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Kommissorium for  
Styregruppen for Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database 
(senest revideret april 2015) 

 
 
Organisering 
Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD) er organiseret på følgende måde: 

 
Styregruppe  

Består af formand, tovholder og øvrige læger med særlig interesse for hysterektomi eller 

hysteroskopi (enten gennem daglig klinisk arbejde eller forskningsaktivitet) samt 

databasens kontaktperson i Kompetencecenter for Kvalitet og Sundhedsinformatik - Øst 

(KCKS-Ø). Så vidt mulig indgår også en læge som er tilknyttet et privathospital i 

Styregruppen. Herudover kan Styregruppen indeholde repræsentanter fra tilgrænsende 

specialer (ex. anæstesiologi, perioperativ patofysiologi), repræsentanter med tilknytning til 

Danske Regioner eller Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG). 

 
Afdelingsrepræsentanter 
Alle offentlige gynækologiske afdelinger i Danmark er repræsenteret med en lokal læge- 

og en sekretær, som varetager kommunikationen mellem Styregruppen/daglig ledelse og 

afdelingen. Angående privathospitalerne tilstræbes som udgangspunkt samme 

organisering, men én repræsentant vil dog flere steder vil være tilstrækkelig. De afdelinger 

hvor der er et behov for at have separate læge- og sekretærrepræsentanter indenfor de to 

delområder hysterektomi og hysteroskopi vil dette være muligt.  

 

Arbejdsgrupper 
Formanden og tovholderen indgår i en arbejdsgruppe, som er ansvarlig for den daglige 

drift inklusiv mødeindkaldelse.  

Styregruppen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til afklaring af presserende emner.  

 

Daglig ledelse  
Formand: Gynækologisk speciallæge, som er hovedansvarlig for databasen.  
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Tovholder: PhD-studerende eller tilsvarende forskningsaktiv yngre læge eller person med 

anden relevant sundhedsfaglig uddannelse. 

Formand og tovholder varetager den daglige ledelse. Begge refererer til Styregruppen.  

 

Udpegning 
Styregruppen består af udpegede medlemmer med interesseområde indenfor 

hysterektomi og hysteroskopi. Det tilstræbes at Styregruppen indeholder en bred 

geografisk repræsentation. Nye medlemmer udpeges af Styregruppen efter 

konsensusbeslutninger ved Styregruppemøde. Såfremt et Styregruppemedlem ønsker at 

trække sig kan dette ske umiddelbart. Afdelingsrepræsentanter og sekretærer er udpeget 

af de enkelte gynækologiske afdelingsledelser og forventes at være selvsupplerende.  

 
 
Formålet  
Styregruppen har som opgave at fokusere på:  

Kvalitetssikring 

• Sætte standard for kvaliteten af hysterektomi og hysteroskopi på basis af 

indsamlede data (benchmarking). 

• På basis af data - diskutere, prioritere og formulere forslag til nødvendige 

ændringer lokalt og på landsplan for at højne kvaliteten. 

• Medvirke til implementering af nødvendige ændringer. 

 

Udvikling 

• Afklare væsentlige ubesvarede forskningsmæssige problemstillinger indenfor 

hysterektomi og hysteroskopi. 

• Indsamle og generere data i en form, så disse problemstillinger kan afklares. 

 

Styregruppen for DHHD bør medvirke til at sikre så valide data som muligt, så databasen 

kan generere ny viden, identificere forskningsspørgsmål og skabe grundlag for 

epokegørende forskningsinitiativer. Styregruppens medlemmer bør følge med i hvad der 

sker internationalt, så DHHD hele tiden er på forkant med udviklingen. 
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Styregruppen har ansvar for, at der udarbejdes anbefalinger/guidelines udledt af den 

indsamlede viden i DHHD.  

Styregruppen må desuden hele tiden være forankret i danske afdelinger, så der er bred 

national opbakning til databasen.  

   
  
Mødeaktivitet 
Styregruppemøde afholdes mindst en gang årligt i relation  til databasens årlige auditmøde 

(før). Såfremt 3 medlemmer af Styregruppen ønsker et ekstraordinært møde, indkaldes til 

møde af den daglige ledelse af DHHD. 

På møderne diskuteres væsentlige kvalitetsmæssige data og evt. ændringer prioriteres 

under hensyntagen til igangværende projekter. Initiativtagere til ændringer informerer hele 

Styregruppen så tidligt som muligt om nye områder, som kunne være 

diskussionsemne/fokus for ændringer. Styregruppen skal senest 14 dage før 

styregruppemøde have materiale i hænde pr. mail/brev eller henvisning til hjemmeside, 

således at alle i Styregruppen kan vurdere oplæg og deltage aktivt i diskussionen til 

mødet.  

