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Indledning
Denne præsentation af databasernes prioritering er foreløbig. Den er gennemgået af
prioriteringsprojektets auditgruppe1, inden projektets følgegruppe har fået muligheden for at
forholde sig til konklusionerne på auditgruppens arbejde. Efterfølgende er materialet sendt i
bred høring. I samme periode vil databaser, der foreslås bragt til ophør i nuværende form, blive
hørt.
I høringsfasen vil alle parter have mulighed for at bidrage med supplerende oplysninger, der vil
blive inddraget i klargøring af endelige indstillinger til bestyrelsen.
Beslutning omkring midler til databasernes drift træffes af RKKP's bestyrelse.
Rapporten indledes med kort beskrivelse af baggrund, formål og metode. Herefter følger
konkrete resultater af auditering af eksisterende databaser og indstillinger vedr. nyansøgende
databaser og afdækning af mulige manglende databaser. Herefter følger beskrivelse af den
videre proces og afslutningsvis en samlet kommentar ved auditgruppen omkring forudsætninger
ved prioritering.

Baggrund og formål
Hvert tredje år prioriteres alle kliniske kvalitetsdatabaser af RKKP mhp. at understøtte, at der
opnås fuldt fagligt udbytte af databaserne - herunder relevant faglig og ledelsesmæssig
opfølgning på resultaterne.
Første trin i prioriteringsprocessen har været at auditere alle nuværende kliniske
kvalitetsdatabaser. Formålet var at identificere, om databaserne har et relevant formål,
dækning, sammensætning af styregruppe og opdateret indikatorsæt. Desuden var der
opmærksomhed på, om databaserne har haft dokumenterbar effekt på kvaliteten og har
sandsynliggjort, at de vil kunne bidrage til yderligere kvalitetsudvikling.
Andet trin i prioriteringsprocessen var at vurdere ansøgninger om etablering af nye kliniske
kvalitetsdatabaser.
Resultatet af auditering af etablerede databaser og vurdering af nyansøgende databaser
foreligger i indeværende rapport (incl. tilgængelig bagvedliggende materiale).

Metode
Prioriteringsprocessen er foregået forskelligt – afhængig af, om der var tale om auditering af de
nuværende databaser eller gennemgang af ansøgninger om at etablere en ny klinisk
kvalitetsdatabase.

Nuværende kliniske kvalitetsdatabaser
En auditgruppe sammensat af fem database-styregruppemedlemmer under ledelse af tidl.
cheflæge Hans Peder Graversen blev nedsat. Auditgruppen varetog gennemgangen og
auditeringen af alle nuværende kliniske kvalitetsdatabaser. Auditeringen blev foretaget på
baggrund af oplysninger leveret af databaserne, oplysninger fra de faglige selskaber og
regionerne samt oplysninger leveret af RKKP's Videncenter.
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Sammensætning af følge– og auditgruppe fremgår af bilag 5
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Styregrupperne i alle nuværende databaser blev bedt om at udfylde et oplysnings- og
scoringsskema indeholdende spørgsmål vedr. databasens bidrag til kvalitetsudvikling,
indikatorsættets struktur og opdatering, styregruppens sammensætning, alvorsgrad og ønsket
om at inddrage patientrapporterede oplysninger i databasen (se bilag 2). Disse oplysninger var
til rådighed for auditgruppen sammen med de seneste tre udgivelser af årsrapporter.
Beslutning om indholdet, som skulle danne baggrund for prioriteringen af databaserne, blev
taget af en følgegruppe bredt sammensat af repræsentanter fra Sundhedsdatastyrelsen,
Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, regionerne, De Lægevidenskabelige
Selskaber, øvrige faglige selskaber, Patientforeningerne, Medicinrådet og RKKP's Videncenter.
Supplerende information blev indhentet fra de faglige selskaber og de fem regioner. De faglige
selskaber forholdte sig til, om de kunne bakke op om driften af databasen. Regionerne gav
tilbagemelding omkring eventuelle mangler ift. indberetning/dækningsgrad, og om de
vurderede, at de kunne sikre opfølgning på resultater (såvel ledelsesmæssigt som fagligtklinisk).
Læs mere om auditeringsmetoden i framework og procesplan her.
Jf. framework var oprindelig plan at inddele eksisterende databaser i følgende kategorier:
1. Databaser, der er eksternt påkrævet i det danske sundhedsvæsen i den nuværende form
2. Databaser, der er eksternt påkrævet i det danske sundhedsvæsen - og vil skulle udvikles
for at kunne levere relevant udbytte
3. Databaser, der er relevante i det danske sundhedsvæsen i nuværende form
4. Databaser, der er relevante i det danske sundhedsvæsen, hvis der sker nødvendig
udvikling
5. Databaser, der i nuværende form ikke synes relevante og hvor krav om udvikling for at
sikre relevans vanskeligt kan imødekommes
Ifm. auditering viste det sig, at stort set alle databaser fordelte sig i kategorierne 2 og 4 – og
inddeling efter andre kriterier blev således nødvendig.
Auditgruppens konklusioner udgjorde grundlaget for, at databaserne i stedet kunne prioriteres i
følgende kategorier:
1. Databaser med relevant dækning, sammensætning af styregruppe 2 og opdateret
indikatorsæt. Databasen har haft dokumenterbar effekt på kvaliteten og har
sandsynliggjort, at den vil kunne bidrage til yderligere kvalitetsudvikling - og
udviklingsbehov vil kunne tilfredsstilles via tilpasninger inden for almindelig løbende
drift/vedligehold af databasen
2. Databaser med relevantdækning, sammensætning af styregruppe 2. Databasen har haft
dokumenterbar effekt på kvaliteten og har sandsynliggjort, at den vil kunne bidrage til
yderligere kvalitetsudvikling – fuld udbytte af databasen forudsætter flere mindre
tilpasninger eller enkelte større udviklingstiltag ud over almindelig drift/vedligehold af
databasen
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Det er ikke nødvendigvis i alle databaser, hvor styregruppen er tværfagligt sammensat samt har
patientrepræsentation. Hvis databasen har bidraget til kvalitetsudvikling, er styregruppesammensætningen vurderet
mindre væsentlig. Det fremgår af auditskemaer om databasernes styregrupper er relevant sammensat givet
prioriteringskriterier.
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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.
4. Databaser har enten brud på bekendtgørelseskrav og/eller kan ikke dokumentere, at de
kan bidrage til kvalitetsudvikling/løfter væsentlig monitoreringsopgave.
Samt 'Uden for kategori':
Databaser, der lige er gået i drift, endnu ikke er reelt RKKP-støttet eller er mødt af større
udviklingskrav, hvor konklusion ikke foreligger.
For alle databaser gælder, at de har relevant formål, hvilket er som forventet givet den
omfattende godkendelsesproces alle databaser er igennem v/Sundhedsdatastyrelsen.
Svarende til beslutning i følgegruppen skete inddelingen af databaserne med fokus på
efterlevelse af overordnet formål (kvalitetsudvikling), opfyldelse af bekendtgørelseskrav med
samtidig politisk/administrative fokus samt inddragelse af følgende kriterier – også kaldet 'det
afgrænsede scoringsredskab' bl.a. indeholdende udvalgte punkter fra det oprindelige
scoringsredskab:
o
o
o
o
o

Tværfaglighed i styregruppe (0-1 point)
Klart evidensgrundlag for databasen/databasens indikatorsæt (0-3 point)
Indikatorernes udformning og relevans (0-3 point)
Indikatorernes afspejling af tværfaglig, -disciplinær og –sektoriel indsats (0-3
point)
Patientrepræsentation (0-3 point)

Kriterierne var udvalgt, da det blev vurderet at være forudsætning for databasens fortsatte drift
og udvikling. Der er glidende overgang fra en kategori til den næste, hvor forskellige forhold
omkring databasen kan pege i forskellig retning. Det er helhedsvurderingen, der har medført
kategoriseringen – og ikke enkeltelementer som f.eks. scoring på det fulde eller afgrænsede
scoringsredskab, graden af tværfaglighed, tilstedeværelse af opdateret af evidensgrundlag,
anvendelse af databasens resultater til kvalitetsudvikling/forskning. Politisk/administrative fokus
har ligeledes været inddraget. Begrundelse for kategorisering fremgår eksplicit af auditskemaet.
Samme kriterier er anvendt på alle databaser uanset, om databaserne er eksternt påkrævet
eller ej. Ingen kriterier er vægtet højere end andre. Der er tale om en helhedsvurdering af hver
enkelt database.
Resultatet af prioriteringen fremgår i afsnittet Prioritering af nuværende databaser

Prioritering af nuværende databaser
Alle databasers formål blev vurderet relevante. Alle databaser havde opbakning fra de faglige
selskaber, og det blev vurderet, at alle databaser havde overvejende opbakning fra regionerne.
Fordelingen af databaser blev således:
Kategori 1
Kategori 2

22
19
5

Kategori 3
24
Kategori 4
8
Kan ikke vurderes på nuværende grundlag (uden for kategori) 10
Databaser, der er godkendt i skrivende stund og ikke auditeret 3

