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Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. drift af HjerteSyd 
 
Baggrund 
Jf. bekendtgørelse nr. 585 af 28. maj 2018 om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser 
og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen, er det lovpligtigt at indrapportere data til den 
nationale Hjerterehabiliteringsdatabase(DHRD) under RKKP. Forløbsprogrammet for mennesker med 
hjertesygdom indebærer at kommunerne skal varetage en større del af hjerterehabiliteringen, og 
kommunernes opgave med forløbsprogrammet har medført et behov for at registrere data 
vedrørende den kommunale rehabiliteringsindsats. Det Administrative Kontaktforum besluttede den 
19. september 2019, at der skulle etableres en særskilt syddansk database (HjerteSyd) til 
indberetning af kommunale rehabiliteringsdata, som efterfølgende vil kunne videregives til Dansk 
HjerteRehabiliteringsDatabase (DHRD). Den tekniske løsning omkring etableringen af databasen er 
nu på plads, og databasen er klar til idriftsættelse. Det forventes at idriftsætning af HjerteSyd 
databasen vil medføre et løbende behov for supportering, og på sigt tilpasning og udvikling af 
databasen. 
  
Formål med arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen skal håndtere henvendelser vedr. supportering og servicering fra kommunerne, sikre 

en indgang til databaseenheden og at forebygge at flere kommuner henvender sig til 
databaseenheden eller RKKP med de samme spørgsmål.  
Arbejdsgruppen skal være kontaktled til hhv. databaseenheden og den regionale kontakt for RKKP.  
Arbejdsgruppen skal sikre formidling af løsninger og svar på supporteringsudfordringer af både 
teknisk og faglig karakter. 
 
 
Arbejdsgruppens opgaver 

o Arbejdsgruppen har ansvar for at håndtere spørgsmål og udfordringer fra kommunerne vedr. 
teknisk og faglig support.  Arbejdsgruppen understøttes af databaseenheden ved teknisk 
support og den regionale kontaktperson for RKKP ved faglige spørgsmål til ind- og uddata. 

o Arbejdsgruppen har ansvar for at opdatere FAQ for HjerteSYD i forbindelse med afklaring af 
henvendelser, og samtidig sikre formidling af svar og løsninger til kommunerne. 

o Arbejdsgruppen skal opsamle eventuelle behov for videreudvikling af databasen, drøfte disse 
med databaseenheden, herunder afdække økonomien heri, samt fremsende ønsker til 
Følgegruppen for forebyggelse. 

o Arbejdsgruppen skal på sigt bidrage i arbejdet med anvendelse og håndtering af uddata til 
kvalitetsudvikling. 

Afdeling/ 
Følgegruppe: 

Følgegruppe for forebyggelse 

Journal nr.:  20/63456 

Udarbejdet af: Arbejdsgruppen 

E-mail:  Lisa.Albaek.Pedersen@rsyd.dk 

Telefon:  21490067 
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Arbejdsgruppens sammensætning 
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra kommuner og regioner i Region Syddanmark, 
der til dagligt arbejder med databasen og hjerterehabiliteringsforløb.  Arbejdsgruppen skal have både 
regionale og kommunale repræsentanter, men med flest kommunale repræsentanter, da databasen 
benyttes af kommunerne.  
 
Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: 

o 4 kommunale repræsentanter, der er brugeradministratorer (superbrugere)– én fra hvert 

SOF område 

o 1-2 regionale repræsentanter  

Gruppen konstituerer sig med to sekretærer (hhv. en regional og en kommunal), hvor den 
kommunale sekretær fra Fælles Kommunalsundhedssekretariat er regional kontaktperson hos RKKP. 
Sekretærerne har ansvaret for at indkalde til møder. Ved behov kan arbejdsgruppen ad hoc inddrage 
relevante fagpersoner. 
Arbejdsgruppen refererer til Følgegruppen for forebyggelse. 
Arbejdsgruppen understøttes af et kommunalt netværk af brugeradministratorer fra alle kommuner.  
 
 
 
 


