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1) Drøftelse af resultaterne fra årsrapporten 
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4) Hvordan vil arbejdsgruppen arbejde aktivt med data fra tabellen over indberetninger 
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1) Drøftelse af resultaterne fra årsrapporten 
 
Årsrapporten fra DHRD er nu i høring, og arbejdsgruppen har mulighed for at kommentere den 
auditeret version. 
 
Resultaterne fra årsrapporten viser en lav deltagelse i hjerterehabilitering på 52,1 procent, og 
samtidig viser rapporten at ingen sygehuse overholder 2-ugersfristen for opfølgning efter 
udskrivelse. Resultaterne viser ligeledes, at ingen regioner har opfyldt standarden for rygestop, og 
faktisk er rygestopsuccesraten kun 28,3 procent i årets rapport. 
Årsrapporten har også vist, at der har været fejl i nogle af de kommunale data og i overgangen 
mellem de kommunale databaser og RKKP.  
 
Bilag: 

 DHRD Årsrapport 2021 – Auditeret version 

 PowerPoint præsentation vedr. årsrapporten  
 
Referat: 
 
Det er glædeligt at der i årsrapporten nu er kommunale data fra Syddanmark, men det er 
beklageligt at der ikke er etableret fuld dataoverførsel fra HjerteSyd til RKKP. 
 
Det drøftes hvorvidt målopfyldningen/standarden er realistisk – f.eks. ift. LDL kolesterol, hvor målet 
slet ikke kan opnås med de gældende regler og behandlinger. Ift. blodtryk så udføres 
blodtryksmålingerne ofte i hjemmet, og her ligger blodtrykket ofte lavere end, hvis målingerne 
udføres på et sygehus. Der er også stor forskel på, hvornår blodtryk måles. 
 
Der er i gruppen bekymring for datakvaliteten, og hvorvidt data et udtryk for lav datakvalitet fremfor 
kvaliteten i behandlingen. Der skal først arbejdes med datakvaliteten før end at det er muligt at 
bruge data som et udtryk for kvaliteten af indsatserne. 
 
Det er ærgerligt at alle de data som de syddanske kommuner har produceret er kommet med i 
årsrapporten, hvilket RKKP beklager. 
 
 

2) Tværsektoriel audit 
 
I november 2021 blev der, i Syddanmark, for første gang afholdt en tværsektoriel audit i forbindelse 
med årsrapporten fra DHRD. Årsrapporten for 2020 indeholdte ikke kommunale data fra de 
Syddanske kommuner. 
Årsrapport fra 2021 er derfor den første årsrapport med kommunale data fra de syddanske 
kommuner. På baggrund af drøftelse af resultaterne fra årsrapporten samt erfaringerne fra sidst års 
tværsektorielle audit skal arbejdsgruppen drøfte, hvorvidt der skal afholde en tværsektoriel audit i 
Syddanmark i forbindelse med årsrapporten for 2021. 
 
Referat: 
Det besluttes at den tværsektorielle audit pauseres for en tid, mens man afventer at de nye 
indikatorer er implementeret.  Der er enighed om. at det lokale samarbejde skal have fokus, førend 
der igen afholdes en fælles audit i Syddanmark. 
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 Klinikkerdagen skal bruges til at skabe enighed omkring forståelse af indikatorerne, og der skal 
arbejdes på, at man på næste klinikkerdag også har fokus på at få noget mere ud af dagen 
regionalt. Der skal på næste møde følges op på, hvad arbejdsgruppen kan gøre for at sikre det 
regionalt niveau på klinikkerdag. 
 
Når der igen afholdes tværsektoriel audit skal der være fokus på formålet og hvem der skal 
inviteres. 
 
 

3) Status vedr. de nye indikatorer 
 
Det forventes at de nye indikatorer implementeres pr. 1. januar 2022, men ift. HjerteSyd afventes 
der stadig oplysninger og information fra RKKP omkring, hvordan RKKP vil modtage data ift. de nye 
indikatorer. Det er ikke muligt at udvikle HjerteSyd ift. de nye indikatorer så længe det ikke vides, 
hvordan RKKP vil modtage data. 
De kommunale repræsentanter har afholdt et møde med Michael Hyldgaard vedr. de nye 
indikatorer, og man afventer nu RKKP. 
 