I kategorisering af databaser er inddraget nuværende driftsstatus – og forventninger til
kommende driftsstatus.
Inddeling af kategorier er sket på baggrund af en samlet vurdering af databaserne inddragende
alle oplysninger fremkommet i prioriteringsprocessen. Auditskemaer med udvalgte oplysninger
og baggrund for kategoriseringen kan tilgås her:
https://drive.google.com/drive/folders/19rPfioMwPa4kK78glxOTaykgjVIKeAo1. Skemaerne er
fordelt på kategorierne. Oversigt over fordeling af databaser er indsat som Bilag 1.
Skemaerne er arbejdsdokumenter – der er tale om materiale, der har stikords- og notepræg.
Evt. spørgsmål, kommentarer og eller supplerende/korrigerende oplysninger kan rettes til
fagligkvalitet@rkkp.dk
Det skal bemærkes, at alle databaser har bidraget betydningsfuldt inden for deres respektive
områder. Placering i de lavere kategorier er udtryk for en vurdering af muligheder for fremtidige
bidrag til kvalitetsmonitorering og -udvikling og ikke en underkendelse af hverken de opnåede
resultater eller databasens styregruppe hidtidige indsats.
Betydning af udvikling
Flere databaser er i gang med større udviklingsprojekter, hvor betydning for kommende
driftsstatus ikke står klart.
Her er i kategorisering sket en afvejning af:




Status for udviklingsprocessen
Forventede resultater af udviklingen
Nuværende driftsstatus uagtet udvikling

Det fremgår af de enkelte auditskemaer, hvordan disse forhold konkret er afvejet for de enkelte
databaser i kategorisering.
Samtidig fremgår af feltet "Evt. argumenter for at placere database i anden kategori" om, der
kunne opnås andet resultat ved anden afvejning.
Årsager til driftsstatus
Databaserne er vurderet på deres bidrag til kvalitetsudvikling og evne til at bidrage til
kvalitetsudvikling. Eventuel mangel på bidrag til kvalitetsudvikling kan skyldes forhold uden for
databasens styregruppes kontrol, f.eks. manglende indberetning fra regionerne, manglende
ledelsesopfølgning, utilstrækkelig support fra RKKP's Videncenter.
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.
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Klarlægning af handlemuligheder
I kommentarerne har sekretariatet og auditgruppen bestræbt sig på, at gøre det klart for
databaserne, hvad der skal til for at rykke op – og også hvordan det undgås at rykke ned i
kategorierne. Dette for at give databaserne bedre muligheder for at imødekomme de krav, der
stilles forventeligt også i kommende prioritering. Nogle faktorer er uden for databasens kontrol
jf. afsnittet forudsætninger for prioritering.

Særligt om kræftdatabaser
Kræftdatabaser er regnet for eksternt påkrævet – der er taget stilling til databasernes
driftsstatus og udviklingsbehov på lige niveau med øvrige databaser jf. ovenfor.
Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med høring i følgegruppen fremført følgende omkring
kræftdatabaserne:
Etablering af kliniske kvalitetsdatabaser for de enkelte kræftsygdomme har været et stort
fremskridt ift. kvalitetsudvikling indenfor de enkelte områder. Mange af dem er koblet til en
forskningsdatabase, der blandt andet bruges i forbindelse med kliniske studier og lignende. Det
er dermed på grundlag af de kliniske kvalitetsdatabaser og forskningsdatabaserne, at en meget
stor andel af den danske kliniske kræftforskning foregår. Som en del af forarbejdet til Kræftplan
IV anbefalede Sundhedsstyrelsen, at dataanvendelsen på kræftområdet burde styrkes og
udvikles. Det blev anbefalet at inddragepatientrapporterede oplysninger samt at øge
registreringen og brugen af data på tværs af sektorer og dele af patientforløbet. 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. Som led heri fik RKKP i regi af Kræftplan IV
ligeledes midler til at udvikle og ensrette de landsdækkende kliniske retningslinjer inden for
kræftområdet. Sundhedsstyrelsen er 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.

Krav om godkendelse
Al fortsat RKKP-prioritering af databaser forudsætter, at de har godkendelse ved
Sundhedsdatastyrelsen.

Nye databaser
RKKP har modtaget i alt 23 ansøgninger om etablering af nye kliniske kvalitetsdatabaser. Alle
områder/databaser blev gennemgået af sekretariatet og formand for auditgruppen Hans Peder
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Graversen og blev vurderet ud fra samme metode: Screening af områderne/databaserne ift. om
de ville kunne leve op til krav fastsat i bekendtgørelsen (se bilag 3). Såfremt dette var tilfældet,
blev alle områder/databaser fagligt vurderet på baggrund af antal deltagende
behandlingsenheder, volumen, tværfaglighed, tværsektorialitet, PRO/patientinddragelse,
forskningspotentiale og indberetningsopgave.
De 22 nyansøgende områder/databaser er blevet fordelt i en række kategorier. Detaljeret
begrundelse for placering fremgår af bilag 4.
Bemærk, at anbefaling sker på baggrund af vurdering af indhold af ansøgning. Forud for
endelige indstillinger vil skulle ske en indbyrdes prioritering af områderne.


Databaser, der vurderes umiddelbart faglig relevante på niveau med RKKP's øvrige
databaser – og det vurderes, at de kan prioriteres i det omfang, at de kan opnå
godkendelse ved Sundhedsdatastyrelsen forud for idriftsætning:
1. Dansk epilepsi database
2. Familiær Hyperkolesterolæmi (DFH)
3. Dansk Venøs Tromboemboli Database (ansøgning er modtaget efter
følgegruppens høringsfrist, hvorfor der tages forbehold for deres udtalelse)



Databaser, der vurderes at kunne blive faglig relevante – endelig vurdering bør afvente
bedre beslutningsgrundlag, hvor der anbefales understøttelse af udarbejdelse af
dokumentalistrapport, afgræsning af population og afklaring af datakilder (Frem mod
endelig indstilling vil skulle ske en prioritering af disse):
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Databasen for thyreoideasygdomme
Database for ældre og skrøbelige patienter
Dansk Psoriasis database
Aldersrelateret retinal degeneration (primært AMD)
Dansk register for funktionelle lidelser, DAREFU
Tværsektoriel database for gravide og børn eksponeret for
afhængighedsskabende medicin og/eller rusmidler
10. Rygestopbasen
11. Dagkirurgisk database (DDD)


Databaser, der vurderes at kunne have relevant genstandsfelt– og det vurderes videre,
at monitorering kan ske via eksisterende databaser, hvor det afventes, at bestyrelsen
sikrer midler til, at RKKP's Videncenter og de pågældende databaser kan gå i dialog med
fagfolk bag databaserne:
12. DBCG-DCIS
13. Dansk register for kronisk nyresygdom



Databaser, der ikke vurderes at burde iværksættes på nuværende grundlag
14. Kontaktlinserelateret keratit
15. Hovedpine database
16. ERCP database
17. Medfødt hjertesygdom
18. Landsdækkende database for elektrodiagnostisk undersøgelse af patienter med
nerve- og muskellidelser
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19. Dansk kvalitetsdatabase for kønsidentitet
20. Dansk Hydrocefalus Database


Uden for kategori, hvor endelig indstilling afventer
21. Analcancer
22. Dansk Hjertestopregister, DHSR
23. Psykologidatabasen

Bemærk: Al prioritering af nye databaser forudsætter, at de opnår godkendelse ved
Sundhedsdatastyrelsen.

Implikationer af prioritering
Hvis databaser placeret i kategori 4 besluttes bragt til ophør, vil der kunne
forventes ansøgninger om nyetablering af flere databaser på de områder, som er
dækket af de nuværende databaser. F.eks. en bredere dækkende database for
hovedtrauma, mere målrettet database for anæstesi og mindre indberetningstung
database for frakturer.
Det bør holdes for øje i vurdering af økonomiske konsekvenser af prioriteringen.

Områder, der vurderes med fordel at kunne dækkes af en
database
Følgegruppen har peget på følgende områder til evt. dækning af database:




Osteoporose (selvom det er delvist inkluderet i hoftebrud-registret)
Behandling af smerter
Sepsis

Derudover er jf. gennemgangen af eksisterende databaser peget på en række
nuværende databaser, hvor auditgruppen vurderer det evt. relevant med en
database, der dækker på anden vis:




Hovedtraume
o Den nuværende database for hovedtraume er vurderet at være for
smal, da den kun dækker højt specialiseret rehabilitering – hvor
behandling af hovedtraume generelt vurderes relevant.
Anæstesi
o 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

Slutteligt er i regi af Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien konstateret, at
angst er højvolumen-område p.t. ikke dækket – hvor evt. kommende psykologdatabase også
kan tænkes ind i monitorering.
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Givet de mange udviklingskrav i eksisterende databaser og ansøgninger om etablering af nye
databaser har sekretariatet ikke vurderet det relevant at afdække yderligere behov for
databaser.