Møderne holdes som regel på Fyn. Omkostningerne til afholdelse af mødet afholdes af 

DHHD og mødevært. De enkelte medlemmer finansierer som udgangspunkt selv 

rejseudgifter. 

 
 
DHHD-data 
Datarettigheder 
DHHD-data, i form af månedlige udtræk fra Landspatientregistreret, findes hos KCKS-Øst 

og KCEB-Øst (Kompetencecenter for Kvalitet Sundhedsinformatik – øst og 

Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik – øst). I forhold til ejerskab af data 

beskæftiger persondataloven sig ikke med dette aspekt da man her i stedet anvender 

begrebet ”den dataansvarlige” som for de Landsdækkende Kliniske Databaser vil være en 

offentlig myndighed (regionerne). Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) 

formulere der således. ”Det er ligeledes den offentlige dataansvarlige myndighed som er 
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ansvarlig for at data i de kliniske kvalitetsdatabaser anvendes til de formål som de er 

indsamlet til, dvs kvalitetsudvikling hos de dataindberettende enheder. Videregivelse af 

data til andre formål, herunder forskning, forudsætter godkendelse fra Datatilsynet.” Der 

henvises til RKKPs hjemmeside for yderligere information: http://www.rkkp.dk 

 

Forskningsadgang 
Ifølge RKKP er adgangen til kliniske kvalitetsdata på lige fod med andre offentlige registre 

tilgængelige for forskning, baseret på systematiske protokoller, godkendt i henhold til 

gældende lovgivning. RKKP anerkender de kliniske databasers ønske om at fremme 

sundhedsvidenskabelig forskning ved at stille data til rådighed for relevante 

forskningsprojekter. RKKP skelner mellem kvalitetsdata og forskningsdata hvoraf RKKP 

udelukkende har udarbejdet retningslinjer for forskningsadgang til kvalitetsdata. Eftersom 

RKKP definerer forskningsdata som: ”Forskningsdata i de kliniske kvalitetsdatabaser 

udgøres af eventuelle øvrige data, der er indsamlet med skriftligt, informeret 

patientsamtykke” må alle data registreret i DHHD betragtes som kvalitetsdata. 

Retningslinjerne for udlevering af data fremgår af RKKPs hjemmeside: 

http://www.rkkp.dk/forskningsadgang 

I forbindelse med ansøgningen om forskningsadgang via RKKP, videreformidles 

forskningsprotokollen til Styregruppen for kommentering og godkendelse. Styregruppen 

har såvel ret som pligt til at medvirke til, at der er udpeget ansvarlige personer for data 

generering og formidling/publicering til afklaring af prioriterede kvalitetsmæssige og 

forskningsmæssige spørgsmål. Såfremt der ikke genereres de nødvendige data, bør 

Styregruppen medvirke til nødvendige tiltag, så formidling/publicering sikres. 

 

Anmodning om dataudtræk 

Ved anmodning om dataudtræk fra DHHD til forskningsprojekter skal der i protokollen 

orienteres om projektets art og formål, samtidigt med at det tydeligt skal fremgå præcis 

hvilke data og variable der ønskes anvendt. Herudover gælder samme regler som for 

journaldata dvs. at anvendelse af data skal opfylde datatilsynets krav. 

Styregruppemedlemmer og ikke-Styregruppemedlemmer, som ønsker at bearbejde data 

fra DHHD, fremsender protokollen til såvel RKKP som formanden og tovholder. Herfra 

sendes projektudkastet til resten af Styregruppen pr. mail indeholdende  planlagte 
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publikationer på basis af de prioriterede data, og der forventes kommentering 

/godkendelse indenfor 14 dage. Intet respons tages som en accept. Forslag til afledte 

projekter af DHHD-materialet kan først diskuteres med udenforstående, når Styregruppen 

har fået et bredt oplæg/protokol til kommentering, således at interessekonflikter kan 

undgås med det samme, ligesom relevante samarbejdspartnere nationalt kan findes. I det 

tilfælde at flere grupper ønsker at arbejde med projekter indenfor samme videnskabelige 

emneområde bør Styregruppen tilstræbe at skabe en dialog mellem sådanne 

overlappende projekter, så der samarbejdes eller bygges ovenpå fremfor at der sker 

dobbeltarbejder. Styregruppen kan ikke afvise projekter på baggrund af overlap da alle har 

ret til forskningsdata fra LPR efter de nationale gældende forskningsregler. 

