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Referat 
 
Møde: Møde i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling og HjerteSyd 
Tidspunkt: Den 8. december 2022, kl. 09.00-11.00 
Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle. Mødelokale 6 
 
 
 
Deltagere: Mødeleder, Jesper Foged Eilsø, Leder af Sundhedshuset, Svendborg Kommune 

(Kommunal formand) 
Ann-Dorthe Olsen Zwisler, Overlæge, Professor, OUH og REHPA (Regional formand)  
Kristian Korsgaard Thomsen, Overlæge, Sydvestjysk sygehus 
Birthe Pors, Afdelingsleder, Vejle Kommune 
Jeanette Ryan Elbek, Leder af Center for Sundhedsfremme, Varde Kommune 
Anette Nissen Sørensen, Oversygeplejerske, Sygehus Lillebælt  
Ann Hall Christensen, Sygeplejerske, Sygehus Sønderjylland 
Caroline Kiilerich, Teamleder, Haderslev Kommune 
Lisa Albæk Pedersen, Specialkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region 
Syddanmark 
Mia Hansen Mandau, Strategisk Konsulent, Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 
 
 

Afbud: Marianne Mullerup Albertsen, Konsulent, Forskning og Kvalitet, Region Syddanmark 
 

 
 
Overblik over dagsorden: 

1) Opfølgning på henvendelse fra Følgegruppen for Forebyggelse 

2) Hvad arbejdsgruppen kan gøre for at sikre det regionale niveau på klinikerdag 

3) Mødekadence 2023 

4) De nye indikatorer og regionens overgang til LPR 

5) Orientering om status på ændringer i HjerteSyd efter møde mellem kommunale 
repræsentanter og Michael (datamanager) 

6) Tabel over antal af forløb i kommunerne 

7) Eventuelt 

 
 
 

 

Dato: 15-12-2022 
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1) Opfølgning på henvendelse fra Følgegruppen for Forebyggelse 
 
Følgegruppen for Forebyggelse har sendt en henvendelse til arbejdsgruppen med ønske om 
bemærkninger til deres arbejde med den administrative revidering af forløbsprogrammet for 
mennesker med hjertesygdom.  
 
Arbejdsgruppen skal drøfte henvendelse fra Følgegruppen for Forebyggelse ift. input til faktuelle 
ændringer i Forløbsprogrammet for mennesker med Hjertesygdom.  
 
Arbejdsgruppen bedes have forberedt til mødet, om de har faktuelle ændringer, som 
arbejdsgruppen bliver afsender på. Arbejdsgruppens input skal være fokusset på afsnit, der 
beskriver kvalitetsudvikling, HjerteSyd og DHRD.  
 
Input til andre afsnit sendes til følgegruppen for forebyggelse. Deadline for indmelding af 
ændringsforslag er 14. december 2022 til følgegruppen. 
 
Henvendelsen er vedlagt som bilag. 
 
Referat 
Stine Bjerregaard, sekretær for Følgegruppen for Forebyggelse, indledte punktet med en kort 
gennemgang af følgegruppens henvendelse. Revideringen er alene faktuel og en større revidering 
af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom afventer nationale retningslinjer. 
  
Arbejdsgruppen præsenterede deres ønsker til faktuelle ændringer til forløbsprogrammet. Det blev 
aftalt, at når følgegruppen har lavet udkast til ændringer, vil det blive præsenteret for 
arbejdsgruppen. 
  
Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde et nyt afsnit vedr. HjerteSyd. Afsnittet udbygges så 
det omhandler kvalitetsudvikling og ikke kun HjerteSyd. Der ska endvidere udarbejdes et bilag, som 
beskriver, hvilken sektor, der indberetter de forskellige indikatorer. 
 