Videre proces og opsamling på høringsprocesser
Proces frem mod endelig prioritering er:

Sept.
Rapporten til godkendelse i auditgruppen – og
opdateres herefter i sekretariatet/ved formand
Rapporten inkl. auditskemaer til kommentering i
Følgegruppen
Møde i RKKP-bestyrelsen, hvor der bl.a. drøftes
holdning til databaser, der dækker højt
specialiseret behandling
Fremsendelse af opdateret udgave af rapporten,
hvor anbefalinger vedr. nyansøgende databaser
fremgår
Sekretariatet opdaterer
rapporten/baggrundsmateriale
Formænd for databaser i kategori 4 tilbydes
møder med RKKP's Videncenter i
høringsperioden
Rapporten inkl. auditskemaer er i bred høring
Møde i auditgruppen mhp. gennemgang af
høringssvar.
Opdateret rapport inkl. høringssvar fremsendes
til fagligt råd/bestyrelsen
Fælles møde ml. bestyrelsen/fagligt råd
Bestyrelsesmøde mhp. prioritering

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

17.-23.9
24.9-8.10

26.9

27.9

8.-9.10

9.10
9.10-6.11
7.11
12.11
18.11

Berørte databaser orienteres om beslutning

20.1
Ultimo
januar

Sideløbende med denne proces vil ske en afklaring af økonomien ved drift/udvikling og
etablering af databaser sv.t. anbefalinger.
Bemærk processen er justeret for at give plads til fælles møde mellem bestyrelsen og fagligt
råd som anbefalet af følgegruppen for projektet.
Opfølgning på høring
I forbindelse med høring i følgegruppen (24.9-8.10.2019) blev modtaget høringssvar fra
gruppens repræsentanter fra:






Regionerne
Danske Patienter
Sundhedsstyrelsen
Medicinrådet
Kommunernes Landsforening

På den baggrund er foretaget en række justeringer i rapporten. Der er fremsendt kommentarer
til enkeltdatabaser – de er indsat i auditskemaerne for de eksisterende databaser. Det skal
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understreges, at oplysningerne ikke forelå, da auditgruppen leverede deres udtalelse, der
fremgår af samme skemaer.
Sundhedsstyrelsen har en række kommentarer til områder, hvor der søges om nyetablering af
databaser. De ikke medført en omkategorisering af disse databaser på kort sigt og er indsat i
bilag 4. Kommentarerne vil blive inddraget i udarbejdelse af endelig indstillinger vedr. disse
databaser. Indstillingerne vil også blive baseret på fagligt råd og bestyrelsens stillingtagen til
databaserne på møde i nov. 2019.
Opfølgning på aktuel høring
Alle høringssvar, der modtages i høringsperioden 9.10-6.11.2019 vil indgå i det endelige
materiale, der forelægges fagligt råd og bestyrelsen. Auditskemaer opdateres ikke i
høringsperioden, hvor der vil ske samlet opdatering efter 6.11.2019.

Forudsætninger for prioritering
Auditgruppen har flere gange i arbejdet med prioritering af enkelt databaser måttet konstatere,
at flere forhold af betydning for drift og dermed prioritering af databaser er uden for
databasernes styregruppes kontrol – og går igen på tværs af flere databaser.
Auditgruppens opdrag har været fokus på databasernes drift og funktion – og dermed har
årsager til udfordringer og dysfunktioner været uden betydning for konklusion.
Auditgruppen har forsøgt at holde opdraget for øje. Det anbefales imidlertid, at der i prioritering
er opmærksomhed på, at mens styregrupperne har afgørende betydning for databasens drift,
så afgør de ikke resultatet alene.
De væsentligste afhængigheder har i de senere år været:
 Support fra RKKP's Videncenter
o Det står klart efter prioritering, at RKKP's Videncenter ikke har leveret sv.t.
driftskrav eller har kunnet følge med udviklingsbehov i databaserne i de seneste
år, hvor kravene til databaserne både fra godkendelsesmyndigheder, regionerne
og databasernes styregrupper - og også fra RKKP's Videncenter selv - er blevet
større. Eksempler på manglende support:
 Der er flere databaser, der kan demonstrere klargjorte opdaterede
indikatorsæt, der ikke er blevet implementeret i databasen af RKKP's
Videncenter.
 Manglende implementering af nye datakilder (f.eks. laboratoriedata og
receptdata) i databaserne (se dog også nedenfor om mangelfulde data i
disse datakilder fra regionerne)
 Manglende opsætning af resultater til løbende afrapportering i fast format
 Regionernes indsats
o Sikring af data – flere af databaserne mangler data fra regionerne. Primært fra
Region Hovedstaden og Region Sjælland ifm. indførsel af Sundhedsplatform –
der er også andre eksempler, hvor regionerne ikke sikrer den manuelle
indberetning og ikke har understøttet aflevering af data fra EPJ-systemer og/eller
regionernes aflevering af data til centrale registre, der skal anvendes af
regionerne
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Opfølgning på resultaterne – flere databaser har år efter år dokumenteret
utilfredsstillende kvalitet, hvor de ikke selv har forudsætningerne for at løfte
kvaliteten og hvor der ikke er fulgt op fra ledelsens side
Flere parter
o Prioritering har vist, at databaser, som er blevet bedt om at udvikle indikatorer
baseret på PRO-data, venter på 4. år på sikring af disse PRO-data. Dette på
baggrund af (relevante) fællesregionale/nationale beslutninger om at data skal
sikres via patientadministrative systemer – og efterfølgende meget langsom
implementering af fællesregionale skemaer.
o Tværsektorialitet: Flere databaser burde dække tværsektorielt (kommuner,
almen praksis og privatpraktiserende) – det er svært, når data fra både almen
praksis og kommunerne så vanskeligt lader sig samle.
o I flere år er konstateret, at kræftdatabasernes dækning af den onkologiske
behandling er utilstrækkelig – her savnes koordineret indsats for at sikre data
Sundhedsdatastyrelsen
o En godkendelsesproces, der har gjort det svært for databaserne agilt at tilpasse
sig nye krav og ønsker
o Omlægning af LPR – og foreløbig 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.
o





Det har været vanskeligt at skulle lægge kritisk vinkel på databaserne drift, når baggrund for
nogle væsentlige driftsudfordringer skyldes komplekse sammenhænge.
Når det er skrevet, er i auditering blevet klart, at der er udviklingsbehov, der i høj grad peger
på de faglige styregrupper og de selskaber, de er forankret i:
 behov for opdateret afdækning af evidensgrundlag for valg af indikatorer
 behov for dynamisk udvikling i flere databaser – og klar fortolkning af resultater
 behov for øget fokus på kvalitetsudviklingspotentiale i udvikling af indikatorer
 behov for øget tværfaglighed – for mange databaser har oplyst at være tværfaglige
uden at det kan spores i styregruppens sammensætning eller indikatorsæt
 behov for at flere databaser er bedre med i aktuel proces med at sikre flere
patientrepræsentanter i styregruppen
Konklusion
Auditgruppen finder det relevant, at alle databaser gennemgås af eksterne parter i forbindelse
med prioritering – mange gode og relevante udviklingsmuligheder identificeres. Det bør dog
overvejes, om der vil være mere udbytte på kort sigt i at sikre opfølgning på nogle af de
generelle forhindringer for god databasedrift, som er uden for databasernes styregruppers
kontrol og kræver koordineret indsats fra alle parter involveret i drift af databaser.

Anbefalinger til afslutning af prioriteringsproces og
kommende prioriteringsrunder
Der kan ikke konkluderes endnu på prioriteringsprocessen og de anvendte metoder til
afdækning af databasernes driftsstatus og udviklingsbehov – da resultatet af processen først vil
stå klart i januar 2020.
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Dele af auditgruppen har nogle anbefalinger til afslutning af indeværende proces og kommende
prioriteringer og gennemgange af databaser
Anbefaling til udmøntning af prioritering:




Krav til styregruppe om udvikling og generel tilpasning skal være explicit - særligt
forventet tidsramme
o Det har betydning for kommende vurderinger, at det står klart hvilke krav, der
kan forventes indfriet – derudover er der eksempler på udvikling, der har trukket
ud i årevis.
Klare forventninger og krav til alle databasers styregrupper f.eks. i form af en tjekliste
(f.eks. opdateret evidensgrundlag, bredt sammensat styregruppe,
patientrepræsentanter)

Anbefalinger til oplysninger, der systematisk bør foreligge om databaserne forud for kommende
gennemgange:






Entydig definition af tværfaglighed (er det repræsentation i styregruppe og/eller
tværfaglige indikatorer/data?)
Komplethed og dækning af databaserne
o I hvilket omfang overholder databaserne kravet om indberetning fra alle
relevante behandlingssteder? (sygehuse/praksis/kommuner mv)
o Klar beskrivelse hvis nogle regioner ikke understøtter indberetning – af
tekniske eller organisatoriske årsager.
Eksempler på læring ud fra forskelle på tværs af afdelinger og regioner
Hvilken tidskadence er aftalt med styregruppen ift. udvikling jf. anbefaling ovenfor?

