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1. Projektet 
 

1.1. Kortfattet beskrivelse af projektet 

I takt med kommunernes stigende rolle på sundhedsområdet, er der en større 

forventning om, at man også i den kommunale del af sundhedsvæsenet 

opsamler systematiske data om kvaliteten i alle kommuner som afsæt for at 

fastholde og udvikle kvaliteten. Det gælder fx når kommunerne overtager 

opgaver fra sygehusene, som det bl.a. er set på hjerterehabiliteringsområdet.  

 

Igennem Sundhedsdataprogrammets pulje til åbenhed og synlighed har KL 

iværksat et projekt i regi af Sundhedsdataprogrammet "Synlige Kommunale 

Sundheds- og Ældredata", som skal afdække, hvordan valide uddata på 

sundheds- og ældreområdet gøres tilgængelige på tværs af kommunerne.  

Projektet har fået afdækket, hvordan data vedrørende kommunal rehabilitering 

kan gøres tilgængelige mellem kommunerne og de kliniske kvalitetsdatabaser 

indenfor sygdomsgrupperne hjertesygdom, KOL og diabetes1. 

 

Kortlægningen viser bl.a., at der pt. ikke er generiske indikatorer på tværs af 

de tre sygdomsgrupper i de kliniske kvalitetsdatabaser, og at populationerne 

identificeres forskelligt i de afdækkede databaser. Desuden viser 

kortlægningen, at FSIII-metoden ikke fuldt ud understøtter alle de 

indikatorvariable, som databaserne anvender til at opgøre indikatorer for 

kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering.  

 

På baggrund af afdækningerne stiller rapporten forslag til, hvordan der kan 

sikres kongruens mellem oplysninger, som bruges i FSIII-metoden og de 

indikatorvariable, der anvendes i regi af RKKP.  

 

Forinden vurderer rapporten dog, at der er behov for konsensus om hvilke 

kvalitetsindikatorer og øvrige data, der skal indsamles, og afgræsning af den 

kommunale population i forhold til, hvilke kommunale forløb der skal 

inkluderes. Endvidere bør det afklares, hvorvidt generiske indikatorer for 

kommunal rehabilitering på tværs af sygdomsområder giver faglig mening.  

 

1.2. Formål 

Dette projekt har to formål: 

 
1. At kortlægge muligheder og begrænsninger i forhold til at etablere en 

systematisk dataindsamling til kvalitetsudvikling af kommunal 
rehabilitering med udgangspunkt i de krav, som stilles i Bekendtgørelse 
om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsbaser2 

(fase 1). 
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2. At udarbejde et operationelt beslutningsgrundlag for at etablere en 
systematisk dataindsamling til kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering med udgangspunkt i ovenstående kortlægning (fase 3). 
Dette er forudsat, at det besluttes i regi af KL i projektets fase 2, at der 

skal arbejdes videre med at etablere et grundlag for indsamling af data 
til systematisk kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering. 

 

Projektets arbejdsmæssige ambition er, at kortlægningen på sigt kan danne 

baggrund for etablering af en klinisk kvalitetsdatabase for kommunal 

rehabilitering, som kan opnå godkendelse ved Sundhedsdatastyrelsen iht. 

bekendtgørelsen2.  

 

Alternativt, hvis afdækningen eller der undervejs viser sig alternative veje, vil 

afdækningen kunne danne baggrund for at etablere en dataindsamling til 

kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering under en anden konstruktion.  

 

Projektet vedrører ikke en godkendelsesprocedure ved Sundhedsdatastyrelsen 

eller implementering og drift af en kommunal rehabiliteringsdatabase, 

herunder udvikling af IT-systemer til understøttelse af dataindsamling og 

implementering af en kommunal rehabiliteringsdatabase i kommunal praksis. 

 

1.3. Succeskriterier 

Dette projekts succeskriterier er, at indsamling af data til systematisk 

kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering: 

 

 
• Kan understøtte kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling af 

kommunal rehabilitering indenfor en afgrænset population.  
 

• Bidrager i samarbejdet mellem kommune og øvrig sektor i det samlede 
borger-/patientforløb. 
 

• Opleves som fagligt meningsfuldt for kommunerne og har deres opbakning. 
 

• Har bred faglig og tværsektoriel opbakning og understøtter samarbejdet 
mellem kommuner og den øvrige sektor. 
 

