed, sam-fundsmæssige 
omkostninger mv, som endnu ikke er omfattet af de klinisk kvalitetsdatabaser – og hvor der derfor på 
sigt bør være en klinisk kvalitetsdatabase. Dette kunne fx drøftes i RKKP-bestyrelsen eller Den nationale 
bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.  

Sundhedsdatastyrelsen bakker naturligvis op om, at vigtige sygdomsområder underbygges af relevant 

data. Men i RKKPs prioritering er der begrænsede ressourcer, og derfor en grænse for, hvor mange 

kliniske kvalitetsdatabaser, som kan driftes i RKKP. Sundhedsdatastyrelsen vil derfor opfordre til, at der i 

prioriteringsprocessen også medtænkes, hvorvidt man med fordel kunne indsamle og bearbejde data i 

andet regi således, at der fortsat er datamæssig understøttelse af det pågældende sygdomsområde. 

Dette kunne fx være i form af forskningsdatabaser, lokal kva-litetsarbejde eller data fra centrale registre. 

Eksempelvis kunne kliniske kvalitetsdatabaser med få patienter med fordel fungere som 

forskningsdatabaser, herunder bl.a. databasen for sjældne sygdomme, hvor man kunne forestille sig, at 

patienter og pårørende i denne database er meget motiverede for at bidrag til dataindsamling, og derfor 

gerne vil give samtykke hertil. I databaser med få patienter er der ej heller behov for hele set-up’et 

omkring kliniske kvalitetsdatabaser med månedlige afrapporteringer, årsrapporter osv.  

Da det helt grundlæggende formål med de kliniske kvalitetsdatabaser er at bidrage til sundheds-faglig 
kvalitetsudvikling, foreslår Sundhedsdatastyrelsen, at de forhold, som er en grundlæg-gende 
forudsætning for dette, vægtes højere - eller stilles som minimumskrav – i prioriteringen. Det kan fx 
være forhold som, at data leveres tilbage til indberettende enheder samt at indika-torsætte er relevant 
for dette. Dette vil så også betyde, at andre mere sekundære krav (fx om der er PRO-data i 

indikatorsættet eller, at der er patientinddragelse i styregruppen) vil spille en mindre rolle i forhold til 
prioritering.  

Øvrige mere tekstnære bemærkninger fremgår nedenfor  
På side 4 er angivet, at ”Styregrupperne i alle nuværende databaser blev bedt om at udfylde et 
oplysnings- og scoringsskema indeholdende spørgsmål vedr. databasens bidrag til kvalitetsud-vikling, 
indikatorsættets struktur og opdatering…”. Sundhedsdatastyrelsen finder det relevant, at styregruppen 

bidrager med oplysninger om database. Sundhedsdatastyrelsen mener dog også, at vurderingen af 
databasens bidrag til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling kunne nuanceres og kvalificeres yderligere, 
såfremt andre (uvildige) parter, fx andre klinikere inden for sygdoms-området eller relevante faglige 
selskaber bidrog til denne vurdering. Sundhedsdatastyrelsen bakker derfor også op om, at det kunne 
være relevant, at alle databaser gennemgås af eksterne parter i forbindelse med prioriteringen, som det 
fremgår på side 12.  
På side 4 (og flere andre steder i dokumentet) fremgår, at nogle databaser er eksternt påkrævet. 

Sundhedsdatastyrelsen må dog pointere, at når en database er eksternt påkrævet, er dette ikke i sig selv 
er et tilstrækkeligt argument for at opretholde en klinisk kvalitetsdatabase, da det na-turligvis 
forudsætter, at den kliniske kvalitetsdatabase kan efterleve kravene i bekendtgørelsen om godkendelse.  
På side 5 står: ”3. Databasen har haft dokumenterbar effekt på kvaliteten men kan ikke sand-synliggøre, 
at de kan bidrage til kvalitetsudvikling i nuværende form. Der er behov for større udviklingstiltag. 4. 

Databaser har enten brud på bekendtgørelseskrav og/eller kan ikke doku-mentere, at de kan bidrage til 
kvalitetsudvikling/løfter væsentlig monitoreringsopgave”. Det er uklart, hvad forskellen på punkt 3 og 4, 

da det er et krav i bekendtgørelsen, at databaserne skal bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling, og 
hvis der ikke kan sandsynliggøres, at databasen bidrager hertil, efterlever databasen ikke kravene i 
bekendtgørelsen.  
På side 5 fremgår også, at der er en del databaser, som falder i kategori 3 og 4. Sundhedsdata-styrelsen 
gør opmærksom på, at der i bekendtgørelsen om godkendelse i § 12 står, at ”Den dataansvarlige 
myndighed for den kliniske kvalitetsdatabase skal sikre, at kravene efter denne bekendtgørelse 

overholdes” samt, at ”I særlige tilfælde, herunder når bekendtgørelse om ind-beretning til godkendte 
kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatasty-relsen ikke efterleves, kan 
Sundhedsdatastyrelsen trække godkendelsen tilbage eller fastsætte vilkår for opretholdelsen af 
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godkendelsen”, jf. § 7, stk. 3. Den dataansvarlige myndighed bør derfor straks orientere 
Sundhedsdatastyrelsen, såfremt man bliver bekendt med, at bekendtgø-relsen ikke efterleves.  
På side 8 står ”DBCG-DCIS”, og det er uklart, hvilket sygdomsområde denne database vil dække.  
På side 12 er angivet nogle anbefalinger til afslutning af prioriteringsproces og kommende prio-
riteringsrunde. Sundhedsdatastyrelsen foreslår, at der i den kommende prioriteringsrunde for hver 
database udarbejdes i mål/score for forholdet mellem i hvilket omfang databasen har bi-draget til 

sundhedsfaglig kvalitetsudvikling sammenhold med, hvor stor indberetningsbyrde (di-rekte 
dataindtastninger) er for den pågældende database. Dette for at tydeliggøre og sikre, at der primært 
prioriteres databaser, hvor de er sammenhæng mellem de ressourcer, der anven-des på indberetning 
(direkte dataindtastninger) og databasens bidrag til sundhedsfaglig kvali-tetsudvikling.  
Af bilag 1 under kategori 1 fremgår Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler. Der gøres opmærksom på, at 
ansøgningen om godkendelse for denne database pt sagsbehandles i Sundhedsdatasty-relsen, og denne 

databasen endnu ikke er godkendt som klinisk kvalitetsdatabase, men fungerer pt som 
forskningsdatabase.  

Såfremt der skulle være behov for at få ovenstående uddybet, kan I kontakte undertegnede  
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Lægemiddelindustriforeningen 
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FAPS vedr. Non-melanom 

  

Hudkræftdatabasen er i RKKP’s prioriteringsproces blevet placeret i fjerde og laveste kategori: Databaser 

har enten brud på bekendtgørelseskrav og/eller kan ikke dokumentere, at de kan bidrage til 

kvalitetsudvikling/løfter væsentlig monitoreringsopgave.  

 

Denne vurdering og placering er FAPS både uenig i og finder meget problematisk af nedenstående 

grunde: 

 

Meget få databaser omhandler det store volumen af behandlinger, der foretages i 

speciallægepraksis. 

I mange af de eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser er der stort fokus på den højt specialiserede 

behandling på sygehusene og meget få databaser omhandler det store volumen af behandlinger, der 

foretages i speciallægepraksis. Det medfører, at forskningen i altovervejende grad omhandler de 

patientgrupper, der behandles på sygehusene, da forskerne mangler adgang til oplysninger om de 

patienter, der behandles på hovedfunktionsniveau i speciallægepraksis. Sundhedsstyrelsen opfordrer de 

praktiserende speciallæger til at blive omfattet af flere kliniske kvalitetsdatabaser, hvilket også er et stort 

ønske for FAPS.  I kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis de kommende år, har RLTN og FAPS endvidere 

et ønske om at arbejdet med klinisk kvalitet kommer mere i fokus. Hudkræftdatabasen vil være et vigtigt 

omdrejningspunkt i dermatologien og et forbillede for mange andre specialer i praksis. Den lave 

prioritering af Hudkræftdatabasen er et dårligt signal at sende til hele speciallægepraksis, når der i 

kvalitetsarbejdet ønskes mere fokus på den kliniske kvalitet.  

 

Databasen giver et unikt grundlag for både monitorering af hudkræft og kvalitetsudvikling i 

dermatologisk speciallægepraksis. 

Databasens sygdomsområde er den hyppigste kræftform i Danmark og er et væsentligt og stort 

behandlingsområde i dermatologisk speciallægepraksis. I databasen registreres antallet af tumorer, der 

findes således en monitorering, der kun finder sted i kraft af databasen, der derfor giver en langt bedre 

forståelse af sygdommen og udbredelsen.  

 

Dataindsamling til databasen er IT-understøttet af programmet Sentinel, som siden september 2014 har 

haft særdeles vanskelige vilkår, pga. DAMD-sagen i almen praksis. Der er udviklet forbedret indberetning 

til databasen, men det har ikke været muligt at arbejde med forbedring af kvalitetsrapporter til den 

enkelte klinik, der ellers er et unikt redskab til at understøtte den enkelte speciallæge i kvalitetsudvikling 

via overblik over egne data og benchmarking i forhold til kollegaer. Der findes kvalitetsoverblik til den 

enkelte klinik i dag, men det har været databasens ønske at forbedre disse kvalitetsrapporter gennem 

flere år.  

 

I et samarbejde mellem Danske Regioner og FAPS er Sentinel ved at blive flyttet til Sundhed.dk, hvilket 

betyder at Sentinel bliver dedikeret til at understøtte kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis og dermed 

også forbedre kvalitetsudvikling via Hudkræftdatabasen og forbedrede kvalitetsrapporter.  
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Databasen er altså et unikt grundlag for både monitorering af hudkræft og kvalitetsudvikling i 

dermatologisk speciallægepraksis. 

 

Dækningsgraden er væsentligt forbedret og forventes yderligere øget. 

De sidste tre år er speciallægepraksis blevet akkrediteret via Den Danske Kvalitetsmodel. Rapportering til 

kliniske kvalitetsdatabaser har været en indikator i akkrediteringen. Det har betydet en væsentlig 

forbedring i dækningsgraden af Hudkræftdatabasen, så den i sidste årsrapport er nået op på 80%. Der 

gennemføres i øjeblikket en anden runde af akkreditering i speciallægepraksis og det er derfor 

forventningen, at dette kan understøtte en yderligere stigning i dækningsgraden. 

 

RKKP’s udgifter har begrænsede udgifter til drift af databasen 

Databasen IT-understøttes af Sentinel og udgifterne til drift heraf betales af Enheden for Kvalitet i 

Speciallægepraksis (eKVIS). Derfor er RKKP’s udgifter til drift af databasen allerede i dag begrænsede. 

 

 

På baggrund af ovenstående vil jeg indtrængende opfordre til, at RKKP foretager en revurdering af 

Hudkræftsdatabasens lave prioritering, så det bliver muligt at fortsætte og udbygge databasen.   

 

REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital, og 
Syddansk Universitet  - generelt 
 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har den 9. oktober 2019 udsendt en 

evalueringsrapport i bred høring, som skal ligge til grund for en prioritering af ressourcer til drift, 

vedligehold og udvikling af nuværende kliniske kvalitetsdatabaser ved RKKP-bestyrelsen i januar 2020.  

 

REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitetshospital, og Syddansk 

Universitet vil gerne bidrage med høringssvar, da mennesker med livstruende sygdom er den prioriterede 

målgruppe i REHPAs arbejde, og flere af databaserne relaterer sig hertil. REHPA har sammen med 

videncenterets Advisory Board sat fokus på kvalitetssikring af rehabilitering og palliation jf. vedlagte 

temanotater. Videncenterets Advisory Board har anbefalet at REHPA arbejder aktivt i forhold til de 

kliniske databaser som en af mange veje til at sikre kvaliteten af rehabiliterings og palliationsindsatserne 

på tværs af tilstande og diagnoer.  