Derudover står auditgruppen til rådighed for input, når metoder anvendt i prioriteringen skal
evalueres herunder scoringsværktøjet.
Derudover er ifm. høring i følgegruppen fremsat følgende anbefalinger til prioritering:





sikring af bred opbakning til og forankring af prioriteringskriterier
at der i vurdering af databasernes bidrag til kvalitet anvendes øvrige datakilder,
herunder fx dataudtræk fra de landsdækkende sundhedsregistre eller de landsdækkende
undersøgelser af patientoplevelser.
at databasernes funktion i monitorering af anvendelsen af (dyre) lægemidler efter
ibrugtagning og muligheder for at understøtte undersøgelse af den forventede effekt
inddrages i vurdering

Samlet materiale
Alt materiale, som har dannet grundlag for prioriteringen, kan tilgås her:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QD3HDUiYJFQ1YivyVpZUNcKjhJ5uJh1R1kiTS3Yiezk/e
dit#gid=614461178
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Bilag 1
Fordeling af eksisterende databaser i kategorier
– kursiveret=eksterne krav til databasens eksistens

Kategori 1
22
Cerebral Parese Opfølgnings Program
Dansk Apopleksiregister
Dansk Blærecancer Database
Dansk Børnecancer Register
Dansk Depressionsdatabase
Dansk Føtalmedicinsk Database
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Dansk Hjertesvigt Database
Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database
Dansk Intensiv Database
Dansk Kolorektal Cancer Database
Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler
Dansk Pancreas Cancer Databasen
Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Dansk Rheumatologisk Database (Danbio)
Dansk Tarmkræftscreenings Database
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud
Dansk Voksen Diabetes Database
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati
og maculopati – DiaBase
Organdonationsdatabasen
RareDis - Database for sjældne sygdomme
Tidlig graviditets- og abort kvalitets database
Kategori 2
19
Akut Kirurgi Databasen
Danish Breast Cancer cooperativ Group
Danish Head and Neck Cancer Database
Dansk Gynækologisk Cancer Database
Dansk HIV Database (DANHIV)
Dansk Hoftealloplastik Register
Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens
Dansk Korsbånd Rekonstruktions Register
Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening
Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening
Dansk Lunge Cancer Register
Dansk Neuro-Onokologisk Register
Dansk Palliativ Database
Dansk register for børne- og unge diabetes
Dansk Renal Cancer Database
Dansk Sarkom Database
Dansk Skulderalloplastik Register
Databasen for Astma i Danmark
Landsregistret Karbase
Kategori 3
24
ADHD
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DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital
Dansk Akut leukæmi Database
Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier
Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom Database
Dansk Fedmekirurgiregister (Dansk Kvalitetsdatabase for Behandling af Svær
Overvægt)
Dansk Hernie Database
Dansk Hjerteregister
Dansk Knæalloplastik Register
Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database
Dansk Lever Galdevejs Cancer Database
Dansk Lymfom Database
Dansk Melanom Database
Dansk Myelomatose Database
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister
Dansk Prostatacancerdatabase
Dansk Testis Cancer Database
Dansk Traumeregister
Dansk Urogynækologisk Database
Databasen for Akutte Hospitalskontakter
Den Nationale Skizofrenidatabase
Myelodysplastisk Syndrom Database
Præhospitalsdatabasen
Sclerosebehandlingsregistret
Kategori 4
8
Danish Ocular Oncology Database
Dansk Anæstesi Database
Dansk Frakturdatabase
Dansk Hovedtraume Database
Dansk Penis Cancer Database
Klinisk database for Non-melanom hudkræft/nyt navn: Hudkræftdatabasen
Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi
National Database for Søvnapnoe
Uden for kategori
10
Ablation.dk - Klinisk Database
Atrieflimren i Danmark
Dansk kvalitetsdatabase for biologisk behandling af inflammatoriske
tarmsygdomme
Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte
Dansk Pacemaker og ICD Register
Dansk Register for Akut Koronar Syndrom
Dansk Retspsykiatrisk Kvalitets Database
Dansk Rygdatabase
Den Danske Database for Hepatitis B og C
Landsdækkende Kvalitetsdatabase for Rygmarvsskadede
Databaser, der er godkendt i skrivende stund og ikke auditeret
3
Biologisk Behandling i dansk dermatologi (besluttet nedlagt i nuv. form)
Dansk Transfusionsdatabase (besluttet nedlagt i nuv. form)
Landsdækkende Database for Geriatri (besluttet nedlagt i nuv. form)
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Bilag 2
Oplysningsskema og scoringsredskab.
Her fremgår oplysningsskema og scoringsredskab, der skal udfyldes ifm. kommende prioriteringsrunde i
RKKP og fremsendes til fagligkvalitet@rkkp.dk senest d. 15. juni 2019 kl. 12.00.
Udfyldelse vil skulle ske ved databasens formand/styregruppe. Databasens RKKP-team står til rådighed for
hjælp i udfyldelse. Hvis der er tvivl om scoring beskrives tvivl i kommentarfeltet.
Vejledning i udfyldelse af scoringsredskab fremgår nederst.
Om scoringsredskabet
Scoringsredskabet anvendes for at få et overblik over status for databasen ift. en række områder, som:


er prioriteret i RKKP's strategi 2019-2022 eller følger af bekendtgørelseskrav



har betydning for databasens drift og potentielt udbytte af resultater.

I scoringsredskabet er fokuseret på områder, der er umiddelbart målbare dvs. ikke alle væsentlige forhold
for drift af databaser er dækket af scoringen.
Overblikket indgår i samlet vurdering af databasen, der foretages af en auditgruppe under ledelse af tidl.
kvalitetschef, cheflæge Hans Peder Graversen og repræsentanter fra databasernes styregrupper.
Scoringen skal udgøre en støtte for auditgruppens arbejde herunder indikator for evt. områder, der skal
fokuseres på i helhedsvurderingen.
Samlet vurdering
Den samlede vurdering sker på baggrund af viden om krav til drift af databaser, databasernes
evidensgrundlag, indikatorsæt, seneste 1-3 årsrapporter samt scoringen.
Den samlede vurdering er herefter grundlag for RKKP-bestyrelsens endelige prioritering af databaser, hvor
indstillinger til prioritering vil være i bred høring. Læs mere her: https://www.rkkp.dk/om-rkkp/drift-ogudvikling/rkkps-prioriteringskoncept/
Scoringen står ikke alene i vurdering af databaser og der er ingen automatik mellem høj/lav score og et
prioriteringsresultat.
Faktorer
For at sikre gennemsigtighed i scoring er valgt at alle faktorer tæller ens i scoringen. Alle faktorer er ikke
lige væsentlige og ikke alle databaser har samme muligheder for at score højt på alle faktorer, ligesom
enkelte faktorer afhænger af omgivelserne og ikke databasens indsats. Der er kommentarfelt, hvor
databasen kan oplyse om sådanne forhold ifm. scoring.
Auditsgruppen vil være opmærksomme på databasernes evt. kommentarer samt forhold, der vil have
betydning for databasens score.
Felter om patientinddragelse og forskningsaktivitet vil blive valideret af RKKP's Videncenter og
styregruppen kan vælge at lade dem stå tomme.
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Oplysningsskema, eksisterende databaser
Databasens navn
Beskriv databasens resultater over de seneste
tre år i forhold kvalitetsforbedring og
udligning af variation mellem afdelinger (ift.
proces- og resultatindikatorresultater) samt
evt. afdækkede strukturelle kvalitetsbrist

I beskrivelse skal fremgå evt. tiltag iværksat
for at forbedre kvaliteten inden for de seneste
3 år
Beskriv hvorledes databasen vil sikre og/eller
understøtte yderligere kvalitetsforbedringer
Angiv evt. vurderede mangler i omgivelsernes
opfølgning på databasens resultater (f.eks.
ønsker til ledelsesopfølgning)
Sæt kryds i evt. udviklingspakker, I vurderer



det relevant, at databasen modtager inden for

Fuld omlægning af database/udvidelse til
nye sektorer

de næste 1-3 år. Nærmere beskrivelse af



Patientrapporterede indikatorer

udviklingspakker kan ses her



Gennemgribende opdatering af

Afkrydsning medfører ikke automatisk



Reduktion af indberetningsopgave

udmøntning – hvor beslutning om databasers



Læring og forbedring (krav om opfølgning

evidensgrundlag/indikatorsæt

udvikling afhænger af RKKP-bestyrelsens

på kvalitetsforskelle f.eks. via kobling til

prioritering.

LKT, fortolkning af årsager et al)

Indsæt link til evidensgrundlag for
databasens
indikatorsæt/dokumentalistrapport
Hvis der ikke eksisterer evidensgrundlag, skal
proces anvendt til udarbejdelse af
indikatorsæt kort beskrives
Er oplysninger på https://www.rkkp-



Ja

dokumentation.dk/ for databasen retvisende?