• Har en organisering og governance, der understøtter en faglig konsensus 
om dataindhold og kvalitet af disse. 

 

1.4. Tidsplan, milepæle og leverancer  

Projektet vil forløbe i tre faser med en mellemliggende beslutningsfase, som 

skal danne baggrund for konkretisering af opgaverne i fase 3, jf. nedenstående 

figur 1.  
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Nedenfor uddybes de tre faser i forhold til projektets fremgangsmåde, 

milepæle og leverancer. 

 

1.4.1. Fase 1: Afdækning 

Denne fase varer fra 1. januar til 30. juni 2020, og vil med udgangspunkt i 

bekendtgørelsen2 afdække muligheder og begrænsninger i forhold til 

indsamling af data til systematisk kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering. Det gælder bl.a. en foreløbig formålsbeskrivelse for 

dataindsamlingen samt identifikation af en population/målgruppe, der skal 

indsamles data på til kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering.  

 

Der vil desuden blive udarbejdet en interessentanalyse med henblik på at 

identificere vigtige interessenters rolle i projektet, herunder kommunale 

fagfolk, relevante faglige nøglepersoner og faglige selskaber/fællesskaber. 

 

Der vil blive etableret en faglig følgegruppe til projektet, der i projektet skal 

bruges som: 

 
• Arbejdsgruppe 

• Sparring  
• Forankring af projektet i den kommunale praksis og øvrige faglige og 

tværsektorielle miljøer.  

•Formålsbeskrivelse for dataindsamlingen

•Afdækning af lovkrav til indsamling af data 
til systematisk kvalitetsudvikling

•Beslutningsoplæg

Fase 1: Afdækning 

(6 mdr.)

•Beslutningstagen i regi af projektets 
organisering og inddragelse af 
væsentlige interessenter

Fase 2: Beslutning 

(1 mdr.)

•Udarbejdelse af et operationelt 
beslutningsgrundlag til evt. 
etablering af en kommunal 
rehabiliteringsdatabase

Fase 3: Afrapportering

(4 mdr.)

Figur 1. Projektets faseplan 
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• Repræsentant i Styregruppen for kommunal rehabilitering mhp. 
forankring af det faglige aspekt i projektgruppen, jf. afsnit 3. 

Organisering af projektet 
 

Hensigten med etablering af en faglig følgegruppe er at sikre det kommunale 
og faglige aspekt med hjælp fra kommunale fagfolk og andre faglige eksperter 
på området samt at sikre projektets værdi i kommuner og udadtil. Den faglige 

følgegruppe til projektet vil som minimum involvere repræsentanter fra 
kommunerne og relevante faglige selskaber/fællesskaber.  

 

Milepæle og leverancer: Med udgangspunkt i afdækningen, herunder 

involvering af relevante kommunale fagfolk og videnspersoner, udarbejder 

DEFACTUM et beslutningsnotat til videre beslutning i projektets governance (se 

afsnit 3), som skal danne baggrund for stillingtagen til den videre proces for en 

dataindsamling til kvalitetsudvikling af kommunal rehabilitering. 

Beslutningsnotatet skal som minimum omfatte formålet for dataindsamlingen, 

og hvilken population/målgruppe, der skal indsamles data på med henblik på 

kvalitetsudvikling af den kommunale rehabilitering samt en afdækning af 

forudsætninger for en fremtidig godkendelse iht. bekendtgørelsen2.  

 

1.4.2. Fase 2: Beslutning 

Projektet holder sommerferie i juli 2020, og beslutningsfasen ligger derfor i 

august 2020. Her besluttes ambitionsniveauet for, hvorvidt der skal arbejdes 

målrettet på at danne et datagrundlag for systematisk kvalitetsudvikling af den 

kommunale rehabilitering, fx en klinisk kvalitetsdatabase jf. bekendtgørelsen2 

eller en database under en anden form for koncept og governance.  

 

Beslutningsproces følger projektets organisering (se afsnit 3). Det kan også 

blive relevant at inddrage andre interessenter (jf. interessentanalysen i fase 1)  

 

Fase 2 er planlagt til at vare en måned, men kan udvides af hensyn til en 

sikring af bred inddragelse og solid beslutningsproces. Det vil da have en 

opsættende virkning for projektets gennemførelse. 

 

Ambitionsniveauet giver retning for fase 3, afrapportering.  