 

Baseret på REHPAs strategi 2025 har videncentret i denne periode særlig interesse for databaser inden 

for kræft, hjerte, lunge og neurodegenerative sygdomme:  

 

Dansk Palliativ Database 

Dansk Hjertesvigtsdatabase  

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase  

Dansk register for Kronisk Oostruktiv Lungesygdom 

Dansk Hjertestop på hospitalet 

Database for sjældne sygdomme 
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Databaserne på kræftområdet 

Databaserne på det neurodegenerative område samt Dansk Palliativ Database  

 

Evalueringsrapporten fremstår grundigt gennemført og indeholder mange interessante oplysninger om de 

danske kliniske kvalitetsdatabaser. REHPA vil gerne kommentere på følgende aspekter af rapporten: 

datagrundlaget for vurdering af kvalitetsforbedring, udvalgte områder af scoringsredskabet og 

udviklingspakkerne.  

 

Datagrundlag for vurdering af kvalitetsforbedring  

REHPA påskønner at databaserne som vedrører mennesker med livstruende sygdom kan bidrage positivt 

til monitorering og kvalitetsforbedring indenfor de respektive kliniske områder. Det er dog vanskeligt, på 

baggrund af oplysningsskemaet og de rapporterede svar fra databasernes styregrupper, sammenholdt 

med årsrapporterne, vurdere databaserenes reelle impact i forhold til kvalitetsudvikling. Der kunne 

ønskes at der i rapporten blev gjort yderligere opmærksom på  at en udvikling i indikator-resultaterne 

ikke nødvendigvis afspejler en reell udvikling af praksis på baggrund af databasen, men også kan afspejle 

fx ændret registreringspraksis eller kvalitetsudvikling udsprunget af andre forhold end databasearbejdet. 

REHPA anerkender, at evalueringer af databasernes egentlige impact vil være metodisk udfordrende, 

men samtidig væsentlige for en egentlig evaluering af databasernes nytte som redskaber i 

kvalitetsudvikling, og REHPA håber at RKKP vil initiere og/eller støtte op om eventuelle initiativer til 

sådan evaluering fremadrettet.  

 

Beskrivelserne af hvorledes databaserne vil sikre og/eller understøtte yderligere kvalitetsforbedringer er 

forholdsvis forskelligt beskrevet for de inkluderede databaser. Det giver en indikation om 

fremtidsplanerne, men er svær at sammenligne på tværs.  

 

Scoringsredskab og udviklingspakker  

 

”Indikatorsættet afspejler tværfaglig, -disiplinær og tværsektoriel indsats” 

REHPA har særlig erfaring med arbejde med kvalitetsikring på tværs af sektorer gennem mangeårig 

arbejde med Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Gennem dette arbejde er følgende udfordringer og 

områder som mangler afklaring: 

 

 Afklaring af kommunale repræsentanters rolle/mandat  

 

 Afklaring af præsentation af data fra kommunerne fremover – hvordan fremstilles kommunale 

resultater bedst 

 

 Hvordan sikres at alle kommuner som overtager hjerterehabilitering kan aflevere data og hvem 

sikre at kommunerne forstår at de er forpligtide til af aflevere hvis de har opgaven jf. Nrk og 

forløbsprogrammer 
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 Hvordan skabes god faglig back-up for kommuner  

 

 Hvordan sikre god oplæring i indrapportering og brug af data 

 

 Hvordan dækkes såvel generiske som sygdomsspecifikke elementer 

 

 Hvordan skabes en god informationskultur/struktur 

 

 Uklarhed i forhold til lovgivning om kvalitetssikring og krav til kommuner  

 

REHPA anbefaler at RKKP sammen med sundheddsvæsenets parter prioriterer særskilte midler til at sikre 

fremdrift i forhold til monitorering på tværs af sektorer.  

 

”Databasen dækker hele behandlingsforløbet af sygdomstilstand” – samt alle relvante sektorer  

REHPA er kva sit fokus på rehabilitering og palliation særlig optaget af at databaserne dækker hele 

behandlingsforløbet indenfor fokusområderne kræft, hjerte-, lunge- og og neurodegenrative sygdomme, 

og anbefaler, at der sættes yderligere fokus både på dette aspekt, og på at databasernes indberetning 

omfatter alle relevante sektorer og fagligheder. Kun ved at alle disse relevante aspekter er inddraget kan 

databaserne være med til at belyse den egentlige kvalitet i patienten/borgerens samlede forløb.  

 

REHPA ser derfor meget positivt på at omlægning/udvidelse til nye sektorer og/eller hele patient forløbet 

er en særligt udvalgt udviklingspakke. På baggrund af anbefalinger fra REHPAs Advisory Board og 

REHPAs samlede viden anbefales at RKKP-styergruppen prioriterer, at de database-styregrupper som har 

ønsket udviklingspakke ”Fuld omlægning af database/udvidelse til nye sektorer” opnår denne yderst 

relevante udviklingsstøtte.  

 

”PRO data i indikatorsettet”  

Der er et generelt stort fokus på PRO i hele sundhedsvæsenet og REHPA erfarer blandt sine interessenter 

på tværs af sektorer – såvel politiker, fagprofessionelle som patienter – en fælles positiv forventning til 

dette redskab for kvalitetsforbedring. REHPA bemærker i evalueringsrapporten, at flere af databaserne 

med fokus på mennesker med livstruende sygdom har interesserede for at begynde at inkludere PRO 

og/eller at inkludere PRO i højere grad end tidligere. Forskningsfeltet peger på at PRO har et stort 

potentiale, og REHPA støtter derfor op om ”implementering af PRO” som udviklingspakke, og håber, at 

denne støtte kan  ydes til alle databaser, som ønsker dette indført.  REHPA anbefaler at der tænkes på 

tværs af databaserne så der sikres synkergi,  undersøttelse og optimal ressourseudnyttelse.  

 

REHPA anbefaler samtidig at indsatsen med PRO i de kliniske databaser koordineres /sammentænkes 

med det nationale PRO initiativ i regi af Sundhedsdatastyrelsen, hvor bl.a. hjerterehabilitering og 

palliation er genstandsfelter for pilotafprøvning. REHPA anbefaler endvidere at implementeringen af PRO  
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i databaserne suppleres med særskilt evaluering, da viden om mulige positive og negative effekter i dette 

regi hidtil er begrænset.  

 

”Læring og forbedring”  

REHPA bemærker i prioriteringsoplysningerne, at flere af databaserne for mennesker med livstruende 

sygdom ønsker udviklingspakken ”læring og forbedring”. På baggrund af forskning i regi af REHPA og 

rådgivning fra REHPAs Advisory Board anbefaler REHPA stærkt at prioritere dette yderst centrale aspekt 

af at bruge en klinisk kvalitetsdatabase.  

 

Viden i REHPA indikerer at personale på såvel sygehuse som i kommuner ofte mangler grundlæggende 

kompetencer til at arbejde med kvalitetsdata, men også om korrekt indberetningspraksis, hvilket fx er 

noteret af DANARREST styregruppen i oplysningsskemaet. REHPA anbefaler derfor RKKP at overveje, i 

tillæg til den beskrevne udviklingspakke, at i øget grad tilbyde undervisning til nye databasebrugere, 

således at der sikres en kvalificeret, standardiseret undervisning om databasens formål og korrekt 

dataindtastning til alle brugere.    

 

 REHPA bidrager gerne med yderligere.  

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Ann-Dorthe Zwisler, vicencenterchef  

Cecilie Lindström Egholm, postdoc 

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine vedr. nyetableret database fra Hovedpine 
 Prioriteringsproces 2021 - høringssvar fra Nationalt Videnscenter for Hovedpine  

Vi er meget enige i, at almen praksis er alfa og omega i forhold til oprettelse af en relevant Klinisk 

Kvalitetsdatabase for Hovedpine. Langt størstedelen af mennesker med hovedpine behandles i almen 

praksis, og samtidig ved vi meget lidt i forhold til, hvordan hovedpine håndteres i almen praksis. Dette er 

også grunden til, at Nationalt Videnscenter for Hovedpine er ved at initiere en audit, som kan give mere 

viden om hovedpine i almen praksis. Resultaterne vil blive brugt til at planlægge undervisning af 

praktiserende læger og vil også vil kunne spille ind i etableringen af en hovedpinedatabase.  

Data fra almen praksis er vanskelige at opnå. I vores ansøgning om en hovedpinedatabase har vi derfor 

foreslået, at input til databasen primært kan bestå af patientrapporterede data. I ansøgningen har vi 

ligeledes foreslået, at en hovedpinedatabase i første fase kan tage udgangspunkt i hospitalsregi med 

henblik på senere at brede databasen ud til almen praksis. Omfang og implementering vil naturligvis 

skulle ske i samspil med repræsenter fra almen praksis – DSAM og PLO.  

Hovedpine er en folkesygdom. Det er en sygdom, som påvirker mange menneskers liv og livskvalitet og 

koster samfundet dyrt i tabt produktion og sygefravær. På verdensplan er migræne den ledende 
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sygdomsbyrde blandt 15 til 49-årige. Manglende korrekt diagnose og underbehandling er et stort 

problem.  

Danmark er førende inden for hovedpineforskning, og der findes stor ekspertviden på området. Det er 

ligeledes et område er under rivende udvikling - blandt andet er en ny, lovende, forebyggende 

behandlingsform for migræne lige kommet på det danske marked.  

En Klinisk Kvalitetsdatabase for Hovedpine vil være et vigtigt redskab til at understøtte diagnosticering og 

behandling både i almen praksis og resten af sundhedsvæsnet og vil samtidig kunne belyse 

sundhedsvæsnets indsats og resultater.  

Med venlig hilsen  

Nationalt Videnscenter for Hovedpine  

Dansk Hovedpinecenter  

Rigshospitalet – Glostrup   
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Klinikere /afdelinger/centre/hospitaler/anden regional organisation 

 

Herlev og Gentofte Hospital, generelt  

 Ved prioritering af databaser er det vigtigt, at RKKP sikrer at indikatorsæt mv. understøtter de 

kliniske arbejdsgange som fx dokumenteres i SP – samt at vejledning, information mv. kan 

bruges til undervisning mv. af personalet for at sikre korrekt og kvalitetssikring af data.  

 At RKKP indtænker hvordan klinikerne undervises i korrekt indtastning i SP i relation til at 

databaserne efterhånden integreres i SP, således at kvaliteten af indtastninger sikres og højnes. 

Dette kan foregå ved at udfærdige tipsheet og konkret undervisning, evt. effektueret ved de 

årlige audits, hvor klinikerne er samlet. Undervisning kan ikke forventes etableret decentralt på 

de enkelte hospitaler. Kvaliteten vil i givet fald være svingende.  

 (…) 

 Vigtigt at RKKP sikrer tydelig og åben formidling til regionerne omkring omstrukturerering og 

evt.lukning af databaser, så der kan tages højde for dette ved integration til SP. Direkte dialog og 

formidling kan fx ske ved deltagelse på netværksmøder i regionerne.  

 

Derudover er de bemærkninger HGH sendte i foråret omkring prioritering af databaser stadig gældende 

(skal gerne vedlægges) 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Region Midtjyllands nefrologiske specialeråd vedr. DNSL 

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNR) har eksisteret siden 

1990, og 15 centre indrapporterer data til registret. I databasen 

registreres samtlige patienter i Danmark med kronisk nyresvigt, der 

omfatter dialysepatienter og nyretransplanterede patienter. For den 

enkelte patient registreres behandlingsmodalitet og skift af denne 

samt død. 

Hvert år udgives en rapport indeholdende det seneste års resultater 

sammenlignet med de senere års data. Der er 7 indikatorer tilknyttet 

DNR, og målopfyldelse af indikatorerne for de enkelte centre 

offentliggøres i rapporten. 