Nej

Hvis Nej, angiv mangler i dokumentation og
angiv link, hvor retvisende dokumentation af
databasen kan tilgås
Hvis oplysningerne ikke fremgår online, skal
de vedlægges ansøgning
Er der opmærksomhedspunkter ift.
databasens dækning af populationen f.eks.
kendte mangler i inklusion af patientgruppen?
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Scoringsredskab
Scoringskriterium

Udfald – points (sæt kryds)

Indikatorsættet afspejler

Gerne flere krydser

tværfaglig, -disciplinær og –



Tværfaglighed: 1 point

sektoriel indsats



Tværdisciplinær: 1 point



Tværsektoriel: 1 point

Kliniske retningslinjer –
indikatorernes dækning

Evt. kommentarer

Kun ét kryds (gælder alle følgende spørgsmål)


Ingen fundne kliniske retningslinjer afspejles i databasens
indikatorer: 0 point



Kliniske retningslinjer findes, men dækker ikke det samlede
forløb og er ikke koblet til indikatorerne: 1 point



Der findes kliniske retningslinjer, der dækker hele
behandlingsforløbet, men indikatorsættet dækker ikke alle
relevante tiltag: 2 point



Kliniske retningslinjer og indikatorer er fuldt dækkende og
integrerede: 3 point

18

Indikatorsættets udformning



og relevans

Kun enten struktur, proces eller resultat
dokumenteres/måles: 0 point



Mindst to af de følgende: struktur, proces og
resultatindikatorer måles, men evidensunderlaget og
indikatorsæt er ikke opdateret/ revideret inden for de sidste
tre år: 1 point



Mindst to af de følgende: struktur, proces og resultat måles,
med opdatering af evidensgrundlag/justering af indikatorer
inden for tre år: 2 point



Indikatorsættet dækker struktur, proces og resultat og samt
opdatering af evidensgrundlag/justering af indikatorer inden
for seneste tre år: 3 point

PRO data i indikatorsættet



Databasen har ikke PRO-data og angiver ikke planer om at få
PRO-data på behandlingsområdet: 0 point



Databasen er i gang med at undersøge muligheden for at
anvende PRO-data: 1 point



Databasen har udviklet målepunkter, men endnu er PRO-data
ikke iværksat (hvilket kan skyldes tekniske og IT-mæssige
hindringer): 2 point



Databasen inkluderer PRO-data: 3 point
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Indberetning af data



Databasen er baseret på delvis/fuld manuel indberetning,
herunder dobbeltregistrerede data, og der er tale om et
betydeligt antal variable (flere end 7) og/eller patienter (flere
end 500 per år): 0 point



Databasen er baseret på få variable (mindre end 7) som
indtastes manuelt, men der er tale om få patienter (færre
end 500) per år: 1 point



Databasen er under omlægning til fuld datafangst, men
afventer teknisk løsning/IT-assistance: 2 point



Databasen er baseret udelukkende på datafangst/andre
eksisterende datakilder evt. suppleret med manuelt
indberettede data som ikke registreres andre steder: 3 point

Løbende afrapportering



Der er ingen løbende afrapportering: 0 point



Databasen ikke sat op i fast afrapporteringsformat, men
løbende afrapportering foregår til klinikken på anden vis: 1
point



Løbende afrapportering på anden vis, og databasen afventer
opsætning i fast afrapporteringsformat, KKA: 2 point



Databasen er sat op i fast afrapporteringsformat (KKA): 3
point

Patientinddragelse i



Ingen patientrepræsentant i styregruppen: 0 point

styregruppen



Databasen arbejder på at få patientrepræsentation: 1 point



En patientrepræsentant i styregruppen: 2 point



To patientrepræsentanter, hvor begge er tilmeldt eller har
gennemgået kursus hos RKKP: 3 point.
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Databasen dækker hele



behandlingsforløbet af
sygdomstilstand

Databasen dækker kun et afgrænset behandlingstilbud: 0
point



Databasen dækker flere behandlingstilbud, men ikke alle
indgår: 1 point



Det samlede behandlingstilbud i behandlingssektoren indgår:
2 point

Anvendelse af data til



Behandlingstilbud i flere sektorer indgår: 3 point



Ingen ansøgninger om forskningsadgang til databasen i

forskning

2018-19: 0 point


1-2 ansøgninger om forskningsadgang til databasen i 201819: 1 point



3-6 ansøgninger om forskningsadgang til databasen i 201819: 2 point



Mere end 6 ansøgninger om forskningsadgang 2018-19: 3
point

Grad af alvorlighed



Forebyggelse/diagnostik og behandling på sygdomsområdet
anses for uden betydning for befolkningens helbredstilstand:
0 point



Fravær af forebyggelse/diagnostik og behandling medfører
funktionsnedsættelse: 1 point



Fravær af forebyggelse/diagnostik og behandling medfører
svær funktionsnedsættelse/invaliditet: 2 point



Fravær af behandlingsindsatsen medfører død af
sygdommen: 3 point
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Scoringsvejledning til databasernes scoringsredskab

Dette er en vejledning til udfyldelse af scoringen af databaser som et led i prioriteringsprocessen.
Vejledningen indeholder beskrivelser af idealdatabasen ud fra 10 kriterier. Til hvert kriterium er det
muligt at score fra 0 til 3 point.
I scoringsredskabet er det muligt at kommentere på egen scoring, såfremt der er supplerende
oplysninger, som styregruppen finder relevant i forbindelse med en helhedsvurdering af databasen.
1) Tværfaglig, -disciplinær og –sektoriel:
Databasen scores i forhold til indikatorsættets afspejling af tværfaglig, -disciplinær og/eller –sektoriel
indsats.
Den ideale database er baseret på sundhedsfaglighed med bidrag fra flere sundhedsprofessioner,
herunder læger, sygeplejersker og terapeuter. Tværfagligheden skal kunne aflæses i databasens
indikatorer, hvor omfanget og graden af tværfaglighed bør være dokumenteret.
Tværdisciplinær karakter, repræsenteret ved flere kliniske lægelige specialers indsats (vurdering,
behandlingsdeltagelse, bidrag med data) skal kunne aflæses i databasens indikatorer.
Behandlingsindsatsen i almen praksis/privat praktiserende, hospitalssektor og kommunalsektor skal, når
det er relevant for helheden i patientforløbet og for de opnåelige resultater, kunne aflæses i databasens
indikatorer, hvor de enkelte sektorers indsats bør dokumenteres med data. Se om patientens eget bidrag
i kriterierne 4 & 7
Pointgivning: Tværfaglighed 0 eller 1; Tværdisciplinær 0 eller 1; Tværsektoriel 0 eller 1. Hver faktor
giver således 1 point. Det er højst muligt at score 3 point.
2) Kliniske retningslinjer – indikatorernes dækning:
Databasen scores i forhold til integration af de kliniske retningslinjer i databasens
indikatorsæt/supplerende opgørelser.
Den ideale database dækker behandlingsforløb og –indsats, hvor der er tilgængelige nationale kliniske
retningslinjer og/eller retningslinjer udgivet af det/de faglige selskab(-er), baseret på evidensen på
området. Evidensen indgår i databasens dokumentalistrapport/anden eksplicit afdækning af
evidensgrundlag. Databasens indikatorer/supplerende opgørelser dækker relevante kliniske retningslinjer
på behandlingsområdet.
Pointgivning: Ingen fundne kliniske retningslinjer bagved databasens indikatorer 0; Kliniske
retningslinjer findes, men dækker ikke det samlede forløb og er ikke koblet til indikatorerne 1; Der findes
kliniske retningslinjer der dækker hele behandlingsforløbet, men indikatorsættet dækker ikke alle
relevante tiltag 2; Kliniske retningslinjer og indikatorer er fuldt dækkende og integrerede 3.
3) Indikatorsættets udformning og relevans:
Databasen scores i forhold til indikatorsættets udformning og opdatering, som regnes for udtryk for
indikatorsættets kobling til gældende evidens.
Den ideale database indeholder indikatorer, der dokumenterer og måler struktur, proces og resultat for
de relevante behandlingsindsatser i patientforløbet. Indikatorsættet revideres/fornyes jævnligt, således
databasen altid fremstår fagligt aktuel og motiverende for kvalitetsarbejde. Hvis der er sket en
gennemgang af evidensgrundlag og indikatorsæt, der ikke har ført til ændringer, regnes det for en
opdatering.
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Pointgivning: Kun enten struktur, proces eller resultat dokumenteres/måles 0; Mindst to af de følgende:
struktur, proces og resultatindikatorer måles, men evidensunderlaget og indikatorsæt er ikke opdateret/
revideret inden for de sidste tre år 1; Mindst to af de følgende: struktur, proces og resultat måles, med
opdatering af evidensgrundlag/justering af indikatorer inden for tre år 2; Indikatorsættet dækker
struktur, proces og resultat og samt opdatering af evidensgrundlag/justering af indikatorer inden for
seneste tre år 3
4) PRO:
Databasen scores i forhold til databasens arbejde med at inkludere PRO i indikatorsættet.
Den ideale database lader patienternes vurdering af opnået helbredssituation/behandlingsresultat indgå
som resultatindikator på behandlingsområdet.
Pointgivning: Databasen har ikke PRO-data og angiver ikke planer om at få PRO-data på
behandlingsområdet 0; Databasen er i gang med at undersøge muligheden for at anvende PRO-data 1;
Databasen har udviklet målepunkter men endnu er PRO-data ikke iværksat (hvilket kan skyldes tekniske
og IT-mæssige hindringer) 2; Databasen inkluderer PRO-data 3.
5) Indberetningsopgave:
Databasen scores i forhold til omfanget af indberetningsopgaven i klinikken.
Den ideale database opnår data vha datafangst/andre eksisterende datakilder evt. suppleret med
manuelt indtastede data, som ikke registreres noget andet sted, således at dobbeltregistrering i forhold
til databasedriften ikke behøver at foregå.
Pointgivning: Databasen er baseret på delvis/fuld manuel indberetning, herunder dobbeltregistrerede
data, og der er tale om et betydeligt antal variable (flere end 7) og/eller patienter (flere end 500 per år)
0; Databasen er baseret på få variable (mindre end 7) som indtastes manuelt, men der er tale om få
patienter (færre end 500) per år 1; Databasen er under omlægning til fuld datafangst, men afventer
teknisk løsning/IT-assistance 2; Databasen er baseret på datafangst/andre eksisterende datakilder evt.
suppleret med manuelt indberettede data som ikke registreres andre steder 3.
6) Løbende afrapportering:
Databasen scores i forhold til hvilken afrapportering, der leveres retur til de indberettende enheder.
Den ideale database har løbende afrapportering til det kliniske miljø, hvorfra data er blevet hentet.
Afrapportering sker månedsvist, kvartalsvist og hvert år (årsrapporten). Der er aftalt fast
afrapporteringsformat.
Pointgivning: Der er ingen løbende afrapportering 0; Databasen ikke sat op i fast
afrapporteringsformat, men løbende afrapportering til klinikken på anden vis 1; Løbende afrapportering
på anden vis og databasen afventer opsætning i fast afrapporteringsformat, KKA 2; Databasen er sat op i
fast afrapporteringsformat, KKA 3.
7) Patientinddragelse:
Databasen scores i forhold til, hvorledes patienter er repræsenteret i databasens styregruppe.
Den ideale databases styregruppe har foruden faglige repræsentanter også patientrepræsentation,
således at patientens synsvinkel og input tilsikres i databasens opbygning og drift.
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Pointgivning: Ingen patientrepræsentant i styregruppen 0; Arbejder på at få patientrepræsentation 1;
En patientrepræsentant i styregruppen 2; Der er to patientrepræsentanter, begge har gennemgået
kursus eller er tilmeldt hos RKKP 3.
8) Databasen dækker hele behandlingsforløbet af sygdomstilstand:
Databasen scores i forhold til graden af dækning af hele behandlingsforløbet.
Den ideale database indeholder og omfatter hele behandlingsforløbet, som en patient med pågældende
sygdom gennemgår. Alle relevante behandlingstilbud skal indgå i databasens indikatorer, hvor
behandlingsindsatsen dokumenteres.
Pointgivning: Kun et afgrænset behandlingstilbud 0; Flere men ikke alle behandlingstilbud indgår 1; Det
samlede behandlingstilbud i behandlingssektoren indgår 2; Behandlingstilbud i flere sektorer indgår 3.
9) Forskningsanvendelse:
Databasen scores i forhold til forskningsaktiviteten på baggrund af databasens data.
Datakvaliteten i den ideale database er høj og data benyttes til klinisk forskning på behandlingsområdet.
Forskningsaktivitet ses omvendt som et godt tegn og karakteristik af en god (komplet og valideret)
database.
Pointgivning: Ingen ansøgninger om forskningsadgang til databasen 0; 1-2 ansøgninger om
forskningsadgang til databasen i 2018-19 1; 3-6 ansøgninger om forskningsadgang til databasen i 201819 2; Mere end 6 ansøgninger om forskningsadgang 2018-19 3.
10) Grad af alvorlighed:
Databasen scores i forhold til alvorsgraden af det sygdomsområde, datebasen dækker.
RKKP's databaser dækker sygdomsområder, hvor behandlingsindsatsen har stor betydning for den
enkelte patients helbredstilstand.
Pointgivning: Forebyggelse/diagnostik og behandling på sygdomsområdet anses for uden betydning for
patientens helbredstilstand 0; Fravær af forebyggelse/diagnostik og behandling medfører
funktionsnedsættelse (forstås som nedsat evne til at fungere såvel fysisk som psykisk) 1; Fravær af
forebyggelse/diagnostik og behandling medfører svær funktionsnedsættelse/invaliditet 2; Fravær af
behandlingsindsatsen medfører død af sygdommen 3.
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Bilag 3
Screeningsværktøj – nye databaser skal have ja i alle
Faktorer (begrundelse for faktor i parentes)