 

Milepæle og leverancer: KL formidler afgørelserne skriftligt til DEFACTUM. 

 

1.4.3. Fase 3: Afrapportering 

Denne fase varer fra 1. september 2020 til 31. december 2020 og forudsætter, 

at der i regi af projektets governance træffes afgørelse om at arbejde videre 

med en dataindsamling til systematisk kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering. 
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På baggrund af ovenstående beslutning om ambitionsniveau og retning, 

udvikler projektet et operationelt beslutningsgrundlag for det videre arbejde 

med at etablere et grundlag for at indsamle data til kvalitetsudvikling af den 

kommunale rehabilitering. Det gælder blandt andet i forhold til organisering af 

kvalitetsmonitoreringen og et grundlag for at etablere det faglige indhold, 

herunder relevante kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer, som skal 

indgå i dataindsamlingen og understøtte kvalitetsudviklingen. 

 

Milepæle: Milepælene er at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag i forhold 

til det videre arbejde med at indsamle data til kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering, enten i overensstemmelse med de krav eller udenfor de krav, 

som stilles til en klinisk kvalitetsdatabase i bekendtgørelsen2.  

 

Beslutningsgrundlaget vil give en status på og/eller et forslag til en operationel 

plan for det videre arbejde med forhold som: 

 
• Dataansvarlig myndighed 

 

• Population og forventet dækningsgrad  
 

• Repræsentanter i den faglige følgegruppe  
 

• Tilslutning eller afvisning fra faglige selskaber/fællesskaber 

 
• Eksisterende kliniske retningslinjer og kvalitetsindikatorer  

 
• Indikatorvariable, herunder genanvendelse af variable i FSIII og behov 

for supplerende variable 

 
• Afrapportering af kvalitetsmonitoreringen 

 
• Sikring af datakvalitet 

 

 

1.5. Slutleverance 

Slutleverancen er en skriftlig afrapportering til hhv. projektets styregruppe og 

styregruppen for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata.   

 

Slutleverancen skal indeholde et forslag til en operationel plan, som kan 

bruges handlingsanvisende i et efterfølgende beslutningsoplæg til eventuel 

etablering af en dataindsamling til kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering.  
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Mange faktorer vil påvirke processerne i fase 1, 2 og 3, blandt andet etablering 

af den faglige følgegruppe og følgegruppens beslutningsprocesser, 

beslutningsprocesser blandt projektets interessenter samt den kommunale og 

faglige opbakning til kvalitetsmonitoreringen af kommunal rehabilitering. Det 

konkrete indhold i slutleverancen vil afspejle dette. 

2. Interessenter og værdiskabelse 
Regeringen, KL og Danske Regioner har opstillet konkrete mål for at forbedre 

kvaliteten af det danske sundhedsvæsen3. Den nationale målsætning er at 

skabe bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. 

Kommunerne og det nære sundhedsvæsen tæt på borgernes hjem er derfor 

afgørende for at opnå disse målsætninger. I de nationale mål er der enighed 

om et styrket fokus på bedre brug af sundhedsdata, og i et 

udviklingsperspektiv ønskes der fokus på at udvikle nye mål og indikatorer, så 

der skabes yderligere indsigt i både den kommunale sektor og praksissektoren.  

 

Dette projekts forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering 

og evt. på sigt etablering af en klinisk kvalitetsdatabase vil understøtte en 

systematisk monitorering og synliggørelse af de kommunale indsatser og give 

mulighed for at iværksætte kvalitetsforbedrende initiativer. 

Kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering vil potentielt kunne opfylde 

nationale målsætninger og bidrage til at forbedre den faglige kvalitet af de 

kommunale indsatser og den geografiske lighed i sundhed, som i sidste ende 

vil komme borgerne til gavn.  

 

Et eksempel herpå er den kommunale hjerterehabiliteringsdatabase i den 

midtjyske region, HjerteKomMidt, hvor der siden oktober 2017 er registreret 

oplysninger om ca. 7.000 borgeres rehabiliteringsforløb. Disse data anvendes 

til løbende kvalitetsforbedringer af den kommunale praksis og bidrager i 

samarbejdet mellem kommune og hospital om borgernes 

hjerterehabiliteringsforløb. 

 

Kommunerne, de kommunale fagfolk og borgerne er de primære interessenter 

sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, RKKP samt patientforeninger. 

