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REFERAT AF MØDE 

Kort beslutningsreferat_3. møde i National bestyrelse for data på 
sundheds- og ældreområdet 

 

Dato for møde 

20. februar 2017 

 

Deltagere 

Deltagere: Annemarie Lauritsen, Lisbeth Nielsen, Ole Thomsen, Erik Jylling, Tommy 

Kjelsgaard, Mette Lindstrøm, Nanna Skovgaard, Marie Rønde og Sine Mutanu Jungersted. 

 

 

Dagsorden for mødet 

1. Velkomst 

2. Drøftelse af forskellige roller og opgaver på tværs af regioner og staten i forhold 

til uddata 

3. Eventuelt 

 

Referat 

Ad 1 

- Formanden bød velkommen. 

 

‐ Kommissoriet for PRO-arbejdsgruppen blev drøftet i kredsen. På mødet blev det 

foreslået at ændre arbejdsgruppens navn til styregruppe i lyset af de beføjelser og 

ansvar, kommissoriet lægger op til for gruppen. Der var endvidere en tekstnær 

tilføjelse til kommissoriet om, at fastlæggelsen af retningslinjer for brugen af PRO bl.a. 

skal baseres på forskning ud over ”kritisk masse af kliniske erfaringer”. Endvidere blev 

det aftalt, at der udestår en drøftelse af infrastruktur i forbindelse med indsamling af 

PRO-data. Endeligt blev det aftalt, at en første udgave af ”generiske” 

spørgsmål/spørgeskemaer vedr. PRO blev drøftet på næste møde i bestyrelsen, så 

man kan se, hvordan spørgsmålene ser ud.  

 

‐ Ændringen af indlæggelsesindikatoren blev drøftet. Der var enighed om, at 

indlæggelsesindikatoren skal ændres, hvis den ikke er retvisende. Ole Thomsen 

appellerede til, at relevante regionale repræsentanter blev inddraget af hensyn til den 

lokale proces og ændringens eventuelle konsekvenser for de ”lokale” mål/indikatorer. 

Lone Lund Pedersen er indgang i Danske Regioner, og kan stå for den samlede 

koordination med regionerne. 

  

Ad 2 

‐ Skematisk oversigt over forskellige uddatabehov/scenarier blev drøftet.  
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Side 2 

‐ Det blev drøftet, at der er behov for en overordnet rammesætning/vision og 

principper for brug af data (hvem gør hvad), som skal spille sammen med drøftelsen af 

uddata, roller og ansvar. 

 

- For at kunne konkretisere drøftelsen er der bl.a. behov for en beskrivelse af 

forskellige usecases i regionerne og kommunerne. SUM har forsøgt at skitsere 

forskellige usecases i den skematiske oversigt, der blev drøftet på mødet. 

 

‐ Det blev besluttet, at Danske Regioner laver et tilsvarende billede vedr. uddata fra 

regionalt perspektiv med henblik på at få en drøftelse af forskellige uddatascenarier 

og rolle/ansvarsfordeling mellem staten (Sundhedsdatastyrelsen) og regionernes BI-

organisationer og RKKP.  

 

Ad 3 

Der var ingen punkter under eventuelt. 