Ja

Nej

Der er tale om alvorlig tilstand – hvor fravær af intervention vil
have alvorlige konsekvenser for patienter (prioriteringshensyn)
Der er mere end 250 patientforløb pr. år eller der er tale om
cancerdatabase eller andre eksterne krav (bekendtgørelseskrav)
Der er dokumenteret bred faglig opbakning til databasen (f.eks.
via allerede etableret styregruppe eller entydig opbakning fra
alle relevante selskaber) ("Relevante faglige selskaber eller
lignende faglige fællesskaber skal have givet tilslutning til
oprettelsen af den kliniske kvalitetsdatabase.")
Der er dokumenteret kvalitetsforskelle/kvalitetsbrist ("Den
kliniske kvalitetsdatabases formål skal være at bidrage til
sundhedsfaglig kvalitetsudvikling")
Der er kliniske retningslinjer eller min. enighed om, hvad der
skal måles på ("Indikatorerne skal belyse relevante kliniske
retningslinjer inden for den kliniske kvalitetsdatabases
område.")
Database skal dække hele populationen (hvis dækket n er
meget forskelligt fra N, bliver den ikke relevant) (bl.a. for at
imødekomme bekendtgørelseskrav "Det skal fremgå klart af den
kliniske kvalitetsdatabases inklusions- og eksklusionskriterier,
hvilken afgrænset gruppe patienter den kliniske
kvalitetsdatabase omfatter, og hvordan denne defineres.")
Det skal kunne sandsynliggøres at data fra hovedparten af N
kan indsamles (dette for at imødekomme: "Den kliniske
kvalitetsdatabase skal dække minimum 90 pct. af den relevante
patientpopulation, der opfylder inklusionskriterierne.")
Der er ingen andre databaser, der allerede dækker eller
meningsfuld kan udvides til at dække området ("Der skal
redegøres for, hvordan den kliniske kvalitetsdatabase supplerer
eller afviger fra øvrige eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser
inden for samme sygdoms- og/eller behandlingsområde.")

Hvis kryds i nej. Angiv hvilken
database(r), der kan dække
tilstanden

Kvalitetsdatabase er bedre alternativ til sikring af kvaliteten på
området end a) lokal kvalitetsarbejde, b) journalaudit og/eller
c) etablering af forskningsdatabaser (prioriteringshensyn)

Hvis kryds i nej. Angiv bedre
alternativ blandt disse tre

Derefter udtalelse, der inddrager:

Antal deltagende behandlingsenheder

Volumen i øvrigt

Tværfaglighed

Tværsektoriel

Pro/patientinddragelse

Forskningspotentiale

Indberetningsopgave

25

Bilag 4
Overblik over nyansøgende områder/databaser - fordeling på kategorier og begrundelse for fordeling.
Database

Begrundelse

Kommentar fremsendt af medlemmer af følgegruppen
8.10.19 ifm. høring

Indstilling: prioriteres i det omfang, de kan opnå godkendelse af Sundhedsstyrelsen
Dansk epilepsi database

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.

Familiær Hyperkolesterolæmi
(DFH)

Database er allerede prioriteret af Sundhedsministeriet –
i opstart. Bør på sigt inddrage almen praksis.

Dansk Venøs Tromboemboli
Database

Der er tale om et ikke-monitoreret
sygdomsområde. Der er mortalitet og blivende
morbiditet, som kan reduceres ved
kvalitetsudvikling. Behandlingsomkostningerne er
store og det er en hyppigt forekommende sygdom
med såvel diagnostiske som behandlingsmæssige
udfordringer. En meget kompetent og bredt
funderet initiativgruppe giver databasen gode
forudsætninger for opstart.

[Medicinrådet mener], at etablering af en klinisk
database til Familiær Hyperkolestolæmi er relevant for
Medicinrådets arbejde.

Indstilling: understøttelse af forberedelse af etablering (udarbejdelse af dokumentalistrapport, afgræsning af population og afklaring af datakilder).
Endelig prioritering afventer
Dansk Psoriasis database
Bredt dækkende behandling af psoriasis, der har været
Medicinrådet mener [..], at det ikke er
efterlyst i tidligere prioriteringsrunder. Der skal være
hensigtsmæssigt, at der nedlægges databaser med
opmærksomhed på dækning af almen
væsentlige data, som f.eks. Dermbio, før et
praksis/privatpraktiserende aktører
hensigtsmæssigt alternativ er besluttet. Derfor bakker
Medicinrådet op om etableringen af Dansk Psoriasis
Der er tale om en påkrævet udvidelse af tidligere
Database
Dermbio-databasen (biologisk terapi), som er blevet
lukket. Dermed bliver antallet af patienter meget stort,
hvilket stiller krav om bred faglig konsensus i
hospitalssektor og praksis/speciallæge sektor.
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Aldersrelateret retinal
degeneration (primært AMD)

Alvorlig tilstand – mangler lidt viden om nuværende
behandlingskvalitet. Det skal afklares i forberedelsesfase
Der er brug for en dokumentalistrapport med
evidensgrundlaget for de indikatorer, der ønskes målt.
SDS bør i forberedelsen ansøges om diagnosekoder for
våd og tør AMD (underlette datafangst via LPR)

Dansk register for funktionelle
lidelser, DAREFU

Lever op til screeningskriterier – brug for mere viden om
dækning
Dette er en helt ny database, som formulerer sit formål
godt. Data via EPJ med supplement af dedikeret
indberetning.