Følgende er også interessenter: Sundhedsdatastyrelsen, de fem regioner, 

almen praktiserende læger og relevante faglige selskaber og fællesskaber. 

Interessenternes rolle i projektet skal afklares nærmere i en interessentanalyse 

i projektets fase 1.  
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3. Organisering af projektet 
Figur 2 illustrerer organiseringen af projektet. Projektet er et delprojekt under 

projektet ’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata’, og referer til dennes 

styregruppe bestående af KL, Sundheds- og Ældreministeriet, KOMBIT, 

Kommunale repræsentanter og Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata er etableret og finansieret som 

en del af Sundhedsdataprogrammet, som har den Nationale bestyrelse for data 

på sundheds- og ældreområdet som øverste organ.  

 

Projektet 'Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering' har 

en projektgruppe, som skal sikre projektets leverance i form af 

kvalitetsmonitorering på kommunal rehabilitering. Gruppen består af 

repræsentanter fra KL, RKKP, kommunale repræsentanter og statslig 

repræsentant. KL er formand for gruppen.  

 

Denne gruppe referer til det overordnede projekts styregruppe for ’Synlige 

Kommunale Sundheds- og Ældredata’.  

 

Projektets daglige ledelse sker ved projektlederen, som referer til KL’s 

projektleder for ’Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata. Endvidere 

nedsættes en faglig følgegruppe i fase 1, hvis formand indgår i projektgruppen. 
 

Figur 2. Organisering af projektet 
 

 
 

National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet

Styregruppen for Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata

KL's Projektleder

(Synlige Kommunale Sundheds- og 
Ældredata) 

Projektleder 

(Forarbejde til kommunal 
rehabiliteringsdatabase) 

Projektgruppe for 
kvalitetsmonitorering af kommunal 

rehabilitering

Faglig følgegruppe
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Som i alle projekter er et meget centralt element i PID at få fastlagt 
prioriteringen imellem ”projekttrekantens tre hjørner”: Leverancens omfang og 

kvalitet vs. tidsplanen vs. økonomien. Projektet vil prioritere projektets tre 
dimensioner således, i prioriteret rækkefølge: 

 
1/ Leverancens tidsplan ligger fast - og bør kun undtagelsesvist vige 
hvis det er påkrævet for at opnå kvalitet. Ved bevilling af midlerne i den 

Nationale Bestyrelse for data på Sundheds- og ældreområdet er forventningen, 
at arbejdet ligger færdig i fjerde kvartal 2020.  

 
2/ Leverancens økonomi har nogen tolerance. Med de beskrevne 
aktiviteter, bør det være muligt at reservere en del af budgettet til at skrue op 

for indsatsen, hvis det er påkrævet for at opnå rette kvalitet eller for at nå den 
aftalte tidsfrist. 

 
3/ Leverancens kvalitet er vigtig, men der er nogen tolerance og rum 
for justering af kvaliteten, fordi projektet har stor værdi, selv om 

ambitionsniveau eller fokus ændres. I fase 2 er der indlagt en vurdering og 
godkendelse af projektets ambitionsniveau for indhold af en operationel plan 

pga. tidshorisont og kompleksitet.  
 

4. Økonomi 
Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet har afsat 2,1 
mio. kr. til arbejdet.  

 
Ud af de 2,1 mio. kr. er reserveret en risikopulje på 0,3 mio. kr. til håndtering 
af uforudsete problemstillinger, som måtte støde til i projektet med henblik på 

at nå projektets scope på kvalitet og tid. Brug af puljen skal godkendes af 
projektets styregruppe enten via mandat eller indstillinger per sag afhængig af 

størrelse på beløbet. Puljen administreres af KL’s projektledelse efter 
styregruppens mandat. 
 

5. Risici 
Tabel 1 viser de væsentligste risici i projektet.  

 

Tabel 1. Risikoanalyse 

Risiko Handling 

For at der kan opnås en sufficient 

datakvalitet og dækningsgrad ved 

kvalitetsmonitorering af kommunal 

rehabilitering, skal der være 

tilslutning fra alle kommuner om at 

ville registrere data til dette formål.  

 

Tidligt i projektforløbet sikres 

inddragelse af kommunerne og i 

projektorganiseringen tages der 

højde for involvering af kommunerne. 

