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Høringssvar vedrørende ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb 
for mennesker med hjertesygdom” 
 
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren hilser Anbefalinger for tværsektorielle 
forløb for mennesker med hjertesygdom velkomne som en afløser for hjertepakkefor-
løbene. 
 
Det bemærkes straks, at det færdige produkt lever op til de rammer, der er sat i kom-
missoriet. 
 
Det er med glæde, at vi erfarer at arbejdsgruppen har været bredt nedsat og der ud-
over læger fra de videnskabelige selskaber også har været deltagelse af patientre-
præsentanter, kommuner, regioner og flere sundhedsprofessionelle, hvilket i høj grad 
øger mulighederne for en positiv modtagelse og en effektiv implementering af anbe-
falingerne. 
 
Det er positivt, at sygdomsområdet er velbeskrevet og begreber er definerede i ind-
ledningen, således at risikoen for tvivl reduceres.  
 
DSKS har fokus på gode og sikre overgange for patientforløbene mellem sektorerne. 
Derfor finder vi det meget hensigtsmæssigt, at arbejdsgange vedrørende henvisnin-
ger fra primærsektoren til hospitalsafdelingerne er nøje beskrevet (3.1.3). DSKS hå-
ber meget, at anbefalingerne bliver anvendt og fulgt efter hensigten. 
 
Endvidere at det eksplicit er anført, hvem der har det primære ansvar i overgangene 
mellem sektorerne (3.1.4; 4.3.1; 4.5). Da kommunikationen mellem sektorerne er me-
get vigtigt for at få gode patientforløb, vi DSKS foreslå, at det beskrives i anbefalin-
gerne, hvorledes der kan følges op på kvaliteten og rettidigheden af kommunikatio-
nen.  Fx om henvisningerne indeholder de ønskede informationer? Anvendes de af-
givne informationer på modatgehospitalet? Bliver beskeder til og fra hospitalet hånd-
teret inden for passende tidsfrister?  
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Specielt afsnittet om ”Overblik og organisering” giver en god oversigt over hvem, der 
er ansvarlig for de forskellige faser. DSKS håber, at de nye anbefalinger vil øge kvali-
teten af udredning, behandling og rehabilitering af den hjertesyge patient og at sam-
arbejdet mellem sektorerne styrkes ad denne vej. 
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