Tværsektoriel database for
gravide og børn eksponeret
for afhængighedsskabende
medicin og/eller rusmidler

Databasen for
thyreoideasygdomme

Lever op til screeningskriterier – brug for mere viden om
data kan sikres

Sundhedsstyrelsen støtter, at der er behov for et
register for funktionelle lidelser. Det er et
område, hvor der har manglet data og viden om
patientgruppen og kvaliteten af behandlingen.
Sundhedsstyrelsen har i 2018 udsendt nye
anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats på
området, og vi forventer i de kommende år en generel
styrkelse af indsatsen på tværs af sektorer
for disse patientgrupper. Samtidigt er vi ved at indføre
nye kodninger på området mhp. at
sikre en mere faglig hensigtsmæssig kodning samt
aktivitets- og kvalitetsovervågning af udredning
og behandling. En national kvalitetsdatabase vil kunne
understøtte denne udvikling.
Sundhedsstyrelsen er enig i indstillingen og
bemærker, at der er brug for data på dette område.

Databasen er født tværsektoriel, hvilket er fremragende.
Der er tale om et væsentligt kvalitetsudviklingsområde.
Styregruppen er imponerende stor og med alle
nødvendige faglige kompetencer. Der er behov for en
opstartsperiode, hvor indsatsen fra RKKP's side også
bliver betydelig, inden en driftsfærdig kvalitetsdatabase
er på plads.
Prioriteret i tidligere runder – og ikke nået så langt i
etablering endnu. Skal klarlægges om der er faglig
opbakning
Det drejer sig om en paraplydatabase med adskillige
velafgrænsede sygdomme med egne behandlingsforløb
og prognose. Kvalitetsmonitoreringen skal være skarpt
motiveret i dokumentalistrapport og den faglige
konsensus skal garantere ensartet og komplet
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indberetning (thyreoideakirurger og endokrinologer,
gerne almen praksis med også).
Database for ældre og
skrøbelige patienter

Prioriteret i tidligere runder – og ikke nået så langt i
etablering endnu.
Der er tale om en stærkt udvidet geriatridatabase, hvor
kontakt med en geriatrisk afdeling ikke længere er det
afgørende. Dermed femdobles patientpopulationen
potentielt. Kontaktafdelingen vil i den forbindelse være
akutafdelingerne og intern medicin, kirurgi, ortopædi,
neurologi og psykiatri.
Den tidligere database for geriatri har fungeret i en
årrække, men i seneste årsrapport 2018 forudses et
ophør af den hidtidige og videreførelse af en bredere
favnende database for ældre skrøbelige patienter.

Rygestopbasen

Databasen i den form, den har haft tidligere, er ikke
overførbar til RKKP som kvalitetsdatabase (for mange
variable – for lidt klarhed over den samlede population
(selekteret population)). Forebyggelse er så oplagt
relevant nyt område for databaserne – og genstandsfelt
for udvidelse af samarbejde med kommunerne, der også
er del af RKKP-strategien.
Her kunne et forslag være at videreføre rygestopbasen
som hidtil i sit regi, når det gælder i øvrigt raske borgere
(navnlig unge mennesker), samtidig som
datamonitorering vedrørende rygestop sikres indført i de
kendte RKKP-databaser vedrørende kroniske sygdomme
(lunge, hjerte-kar, m.fl.)
Et andet forslag kunne være etablering af mere snæver
kvalitetsdatabase koblet til personer henvist til
rygestoptilbud og i tæt samarbejde med kommunerne
Her foreslås, at der sker en indledende dialog med
parterne og afvente beslutninger vedr. det nære
sundhedsvæsen– og en afdækning af population hhv.
evidensgrundlag for kvalitetsindikatorer.

Dagkirurgisk database (DDD)

Sundhedsstyrelsen er enig i indstillingen og
bemærker, at der i dialogen skal være
opmærksomhed
på begge potentialer i de to foreslåede løsninger, så
den endelige løsning ikke behøver være et enten eller.
Rygestopbasen kunne ses som et pilotprojekt mht.
udvidelse af databaseområdet til det kommunale
forebyggelsesområde med de nye muligheder, behov
og forudsætninger det indebærer. I dialogen kan/bør
derfor inddrages relevante overvejelser om
klassifikationer,
indikatorer, datastrømme mv i
sundhedsdataprogrammet (og evt. andre projekter)
på det kommunale forebyggelsesområde.
[Kommunernes Landsforening] 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.

Da formålet med databasen er at registrere andel
dagkirurgi inden for enkelte procedurer vil en første
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indskydelse være at henvise databasen til samarbejde
med eksisterende kirurgiske databaser.
Dagkirurgi er ved at være den primære behandlingsform
for en mængde kirurgiske og andre procedurer, den nye
norm, derfor har området umiddelbart interesse –
samtidig kunne området dækkes via en evt. reetableret
database for anæstesi, hvis indeværende prioritering
fører til en lukning af den eksisterende.
Der mangler imidlertid afdækning af evidensgrundlag og
klar definition af population, og det anbefales sikret i
første omgang.
Følgende databaser vurderes at kunne have relevant genstandsfelt– og det vurderes, at monitorering kan ske via eksisterende databaser
DBCG-DCIS

Anbefales, at der understøttes dialog med DBCG og
RKKP's Videncenter
Den ønskede database bør oprettes under DBCG's
database for den invasive mammacancer. In-situ
databasen opfylder i øvrigt RKKP's kriterier for støtte.

Dansk register for kronisk
nyresygdom

Anbefales, at der understøttes dialog med DNSL om
udvidelse
Der er tale om en paraplydatabase, som dækker over et
større antal sygdomsdiagnoser. Her er der ikke tale om
end-stage renal disease og dialysebehov/transplantation.
Men den ansøgte database bør integreres med Dansk
Nefrologisk Selskabs Landsregister, som således udvides
betragteligt. Foreslår ansøgningen returneret med dette
forslag, som formentlig vil kunne føre til en samlet
nefrologisk kvalitetsdatabase.

Følgende databaser vurderes ikke at burde iværksættes
Kontaktlinserelateret keratit

Kom ikke igennem screening i relation til alvorlighed og
eksistens af kliniske retningslinjer
Sygdomsområdet bør være keratitter,
kontaktlinserelation er en (stor) delmængde. Beslutning
om og valg af kontaktlinse er ikke en lægeopgave,
foregår styret af borgeren selv. Diagnostik, behandling
og forebyggelse af ny keratit er et godt emne for
national retningslinje og kunne efterfølgende
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kvalitetssikres vha. en database. Synsprognosen i
efterforløbet bør naturligvis også følges.
Hovedpine database

Kom ikke igennem screening i relation til alvorlighed og
vurdering af, at væsentlig del af behandling er i praksis.
Sygdomspopulationen er enorm, nærmer sig en million.
Kun få af disse patienter har kontakt til
behandlingsafdelinger i hospitalsregi. Almen praksis er
en krævet forudsætning for at det giver mening at
opstarte registrering og kvalitetsudvikling i RKKP-regi.
Ansøger er overlæge på Dansk Hovedpine Center,
ansøgningen nævner ikke andre dedikerede fagpersoner
til en kommende styregruppe. Anser det derfor
præmaturt at tage stilling til oprettelse og prioritering.

ERCP database

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at monitorerings- og
kvalitetssikringsarbejdet styrkes på hovedpineområdet
med det formål at opnå øget viden om hvilke
indsatser, der virker over for hvilke typer af
hovedpine, og for derigennem at opnå et samlet
kvalitetsløft i behandlingen. Herunder overvejes det,
om der er grundlag for at etablere et nationalt
samarbejde med henblik på at undersøge muligheden
for at oprette en klinisk kvalitetsdatabase med
formålet at støtte en ensartet og evidensbaseret
behandling af patienter med vedvarende
funktionsbegrænsende hovedpinesygdomme.
Forudsætningen herfor er, at en database på området
kan leve op til bekendtgørelses- og prioriteringskrav.

Kom ikke igennem screening, da den kun dækker
bestemt behandlingstilbud – der mangler danske
retningslinjer, og der er ikke dokumenteret
kvalitetsbrist/-forskelle
Ansøgernes ønske er at opnå en national registrering af
de årligt ca. 7000 gennemførte ERCP, heraf diagnostiske
og terapeutiske procedurer. En kvalitetsdatabase bør
handle om et sygdomsområde og dertil knyttet
diagnostik og behandling, men i nuværende ansøgning
er det ikke sådan. Et relevant sygdomsområde kunne
være sten i dybe galdegang, tumorobstruktion af
koledochus eller akut obstruktiv pankreatitis. Relevante
diagnostiske modaliteter også CT/MR, ultralyd og
relevante terapeutiske modaliteter også kirurgi,
laparoskopist eller åben. En national kvalitetsdatabase
udelukkende med fokus på læringskurven for ERCPoperatørerne bør ikke have prioritet. Foreslår
ansøgningen returneret med opfordring til at tænke
sagen igennem og evt. fremkomme med en ny
ansøgning.