Årsrapporten fra DNR er et særdeles vigtigt arbejdsredskab dels for 

det enkelte center, og dels på et nationalt plan, hvor udvikling og 

indsatsområder kan følges indenfor patienter med kronisk nyresvigt. 

De enkelte centre har mulighed for at sammenligne sig, ligesom data 

for de enkelte regioner er opgjort. DNR er desuden del af et 

europæisk samarbejde, hvor de nationale data kan sættes i et større 

perspektiv. 
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DNR har haft stor betydning indenfor registerforskning hos patienter 

med nyresvigt. Flere Ph.d afhandlinger og talrige publikationer såvel 

nationale som internationale har gjort brug af data fra DNR. 

De enkelte indikatorer indenfor akut/planlagt dialysestart, 

nyretransplantation, mortalitet samt hyppighed af 

bughindebetændelse (peritonitis) hos peritonealdialyse patienter har 

været medvirkende til at sikre kvaliteten af behandlingen på de 

enkelte centre. Som eksempel kan gives akut versus planlagt opstart 

af dialysebehandling. Akut opstart af dialysebehandling er forbundet 

med flere komplikationer sammenlignet med planlagt opstart af 

dialysebehandling. De enkelte centre har arbejdet med indikatoren 

siden 2010, og der er nu på nationalt plan fuld målopfyldelse. 

 

I det daglige kliniske arbejde med patienter med kronisk nyresvigt vil 

det være et uvurderligt tab af data, såfremt DNR afvikles, i arbejdet 

med at sikre kvaliteten af behandlingen, og tilstræbe, at patienterne 

tilbydes den samme behandling i hele landet. For Tværfagligt 

Nefrologisk Specialeråd vil det være uacceptabelt at nedlægge DNR, 

hvis anbefaling helt klart er fortsat videreførelse af DNR. 

Else Randers 

Formand for Nefrologisk Specialeråd, Region Midt 

Overlæge, ph.d. 

Medicinsk Afdeling 

Regionshospitalet Viborg 

Rigshospitalet, generelt og DNSL 

Prioriteringsrapporten har været sendt ud i bred høring. Jeg har modtaget nedenstående kommentarer. 

Jeg går ud fra at deltagerne i de mange databaser har givet udtryk for deres holdninger via selskaberne 

og de faglige råd. 

  

Fra Rigshospitalet vil vi gerne give udtryk for at RKKP databaserne er yderst værdifulde for arbejdet med 

den kliniske kvalitet. De er et unikt grundlag for at give overblik over og udvikle behandlingskvaliteten i 

klinikken. 

Rigshospitalet er enige i, at der er stor variation af kvaliteten af de enkelte databaser. Det er derfor 

vigtigt at der arbejdes på, at løfte kvaliteten af databaserne til et ensartet højt niveau. 

Dette i stedet for at nedlægge værdifulde databaser med udgangspunkt i, at der ikke foreligger et 

økonomisk grundlag for at videreføre alle databaser med potentiel stor betydning for det kliniske 

kvalitetsarbejde. 

Det foreslås at der derfor arbejdes på, at skabe det nødvendige økonomiske grundlag, for at videreføre 

de eksisterende databaserne og udvide med nye databaser der kan være med til at sikre den kliniske 

kvalitet. 

  

  

Dansk Nefrolologisk Selskabs Landsregister 

Neforlogisk Klinik P er stærkt bekymret for denne prioriteringsrapport. Dansk Nefrolologisk Selskabs 

Landsregister er placeret i kategori 3 med risiko for nedrykning til 4 og dermed i risiko for at blive lukket. 

En lukning af Landsregistret vil få meget store og uoverskuelige konsekvenser for Dansk Nefrologi.  
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 Registret har i alle årene dannet grundlag for planlægning af dialyse kapaciteten i Danmark, et 

område der har krævet mange og store justeringer og som er meget kostbart at drive. Tab af 

denne løbende information vil have uoverskuelige konsekvenser for Regional og National 

planlægning 

 Registrets oplysninger giver løbende vigtige informationer om den kliniske og demografiske 

udvikling i dialyse og transplantationspopulationen. Det har blandt andet løbende dokumenteret 

en stor aldring af populationen, en oplysning der også har stor betydning for hospitals-regional- 

og kommunal planlægning 

 De indberettede indikatorer kritiseres i rapporten for ikke at have dannet grundlag for udvikling. 

Det er helt forkert. Alene fastholdelse af niveauet på  en række indikatorer, herunder overlevelse, 

viser en markant positiv udvikling i en gruppe, der løbende bliver meget ældre. Desuden udvides 

antallet af indikatorer løbende, så kvalitetsudviklingen hele tiden optimeres. 

 Mange, mange andre forhold. Dansk Nefrologisk Selskab udarbejder et bekymret høringssvar 

som vi til fulde bakker op omkring. 

  

Vi ser gerne at den ønskede udvidelse af registret med en CKD database bliver etableret, men dette må 

ikke blive en afgørende faktor i forhold til det nuværende registers overlevelse. 

 

 

Rigshospitalet – generelt 

 

Fra Rigshospitalet vil vi gerne give udtryk for at RKKP databaserne er yderst værdifulde for arbejdet med 

den kliniske kvalitet. De er et unikt grundlag for at give overblik over og udvikle behandlingskvaliteten i 

klinikken. 

Rigshospitalet er enige i, at der er stor variation af kvaliteten af de enkelte databaser. Det er derfor 

vigtigt at der arbejdes på, at løfte kvaliteten af databaserne til et ensartet højt niveau. 

Dette i stedet for at nedlægge værdifulde databaser med udgangspunkt i, at der ikke foreligger et 

økonomisk grundlag for at videreføre alle databaser med potentiel stor betydning for det kliniske 

kvalitetsarbejde. 

Det foreslås at der derfor arbejdes på, at skabe det nødvendige økonomiske grundlag, for at videreføre 

de eksisterende databaserne og udvide med nye databaser der kan være med til at sikre den kliniske 

kvalitet. 

 

Region H's sundhedsfaglige råd for nefrologi vdr. DNSL/kroniske nyresygdomme 

  

Til rette vedkommende 

  

SFR for Nefrologi i Region Hovedstaden har modtaget RKKP’s foreløbige prioriteringsrapport i høring og 

har følgende kommentarer: 
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SFR Nefrologi er stærkt bekymret for denne prioriteringsrapport. Dansk Nefrolologisk Selskabs 

Landsregister er placeret i kategori 3 med risiko for nedrykning til 4 og dermed i risiko for at blive lukket. 

En lukning af Landsregistret vil få meget store og uoverskuelige konsekvenser for Dansk Nefrologi – både 

fagligt, organisatorisk og patientoplevet. 

  

 Registret har i alle årene dannet grundlag for planlægning af dialyse kapaciteten i Danmark, et 

område der har krævet mange og store justeringer og som er meget kostbart at drive. Tab af 

denne løbende information vil have uoverskuelige konsekvenser for Regional og National 

planlægning 

 Registrets oplysninger giver løbende vigtige informationer om den kliniske og demografiske 

udvikling i dialyse og transplantationspopulationen. Det har blandt andet løbende dokumenteret 

en stor aldring af populationen, en oplysning der også har stor betydning for hospitals-regional- 

og kommunal planlægning 

 Nyreforeningen (patientforening) bruger data til at orientere sig i om der er ensartede forhold 

nationalt 

 De indberettede indikatorer kritiseres i rapporten for ikke at have dannet grundlag for udvikling. 

Det er helt forkert. Alene fastholdelse af niveauet på  en række indikatorer, herunder overlevelse, 

viser en markant positiv udvikling i en gruppe, der løbende bliver meget ældre. Desuden udvides 

antallet af indikatorer løbende, så kvalitetsudviklingen hele tiden optimeres. 

 Oplysningerne udgør en vigtig basis for mange videnskabelige projekter og publikationer i 

samarbejde og samkøring med mange andre databaser. En aktivitet, der tilsigter fortsat udvikling 

på området 

 Dansk Nefrologisk Selskab udarbejder et bekymret høringssvar som uddyber ovenstående, 

hvilket vi til fulde bakker op omkring. 

  

SFR for Nefrologi ser gerne at den ønskede udvidelse af registret med en CKD database bliver etableret, 

men dette må ikke blive en afgørende faktor i forhold til det nuværende registers overlevelse. 

  

  

  

 

Region H's demensråd vedr. demensdatabasen 

  

Tak for muligheden for at sende bidrag til høringssvar for RKKP’s prioriteringsrapport. Den 

landsdækkende database for demens er prioriteret i kategori 2, hvilket vi finder relevant. Databasen 

følger kvaliteten på et stort og væsentligt område i sundhedsvæsenet, som er forbundet med store 

omkostninger, og hvor der er et væsentligt potentiale for at forbedre kvaliteten af indsatsen. Såfremt 

databasen kunne udvikles yderligere med resultatindikatorer evt. baseret på tværsektorielle bidrag med 

data, ville den blive endnu mere betydningsfuld. Demensrådet bidrager gerne med input til bestemmelse 

af indikatorer. 
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Bornholms Hospital vedr. flere databaser 

På vegne af Bornholms Hospital fremsendes følgende kommentarer jf. nedenstående mail af den 11/10-

2019. 

  

Om prioritering af relevante kliniske kvalitetsdatabaser og særlige behov på et lille 

behandlingssted som Bornholms Hospital. 

  

Anbefaling: At der i prioriteringsprocessen tages højde for vigtigheden af løbende at kunne monitorere, 

handle og justere på hospitalets performance i forhold til de store, almindelige sygdomme, der varetages 

på Bornholms Hospital. Bornholms Hospital er særligt eksponeret i et lille samfund med høj grad af 

transparens. Vi skal til enhver tid kunne tåle sammenligning af vores behandlingstilbud med resten af 

Regionen og landet som helhed. Databaserne er vores fælles fundament for at kunne drifte vedligehold 

og udvikling af kompetencer til de rette personer. 

Bekymring: Kliniske databaser i prioriteringsgruppe 3 og 4 er svære at undvære for Bornholms Hospital, 

uanset at der kræves udviklingsindsats for at kunne dokumentere effekt på kvalitet og udvikling samt 

løfter en væsentlig monitoreringsopgave. 

Vi deltager i 21 kliniske databaser, hvor vi peger på et fortsat behov , trods placering i kategori 3 og 4, 

eller uden for kategori: 

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte 

Dansk Anæstesidatabase 

Dansk Knæalloplastik Register 

DANARREST 

Dansk Hernie Database  

  

  

 

Med venlig hilsen 

Overlæge, dr.med Morten Wøjdemann 

Risikomanager 

Administrationen - Kvalitet & Uddannelse 

Bornholms Hospital 

Tlf 38670060 

  

 

Sundhedsfagligt Råd Neurologi og Klinisk Neurofysiologi vedr.  flere databaser 

 

I mail af 11. oktober 2019 har Sundhedsfagligt Råd Neurologi og Klinisk Neurofysiologi i Region 

Hovedstaden fået den foreløbige evalueringsrapport vedr. landsdækkende kliniske databaser i høring. 

 

Hermed fremsendes hermed et høringssvar fra Sundhedsfagligt Råd for Neurologi og Klinisk 

Neurofysiologi (SFR NKN). 
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SFR NKN har på et møde den 25. oktober 2019 drøftet den foreløbige evalueringsrapport. Rådet har 

drøftet følgende neurologiske databaser, der indgår i prioriteringsrapporten:  

- Dansk epilepsi database (prioriteres i det omfang, at de kan opnå godkendelse ved 

Sundhedsdatastyrelsen) 

- Hovedpine databasen (vurderes ikke at burde iværksættes på nuværende grundlag) 

- Landsdækkende database for elektrodiagnostisk undersøgelse af patienter med nerve- og 

muskellidelser (vurderes ikke at burde iværksættes) 

- Dansk Apopleksiregister (kategori 1) 

- Sclerosebehandlingsregistret (kategori 3) 

- National Database for Søvnapnø (kategori 4) 

- Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Rygmarvsskadede (udenfor kategori) 

 

Rådet afgiver kun et høringssvar vedr. prioritering af Sclerosebehandlingsregistret, der er udarbejdet af 

professor Finn Thorup Sellebjerg.   