 

2) Hvad arbejdsgruppen kan gøre for at sikre det regionale niveau på klinikerdag 
 
På mødet i arbejdsgruppen den 15. november 2022 drøftede arbejdsgruppen om der skal afholdes 
en tværsektoriel audit vedr. hjerterehabilitering i Syddanmark. Arbejdsgruppen blev enige om, at der 
ikke er behov for at afholde en tværsektoriel audit i forbindelse med dette års årsrapport, da 
årsrapporten er præget af datakvaliteten og manglende data. 
 
I stedet for ønsker arbejdsgruppen en drøftelse af, hvordan Syddanmark i højere grad kan sikre det 
regionale udbytte og deltagelsen på klinikerdagen 
 
Klinikerdagen afholdes af Styregruppen for DHRD, som står for at udarbejde program for dagen. 
Klinikerdagen har til formål at oplyse om arbejdet omkring DHRD. 
Arbejdsgruppen kan gennem denne drøftelse give input til ønsker, som de Syddanske medlemmer 
kan tage med ind i planlægningen af klinikerdagen i 2023.  
 

https://regionsyddanmark.dk/media/kbcpvgxc/forl%C3%B8bsprogram-for-patienter-med-hjertesygdom-klar.pdf
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Referat 
Arbejdsgruppen var enige om, at klinikerdagen er godt initiativ fra DHRD og udbyttet af dagen er 
stort, men der var nogle steder, hvor kommunikationen for 2022 ikke fungerede optimalt, og hvor 
informationen omkring konceptet for klinikerdagen ikke var kommet tilstrækkeligt ud til alle aktører. 
Det var ikke alle, som fik lov til at prioritere klinikerdag, hvorfor man ønsker en tydeliggørelse af, 
hvor vigtigt og relevant det er at prioritere dagen - evt. fra DHRD i invitationen.  
Til næste klinikerdag kan klyngerne med fordel deltage sammen, så der bliver mulighed for lokale 
tværsektorielle drøftelser – arbejdsgruppen kan evt. være med til at facilitere dette setup. 
Fremadrettet ønskes der opmærksomhed fra styregruppen for DHRD omkring, at instrukser for 
dagen udsendes i god tid. Der er mange kalendere der skal bookes og når der lægges op til en 
fælles lokation for klyngen, kræver det planlægning i god tid. 
  
Jeanette tager denne bemærkning med tilbage til styregruppen. 
 
 
 

3) Mødekadence 2023 
 
På det første møde i arbejdsgruppen i marts 2022 besluttede arbejdsgruppen, at mødekadencen 
skulle være hyppig i det første år, for at komme i gang med arbejdet. Arbejdsgruppen besluttede på 
mødet, at der skulle afholdes møder ca. hver måned de første måneder – derefter hver anden 
måned.  
Der er endnu ikke booket møder for 2023, og derfor bedes arbejdsgruppen drøfte mødekadencen, 
formen og indholdet på møderne i 2023. Endvidere fordelingen af fysiske og virtuelle møder. 
 
Referat 
Det blev besluttet, at der afholdes fire møder årligt – To fysiske og to virtuelle møder. Der er 
enighed i gruppen om, at møderækken kan udvides ved behov. 
  
Sekretariatet udarbejder et årshjul, så møderne ligger i relation til udgivelsen af årsrapporten for 
DHRD og klinikerdagen. 
  
 

4) De nye indikatorer og regionens overgang til LPR 
 
 
Den 1. januar 2023 sker der ændringer i DHRD-databasen. Nogle indikatorer udgår og erstattes 
med nye. Arbejdsgruppen gennemgår de nye ændringer og kommer med eventuelle 
opmærksomhedspunkter. 
 
Ændringerne, gennemgået på klinikerdagen 2022, er vedlagt som bilag 
 
Arbejdsgruppen bedes drøfte om der i Syddanmark bør være en ensretning af, hvem der har 
ansvaret for indrapportering af specifikke indikatorer, som indrapporteres hos begge parter.  
 
Repræsentanter fra sygehusene bedes give en status for, hvordan der arbejdes lokalt med 
overgang til LPR indberetning. 
 