 

Der sikres højt informationsniveau. 
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Risiko Handling 

Risiko:  

- der kan ikke opnås tilstrækkelig 

opbakning fra kommunerne 

 

At den kommunale virkelighed er 

synlig i afdækning og 

beslutningsgrundlag ved bl.a. 

kommunal repræsentation i 

styregruppen.  

 

For at sikre, at indsamling af data til 

kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering har faglig relevans for 

den kommunale- og tværsektorielle 

rehabiliteringspraksis, er det 

væsentligt, at der er tilslutning fra 

relevante faglige og kliniske miljøer. 

 

Risiko: 

- der kan ikke opnås faglig tilslutning 

til indsamling af data til 

kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering 

- det er en tidskrævende proces at 

opnå faglig tilslutning og eventuel 

konsensus om det faglige indhold i 

kvalitetsmonitoreringen. 

 

Tidligt i projektforløbet tages stilling 

til, hvordan der sikres faglig 

opbakning og relevant fagligt indhold 

i det datagrundlag, som skal 

indsamles til kvalitetsudvikling af 

kommunal rehabilitering. Der 

oprettes en faglig følgegruppe i 

projektet for at understøtte dette. 

Tidligt i projektforløbet tages kontakt 

til relevante personer, som kan indgå 

i en faglig følgegruppe, så grundlaget 

for indsamling af data til 

kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering og dens indhold 

udvikles i samråd med nøglepersoner 

indenfor området. 

Ved indsamling af data til 

kvalitetsudvikling af den kommunale 

rehabilitering skal den kommunale 

rehabiliteringspraksis være 

udgangspunktet. Her har en stor 

andel af de tilbudte forløb en 

generisk karakter. 

 

Risiko: 

Hvis der anvendes identiske 

kvalitetsindikatorer til mange 

forskellige borgerforløb, kan 

indikatorresultaterne blive upræcise 

og overordnede, så de ikke give den 

ønskede mening med henblik på 

kvalitetsudvikling af den kommunale 

praksis og bidrag til tværsektoriel 

Det aftales indledningsvist i 

projektforløbet, hvilke borgere eller 

borgerforløb, der skal inkluderes i en 

indsamling af data til 

kvalitetsudvikling af den kommunale 

rehabilitering. 

 

Det er væsentligt, at dette er et 

opmærksomhedspunkt i forbindelse 

med udvikling af et datagrundlag for 

kvalitetsmonitorering af kommunal 

rehabilitering.  
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Risiko Handling 

monitorering. Eksempelvis kan 

indholdet i et rehabiliteringsforløb af 

et skulderbrud være mere afgrænset 

og adskille sig fra indholdet i 

rehabiliteringsforløb for diabetes eller 

en erhvervet hjerneskade. 

 

Det skal afklares, hvem der skal 

være dataansvarlig for indsamling af 

data til kommunal rehabilitering.  

 

Risiko: 

- KL kan ikke fungere som 

dataansvarlig myndighed for alle 98 

kommuner 

 

Sundhedsdatastyrelsen skal 

indledningsvist kontaktes med 

henblik på afklaring af mulige 

ansvarsforhold for dataindsamling til 

kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering. 

 

Der kan være nødvendigt at inddrage 

yderligere juridisk assistance mhp. 

sikre den rette konstruktion.  

 

FSIII og den udviklede gateway kan 

ikke fuldt ud understøtte 

dataindsamlingen til 

kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering, jf. rapporten for 

kortlægning af kvalitetsindikatorer for 

kommunal rehabilitering1. 

 

Faglige nøglepersoner for FSIII og It-

system inddrages tidligt i projektet 

og indgår i organiseringen af 

projektet. 

 

Der er mange ukendte faktorer, der 

kan have indflydelse på tidsplanen 

for projektet. 

 

Eksempelvis er arbejdet med 

systematisk dataindsamling til 

kvalitetsudvikling af kommunal 

rehabilitering et nyt arbejdsområde 

for kommunerne, og der skal 

undervejs træffes mange valg om 

retning i projektforløbet. 

Der afholdes løbende 

orienteringsmøder mellem 

projektleder og projektansvarlig i KL 

med henblik på løbende opdatering 

på projekttrekantens delelementer. 

 

Projektets slutleverance er ikke et 

fastlagt produkt, men vil være 

afhængig af projektforløbet og 

handlingsanvisende i forhold til det 

videre arbejde med indsamling af 

data til kvalitetsudvikling af 

kommunal rehabilitering. 

 

 



 

  