 

Sclerosebehandlingsregistret har eksisteret i mere end 20 år, og blev oprindelig oprettet på foranledning 

af Sundhedsstyrelsen ved introduktionen af behandling af multipel sklerose med dyr biologisk medicin. 

Registret har i årenes løb haft forskellige strukturer, men fungerer nu via en national 

indtastningsplatform (COMPOS), hvorfra data trækkes direkte af RKKP. Systemet er velfungerende, og 

giver god mulighed for at udvide med nye effektmål, fx patientrapporterede outcomes. Styregruppen for 

RKKP har repræsentanter for alle regioner, og bliver aktuelt udvidet med deltagelse af en 

patientrepræsentant, ligesom en særlig indikatorgruppe har repræsentation af skleroselæger fra hele 

landet.  

Vi ser til vores overraskelse, at Sclerosebehandlingsregistret i 2021-prioriteringen er placeret i gruppe 3. 

Det er vores opfattelse, at Sclerosebehandlingsregistret i årenes løb har bidraget væsentligt til udvikling 

af kvaliteten af behandlingen af multipel sklerose med dyr biologisk medicin, idet alle patienter i 

behandling følges i registret. Der har i løbet af de seneste årtier været en meget voldsom udvikling i både 

det samlede antal patienter med multipel sklerose og antallet af patienter i behandling med biologisk 

medicin. I 1990 var der i alt ca. 9.000, i 2010 14.000 og i 2019 over 16.000 mennesker med multipel 

sklerose i Danmark. Tilsvarende er antallet af patienter i behandling steget markant siden de første 

behandlinger med beta-interferon blev taget i brug i 1996, og mens der medio 2010 var 4.426 patienter i 

behandling, var dette medio 2019 steget til 8.269 patienter. Det er således over halvdelen af alle 

mennesker med sklerose, der er i behandling med dyr sygehusmedicin. Denne behandling varetages 

udelukkende på neurologiske afdelinger med særlig erfaring med behandling af sygdommen, og alle 

patienter registreres i Sclerosebehandlingsregistret. De samlede udgifter alene til biologisk behandling af 

multipel sklerose vil i 2019 at ligge på ca. 1,2 milliard kroner. Antallet af patienter i behandling forventes 

kun at stige yderligere i de kommende år, dels pga. en forventet fortsat stigning i det samlede antal 

patienter, dels pga. introduktion af nye, effektive behandlinger til patientgrupper, der ikke tidligere har 

kunnet behandles.  

Det er vores opfattelse, at Scleroseregistret har været med til at sikre, at der er et ensartet 

behandlingstilbud til alle patienter i Danmark, og de indsamlede data har været – og er fortsat – en 

uvurdering kilde til forskning og udvikling af behandlingen af multipel sklerose. Valideringen af analyser 

for neutraliserende antistoffer, der blokerer effekten af behandling med beta-interferon havde for 

eksempel ikke været en realitet – både i Danmark og internationalt - uden data fra 

Sclerosebehandlingsregistret. Der fokuseres aktuelt på for den monitorering med kliniske og radiologiske 

undersøgelser, der ligger til grund for beslutninger om skift mellem forskellige behandlinger. Uden 



119 

 

struktureret indsamling af viden herom er det ikke muligt at vurdere, om de meget dyre behandlinger 

bruges optimalt, og om patienterne får en tilstrækkelig behandling.   

Det samlede antal patienter i Danmark er så lavt, og behandlingen er så specialiseret, at det er 

urealistisk, at praktiserende læger skulle kunne bidrage væsentligt til behandlingen. Det gør også, at 

muligheden for at benytte fx Datafangst i kvalitetsarbejdet er særdeles begrænset. Det har i en årrække 

p.g.a. kapacitetsproblemer været vanskeligt at håndtere behandlingen af patienter med mere 

fremskreden sygdom på de neurologiske klinikker, men med implementeringen af en national 

handlingsplan for multipel sklerose håber vi, at dette problem i vid udstrækning vil blive løst i de 

kommende år. I forbindelse hermed vil Sclerosebehandlingsregistret, med en udbygning med relevante 

patientrapporterede outcomes, som bl.a.  udvikles i samarbejde med Scleroseforeningen, spille en helt 

central rolle, og vi håber derfor, at RKKP fortsat vil prioritere støtten til Sclerosebehandlingsregistret.  

   

 

 

Region H's psykiatri vedr. psyk.databaser 

Vi forholder os i dette høringssvar til nedenstående punkter: 

1. Placering af Den Nationale Skizofrenidatabase i prioriteringsgruppe 3 

Patienter med skizofreni er en særdeles sårbar patientgruppe, som er belastet på flere områder. 

Dels bevirker den ofte alvorlige psykopatologi som regel et ganske betydeligt funktionstab, og 

dels er patienterne ofte belastede af somatisk komorbiditet og alt i alt en ganske reduceret 

forventet levetid sammenlignet med den raske befolkning. Vi finder det derfor særdeles vigtigt, at 

der fremover prioriteres tilstrækkelig med ressourcer til, at Skizofrenidatabasen i alle regioner 

igen får en rolle i kvalitetsarbejdet. Skizofrenidatabasen har en god tilslutning og fungerer som 

pejlemærker for kvaliteten i behandlingen i flere regioner, mens den i andre regioner ikke 

udnyttes tilstrækkeligt, fordi det ikke har været prioriteret at få den nødvendige IT-

understøttelse. Det vil være et stort tab for kvalitetsarbejdet lokalt og nationalt, hvis man ikke 

fremadrettet prioriterer denne database. Der er desuden i databasen foregået et stort arbejde i 

forhold til at udvikle PRO-psykiatri, hvilket er et nyt værktøj i kvalitetsarbejdet og som i høj grad 

efterspørges af patienter og klinikere. 

2. Placering af ADHD-databasen i prioriteringsgruppe 3 

Udredning af ADHD er et komplekst område, og vi vurderer det derfor væsentligt at opretholde 

denne database. Vi imødeser, at databasen fremadrettet også vil kunne løfte kvaliteten i forhold 

til udredning og behandling af voksne patienter med ADHD, hvis patientpopulationen på sigt 

udvides. 

3. Afslag på ansøgning om oprettelse af database for kønsidentitet 

Udredning og behandling af børn/unge /voksne med kønsidentitetsforhold er et komplekst 

område. Diagnosen transseksualitet/transkønnet er taget ud af diagnoselisten, gruppen modtager 

dog stadig behandling i det offentlige sundhedsvæsen, antallet er mere en fordoblet de seneste 

10 år og der er begyndende rapporter fra hele verden om, at en større gruppe fortryder den 

kønskonfirmerende behandling. 

En database vil dels løbende kunne løfte kvalitet af udredning og behandling og samtidig sikre 

mod overbehandling. Behandlingen udføres aktuelt 2 steder i DK og forventes udvidet til 3 i løbet 

af næste år. 

Området er præget af betydelig politisk aktivitet og en database vil kunne fastholde et 

sundhedsfagligt perspektiv. Det noteres at SST er positiv for database. 
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Med venlig hilsen 

Jeanett Bauer, Birte Smidt og Lone Baandrup 

Klinikchefer, Psykiatrisk Center København 

 

 

Nyremedicinsk afdeling OUH vedr. DNSL 

Kære RKKP, 

Efter min vurdering undervurderer i denne kliniske database, som har meget stor betydning for 

patienterne, det enkelte sygehus, regionerne, og samfundet. 

Jeg peger på følgende: 

Data fra databasen er blevet anvendt i over 58 videnskabelige publikationer siden januar 2010. 

På baggrund af databasen over antallet af patienter med kronisk nyresvigt, og de prognoser der er 

udarbejdet på baggrund af disse, har regionerne gennem 25 år dimensioneret deres dialyseafdelinger. 

Udbygningen var betydelig i årene før 2010, mens man på baggrund af det stagnerende antal dialyse 

patienter har kunnet undlade signifikante udvidelser de sidste år. Der er her tale om beslutninger af 

meget stor konsekvens, både for patienter og økonomien. 

Det anføres i vurderingsskemaet at der ikke er kobling af biokemi til databasen aktuelt. Det er faktuelt 

forkert. Data om biokemi anvendes i betydelig grad til at vurdere kvaliteten af dialysebehandlingen, af 

anæmi behandlingen hos de kronisk nyresyge, og om behandling af calcium metabolismen. Det gælder 

både kvaliteten internt i den enkelte afdeling, og på tværs af afdelinger og regionerne. 

De udvalgte indikatorer har betydelig bevågenhed, idet de enkelte afdelinger og regioner har et mål for 

den tilstræbte kvalitet, og hver for sig forsøger at optimere deres indsats på områder hvor resultaterne er 

suboptimale. Eksempelvis vedrørende sektor overgange (”Rettidig henvisning”), og hurtig og korrekt 

henvisning af patienter til anlæggelse af dialyseadgangsveje. 

De enkelte regioner gennemgår deres afdelingers resultater, og i RSD skal vi på årlig basis indsende en 

rapport om vores opnåede resultater, og eventuelle forbedringstiltag. 

Sundhedsstyrelsen har været meget opmærksom på data vedrørende nyretransplantationsaktivitet og 

kvalitet, og har anvendt data i forbindelse med specialeplanerne. 

 

En del af de betragtninger der er lagt i den foreløbige evaluering, kan let imødekommes, eksempelvis 

tværfaglighed i styregruppen, og patient repræsentation. 

 

Med venlig hilsen 
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Hans Dieperink 

Ledende overlæge, dr.med. 

Nyremedicinsk afdeling OUH 

 

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik – Rigshospitalet vedr. DAHANCA 

 
Tillader mig nu igen at kontakte dig idet jeg ikke lige kan finde DAHANCA omtalt i dette her… Der er ved 
at være nogenlunde ”ro på” Århus-onkologer og Kbh-ØNH-kirurger imellem, men det ligger og lurer lige 
under overfladen fortsat sådan som tidligere omtalt overfor dig med bl.a. Overgaard.  

DAHANCA-basen er jo fortsat meget ONK-tung set med en kirurgs øjne om end den dog har fået tilført 
enkelte elementer af kirurgisk islæt. Imidlertid er der det lidt mærkelige problem at antal patienter som 

indgår i basen ikke passer sammen med de tal vi i øvrigt har på området (og den fornemmelse vi har). 
F.eks. ser det ud som om at vi på Rigshospitalet har et pænt stykke over halvdelen af samtlige danske 

hovedhalskræftpatienter forbi klinikken, men vi i optageområde har en hel del mindre end halvdelen. Det 
virker som om at der fortsat underrapporteres (eller at vi overrapporterer), hvilket gør databasen mindre 
valid (set med kirurgiske øjne). 

Jeg har et par hovedhalskirurgiske overlæger der er godt inde i problemstillingen Irene Wessel og Birgitte 
Charabi, hvoraf i hvert tilfælde førstnævnte nyligt har rejst denne problemstilling overfor DAHANCA igen. 
Da DAHANCA ikke lige fremgår af fremsendte, er jeg noget usikker på om du/I ønsker at vide noget om 
disse bekymringer vi her har?  

Intet led er stærkere end det svageste og hvis ikke alle data indgå i basen, er den jo i princippet intet 
værd. 

Mads Klokker  

 

          Head of ORL, H & N Surgery and Audiology,  

          Assoc. Prof. ENT, Balance & Aviation Medicine  

 

          Dpt. ORL, H & N Surgery and Audiology, F-2074  

          Rigshospitalet, University of Copenhagen  

          DK-2100 Copenhagen  

          Denmark  

Bilag: 

 

Validitet af indrapporterede pakkeforløb  

Irene Wessel Overlæge Rigshospitalet ØNH 

Ved diskussionerne på 4. møde i SST med revision af hoved-hals pakkeforløb, forsøgte alle at holde 

balancen mellem den ideelle verden, ”hvor hurtigt kan udredning egentlig ske”, og den virkelige 

verden – ”hvilke ressourcer har vi til rådighed”.  
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Der blev også diskuteret at de forskellige regioner er udfordret på forskellige områder,- det være 

sig patologi, billeddiagnostik etc. Således blev nogle regioner fremhævet som  ”dygtigere end 

andre” når det gælder opfyldelse af pakkeforløbene.  

