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Høringsfase vedrørende udvidelse af inklusionskriterierne og indikatorsættet i
Akut Kirurgi Databasen
Baggrunden for revision
RKKP styregruppen har besluttet, at etablere en Fælles Akut Database som skal dække hele det akutte
patientforløb fra det præhospitale til sengeafsnittet. Den Fælles Akut Database skal udgøre en overbygning,
hvorunder bl.a. Akut Kirurgi Databasen skal medvirke til at beskrive dele af akutområdet.
Akut Kirurgi Databasen fortsætter som selvstændig database, der skal ”levere” indikatorer til Den Fælles
Akutdatabase. Akut Kirurgi Databasen har derfor opdateret evidensgrundlaget for sygdomsområdet med
fokus på forløbet i akutmodtagelsen. Sideløbende har styregruppen også evalueret indikatorsættet,
inklusionskriterierne og de foreslåede nye indikatorer for Akut Kirurgi Databasen.
Udvidelse af inklusionskriterier
Styregruppen har derfor besluttet, at udvide inklusionskriterierne således at databasen nu omfatter alle
patienter, der indlægges akut på hospitalet eller overflyttes fra et andet hospitalsafsnit med symptomer på
akut gastrointestinal blødning eller perforeret hulorgan.
Indikatorsættet
Der er udvalgt hhv. 10 og 9 proces/resultatindikatorer med henblik på vurdering af kvaliteten af de
sundhedsfaglige kerneydelser til patienter indenfor sygdomsområdet akut ulcussygdom.
Indikatorerne har fortsat fokus på både hurtig udredning, undersøgelse, behandling, forebyggelse samt
dødelighed.
Der gennemføres en høring blandt relevante faglige fora, herunder de videnskabelige selskaber, faglige
sammenslutninger, faglige organisationer, og regionerne.

./.

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet inviteres til at fremsende kommentarer til indikatorerne.
Der er vedhæftet en oversigt over det nye indikatorsæt samt dokumentalistrapporten, der indeholder en
beskrivelse af og begrundelse for valget af indikatorerne.
Forslag til ændringer i indikatorerne skal beskrives ved en vurdering af den pågældende indikators evidens
(inkl. de konkrete referencer) samt den konkrete ordlyd for indikatoren. Styregruppen vil vurdere de
samlede høringssvar, som indgår i udarbejdelsen af det endelige indikatorsæt.
Kommentarer bedes fremsendt pr. e‐mail til kvalitetskonsulent Annette Ingeman på e‐mail:
annette.ingeman@stab.rm.dk senest tirsdag d. 14.januar 2014.
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