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Deltagere: 
 
Dansk Nefrologisk Selskab (DNS)`s registerudvalg: Anne-Lise Kamper, James Heaf 
(registeransvarlig), Søren Schwartz Sørensen, Johan Vestergaard Povlsen, Niels Løkkegaard, Arne Høj 
Nielsen 
Kompetencecenter Region Syd for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Anders Green, 
Sonja Wehberg, Henriette Engberg 
Afbud: 
Jørgen Østergaard, Kvalitetsafdelingen Region Syddanmark 
 

 
 
Ændring i udvalgets medlemmer: 
Steen Fugleberg er i forbindelse med sin pensionering trådt ud af udvalget. Nyt medlem er Arne Høj 
Nielsen. Anders Green ophører som medlem af udvalget, idet Henriette Engberg nu er ansvarlig 
epidemiolog fra kompetencecentret. 
 
Godkendelse af referat fra mødet 24.02.2010 
Referatet er tidligere godkendt og findes på DNS`s hjemmeside. 
 
Årsrapport 2009 
Årsrapporten 2009, som er udarbejdet af James Heaf og Kompetencecentret, foreligger nu. Rapporten er 
tilgængelig på www.nephrology.dk , og den udsendes i trykt udgave til alle DNS medlemmer samt en 
række relevante institutioner, organisationer og andre med nefrologisk interesse. Præsentation vil finde 
sted ved videnskabeligt møde i DNS den 23.09.10. 
 
Revision af indikatorspecifikationer 
For at sikre mere korrekte dataanalyser, vil der blive foretaget mindre ændringer i specifikationerne af de 
nuværende kvalitetsindikatorer. 
 
Webbaseret afrapportering fra DNSL 
Danske Regioner vil formentlig beskrive en fælles afrapporteringsform for kliniske databaser. Dette 
afventes, således at der ikke skal anvendes ressourcer til etablering af webbaseret afrapportering to 
gange. 
 
 
 

http://www.nephrology.dk/
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Registreringer i DNSL 
Udvidelse af datasættet i DNSL med komorbiditetsparametre, blodtryk, biokemiske parametre og 
behandlingsoplysninger blev drøftet. Som følge af de aktuelle økonomiske forhold i afdelingerne, skal et 
øget ressourceforbrug til dataregistering forelægges generalforsamlingen i DNS. Det må forventes, at den 
kommende etablering af EPJ vil give mulighed for elektronisk overførsel af en række ønskede data. 
Justering for komorbiditet er særdeles relevant i forbindelse med analyse af kvalitetsindikatorer, f.eks. 
mortalitet. Der er mulighed for vurdering af komorbiditet ved hjælp af oplysninger fra 
Landspatientregistret, hvor registrerede specifikke diagnoser ved start af renal erstatningsterapi kan 
indgå i et komorbiditetsscore. Denne metode er fundet velegnet i andre kliniske databaser og vil derfor 
blive afprøvet i et pilotprojekt. 
 
Stratificeringskoncept for kliniske kvalitetsdatabaser 
Danske regioner har taget initiativ til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, hvis formål bl.a. er 
en fremtidig differentiering af midler med udgangspunkt i den enkelte kliniske database. Som led i dette 
udviklingsprogram er første version af et stratificeringskoncept for kliniske kvalitetsdatabaser i høring. 
James Heaf har udarbejdet høringssvar. 
 
Kvartalsrapport – status for indrapportering af data 
Afdelingernes løbende indrapportering af data er lidt varierende. Ved mødet den 23.09.10, hvor 
årsrapporten bliver præsenteret, vil afdelingerne blive opfordret til at foretage tidstro løbende registrering 
af data. 
 
Økonomi 
Driftsbudget 2011 på kr. 550.000 er søgt i Danske Regioners driftspulje. 
 
Tilladelse til dataudtræk fra klinisk-biokemiske afdelinger 
Det vil blive sikret, at relevante tilladelser foreligger. 
 
Diabetespatienter i dialysebehandling 
Sundhedsstyrelsen har lanceret et informationssystem vedr. den danske diabetespopulation, hvor det 
oplyste antal dialysepatienter er markant højere end i DNSL. James Heaf har kontaktet Sundhedsstyrelsen 
vedrørende en afklaring, men endnu ikke modtaget tilbagemelding. 
 
Eventuelt 
I forbindelse med et forskningsprojekt er det erfaret, at nogle få nyretransplantationer er registrerede 
som autologe, formentlig pga. forkert procedurekode. Dette vil blive afklaret. 
 
 
Næste møde 
 
Onsdag d. 9. marts 2011 kl. 13-16 
Biblioteket, afsnit 2132, Rigshospitalet 
 
 
Den 15. september 2010 
Anne-Lise Kamper 
Formand 

 