En problematik der på intet tidspunkt er blevet diskuteret er data-kvaliteten af pakkeforløbene,- 

altså validiteten af indrapportering,- som jo uvægerligt vil have betydning for ens målopfyldelse.  

Nedenstående er kopieret fra årsrapport 2018 (Monitorering af kræftområdet 2018 fra 

Sundhedsdata styrelsen.  

 

Region Hovedstaden/Sjællands patienter behandles alle kirurgisk på Rigshospitalet. Det vil sige at 

vi varetager den kirurgiske behandling for knap halvdelen af DK’s befolkning (45% af 

befolkningen). Men i ovenstående tabel fremgår det at der i region H/SJ ydes kirurgisk behandlede 

pakkeforløb på: 645+122pt = 767pt svarende til 68% af de kirurgisk behandlede patienter på 

landsplan, mens det for de strålebehandlede pakkeforløb er: 208+85 =293ptt svarende til 43% af 

de onk behandlede patienter på landsplan.  

Der er således en ret markant skævdeling i de kirurgisk behandlede patienter Øst/vest,- uden at 

det kan underbygges i befolkningsskævhed. Følgende årsager kan overvejes:  

1) At ikke alle patienter registreres ( i region Syd, midt nord),- det er ofte recidiv patienter der 

behandles kirurgisk,- måske er regionH/Sj mere flittige til at registrer disse? 

2) At ikke alle patienter i landet får tilbudt ens behandling? At patienter med recidiv i højere 

grad tilbydes kirurgi i region H/Sj end i de øvrige regioner? 

3) At Region H/SJ (Rigshospitalet ØNH) kirurgisk overbehandler? 

4) At der er flere tilfælde af recidiver i hovedstadsområdet…..  

5) At der overregistreres i region H/SJ? (Patienter obs cancer opereres i pakkeforløb, kodes 

med AFB02F1 og først 7-14 dage postoperativt kommer histologisvar der er benignt og 

dermed kan AFB02X koden sættes,- men det tæller alligevel som et pakkeforløb. Det 

samme burde jo gælde for de øvrige regioner??). 

 



123 

 

Det burde være nemt at kontrollere hvad det ”ægte” tal skulle være, altså antal af nye hoved-hals 

kræft tilfælde + recidiver. DAHANCA leverer antal nye kræft tilfælde årligt i den årlige RKKP 

rapport (for 2018 kohorten:  1298hoved-hals + 360thyreoidea = 1658ptt) og så skal man lægge 

recidiverne til som ikke indgår i nogen officielle registreringer. Det samlede antal hoved-hals 

pakkeforløb 2018 var: 1838. Jeg finder det helt urealistisk at der kun er givet behandling af 180 

patienter med recidiv i 2018 på national vis. I DAHANCA’s retningslinje omkring recidiv behandling 

angives der behandlingssvigt hos 40% af patienterne, hvilket er langt højere end det ovenfor 

angivne.  

Jeg har talt med patologerne mhp om der kan trækkes antal pt. med recidiv i hoved-hals området i 

SNOMED, det kan ikke lade sig gøre ukompliceret idet definition af ny primær eller recidiv er mere 

flydende i dette område. En kompliceret søgning kunne afdække dette,- men det vil kræve diverse 

tilladelser mhp at lave en sådan søgning.  

 Pakkeforløb (kir+onk+ 

med) 

(Nye + recidiver) 

DAHANCA registrering 

(nye primære) 

”traditionelle hoved-

hals cancere” 

Region Nord, Midt, Syd 768 668 

Region H, Sj 1068 629 

  

Jeg mener man til stadighed bør have fokus på i hvilken grad man tilbyder patienter ensartet 

behandling på national vis især da de tilgængelig nationale tal tyder på ganske radikale forskelle.  

 

Forslag:  

Afsætning af midler til kvalitetsstudie omkring data validitet af pakkeforløbene ved sammenhold 
af LPR, SNOMED, pakkeforløb og evt DAHANCA 

Psykiatrien i Region Sjælland  vedr. Skizofrenidatabasen 
 

Høringssvar Prioriteringsproces 2021 

 

Psykiatrien i Region Sjælland har en bekymring for placeringen af Den Natioanle Skizofrenidatabase i 
kategori 3 i RKKP´s høringsudgave af Prioriteringsproces 2021. 
 
Placeringen i kategori 3 betyder, at Skizofrenidatabasen er vurderet til at ”have haft dokumenterbar 
effekt på kvaliteten men kan ikke sandsynliggøre, at den kan bidrage til kvalitetsudvikling i nuværende 
form. Der er behov for større udviklingstiltag”. 
 

Psykiatriledelsen mener, at Skizofrenidatabasen burde være vurderet i en højere kategori set i lyset af, at 
databasens indikatorer er vigtige i forhold til udredning af incidente patienter samt i 
behandlingsindsatsen for prævalente patineter også med det fokus, at der ses en overdødelighed hos 
denne patientgruppe sammenlignet med raske mennesker. Databasen inkluderer en stor gruppe på 
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omkring 15.000 patienter. Det er derfor vigtigt med en database, der specifikt beskæftiger sig med 
kvalitetsudvikling af behandlingen af patienter med skizofreni. 
 
Forholdene for de to store psykiatriske databaser – Skizofreni- og Depressionsdatabaserne - vurderer 
Psykiatriledelsen at være ensartet, og det kan derfor undre, at Depressionsdatabasen placeres i kategori 
1, mens Skizofrenidatabasen placeres i kategori 3. Der arbejdes med stor opmærksomhed på de kliniske 

databaser for både klinikere og sekretærer i Region Sjælland for at sikre uens og manglende 
registreringspraksis. 
 
Skizofrenidatabasen har udvilet sig og har de seneste år gennemgået flere revisioner af indikatorsættet. 
Ligeledes er Skizofrenidatabsen sammen med Depressionsdatabasen med i kvalitetsudviklingsprojektet 
PRO-psykiatri. 

 
 
 
På vegne af Psykiatriledelsen 

 
 
Karina Klode 

Planlægningskonsulent 
 

Region Midtjylland –vedr. flere databaser 
 
Vi sender hermed høringssvar fra Region Midtjylland vedrørende RKKP-prioritering. Vedlagt er 

hospitalernes konkrete input.   
 

Tilgangen til afgivelse af høringssvar fra hospitalerne har været forskellig. Nogle hospitaler har sendt 
høringsmaterialet til udvalgte afdelinger, mens høringen på andre hospitaler primært er blevet behandlet 

af hospitalskontaktpersonerne. Hovedparten af bemærkningerne i høringssvarene fra hospitalerne 
vedrører konkrete databaser særligt i kategori 4, men der er også mere generelle bemærkninger til 
høringsmaterialet. De konkrete databaser, der er bemærkninger til fra hospitalerne er:  

 Dansk Anæstesi Database  
 Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister 
 Landsdækkende Database for Geriatri 
 Den Nationale Skizofrenidatabase 
 National database for Søvnapnø 

 

Først og fremmest vil vi gerne takke for det store og svære stykke arbejde RKKP og auditgruppen har 
lavet i forbindelse med gennemgangen af de eksisterende databaser. Vi er enige i at det giver god 
mening at se på eksisterende og nyansøgende databaser samtidigt. Derudover er det bl.a. meget 
positivt, at RKKP er gået i direkte dialog med formændene for styregrupperne for de databaser, der er 
blevet placeret i kategori 4 i forbindelse med udsendelse af høringen.  

 

I resten af bemærkningerne er der primært fokus på selve rapporten og prioriteringsprocessen samt 
databaser placeret i kategori 4.  

Bemærkninger til rapporten 
Vi oplever, at der er nogle uklarheder i rapporten som betyder, at det er vanskeligt at afgive et fokuseret 
høringssvar, hvilket vi vil komme ind på nedenfor (se desuden Aarhus Universitetshospitals vedlagte 
input).     

 

Der er ikke nogen tydelige anbefalinger fra auditgruppen til RKKP-bestyrelsen om nedlæggelse/oprettelse 

af databaser og udvikling af databaser. Der er et afsnit som hedder "anbefalinger til afslutning af 
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prioriteringsproces og kommende prioriteringsrunder", men afsnittet omhandler primært fremtidige 
prioriteringsrunder, og nogle anbefalinger kommer kun fra en del af auditgruppen. 
 
Ud fra sætningen "hvis databaser placeret i kategori 4 besluttes bragt til ophør" har vi udledt, at det er 
databaserne i kategori 4 der er lagt op til at kunne nedlægges, hvis der skal nedlægges nogen. Men det 
fremgår ikke om auditgruppen anbefaler, at man nedlægger alle databaserne i kategori 4, eller hvilke det 

eventuelt vil være mest relevant at nedlægge. Det fremgår ligeledes ikke eksplicit, om man anbefaler, at 
de øvrige databaser opretholdes. Det bemærkes dog, at det i selve auditskemaerne fremgår, hvad man 
anbefaler i forhold til den videre proces for databaserne i kategori 4, såfremt de nedlægges.   
 
I prioriteringsskemaerne er det angivet, hvilke udviklingspakker databaserne eventuelt har brug for. Det 
er imidlertid uklart, hvilke implikationer det har, at det er angivet, at en database har brug for en 

udviklingspakke. Betyder det eksempelvis, at auditgruppen lægger op til at databaserne bør gennemføre 
disse udviklingspakker, eller er det blot en angivelse af hvad der skal til for at rykke op i en højere 
kategori i en fremtidig prioriteringsrunde som det er indikeret øverst på side 6.  

Bemærkninger til processen 

Det fremgår af dagsordenen til mødet i RKKP-bestyrelsen den 26. september, at bestyrelsen på 
fællesmøde med fagligt råd den 18. november skal inddele databaser i prioriteret rækkefølge, og at der 
frem til dette møde vil blive indhentet supplerende materiale i form af:  

 "Afklaring af nabolandes databasedrift bl.a. for at give at bidrage til vurdering af grundlaget for 
databasedriften i Danmark  

 Afklaring af krævet økonomi for etablering, drift og udvikling af eksisterende/nye databaser givet 
nuværende rammer – herunder vurdering af gevinster, der kan opnås via den fortsatte 
konsolidering og digitalisering. Dette med henblik på bestyrelsens beslutning om, hvilke 
databaser, der ønskes etableret/drevet/udviklet." 

 

Det er oplyst at den foreliggende prioriteringsrapport udelukkende har til formål at få afdækket faglige 

forhold omkring databasernes drift og udviklingsforhold, og at databaserne på den baggrund er inddelt i 

kategorier. Det er imidlertid uklart, om RKKP-bestyrelsen på deres kommende møde i november skal lave 

en helt ny kategorisering (som det er indikeret i den linje som er understreget ovenfor) på baggrund af 

de nye oplysninger og RKKP-bestyrelsens holdninger i øvrigt. Desuden fremgår det forrest i rapporten, at 

rapporten er "foreløbig". Vi er derfor i tvivl om, hvorvidt der kommer en ny høring, eller hvordan man vil 

håndtere denne eventuelle nye kategorisering.    

 

Vi mener, at det er meget vigtigt, at de databaser som det lægges op til kan nedlægges bliver hørt. Dette 

har været tilfældet i denne brede høring for databaserne i kategori 4, hvor både afdelinger og 

styregrupper har haft mulighed for at afgive høringssvar. Hvis behandlingen af prioriteringsrapporten på 

mødet den 18. november giver anledning til, at det er andre databaser end dem i kategori 4, der kan 

nedlægges, så bør RKKP være opmærksom på at høre styregrupperne for databaserne og andre 

relevante parter.   

