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Høringssvar vedr. indikatorer for hjerterehabilitering

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (DSKS) vil gerne takke Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) for muligheden for at afgive høringssvar.
Det kardiovaskulære område har gennemgået en markant kvalitetsudvikling i Danmark i de sidste årtier. Ingredienserne har været ambitiøse målsætninger, tværfaglighed, faglig netværksdannelse og forskning samt veletablerede kliniske databaser.
DSKS ser etablering af DHRD, som en naturlig forlængelse og komplementering af
denne stærke kvalitetstradition.
Hjerterehabilitering er som anført i følgebrevet forbundet med stor variation og en del
af forklaringen på dette er sandsynligvis manglende vidensdeling. Med opsætning af
fælles standarder og indikatorer i en klinisk database skabes gode muligheder for
forstærket dialog om kvalitetsforbedringer og afledt harmonisering af tilbuddene.
Valget af indikatorer favner bredt og synes relevante, men DSKS har ikke den nødvendige indsigt til at give en konkret kritik. Det samme gælder for de opstillede standarder, men DSKS noterer med stor tilfredshed den evidensbaserede systematik og
brede tværfaglige involvering.
Den organisatoriske forankring af DHRD er oplagt og relevant. Ledelsesmæssig forankring af de kliniske databaser på institutionsniveau er helt afgørende. I det fremsendte materiale eftersøger DSKS en stillingtagen til, hvordan dette er tænkt gennemført. Indikatorer og standarder forbedrer ikke kvaliteten, det kræver afledt ledelsesmæssig handlekraft og ændret klinisk adfærd.
En kombineret svaghed og styrke ved DHRD er udvælgelse af iskæmisk hjertesygdom. Styrken er selvsagt muligheden for at fokusere på et meget velbeskrevet områder, svagheden at mange andre hjertepatienter end de iskæmiske har et rehabiliteSekretariat:
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ringsbehov. DSKS noterer derfor med tilfredshed, at DHRD med tiden ønsker at udvikle databasen til en bredere kreds.
DSKS vurderer at DHRD har et stort potentiale til forbedring af kvaliteten for danske
hjertepatienter. DHRD har også potentialet til at vise vejen for andre patientgrupper,
som kunne have et ønske om at kvalitetsforbedre det svære område som rehabilitering unægteligt er.
Kort sagt ønsker Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet al mulig god vind til
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase, det er et rigtigt flot og visionært initiativ.
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