Referat 
De nye indikatorer blev gennemgået og det blev besluttet, at arbejdsgruppen ikke vil komme med 
anbefalinger for, hvor registreringen placeres. Arbejdsgruppen ønsker, at de beslutninger besluttes i 
klyngesamarbejdet.  



 

 

 

 Side 4/5 

  
De regionale medlemmer ønsker, at der laves en henvendelse til Regionen med henblik på 
understøttelse af implementeringen af de nye indikatorer. Vejle Sygehus har haft pilotafprøvet de 
nye indikatorer og vil kunne erfaringsdele ind til implementeringen.  

 
 

5) Orientering om status på ændringer i HjerteSyd efter møde mellem kommunale 
repræsentanter og Michael (datamanager) 

 
Som følge af arbejdet med de nye indikatorer, kommer der til at ske nogle tekniske ændringer i 
HjerteSyd databasen. Michael (datamanager) er i dialog med RKKP ift. hvorledes de ønsker at 
modtage de nye data, da det har betydning for hvorledes set-up’et i databasen bliver.  
 
Implementering af ændringer efter 1. januar 2022 
Teknisk vil databasen understøtte implementeringen ved, at forløb opstartet før 31/12-22 anvender 
de gamle indikatorer og forløb der opstartes efter 1/1-23 anvender de nye indikatorer. Det vil derfor 
ikke være risiko for at dobbeltdokumentere nogle indikatorer. 
Arbejdsgruppen orienteres om status på ovenstående på mødet. 
 
Referat 
Michael havde ikke modtaget instruktioner fra RKKP forud for mødet. Dette punkt blev derfor ikke 
behandlet.  
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6) Tabel over antal af forløb i kommunerne 
 
På mødet i arbejdsgruppen den 25. november drøftede arbejdsgruppen, hvordan der lokalt kunne 
arbejdes med data i nedenstående model. Der var ønske om, at tabellen fremadrettet inkluderer 
informationer om den første indberetning i hver kommune. Sekretariatet har undersøgt muligheden, 
men som databehandler må regionen ikke at fremstille kommunernes data uden samtykke. 

Data per 2. december 2022. 

SOF Kommune Indbygger
tal 

Antal indberettet 
til DHRD 

Antal 
patientforløb 
ialt 

Indberettet efter den 
17. juni 2022 

SOF OUH Assens 40867 0 29 0 

SOF OUH Faaborg-Midtfyn 51683 31 36 16 

SOF OUH Kerteminde 23847 38 65 15 

SOF OUH Langeland 12367 0 6 0 

SOF OUH Nordfyn 29549 66 76 13 

SOF OUH Nyborg 31933 18 22 6 

SOF OUH Odense 205509 221 281 123 

SOF OUH Svendborg 58588 7 48 7 

SOF OUH Ærø 5960 8 11 0 

SOF SHS Haderslev 55376 87 105 36 

SOF SHS Sønderborg 73831 138 141 45 

SOF SHS Tønder 37050 78 97 38 

SOF SHS Aabenraa 58526 103 139 22 

SOF SLB Billund 26551 53 74 12 

SOF SLB Fredericia 51275 24 74 8 

SOF SLB Kolding 93161 106 131 66 

SOF SLB Middelfart 39116 52 58 14 

SOF SVS Esbjerg 115579 240 348 37 

SOF SVS Fanø 3456 8 14 5 

SOF SVS Varde 49628 113 166 41 

SOF SVS Vejen 42790 82 88 24 

SOF SVS Vejle 116992 107 125 25 

Total 
 

0 1580 2134 553 

 
Referat 
Arbejdsgruppen ønsker fortsat at få dato for første indberetning i kommunen. Sekretariatet 
undersøger igen muligheden herfor.  

7) Eventuelt 
 
Referat 
Der var intet til eventuelt.  
 
 
 