Dansk Anæstesidatabase 

Den primære udfordring der fremhæves vedrørende anæstesidatabasen er indberetning til databasen. 
Region Midtjylland har i længere tid ikke indberettet til Dansk Anæstesi Database, da vi har afventet 
integration mellem vores EPJ og DAD4. Nogle af de udfordringer der har skabt forsinkelse i 

indberetningen her været godkendelse af finansiering til arbejdet med integrationen, tilpasning af 
regionale SFI'er, LPR3-arbejde hos regionens IT-folk og vores EPJ-leverendør Systematic.  

 

Indberetning til databasen er genoptaget i juni 2019. Men der er behov for lokal konfiguration og 
undervisning. Regionshospitalet Randers har fuld indberetning til databasen som pilotsygehus og det 
anslås, at det vil være et realistisk at opnå fuld indberetning på regionens øvrige sygehuse primo 2020.  
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Vi vurderer dermed at databasen ikke bør nedlægges på grundlag af indberetning for så vidt gælder 
Region Midtjylland. Hvis bestyrelsen vælger at lukke denne database, så skal vi fremadrettet sikre bedre 
kommunikation mellem RKKP og regionerne, så vi ikke fremadrettet bruger mange ressourcer på at 
konsolidere indberetningen til en database som efterfølgende foreslås nedlagt.   

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister  
Hospitalsenhed Midt har fremsendt høringssvar på vegne af Tværfagligt Nefrologisk Specialeråd. 
Høringssvaret er indsat i dokumentet med besvarelser fra hospitalerne, men bemærk venligst at dette 
høringssvar gælder på tværs af regionens hospitaler.  

 

Region Midtjylland - AUH 
Høringsrapporten er ikke sendt i bred høring blandt kontaktpersonerne på AUH, da denne rapport er gået 
til alle styregruppeformand, samt som I skriver, at databaser som er i kategori 4 bliver inviteret til dialog 
med RKKP. Derudover finder vi også at rapportens resultater er svære at videreformidle da vi finde det 
noget uklart, hvad konklusionen er. 

Ved gennemlæsning af høringsudgave "Prioriteringsproces 2021 Regionernes Kliniske 
Kvalitetsudviklingsprogram" version 2. finde vi følgende uklarheder: 

i 4 

-etablere Hovedtraume databasen 
og Dansk Anæstesidatabase 

 

aler for kategorierne 1-3; skal databaserne bevares? og i så fald 
under klar forudsætning af ændringer eller er ændringer kun eventuelle muligheder 

 

er..." er det ikke tydeligt hvad der anbefales – ligeledes lyder det til at 
det ikke er en enig auditgruppe ("dele af auditgruppen har nogle anbefalinger..." s. 13) og derfor synes 
der tvivl om, hvorvidt de oplistede anbefalinger faktisk er reelle anbefalinger 

Derudover er det lidt uklart hvor i høringsfaserne vi er – indledningsvist står der fx at denne 
præsentation...er foreløbig. Betyder det at der kommer flere høringsversioner ud? 

Med afsæt i ovenstående er det derfor svært at lave et egentlig høringssvar på indhold. 

Region Midtjylland – Hospitalsenhed Vest 
Databasen for Søvnapnø 

Nedenstående er nu drøftet med specialeansvarlig overlæge i lungemedicin (Medicinsk Afdeling), som 

vurderer, at vi ikke ser noget behov for, at databasen for søvnapnø bevares. Databasen har af forskellige 
årsager ikke bidraget til at øge kvaliteten ved vores patienter med søvnapnø. 

Dansk Anæstesidatabase 

Vi vil gerne støtte op om høringssvaret sendt fra Regionshospitalet Randers, Anæstesiologisk Afdeling 
som lyder: 

"Dansk Anæstesi Database (DAD), kategori 4, lukningstruet Databasen er lige så nødvendig for 
kvalitetsarbejdet, som den hele tiden har været. Som nævnt i auditrapporten er der tale om en særdeles 
relevant database, som lande, vi sammenligner os med, har. Pga. praktiske formaliteter og ventetid på 
fuld integration fra EPJ, har det været svært at sikre datakomplethed. Der arbejdes aktuelt på at sikre 
fuld indrapportering vha. automatisk datafangst i Region Midtjylland. Dette arbejde med 

bevilling af økonomi, modulering af indberetningsflade og opstart på regionens sygehuse er nu næsten i 
mål. Der mangler fortsat nogle små justeringer. RH Randers har - som pilotsygehus - nu fuld 
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indberetning, og alle data sendes til DAD4/KMS. Det vil være et realistisk mål at opnå fuld indberetning 
på regionens øvrige sygehuse primo 2020" 

Med følgende tilføjelse: Det er vigtigt at der allokeres ressourcer til videreudvikling af databasen. Lige nu 
er der et problem med indrapportering, idet mangel på enkelte data umuliggør indrapportering af resten. 
Dette medfører en næsten umulig opgave med opsøgning af manglende data for at kunne indrapportere. 

Region Midtjylland - Regionshospitalet Randers 
Landsdækkende Database for Geriatri, godkendt, ikke auditeret 

Geriatridatabasen er i sin nuværende form ved at blive udfaset, og vi håber at få sat gang i en ny, bred 
database for ældre, skrøbelige patienter. Der er tale om en stærkt udvidet geriatridatabase, hvor kontakt 

med en geriatrisk afdeling ikke længere er det afgørende. Dermed femdobles patientpopulationen 
potentielt. Kontaktafdelingerne vil i den forbindelse være akutafdelingerne, intern medicin, kirurgi, 
ortopædi, neurologi og psykiatri. Geriatrien i Randers har et stort ønske om - og dermed også en stærk 
opbakning til - en lægefaglig database, der fanger hele vores patientpopulation, med relevante 
lægefaglige kvalitetsmål inkorporeret som indikatorer. 

Dansk Anæstesi Database (DAD), kategori 4, lukningstruet 

Databasen er lige så nødvendig for kvalitetsarbejdet, som den hele tiden har været. Som nævnt i 

auditrapporten er der tale om en særdeles relevant database, som lande, vi sammenligner os med, har. 
Pga. praktiske formaliteter og ventetid på fuld integration fra EPJ, har det været svært at sikre 
datakomplethed. Der arbejdes aktuelt på at sikre fuld indrapportering vha. automatisk datafangst i 
Region Midtjylland. Dette arbejde med bevilling af økonomi, modulering af indberetningsflade og opstart 
på regionens sygehuse er nu næsten i mål. Der mangler fortsat nogle små justeringer. RH Randers har - 
som pilotsygehus - nu fuld indberetning, og alle data sendes til DAD4/KMS. Det vil være et realistisk mål 
at opnå fuld indberetning på regionens øvrige sygehuse primo 2020. 

 

Region Midtjylland Psykiatri og Social  
Helt overordnet virker det til at være et solidt arbejde. Det eneste, der kan undre, er at 

skizofrenidatabasen kommer forholdsvist en smule ringere ud i forhold til vores forventninger i 
psykiatrien i Region Midtjylland, hvor vi fra Kvalitet og It vurderer, at skizofrenidatabasen generelt har 
lidt højere relevans end fx depressionsdatabasen.  

Det giver anledning til selvransagelse – om vi fra psykiatrien i Midtjylland skulle give nogle flere 
oplysninger om, hvordan vi oplever relevansen af skizofrenidatabasen, hvorfor her følger yderligere info.  
Eksempelvis kan det nævnes nationalt:  
- at andelen af patienter som får de anbefalede ydelser er højere for skizofreni på landsplan  
- at den nationale styregruppe for skizofreni aktivt har forholdt sig til at justere på indikatorer, 
definitioner og standarder igennem de sidste 5-6 år  

 

Region Midtjylland - 
Tværfagligt Nefrologisk Specialeråd vedr. Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (høringssvar gælder 
på tværs af hospitalerne) 

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNR) har eksisteret siden 1990, og 15 centre indrapporterer 
data til registret. I databasen registreres samtlige patienter i Danmark med kronisk nyresvigt, der 
omfatter dialysepatienter og nyretransplanterede patienter. For den enkelte patient registreres 
behandlingsmodalitet og skift af denne samt død.Hvert år udgives en rapport indeholdende det seneste 
års resultater sammenlignet med de senere års data. Der er 7 indikatorer tilknyttet DNR, og 
målopfyldelse af indikatorerne for de enkelte centre offentliggøres i rapporten. 

Årsrapporten fra DNR er et særdeles vigtigt arbejdsredskab dels for det enkelte center, og dels på et 
nationalt plan, hvor udvikling og indsatsområder kan følges indenfor patienter med kronisk nyresvigt. De 
enkelte centre har mulighed for at sammenligne sig, ligesom data for de enkelte regioner er opgjort. DNR 
er desuden del af et europæisk samarbejde, hvor de nationale data kan sættes i et større perspektiv. 
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DNR har haft stor betydning indenfor registerforskning hos patienter med nyresvigt. Flere Ph.d 
afhandlinger og talrige publikationer såvel nationale som internationale har gjort brug af data fra DNR. 

De enkelte indikatorer indenfor akut/planlagt dialysestart, nyretransplantation, mortalitet samt hyppighed 
af bughindebetændelse (peritonitis) hos peritonealdialyse patienter har været medvirkende til at sikre 
kvaliteten af behandlingen på de enkelte centre. Som eksempel kan gives akut versus planlagt opstart af 
dialysebehandling. Akut opstart af dialysebehandling er forbundet med flere komplikationer 
sammenlignet med planlagt opstart af dialysebehandling. De enkelte centre har arbejdet med indikatoren 
siden 2010 og der er nu på natinalt plan fuld målopfyldelse. 

I det daglige kliniske arbejde med patienter med kronisk nyresvigt vil det være et uvurderligt tab af data, 
såfremt DNR afvikles, i arbejdet med at sikre kvaliteten af behandlingen, og tilstræbe, at patienterne 
tilbydes den samme behandling i hele landet. For Tværfagligt Nefrologisk Specialeråd vil 

det være uacceptabellt at nedlægge DNR, hvis anbefaling helt klart er fortsat videreførselse af DNR. 

På vegne af Tværfagligt Nefrologisk Specialeråd, Region Midt 

Formand for Tværfagligt Nefrologisk Specialeråd 

Region Syddanmark – vedr. flere databaser 
Med henvisning til mail fra 9. oktober 2019 fremsendes hermed høringssvar fra Region Syddanmark til 
brug for RKKP-bestyrelsens endelige prioritering af databaserne. 
 
Den foreløbige prioriteringsrapport har været sendt i høring hos regionens sygehuse og tilbagemeldingen 

er således en samlet tilbagemelding fra regionen. 
 
Region Syddanmark er meget positiv overfor den åbne og brede høring, som RKKP har initieret i forbin-
delse med prioriteringsprocessen. En linje, som vi håber, vil fortsætte, idet bred inddragelse og opbak-
ning er central i sikring af optimal driftsunderstøttelse og anvendelse af resultaterne fra de kliniske 
kvalitetsdatabaser i kvalitets- og forbedringsarbejdet. 
 

Den foreliggende prioriteringsrapport viser, at auditgruppen har foretaget en grundig gennemgang og 

vurdering af databaserne. Imidlertid giver rapporten anledning til de samme bekymringer, som er 
fremført i tidligere indsendt høringssvar fra regionen, hvorfor vi indledningsvist vil henvise til disse. 
 
Et af bekymringspunkterne er bl.a. prioriteringskriterierne, som findes utilstrækkelige til sikring af et 
velfunderet fagligt og strategisk/ledelsesmæssigt grundlag for til- og fravalg af databaserne. I den 

forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at der i regionens tilbagemelding i juni 2019 blev opregnet 
en række elementer, som vi finder bør indgå i vurderingen af databaserne. Disse er: 
 

 Strategisk og ledelsesmæssig opbakning. 
 Bred faglig og driftsmæssig understøttelse af dataindsamling og anvendelse af 

indikatorresultaterne til forbedringsarbejde og ledelsesmæssig opfølgning. 