Efter kommentering og godkendelse af projektet i Styregruppen, er det herefter 

forfatternes eget ansvar, at projektet gennemføres.  

 
Publikationsrettigheder 
Projekt resultater fra DHHD: Generelt henvises der til at vancouverreglerne følges i forhold 

til publikationer. Styregruppen anbefaler, at der udpeges et styregruppemedlem associeret 

til eksterne projekter både i startfasen og publikationsfasen for at fortolke og bearbejde 

data sufficient. Denne person skal indgå i forfattergruppen på lige fod med andre 

medforfattere under overholdelse af Vancouverreglerne. Projektdeltagerne afgør 

indbyrdes forfatterrækkefølgen. Interne database projekter udgået fra en eller flere i 

Styregruppen, bør hvis muligt, nævne resten af Styregruppen under ”Acknowledgement”. 

Projektdeltagerne afgør også her indbyrdes forfatterrækkefølgen. 

 
Udvalgte resultater til PhD-studium i regi af DHHD: For at sikre en kontinuerlig 

bearbejdning af data i DHHD tilstræbes at der, under vejledning af udvalgte 

Styregruppemedlemmer, konsekutivt er tilknyttet en yngre læge eller anden person med 

relevant sundhedsfaglig uddannelse i et tre årigt PhD-forløb. Publikationer udgået herfra 

vil have den PhD-studerende og vejledere som forfattere. Hvis muligt nævnes 

Styregruppen og/eller de deltagende afdelinger/afdelingsrepræsentanter under 

”Acknowledgement” eller i tidsskriftets Appendix. 

 

Vancouver regelsættet for medforfatterskab betyder kort fortalt, at man skal opfylde alle 

følgende fire kriterier: 
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1. Have	  bidraget	  substantielt	  til	  udformning	  og	  design	  af	  studiet,	  eller	  indsamling	  af	  

data,	  eller	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  data.	  	  

2. Have	  udformet	  udkast	  til	  artiklen	  eller	  revideret	  den	  endelige	  version	  af	  

manuskriptet.	  	  

3. Have	  godkendt	  den	  endelige	  version	  af	  manuskriptet.	  

4. Acceptere	  at	  være	  ansvarlig	  for	  alle	  aspekter	  af	  arbejdet	  inklusiv	  spørgsmål	  

vedrørende	  nøjagtigheden	  og	  integriteten	  af	  arbejdet.	  	  

De nyeste regelsæt kan ses her, hvor de opdateres løbende: http://www.icmje.org/ 

 

Formanden er berettiget til at godkende manuskripter på Styregruppens vegne og kvitterer 

på Styregruppens vegne overfor det relevante tidsskrift. 

 

Dataformidling 
Tovholderen (Den PhD-studerende) og formanden er med til at generere og formidle de 

væsentligste prioriterede data til de indberettende afdelinger. Formidling finder sted på 

auditmøder og hjemmeside. Databasens indikatorer vil præsenteres 1 gang årligt på 

DSOGs hjemmeside http://www.dsog.dk (årsrapport). Endvidere vil de relevante 

præsentationer af samme tal som blev fremlagt ved auditmødet ligeledes kunne findes på 

DSOGs hjemmeside umiddelbart efter årsmødet. Således har alle DHHD-repræsentanter 

mulighed for at fremlægge databasens årstal lokalt på egen afdeling.  

Det tilstræbes at de afdelinger som har resultater, der afviger signifikant fra 

landsgennemsnittet eller DHHD standarter informeres forud for auditmødet.  

 

 

Implementering af nye retningslinjer  
Ved ændringsforslag/guidelines som vedrører databasens fagområde kan der ske 

databasebestemmelser med løbende ikrafttrædelsestidspunkt, og emnerne behøver ikke 

nødvendigvis at have været diskuteret på et stormøde, før de kan implementeres, såfremt 

der ikke er væsentlig uenighed i Styregruppen. 
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Kontakt til medier/offentlighed 
Formanden varetager kontakt og information til presse/medier. Ligeledes skal formanden 

godkende alt der udgår fra databasen til offentligheden. 
 

 

Tovholder og formand samt  

Styregruppen for Dansk Hysterektomi og hysteroskopi Database 
April 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkortelser og ordforklaring 
DHHD: Dansk Hysterektomi og Hystoreskopi Database 

DSOG: Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

KCEB: Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik 

KCKS: Kompetencecenter for Kvalitet og Sundhedsinformatik   

RKKP: Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram 