Medfødt hjertesygdom

Kom ikke igennem screening pga. mangl. volumen og
kun et behandlingsted=>ikke mulighed for
benchmarking

Sundhedsstyrelsen bemærker, at det i rapporten ikke
menes, at databasen ”Medfødt hjertesygdom” skal
prioriteres på nuværende tidspunkt.
Sundhedsstyrelsen traf i 2016 beslutning om, at
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Ansvaret for behandling og opfølgning er begrænset til
et nationalt center (RH).

Landsdækkende database for
elektrodiagnostisk
undersøgelse af patienter med
nerve- og muskellidelser

børnehjertekirurgien
skulle samles på Rigshospitalet, Region Hovedstaden,
for at sikre kvaliteten fremadrettet. Styrelsen har
siden denne samling fulgt området tæt, blandet andet
ved at anmode om en redegørelse for varetagelsen i
2017 og i 2018. Redegørelserne har indeholdt både
aktivitets- og kvalitetsdata, herunder data for
komplikationer, internationale benchmark procedurer,
ventetider og patienttilfredshed. For 2018 har der
også indgået data om det føtal-kardiologiske område.
Data til årsrapporten kommer fra regionens system:
PATS, Patient Administration and Tracking System, og
valideres via LPR. Der er fortsat et velfungerende
klinisk samarbejde på tværs af landet omkring
udredning og behandling af børn og voksne med
medfødt hjertesygdom, og der er en bred enighed
blandt dem om behov for at oprette en national
kvalitetsdatabase. Sundhedsstyrelsen støtter op om
dette ønske fra fagmiljøet, og vurderer at det er
vigtigt fortsat at kunne følge børnehjerteområdet ift.
komplikationer, resultater af invasive indgreb mv.,
samtidig med at der er behov for yderligere viden om
prænatal diagnostik og behandling af
hjertesygdomme.

Kom ikke igennem screening da den kun dækker
bestemt behandlingstilbud, mangl. volumen, ikke har
dokumenteret kvalitetsbrist/-forskelle og der mangler
retningslinjer
Den kan evt. gå i dialog med fagfolk bag ansøgning om
Dansk epilepsi database
Ansøgningen angiver ikke sygdomsområde/diagnoser.
Kun paraklinisk involvering. Klinikere på
sygdomsområderne bør involveres.

Dansk kvalitetsdatabse for
kønsidentitet

Kom ikke igennem screening, da 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. De to

Sundhedsstyrelsen bemærker, at det i rapporten
vurderes, at databasen ”Dansk database for
kønsidentitet” ikke bør prioriteres på nuværende
tidspunkt. Styrelsen mener, at der er en række
væsentlige argumenter, der taler for etablering af en
national kvalitetsdatabase vedrørende sundhedsfaglig
hjælp ved kønsidentitetsforhold. Det er et
område, der er under stor udvikling med en kraftig
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behandlingssteder kan dokumentere kvaliteten lokalt
efter aftalte fælles principper. RKKP's principper kan og
bør følges.

stigning i antal patienter, både hvad angår
personer under 18 år (børn og unge) og personer på
18 år eller derover (voksne). Således var der i år 2000
en incidens på 50 og en prævalens på 305 patienter
på 18 år eller derover, mens der i 2017 var en
incidens på 391 og en prævalens på 1603 voksne
patienter.
Tilsvarende ses en stigning for personer under 18 år,
hvor der siden 2016 ses 100 nye patienter
om året (mens kun 4 personer under 18 år blev
henvist til udredning vedr. kønsidentitetsforhold
i 2014). Sundhedsfagligt er der behov for viden på
området, herunder bl.a. i relation til konsekvenserne
af tidlig igangsat hormonbehandling, om dosis og
effekt af behandling af personer, der er i samtidig
behandling for en eller flere sygdomme, om
behandlingseffekt på langt sigt, om selvmedicinering
og risici herved og om patientgruppens øvrige
behandlingsbehov, herunder
for psykosocial støtte mm. En database vil også kunne
bidrage med at koble sådanne indikatorer
til patientrapporterede outcome samt tilfredshed og
livskvalitet. Ud fra stigningen i antallet
af patienter må det desuden forventes, at der i de
kommende år vil komme en stor stigning i
efterspørgslen på kønsmodificerende kirurgi, og det vil
i den sammenhæng kunne styrke kvaliteten at kunne
følge behandlingsresultaterne, herunder
komplikationsrater mv.
Styrelsen vurderer derfor, at der er behov for, at man
kan følge kvaliteten i den sundhedsfaglige indsats.
Ikke mindst, hvad angår børn og unge. Behandlingen
varetages for nuværende ved to højt specialiserede
centre i Danmark, på Rigshospitalet i København
(både børn og voksne) og på Aalborg
Universitetshospital, Nord (voksne). Som følge af
stigningen i antal patienter har Sundhedsstyrelsen
indledt en proces mhp. også at godkende Odense
Universitetshospital til at kunne tilbyde behandling til
voksne.Behandlingstilbuddet i Aalborg blev etableret i
ultimo 2017, mens OUH forventes at kunne tilbyde
behandling primo 2020. En national database vil i den
sammenhæng kunne understøtte en ensartet
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behandling af høj kvalitet og øget nationalt
samarbejde mellem de tre højt
specialiserede centre for kønsidentitet.
Dansk Hydrocefalus Database

Kom ikke igennem screening i relation til bred faglig
opbakning
En monofaglig ansøgning (neurokirurgi). Det foreslås at
styregruppen udvides tværfagligt (sygepleje) og
tværdisciplinært (pædiatri, neurologi,
neurorehabilitering) med tilsvarende udvidelse af fokus
for kvalitetsmonitoreringen. Sygdomspopulationen bør
afgrænses klart og tydeligt, med en slutdato for
monitoreret opfølgning (f.eks. 2 år) efter det
neurokirurgiske indgreb.

Uden for kategori: endelig indstilling afventer
Analcancer

Psykologidatabasen
Dansk Hjertestopregister,
DHSR

Der er DMCG på området – og samarbejde med andre
kræftdatabaser er afvist.
Som kræftdatabase er analcancer eksternt påkrævet.
Der er dog tale om et lavvolumenområde (behandlingen
foregår på tre hosptaler) med kun 140-150 årlige
tilfælde. Måske er sygdommen så sjælden, at det ikke
giver mening med en national database. Der skal ske
konklusion ift. prioritering af de allerede etablerede
lavvolumen cancerdatabaser i kategori 4, før der
konkluderes på denne ansøgning
Har ikke fremsendt ansøgning
Har umiddelbar overlap til præhospitalsdatabasen – er
en velfungerende database allerede. Der vil ske en faglig
afklaring af sammenhængen, før der konkluderes.
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Bilag 5
Sammensætning af følge- og auditgruppe
Følgegruppen
Organisation

Navn

Titel

LVS

Jens Hillingsø

Klinikchef, Overlæge, Ph.d

Søren Overgaard

Professor, overlæge, dr.med.,
forskningsleder

Øvrige autoriserede faglige

Birgitte Hysse

selskaber

Forchhammer

Direktør, cand. psych., Ph.d

Hanne Mainz

Klinisk sygeplejespecialist, Cand.scient.san.
Ph.d.

DMCG.DK

Erik Jakobsen

Klinisk lektor

Regional driftsorganisation

Bo Hempel Sparsø

Overlæge

Marianne Myllerup

Konsulent

Albertsen*
Sundhedsstyrelsen

Søren Neermark

Specialkonsulent

Sundhedsdatastyrelsen

Louise Nordentoft Furbo

Specialkonsulent

Medicinrådet

Annemette Anker

Teamleder

Nielsen*
Danske Patienter

Jens-Otto Skovgaard

Adm. Direktør, Filadelfia/ Epilepsiforeningen

Jeppesen
KL

Lise Holten

Chefkonsulent

Formand for auditgruppen

Hans Peder Graversen

Tidl. cheflæge/kvalitetschef

RKKP’s Videncenter

Jens Winther Jensen

Direktør

Katrine Abildtrup

Afdelingsleder

Nielsen
*indtrådt i gruppen efter 1. møde
Auditgruppen (tidl. omtalt arbejdsgruppen)
Database

Navn

Titel

Region

Hans Peder Graversen

Tidl. kvalitetschef/cheflæge

-

Dansk kvalitetsdatabase for

Charlotte Brix

Overlæge

Region

Fødsler, medformand

Andersson

Astma, formand

Vibeke Backer

Nordjylland
Professor, dr.med

Region
Hovedstaden

Sarkomdatabasen, formand

Peter Holmberg

Overlæge, dr.med

Jørgensen
Dansk Tværfagligt register

Signe Langballe

Midtjylland
Sygeplejerske

for Hoftenære Lårbensbrud
Dansk Traumeregister,
medlem

Region
Region
Sjælland

Jens Lauritsen

Overlæge, lic.med

Region
Syddanmark

Jens Flensted Lassen udtrådte af gruppen i sept. 2019 og bidrog ikke i færdiggørelse af auditering.

Sekretariatsfunktion for grupperne varetages af RKKP's Videncenter v/epidemiolog Inge Øster.
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