 Formålet med databasen og fokus i arbejdet med den er på kvalitet og kvalitetsforbedring – ikke 

på forskning. 

 Indikatorer og resultater skal være anvendelige i forbedringsarbejdet, hvilket betyder, at disse 

skal være tidstro, komplette, opdaterede og evidensbaserede. 

 Den ønskede dataindsamling skal være begrundet i beregningen af kvalitetsindikatorerne og 

brugen af resultaterne til kvalitetsudvikling. 

 Forbedringspotentialet for patienterne (forbedring for den enkelte patient kombineret med 

populationsstørrelsen) koblet med en populationsstørrelse, som kan ”bære” en kvalitetsbase 

(forbedringspotentialet skal stå mål med den ressourcemæssige/økonomiske indsats). 

 Ressourceforbruget forbundet med driften af databasen både hos RKKP og hos regionerne, 

herunder til dataindsamling. 

Den foreløbige prioriteringsrapport findes heller ikke i tilstrækkelig grad at redegøre for, hvordan der i 

prioriteringsprocessen vil blive taget hensyn til nogle af de grundlæggende udfordringer, som flere af 

databaserne står overfor. Det gælder fx behovet for registreringsvejledninger, opdateret dokumentalist-

rapporter, mangellister og tidstro data. 
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OUH har således gjort opmærksom på, at de finder, at RKKP i den foreløbige rapport ikke har taget 

stilling til følgende: 

 Opprioritering af registreringsvejledninger til de enkelte databaser, da der er meget få og de er 

vanskeligt tilgængelige. 

 Der mangler opdaterede datadefinitioner på en del databaser. Endvidere er der behov for 

dokumentalistrapporter på et stort antal databaser. 

 Mange afdelinger føler sig udfordret af enten udeblevne eller for sent fremkomne mangellister. 

 Næsten alle afdelinger angiver, at indberetning af data er endog særdeles ressourcetungt – uanset 

om det sker direkte i databasen, eller det sker ved indberetning af specifikke koder til 

Landspatientregistret (LPR). 

 Mange afdelinger efterspørger datafangst fra journalen. 

 
OUH bemærker desuden, at de ikke (med undtagelse af databasen for Thyreoideasygdomme) af 

materialet kan se de forslag til nye databaser, som OUH indsendte i juni 2019 i forbindelse med første 
høringsrunde. OUH vil derfor gerne henlede opmærksomheden på disse, ligesom de håber på, at alle 
deres forslag til nye databaser vil komme med i det endelige materiale. Det drejser sig om følgende 
områder:  

 
 Database for de benigne hæmatologiske sygdomme. Der er stigende incidens og prævalens. Det 

er alvorlige prognoser, og for nogle sygdomme findes der ekstremt dyre behandlinger (flere på 
vej) mv. Vi vil gerne gå forrest her. 

 
 Der kan på sigt være en relevans i at lave databaser der beskriver hvor patienterne ender. På 

tværs af primær og hospitalssektor. Tænker særligt på patienter i rehabiliteringsforløb efter 
hjerneskade. 

 
 Komplettering af den danske hovedtraumedatabase. Den der er nu dækker kun visse dele. Er i 

tråd med ovenstående. 
 

 Database for behandling af endometriose (det vurderes, at 8- 10 % af danske kvinder har 

sygdommen.) Der findes i dag ingen registre vedr. endometriose, der findes nationale guidelines 
for diagnostik udredning og behandling. 
 

 
I forhold til prioritering mellem databaserne, har enkelte afdelinger afgivet følgende bemærkninger: 
 
Afdelinger på OUH: 

 

 Fælles Akutmodtagelse, FAM Odense – Ingen bemærkninger. 
 

 Geriatrisk Afdeling G, Odense - Den nuværende Landsdækkende Database for Geriatri er nedlagt 

ved udgangen af 2019. Der vil blive indsendt høringssvar fra Dansk Selskab for Geriatri. 
 

 Hjerte, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T – Ingen bemærkninger, udover at Erik Jakobsen har 

siddet med i følge- og auditgruppen i denne proces. 

 

 Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V – Vi hæfter os, i anæstesiologisk-intensiv afdeling V, OUH, 

ved at Dansk Anæstesi Database (DAD) er klassificeret i kategori 4, som en database der er 

relevant i det danske sundhedsvæsen, hvis der sker nødvendig udvikling. Denne betragtning 

tilslutter vi os fuldt ud, og er enig i at kraftig revision eller nyudvikling i databasens struktur er 

nødvendig. 

 
Såfremt DAD ophører i dets nuværende form og der etableres en ny database for anæstesi, der 
er mere relevant og mindre indberetningstung bifalder vi også dette. 
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 Neurokirurgisk Afdeling U - Afdelingen kan tilslutte sig udvidelse af hovedtraumedatabasen til at 

dække alle hovedtraumer og ikke kun de, der kommer forbi højt specialiseret rehabilitering. 
 

 Høringssvar fra Gynækologisk Obstetrisk afdeling D - Vi finder det udsendte udkast til 

Prioriteringsproces 2021 for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram særdeles 

gennemtænkt og brugbart. 

 
Afdelinger på Sygehus Sønderjylland: 

 Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling - Vi har god gavn af DAD til vores kvalitetskontrol og udvikling 
lokalt. Det vil være et tab for os hvis databasen lukker. 

 
Afdelinger på Psykiatrisk Sygehus 

 De kliniske afdelinger er enige i prioriteringen af psykiatriens 3 databaser, der modtager data fra 

LPR, i hhv. kategori 1 (Depressionsdatabasen) og kategori 3 (ADHD Databasen og Skizofreni 
Databasen). 

 

 

Region Nordjylland – generelt 

HØRINGSKOMMENTAR TIL PRIORITERINGSPROCES 2021 – VERSION 2.1 

Kommentarer til den foregående version af rapporten er blevet imødekommet. Fra Region Nordjylland 

(RN) er der følgende overordnede kommentarer til høringsversionen af rapporten samt den kommende 

høringsproces: 

 RN tilslutter sig Sundhedsstyrelsens bekymring ift. kræftdatabasernes indplacering i kategori 3/4. For 

flere kræftformer bidrager databaserne væsentligt til kvalitetsudvikling. For at der kan ske yderligere 

kvalitetsudvikling ønskes der dog prioritering af at levering af data i KKA format både løbende og ifm. 

årsrapporter. 

 

 Ift. indplacering af Dansk Anæstesi Database i kategori 4, har vi i RN tilkendegivet opbakning til 

denne database. Den anvendes i høj grad af vores klinikere, og vi har lige udviklet en ny udstilling af 

data til hospitalerne. Der bør måske ses på omlægning frem for ophør, da der bør drives database 

indenfor anæstesiområdet, som er et høj volumen område med betydelig alvorlighed.  

 

 Indplacering af de ansøgte databaser i kategorier giver et godt indblik i hvilke databaser der muligvis 

kan prioriteres. Det er positivt at det fremgår, at de vil skulle prioriteres inden endelig indstilling. Det 

er lidt uklar om det der fremgår af afsnittet ”Implikationer af prioritering” ift. ophør af databaserne 

indplaceret i kategori 4, kun åbner mulighed for prioritering af nyansøgte databaser. De databaser 

der allerede har ansøgt, og som er er indplaceret i kategorier, kan vel også kun prioriteres hvis nogle 

bringes til ophør, og dermed er det de samme ressourcer som de databaser der allerede er ansøgt om 

og de ansøgninger der forventes, skal prioriteres udfra?  

 

 Ift. det ressourcemæssige/økonomiske perspektiv, bør der fortsat være fokus på prioritering af de 

eksisterende databaser. Fremadrettet kan det overvejes mere tydelighed omkring hvilke ressourcer 

der er afsat til løbende etablering af nye databaser og hvordan ophør af nye databaser bidrager ind 

ift. Det kan eksempelvis være udarbejdelse af en plan for, hvor mange nye databaser RKKP kan 

prioritere løbende/ ifm. den fastsatte prioriteringsproces.   



131 

 

 

 

Plastikkirurgisk afdeling, Herlev  og Gentofte Hospital vedr. Dansk Fedmekirurgiregister  

 
Kommentarer til høring RKKP vedr. Dansk Fedmekirurgiregister (DFR) - plastikkirurgi 
 

1. Vedrørende komplethed af data i den plastikkirurgiske del af databasen (I 2018: 62% mod 
ønskede >90% på landsplan): 

Enkelte enheder overholder ikke deres indberetningspligt eller indberetter kun dele af 
forløbet. Jeg skriver brev til alle enheder og gør opmærksom på indberetningspligten og 
medsender (genfremsender) vejledning til indberetning, link til RKKP (til 
indberetningsskemaer og mail til datamanager for DFR (adgangskode til indberetning)). 
Den plastikkirurgiske indberetningsdel er ret enkel og vurderes ikke at være årsag til den 
manglende indberetning fra enhederne. 

 
2. Vedrørende datatræk fra LPR: 

Komplikationsindberetningen er hidtil foregået ved indberetning fra den enkelte enhed til DFR 
i forbindelse med patientens postoperative 3-månederskontrol, hvor der også indberettes 
andre data. Der er fra DFR’s side rejst ønske om automatisk datatræk fra LPR. Begge tal 
forelå i 2018. I 2018 forholdt det sig således, at komplikationsfrekvensen på landsplan i data 
fra indberetning til DFR var 8% og i datatræk fra LPR 3%. Overgang til datatræk fra LPR må 

forventes at give en falsk lav komplikationsfrekvens, idet mange læger ikke foretager korrekt 
diagnose- og operationskodning med komplikationskoder til LPR. Denne problemstilling med 
kodning er dog ikke specifik for vægttabspatienterne. 

 
3. Fra 2019 indberetter de fleste af de plastikkirurgiske enheder PROM (Body-Q) på 

vægttabspatienterne. Det foregår via netbaserede spørgeskemaer til patienterne og indsamling af 
data i RedCap. Det er desværre endnu ikke teknisk muligt at indberette disse data til DFR, da der 

her mangler en løsning som f.eks. RedCap. 
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Speciallægerne ved Nyresygdomme,Aarhus Universitetshospital vedr. DNSL 
 
Vedr. RKKPs evaluering af DNSL i kategori 3: 

 
Speciallægerne ved Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital takker for muligheden for at 
kommentere på evalueringen af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister. 
 
 
Det er med stor overraskelse og bekymring, at vi konstaterer, at RKKP vurderer, at databasen med data 
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) skal placeres i kategori 3. 

 
DNSL indeholder data helt tilbage fra 1990, og databasen udmærker sig ved en meget høj 
datakomplethed. Databasen er af helt uvurderlig betydning for at sikre ensartet behandlingskvalitet på 
tværs af de forskellige behandlingsenheder samt  en forudsætning for fortsat kvalitetsforbedrende 
initiativer indenfor specialet – forventninger som vi deler med patienter, politikere og myndigheder. 

 
De kliniske kvalitetsdatabasers overordnede formål er ifølge Sundhedsstyrelsen, at "bidrage til at 

forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater". Formålet med DNSL er altså at bidrage til at opnå 
højere kvalitet og en mere ensartet behandling på tværs af landet til gavn for patienterne. Som det 
fremgår af nedenstående eksempler er DNSL en forudsætning herfor. 
 