Referat: 
 
For sygehusene er der planlagt to dage, hvor der skal være fokus på kodning og de nye indikatorer. 
 
Kommunerne og Michael mangler input fra RKKP for at kunne gøre HjerteSyd klar til de nye 
indikatorer. RKKP skal levere en beskrivelse af, hvordan de ønsker at modtage data vedr. de nye 
indikatorer, for at HjerteSyd kan tilpasses. 
Kommunerne mangler en afklaring på organiseringen omkring HjerteSyd, når de kommunerne i de 
andre regioner også er tilsluttet HjerteSyd. Skal kommunerne fra de andre regioner inddrages i 
udviklingen og tilpasningen af HjerteSyd.  
 
Michael har lavet en teknisk ordning i HjerteSyd, således at forløb der opstartes før 31/12-2022 
færdiggøres med det gamle indikatorer og forløb der opstartes efter 1/1-2023 oprettes med de nye 
indikatorer. 

 

4) Hvordan vil arbejdsgruppen arbejde aktivt med data fra tabellen over indberetninger 
 
På mødet i arbejdsgruppen den 1. september 2022 besluttede arbejdsgruppen, at man på det 
kommende møde skulle drøfte, hvordan nedenstående data kan bruges aktivt i arbejdet med 
kvalitetsudvikling. 
 

SOF Kommune Indbyggertal Antal 
indberettet 
til DHRD 

Antal 
patientforløb 
ialt 

Indberettet 
efter den 
17. juni 
2022 

SOF OUH Assens 40867 0 28 0 

SOF OUH Faaborg-Midtfyn 51683 31 36 16 

SOF OUH Kerteminde 23847 34 60 11 

SOF OUH Langeland 12367 0 3 0 
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SOF OUH Nordfyn 29549 66 74 13 

SOF OUH Nyborg 31933 16 19 4 

SOF OUH Odense 205509 211 267 113 

SOF OUH Svendborg 58588 7 44 7 

SOF OUH Ærø 5960 8 11 0 

SOF SHS Haderslev 55376 81 100 30 

SOF SHS Sønderborg 73831 136 141 43 

SOF SHS Tønder 37050 71 91 31 

SOF SHS Aabenraa 58526 96 131 15 

SOF SLB Billund 26551 53 74 12 

SOF SLB Fredericia 51275 23 70 7 

SOF SLB Kolding 93161 100 120 60 

SOF SLB Middelfart 39116 51 56 13 

SOF SVS Esbjerg 115579 237 330 34 

SOF SVS Fanø 3456 6 13 3 

SOF SVS Varde 49628 106 158 34 

SOF SVS Vejen 42790 78 81 20 

SOF SVS Vejle 116992 105 121 23 

Total 
 

0 1519 2032 492 

 
 
Referat: 

 
I nogle kommuner bruges data lokalt, men det er ikke i alle kommuner at man bruger data.  
I regi af HjerteFyn drøftes data fra tabellen på tværs af sygehus og kommuner.  
Lokalt er data på individniveau måske endnu mere relevant ift. forbedringspotentiale 
 
Tabellen ønskes suppleret med data for, hvornår kommunerne har indrapporteret den første borger. 
 
Der er stor ros til kommunerne - der er flot at så mange kommuner at i gang med at registrere, og 
det har været et stort arbejde. 
 
Endvidere var der enighed om, at det bør kommunikeres ud, at det går godt med rapporteringerne 
til hjertedatabasen. Endvidere, at der i opstart af sådanne databaser ofte går flere år, før der er 
datakomplethed.  
 
Det var ønsket fra kommunalside at få specificeret, hvor indbyggertallene indhentes fra og på 
hvilket tidspunkt. 
Sekretariat har fundet svaret på ovenstående, og data vedr. indbyggertal er fra Danmarks Statistik 
og de er trukket i juni 2022  
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5) Eventuelt  

Link til HjerteSyd hjemmeside: HjerteSYD | Fælleskommunalt Sundhedssekretariat 
(faelleskommunalsundhed.dk) 

https://faelleskommunalsundhed.dk/category/hjertesyd/
https://faelleskommunalsundhed.dk/category/hjertesyd/

