
 
 
 
 

 
 

 
 

Høring, vedtægter og vejledning for arbejdet i styregrupperne for de kliniske 
kvalitetsdatabaser.  
 
Høringsbrev fremgår på side 2. 
 
Høringssvar skal indsendes til rkkp@rkkp.dk senest 4. maj 2021 kl. 14.00 enten via skema nedenfor eller med 
kommentarer direkte i de to dokumenter, der er i høring. 
 
Høringsskema - vejledning og vedtægter 
Skemaet udfyldt af: Angiv navn samt evt. organisation eller styregruppe 

Lise Lotte Jensen og Susanne Bünger 
Dansk Sygepleje Selskab - DASYS’ Dokumentationsråd 

Evt. generelle kommentarer til 
vejledning  

Angiv kommentar: 
Vi vil gerne anerkende, at der i vejledningen er indtænkt sygepleje- og 
patientperspektiver. Der er en god beskrivelse af data og håndteringen 
heraf i forbindelse med databasearbejdet. 
 
Vejledningen er meget omfattende og der er mange gentagelser. Derfor 
er vores anbefaling at man korter vejledningen ned til færre sider, da 
vejledningen også understøttes af Vedtægterne. 
 
Tabellen med styregruppens sammensætning kan eventuelt placeres 
bagerst i vejledningen som et bilag, eller alternativt gøres meget 
simplere. 
 
Vejledningen kan med fordel gennemlæses med henblik på slåfejl og 
valg af ord. 
 
Styregruppens opgaver i arbejdet med den enkelte database virker 
meget omfattende. Et bekymringsspørgsmål kunne være, om RKKP er 
for ambitiøse i forhold til det tidsforbrug, der reelt er til rådighed for dette 
arbejde.  
 

Evt. kommentarer til specifikke 
afsnit i vejledning 

Angiv afsnit 
Side 8 pkt. 2 
Side 9 boks 3.1  
 
Side 10 pkt. 6  
Side 11 pkt. 2 
 
 
 
Side 11 punkt 4 
 

Angiv kommentar 
Her kunne man nævne 
sygeplejerske Jf. tabellen på side 
6, anden kolonne, faglige 
selskaber. 
Her anvendes begrebet bagland, 
det virker talesprogsagtigt og kan 
evt. erstattes med andet ord. 
Her anvendes begrebet bagland 
igen 
 
Her bør stå ”behandling og pleje”. 

Evt. generelle kommentarer til 
vedtægter 

Angiv kommentar 
Meget fint, kort og præcist. 
 
 

Evt. specifikke kommentarer til 
vedtægter 

Angiv paragraf/stk 
 
 

Angiv kommentar 
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Evt. input til timing i og proces 
for implementering af vedtægter 
og vejledning 

Angiv input 
RKKP lægger med vejledning og vedtægter op til en stor reform af 
arbejdet med databaserne. Reformen ændrer ejerforholdene fra en 
forankring i de faglige selskaber til at være indlejret i RKKP. Derfor bør 
der iværksættes et stort implementeringsarbejde for at nå i mål med 
arbejdet.   
 

Evt. andre kommentarer  
 
 

 
 