Nedlæggelse af databasen vil umuliggøre, at det nyremedicinske speciale kan efterleve Sundhedsloven og 
dennes bemærkninger - se § 195 og 196:  

 "overvågning og udvikling af behandlingsresultater for afgrænsede grupper af patienter" og  
 "at monitorere, evaluere og forbedre kvaliteten af ydelser, herunder behandling og organisatorisk 

tilrettelæggelse, inden for hver deres sygdomsområde. De indsamlede data anvendes til at over-
våge behandlingskvaliteten for løbende at kunne vurdere eventuelle kvalitetsbrister og 
mulighederne for at forbedre kvalitetsniveauet. En klinisk kvalitetsdatabase er således et 
instrument til kvalitetsudvikling, og viden fra databaserne er væsentlig i den kliniske hverdag. 
Kvalitetsdatabaserne giver også mulighed for at følge efterlevelse af kliniske retningslinjer for 

behandling og herunder også for visitation og henvisning med henblik på prioritering af offentlige 
sundheds-ydelser, ligesom analyser baseret på data fra kvalitetsdatabaserne vil kunne bruges i 

Sundhedsstyrelsens opfølgning på specialeplanen, jf. sundhedslovens kapitel 64. Samtidig er 
kvalitetsdatabaserne også centrale for forskning i og udvikling af nye behandlinger, procedurer 
m.v.” 

 
Nedlæggelse af databasen vil umuliggøre, at det nyremedicinske speciale kan efterleve 

Sundhedsstyrelsens opfølgning på specialeplanen, jvfr følgende passus: "Sundhedsstyrelsen følger 
løbende op på, om den gældende specialeplan er tidssvarende, relevant og 
dækkende. Det sker gennem årlige statusrapporter om opfyldelse af krav til specialfunktionerne. Dertil 
kommer, at Sundhedsstyrelsen årligt vil monitorere udvalgte specialfunktioner i specialet. Monitoreringen 
baseres på data fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister." 
 

 
Ydermere er kroniske nyresygdomme ressourcetunge og kostbare, hvorfor data bruges løbende og også 
fremadrettet er nødvendige aht ressourcestyring og planlægning på både regionalt og nationalt niveau. 
 
 

Vi mener, databasen lever op til det af Sundhedsdatastyrelsen beskrevne formål: "at måle kvaliteten af 
den sundhedsfaglige behandling", samt at vi har leveret "faglig og ledelsesmæssig opfølgning på 

resultater". 
Følgende eksempler kan nævnes: 

 Kvalitetsdata har vist større 1-årsmortalitet under første dialyseforløb på Aarhus 
Universitetshospital sammenlignet med øvrige afdelinger. Dette har ledt til audit på samtlige 
indrapporterede forløb i afdelingen og afledte drøftelser vedr dialyseindikation og vurdering af 
patienters forventede restlevetid (Indikator 7) 

 Kvalitetsdata har medført audit på transplanterede patienter i en periode med mistanke om 

dårligere overlevelse af nyretransplantat sammenlignet med de øvrige transplanterende afd. 
 Kvalitetsdata er anvendt af Region Midt til tværfagligt at sætte fokus på flere i patienter i 

hjemmebehandling. De nefrologiske afdelinger/afsnit i regionen anvender løbende data til 
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monitorering af, hvorledes implementering af hjemmebehandling forløber. Der er dokumenterbar 
effekt. 

 Kvalitetsdata er anvendt til et pro-aktivt arbejde i regionen og blandt de praktiserende læger for 
at øge tidlig henvisning til nefrologisk behandling (Indikator 2). Der er dokumenterbar effekt. 

 Kvalitetsdata er anvendt tværfagligt til at forbedre andelen af patienter med planlagt 
dialyseopstart. Der er dokumenterbar effekt. 

 Kvalitetsdata er anvendt til at undersøge konsekvenser af forebyggelsesregime i forhold til 
særlige infektioner hos transplanterede patienter 

 Kvalitetsdata anvendes i den daglige klinik til information af patienter om forventet forløb af 
nyresygdom, forventede behandlingsresultater og forventet overlevelse 

 Kvalitetsdata vil blive anvendt tværfagligt til sammenligning mellem posedialyse udført af 
patienten selv og udført af kommunalt personale 

 Data vil blive anvendt til at identificere patienter, der påbegynder hæmodialyse eller bliver 
transplanterede mhp undersøgelse af valide målemetoder for blodtryk 

 Datakvaliteten medfører, at det er muligt at publicere forskningsprojekter baseret på 
Kvalitetsdata – dvs data bidrager til national og international videns-spredning og kvalitet. 

 
 
 

Kommentarer til evalueringsskemaet: 
 

Evalueringsparameter Evaluering Kommentar 

Tværfaglighed i 
styregruppen 

Nej Vi er positivt stemt overfor 
tværfaglighed og har i øvrigt erfaring 
hermed, i det Specialerådene i Region 
Midt er tværfaglige. I øvrigt anvendes 
data også til sygeplejerelaterede 
problematikker. 

Patientrepræsentanter Nej Vi er positivt stemt overfor 
patientrepræsentation og har i øvrigt 
erfaring hermed, i det vi har løbende 
kontakt og halvårlige møder 

med  Nyreforeningens lokalkreds 

Evt driftsudfordringer 
rejst af regionerne 

Lidt uenighed om indikatorernes 
anvendelighed 

Evalueringen må bero på følgende 
kommentar: " SVS: Databasen er til 
dels anvendelig i kvalitetsarbejdet. Der 
er for store fejl og forhold til den 

virkelige verden Det afhænger af 
indberetters forståelse og 
omhyggelighed". Det er korrekt, at der 
var været uklarhed omkring 
indberetning af nogle data, men vi 
finder det ikke rimeligt at konkludere, 

at der uenighed – det er jo netop pga 
anvendelse af data, at klinikerne er 
blevet opmærksom på 
indberetningsforskelle, ligesom 
klinikernes arbejde for retvisende data 
underbygger, at data anvendes i den 

kliniske hverdag og i afdelingernes 

almindelige kvalitetsarbejde. 

Har kvalitetsdatabasen 
kunnet dokumentere 
kvalitetsudvikling inden 

for de sidste 3 år?  

Ja –meget lidt. Vi er helt uenige i den vurdering. Som 
det fremgår af ovennævnte eksempler 
bliver databasen anvendt igen og igen, 

og der er sket både lokal 
kvalitetsforbedring og lokal 
kvalitetskontrol. Det fremgår også af 
eksemplerne, at data er brugt til 
planlægning, hvilket har betydning for 
fremtidig kvalitet. 
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Derudover findes der i alle 
årsrapporter en oversigt over nationale 
og internationale publikationer baseret 
på data fra DNSL 
 

Samlet evaluering 1. Fortsat drift kræver imidlertid 
omlægning til datafangst 

2. Den er indberetningstung -  og 
det kan ikke retfærdiggøres ift. 
nuværende indikatorsæt 

1. 1 Vi er enige i, at der skal 
tilstræbes datafangst. I det omfang 
vi kan bidrage hertil, så ser vi 
positivt på det. Det er dog 
formentlig en del problematikker, 

som ligger udenfor vores råderum    
2. Vi er enige i, at databasen er 

indberetningstung, men da 
datakompletheden samtidigt er 
stor, så er det efter vores mening 
en klar indikator på, at databasen 

har stor betydning i klinikken. Vi 

medvirker gerne til større 
automatisering af dataindberetning 

 

Angiv hvad evt 

driftsproblemer skyldes 

1. Styregruppens manglende 

opdatering af indikatorsæt 
2. RKKP/styregruppen/regionernes 

manglende levering af 
laboratoriedata 

1. Der er vedtaget nye indikatorer, 

men det har ikke været muligt for 
RKKP at implementere disse pga 
forhold, som ligger uden for vores 
råderum. Vi bemærker, at vort 
ønske om datafangst er helt på 
linje med evalueringen.  
Vi ønsker dog at rette 

opmærksomheden på, at 
nuværende indikatorer bør 
bevares, da der vedvarende er 
behov for at måle kvaliteten 

indenfor de nuværende 
indikatorområder. 

2. Atter et forhold som vi har 
indflydelse på. Vi kender ikke 
detaljerne i problematikken, men 
finder det ikke acceptabelt, at 
tekniske/økonomiske/politiske 
problematikker har negativ 
indflydelse på vores mulighed for 

at opretholde klinisk kvalitet 

Hvis databasen har brug 
for udvikling, angiv 
udviklingspakker og 
begrundelse 

1. Fuld omlægning af 
database/udvidelse til nye 
sektorer. 

2. Patientrapporterede indikatorer 

3. Reduktion af 
indberetningsopgave 

4. Kobling af biokemi til databasen 

5. Databasen bør redefinere 
indsatsområdet for kvalitets-
udviklingen, så bagvedliggende 

diagnoser og den før-
dialysekrævende tilstand også 
kan monitoreres. Omlægning til 
fuld datafangst anbefales først. 

1. Vi finder det vigtigt at bevare 
databasens nuværende indhold til 
fortsat kvalitetsmonitorering, men 
derudover er vi helt enige i 

evalueringen. I øvrigt ligger 
evalueringen helt i tråd med 
ønsket om at oprette Dansk 

Register for Kronisk 
Nyresygdomme 

2. Helt relevant kritikpunkt. Vi 

inkluderer gerne dette i vores 
allerede eksisterende samarbejde 
med patientforeningen 

3. Helt relevant kritikpunkt. Der 
henvises til øvrige steder i 
høringssvaret, hvor 
problematikken er kommenteret 

4. Vi har i årevis haft en ønske om 
kobling af biokemi, men det ligger 
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uden for vores råderum at ændre 
på dette.   

5.  Dette vil kunne opnås ved 
oprettelse af Dansk Register for 
Kronisk Nyresygdomme, hvilket vi 
støtter 

Angivelse af kategori og 
begrundelse 

3 
Store omlægninger, der kræves og 
nuværende udbytte er ret lille, dvs 
det er nødvendige omlægninger for 

at sikre relevans 
 

Vi er ikke enige i den lave vurdering, 
og vi mener ikke, at udbyttet er lille. Vi 
er helt uenige i, at der stilles 
spørgsmålstegn ved databasens 

relevans. 
Formentlig skyldes den lave vurdering, 
at anvendelsen af kvalitetsdata ikke er 
synlige for evalueringsgruppen, men 
som det fremgår af ovennævnte 
eksempler, så anvendes data ofte både 

internt på afdelingen og internt i 

regionen, ligesom data anvendes af 
sygehusplanlæggere og øvrige 
administratorer. 
Vi er ikke afvisende overfor omlægning 
og bidrager gerne hertil i et 
samarbejde med RKKP. 

Evt argumenter for at 
placere database i anden 
kategori. 

Databasen er på vippen til kategori 
4 pga manglende udbytte og store 
udviklingskrav. Databasen indgår i 
et velfungerende europæisk 
samarbejde og det trækker op. 

Som nævnt andre steder i 
høringssvaret er vi ikke enige i, at der 
er manglende udbytte. 
Specialets deltagelse i international 
forskning og kvalitetskontrol er 

afhængig af tilgængelige data. 
 
Vi er enige i, at databasen har stort 
udviklingspotentiale, og det synes vi, 

man skal udnytte positivt. 

 
 
 
Samlet set kan vi ikke tilslutte os den lave evaluering af databasen, hvilket vi har argumenteret for og 
eksemplificeret ovenfor. 
 

Vore primære ankepunkter er følgende: 
1. Data bruges i den kliniske hverdag  
2. Data har været anvendt til dokumenterbar kvalitetskontrol, kvalitetsforbedringer og 

kvalitetsudvikling i afdelingen 
3. Data anvendes i forskning mhp at sikre bedre behandlingsresultater for nuværende og fremtidige 

patienter 
4. Data anvendes af Regionens planlægning af sundhedsvæsnets struktur og den økonomiske 

prioritering 
5. Krav om dataindsamling og anvendelse heraf fremgår af bemærkninger til Sundhedsloven 
6. En del af de fremsatte kritikpunkter som fx datafangst og datalevering, som ligger uden for vores 

råderum, men bør løses. Efter vores mening bør det medføre initiativer til at løse 
problematikkerne i stedet for en lav evaluering. 

 

 
 
Med venlig hilsen 
Speciallægerne ved Nyresygdomme, 
Aarhus Universitetshospital 
v/ 
ledende overlæge 

Stinne Kvist 
Tlf. 4046 0339 


