
Orientering om revidering af forløbsprogram for mennesker med 
hjertesygdom, arbejdet med HjerteSyd og igangsættelse af tvær-
sektoriel audit på hjerteområdet (DAK)

REFERAT
Sundhedsstrategisk Forum tog orienteringen til efterretning.

RESUMÉ
På møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021 blev registrering og det tværsektori-
elle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom vendt under punktet eventuelt, og der gives 
hermed en orientering fra Følgegruppen for forebyggelse om arbejdet med revidering af For-
løbsprogram for mennesker med hjertesygdom, arbejdet med HjerteSyd-databasen og igangsæt-
telse af en tværsektoriel audit på hjerteområdet. 

Følgegruppen for forebyggelse har besluttet at nedsætte én tværsektoriel arbejdsgruppe, der får til 
opgave at arbejde med revidering af forløbsprogrammet, arbejdet med HjerteSyd-databasen og 
igangsættelsen af en tværsektoriel audit på hjerteområdet.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER
Vedr. HjerteSyd:
Sekretariatet opretter en underside på Fælleskommunal Sundhedssekretariats hjemmeside, der 
kan indeholde information om registrering i HjerteSyd. Derigennem kan kommunerne tilgå de se-
nest opdaterede vejledninger.

Den kommunale følgegruppeformand, Jeanette Rokbøl, kan på mødet uddybe ved behov. 

INDSTILLING
Formandskabet indstiller, at Sundhedsstrategisk Forum

 Tager orienteringen til efterretning

INDSTILLING
Følgegruppen for Forebyggelse indstiller, at Det Administrative Kontaktforum

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund
På møde i Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2021 blev registrering og det tværsektori-
elle forløbsprogram for mennesker med hjertesygdom vendt under punktet eventuelt, og Følge-
gruppen for forebyggelse blev opfordret til at følge arbejdet med implementeringen af forløbspro-
grammet. Herunder også arbejdet med igangsættelse af en tværsektoriel audit på hjerteområdet.



Vedr.  forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom:

Følgegruppen for forebyggelse har på baggrund af input fra alle samordningsfora og sygehuse 
vedr. implementeringen af forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom fået kendskab til, 
at der er udfordringer som lægger op til, at der er behov for, at forløbsprogrammet revideres.

Vedr. registrering i HjerteSyd:

HjerteSyd databasen blev udviklet ultimo 2019, og har været klar til indrapportering fra kommuner-
ne primo 2020, men af forskellige årsager har processen vedr. de juridiske aftaler taget næsten et 
år. Alle kontrakter er per juni 2021 underskrevet af alle kommuner og regionen, og hermed har alle 
kommuner nu mulighed for at indrapportere data i HjerteSyd. Der er i starten af juli 2021 16 kom-
muner, som er gået i gang med at rapportere ind til databasen.

Data fra HjerteSyd skal overføres til den nationale database Dansk HjerteRehabiliteringsDatabase 
(DHRD), men det er endnu ikke lykkes RKKP at skabe det tekniske set-up, der gør det muligt at 
overføre data fra HjerteSyd til DHRD. RKKP udgiver årligt, på baggrund af data fra databaserne, 
en årsrapport. Indsamling af data til næste årsrapport blev afsluttet den 30. juni 2021, og da det på 
daværende tidspunkt ikke var muligt for RKKP at modtage data fra HjerteSyd, kommer data fra de 
syddanske kommuner ikke med i næste årsrapport, som udgives ultimo 2021. 

Dataindsamlingen til den sidste årsrapport fandt sted før oprettelsen af HjerteSyd og årsrapporten 
indeholder derfor kun kommunale data for midtjyske og tre sjællandske kommuner. Indsamling af 
data til næste årsrapport blev afsluttet den 30. juni 2021. 

Vedr. igangsættelse af tværsektoriel audit på hjerteområdet

Der blev på møde i Det administrative Kontaktforum den 27. maj 2021 informeret om, at der fra re-
gionens Forskning og Kvalitetsafdeling blev initieret en tværsektoriel audit.

Løsning og konsekvenser

På mødet den 18. august 2021 i Følgegruppen for forebyggelse blev det besluttet, at der igang-
sættes et arbejde med at revidere forløbsprogrammet for mennesker med hjertesygdom for bl.a. at 
håndtere implementeringsudfordringerne i samordningsfora’erne. Der nedsættes en arbejdsgrup-
pe, som så vidt muligt består af de repræsentanter, som var med til at udarbejde forløbsprogram-
met, samt nye relevante repræsentanter. Implementeringen af forløbsprogrammet kan fortsætte, 
imens udfordringerne i forløbsprogrammet varetages og revideres. Følgegruppen for forebyggelse 
forventer at få forelagt første udkast til et revideret Forløbsprogram for mennesker med hjertesyg-
dom i marts 2022. 

I forhold til organisering omkring arbejdet med HjerteSyd besluttede Følgegruppen, at det god-
kendte kommissorium for arbejdsgruppe vedr. drift af HjerteSyd skal tilrettes, så der primært vil 
være fokus på kvalitet og udvikling af HjerteSyd. Supportdelen skrives ikke ud af organiseringen, 
men fylder i første omgang mindre, da der vil være fokus på bl.a. registreringskriterier og korrekt 
dataregistrering.

Der lægges fra følgegruppen op til, at arbejdsgruppen, der skal varetage revidering af Forløbspro-
grammet for mennesker med hjertesygdom også får til opgave at arbejde med kvalitet og udvikling 
af HjerteSyd. Derfor udpeges der repræsentanter med indgående kendskab til begge områder som 
ligeledes forventes at have kendskab til tidligere drøftelser ift. udarbejdelse af forløbsprogrammet 
og HjerteSyd-databasen. Arbejdsgruppen kan i forbindelse med nedsættelsen vurdere, om det er 



relevant at splitte gruppen i to underarbejdsgrupper med hvert sit primære fokus hhv. revidering af 
forløbsprogrammet og kvalitetsudvikling. Såfremt dette vurderes, rettes henvendelse til Følgegrup-
pen for forebyggelse herom.

Følgegruppen for forebyggelse besluttede desuden, at der blandt de udpegede medlemmer af den 
kommende arbejdsgruppe skal udpeges medlemmer til at håndtere planlægningen af en fælles 
tværsektoriel audit, da der her er et overlap til arbejdet med fælles kvalitetsudvikling på området. 
Formålet med auditten er videndeling og læring med henblik på styrkelse af hjerteområdet og det 
tværsektorielle samarbejde. Arbejdet med en tværsektoriel audit vil foregå i regi af Følgegruppen 
for forebyggelse. 

Der vil således blive nedsat én arbejdsgruppe, der får til opgave at arbejde med revidering af for-
løbsprogrammet, arbejdet med HjerteSyd-databasen og igangsættelsen af en tværsektoriel audit 
på hjerteområdet.

Proces
Følgegruppen for forebyggelse følger arbejdet med revideringen af hjerteforløbsprogrammet og 
den tværsektorielle audit, og orienteres løbende om fremdriften og resultaterne. Det forventes, at 
Følgegruppen forelægges et udkast til et revideret forløbsprogram i marts 2022.


