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Mødedeltagere:
Fra DNSL:
James Heaf, Hans Løkkegaard, Niels Løkkegaard og Søren Schwartz Sørensen
Fra DNS:
Hans Dieperink, Jens Kristian Madsen, Claus Bistrup, Jens Dam Jensen og Lena Helbo Taasti
Fra de nyremedicinske afdelinger:
Kaj Anker Jørgensen, Steen Fugleberg, Niels Erik Frandsen, Claus Hasling og Niels A. Larsen
Fra Kompetencecenter Syd:
Niels Petersen og Anders Green
Baggrund for mødet:
I sommeren 2006 er lovgivningen omkring kliniske databaser ændret. Dansk Nefrologisk Selskab
har sendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen om godkendelse af DNSL som klinisk kvalitetsdatabase.
Sundhedsstyrelsen har imidlertid ikke modtaget ansøgningen, hvorfor Hans Løkkegaard umiddelbart vil genfremsende denne.
Den nationale IT-strategi for Sundhedsvæsenet indebærer at Sundhedsstyrelsen stiller krav om afrapportering af kvalitetsindikatorer 4 gange årligt svarende til minimum 4 indrapporteringer årligt.
Der er søgt støtte til drift at DNSL hos Danske Regioners Databasesekretariat, der har givet et betinget tilsagn. Forudsætning for frigivelse af 2007-bevillingen er:
1. Plan for overgang til tidssvarende IT-platform, så de respektive afdelinger får online-adgang
til tidstro data.
2. Når dette er opfyldt kan halvdelen af bevillingen udbetales. Den anden halvdel udbetales når
der er opnået støtte fra sygehusejernes udviklingspulje til udvikling af IT-platformen.
3. Der skal i udviklingsgruppen sidde en uvildig repræsentant fra Region Hovedstaden.
4. Der skal offentliggøres ikke-anonymiserede afdelingsspecifikke kvalitetsdata for samtlige
kvalitetsindikatorer samt konkrete for slag til kvalitetsforbedring.
Før mødet var der indkommet skriftlige tilkendegivelser fra en række afdelinger.
Et fællestræk fra de skriftlige henvendelser var at afdelingerne ikke mener at kunne afse yderligere
ressourcer til at indrapportere data, men at man ønsker registret bevaret.
På mødet blev der opnået enighed om at søge DNSL fastholdt som en klinisk kvalitetsdatabase med
støtte fra Danske Regioner.
Der skal derfor udarbejdes en revideret ansøgning, hvor kravene 1-4 efterkommes.
Dette indebærer at de aktuelle kvalitetsindikatorer skal revurderes, således at vores fremtidige kvalitetsindikatorer i højere grad bliver baseret på forløbsdata, og i mindre grad på laboratoriedata.
Når den ny database er i drift, er det et ufravigeligt krav at den samlede arbejdsindsats i forbindelse
med indrapportering af data ikke overstiger den nuværende.
I overgangsfasen vil der være behov for en ekstra indsats. Til dette formål er der nedsat to udvalg:
1. Kvalitetsindikatorudvalget (Niels Løkkegaard, James Heaf, Jens Dam Jensen og Hans Dieperink).

-22. Udvalget for datastruktur i ny database, og overførsel af data til ny portal (kompetencecenter Syd,
Kaj Anker Jørgensen og Hans Dieperink)
Dansk Nefrologisk Selskab har fået støtte til et initiativ vedrørende elektronisk dataoverførsel,
QUEST. Ved et senere møde vil det blive vurderet i hvilket omfang QUEST skal inddrages med
henblik på at sikre elektronisk overførsel af laboratoriedata til DNSL.
Det blev yderligere besluttet ved mødet, at vi udover at arbejde med ovenstående linje, tager kontakt med Sundhedssstyrelsen og eventuelt det politiske system for at diskutere kravene til DNSL.
Hans Løkkegaard er tovholder i dette initiativ, der dog ikke må forhindre eller forsinke indsendelse
af en ansøgning til Danske Regioners Databasesekretariat.
Ansøgningen til Danske Regioners Databasesekretariat, med baggrund i ovenstående, udarbejdes af
Kompetencecenter Syd i samarbejde med Hans Dieperink, og sendes til kommentar hos den gruppe,
der var indkaldt til dette møde, før indsendelse.
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