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Høringssvar fra DASYS vedr. indikatorsæt for Databasen for Akutte Hospitalskontakter
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi
takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dokumentationsrådet i DASYS har bidraget til høringssvaret.

Generelle bemærkninger
Det fremgår af rapporten vedr. Databasen for Akutte Hospitalskontakter (DAH), at ønsket med revisionen er at kunne belyse kvaliteten i det samlede forløb for patienter med
akutte hospitalskontakter, herunder at kunne monitorere overgangen fra hospitalsudskrivelse og evt. genhenvendelse inden for kort tid. Rapporten foreslår 9 indikatorer: 1 indikator om overlevelse; 1 indikator om genindlæggelse; 1 indikator om læge tid og 6 indikatorer om tid til behandling af tidskritiske tilstande.

I sin nuværende form med primært lægefaglige indikatorer vil DAH kunne sige noget
om rettidig omhu vedr. den lægefaglige indsats, men vil ikke kunne belyse kvaliteten af
det samlede patientforløb.
Generelt mangler DAH et patientcentreret og helhedsorienteret fokus på akutindsatsen.
Det kan fx undre, at man ikke har inkluderet procesindikatorer som eksempelvis patientinvolvering eller resultatindikatorer som eksempelvis mestring og smertelindring. At
inkludere PRO-data som resultatmål vil kunne styrke databasens værdi.

Bemærkninger til høringsmaterialet
Subgrupper
Styregruppen ønsker at opgøre udvalgte indikatorer på baggrund af 6 patientgrupper for
at afklare, om der er samme kvalitet i patientforløb for alle patienter, eller om der bør
sættes særligt ind for at opnå samme kvalitet for udsatte patientgrupper.
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En sådan analyse forekommer relevant. Men patientgruppe A, Patienten med flere konkurrerende lidelser og patientgruppe B, Den ældre patient over 85 som ikke modtager
døgnpleje udelukker ikke gensidigt hinanden, medmindre det præciseres, at gruppe A er
patienter under 85 år.

Styregruppe
Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra forskellige lægefaglige selskaber og et
par patientrepræsentanter.
Set i lyset af databasens formål er det meget uheldigt, at sygeplejersker ikke er repræsenteret i styregruppen, da sygeplejen udgør en meget væsentlig del af akutindsatsen og
kunne bidrage med andre væsentlige indikatorer end de lægefaglige.

Øvrige bemærkninger
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål, står DASYS naturligvis til rådighed
for yderligere uddybning af ovenstående synspunkter.

Med venlig hilsen
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