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Forord 
 

Denne afhandling er udarbejdet som afsluttende projekt på Master of Public Health uddannelsen på 

Københavns Universitet. 

Ideen til afhandlingen udspringer af min mangeårige interesse for hjerterehabilitering. Dette felt er 

gået fra at være et erfaringsbaseret område, drevet af ildsjæle, til en evidensbaseret sundhedsfaglig 

indsats udført af et tværfagligt og specialiseret hjerterehabiliteringsteam. Feltet er komplekst, med 

mange aktører involveret, og indeholdende et potentiale for fortsat udvikling og forskning, således at 

hjerterehabilitering kan leveres bedst muligt, til gavn for hjertepatienterne. 

Der er gennem de senere år i stigende grad blevet præsenteret resultater fra den engelske 

hjerterehabiliterings-database på internationale konferencer. I takt med implementeringen af en 

dansk hjerterehabiliteringsdatabase, har dette gjort mig nysgerrig på, hvordan klinikerne oplever 

dette fænomen, og om der findes et læringspotentiale på tværs af lande. 

 

 

Jeg vil gerne rette en stor tak til min vejleder, Marius Brostrøm Kousgaard, for tålmodig, engageret og 

kyndig vejledning igennem hele processen. Med ekspertviden om kliniske kvalitetsdatabaser og 

implementeringsprocesser, har dette i høj grad bidraget til et stort læringsudbytte. 

Ligeledes en stor tak til min bivejleder Ann-Dorthe Zwisler, der har bidraget med ekspertviden og 

supervision indenfor hjerterehabiliteringsfeltet, og som tidligt i processen understøttede ideen om at 

undersøge fænomenet på tværs af lande. 

 

Også en stor tak til de sygeplejersker der har stillet op til interview, og dermed muliggjort projektet. 

Tak for at vise tillid, ved at fortælle om jeres oplevelser. I har bidraget med ny indsigt på området, som 

jeg vil arbejde på at udbrede i de rette fora. 

 

En kæmpe tak til NACR organisationen for at støtte projektet, indgå i frugtbar dialog, svare tålmodigt 

på et utal af spørgsmål, samt ikke mindst allerede at udbrede resultaterne til klinisk praksis. Denne tak 

er givet til de involverede parter på University of York, ved en mundtlig præsentation af resultaterne. 

 

En stor tak til Maria Bohnsen og Karoline Helmark for værdifulde gennemlæsninger.  

 

En helt særlig tak til min samarbejdspartner i projektet, Ph.d. Stud Cecilie Lindstrøm. Brainstorms på 

muligheder, lange drøftelser og mange timers arbejde har medvirket til at flytte en vild idé, til et nu 

gennemført projekt. At have en så eminent sparringspartner, har løftet både projektet og 

læringsudbyttet, og desuden givet ny energi adskillige gange undervejs i processen. 
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Resumé 
 

Titel: Feedback fra kliniske kvalitetsdatabaser - en kvalitativ undersøgelse af 

hjerterehabiliteringsdatabaser i England og Danmark 

 

Baggrund: Feedback på kliniske resultater er en udbredt strategi i sundhedsvæsenet, der har til formål 

at øge kvaliteten af klinisk praksis. Feedback er en integreret del af nationale 

hjerterehabiliteringsdatabaser. Strategien for hvordan feedback leveres fra de kliniske 

kvalitetsdatabaser, er kun i ringe grad beskrevet i litteraturen. Der eksisterer kun begrænset viden 

om, hvordan sygeplejersker oplever den feedback de modtager, selv om en større forståelse af dette, 

kunne lede til en mere effektiv feedback. 

 

Formål: At undersøge sygeplejerskers oplevelser af feedback, ud fra to nationale kliniske 

kvalitetsdatabaser: The National Audit of Cardiac Rehabilitation i England (NACR), og Dansk 

Hjerterehabiliterings Database i Danmark (DHRD) 

 

Metode: Der blev anvendt kvalitativ metode, med individuelle semi-strukturerede interviews. 

Hjerterehabiliterings-sygeplejersker (n=12) blev strategisk rekrutteret på tværs af England og 

Danmark, med henblik på en bred variation. Interview guiden blev udviklet med inspiration fra 

Consolidated Framework for Implementation Research. De transskriberede interviews blev analyseret 

separat, for henholdsvis de engelske og de danske sygeplejersker. Der blev anvendt kvalitativ 

indholdsanalyse, inspireret af en model af Graneheim og Lundman. Herefter blev forskelle og ligheder 

på tværs af de to cases identificeret. 

 

Resultater: Der blev identificeret fem temaer: Tilgængelighed, pålidelighed, brugbarhed, relevans, og 

holdninger til offentliggørelse af feedback data. Fra NACR oplevede sygeplejerskerne, at feedback data 

var: let tilgængelige, pålidelige, anvendelige, og reflekterede de vigtigste aspekter af 

hjerterehabilitering. Fra DHRD oplevede sygeplejerskerne at feedback data var upålidelige og kun 

delvist reflekterede de vigtigste aspekter af. De havde kun begrænsede erfaringer med at anvende 

feedback data. Begge grupper af sygeplejersker var ambivalente overfor offentliggørelse af 

feedbackdata. De anerkender, at feedback data kan anvendes til at forbedre klinisk praksis, men 

frygter at disse data bliver misfortolkede af ledelsesniveauerne, uden mulighed for at forklare data.  

 

Konklusion: Der er et læringspotentiale på tværs af lande. Inddragelse af sygeplejerskers oplevelser i 

en feedbackstrategi fra kliniske kvalitetsdatabaser, kan lede til en optimering af klinisk praksis. 



Lotte Helmark, MPH afhandling.                                                                                                                      December 2017 

 

2 

 

English abstract: 
 

Title: Nurse’s perceptions of feedback from clinical databases – a qualitative study of cardiac 

rehabilitation databases in England and Denmark 

 

Introduction: Feedback on performance of clinical services is a widely used strategy, aiming to 

improve quality in clinical practice. Feedback is an integrated part of the national cardiac 

rehabilitation quality databases. The strategy for delivering feedback from quality registries is often 

poorly described in the literature, and limited research exists, regarding nurses’ perceptions of 

feedback from national quality registries, even though a better understanding of this, could potentially 

lead to a more effective clinical practice. 

 

Purpose: To explore nurses’ perceptions of the feedback provided from two national cardiac 

rehabilitation quality databases: The National Audit of Cardiac Rehabilitation in the UK (NACR), and 

the Danish Cardiac Rehabilitation Database in Denmark (DHRD). 

 

Method: The project was designed as a qualitative study, using semi-structured individual interviews. 

Cardiac rehabilitation coordinating nurses (n=12) were strategically recruited across England and 

Denmark to ensure maximal variation. The interview guide was developed using the Consolidated 

Framework for Implementation Research. The transcribed interviews were analyzed separately for 

the English and Danish settings using qualitative content analysis, inspired by a model developed by 

Graneheim & Lundman. Differences and similarities across the two cases were identified. 

 

Results: Five themes were identified: Accessibility, trustworthiness, usefulness, relevance, and 

attitudes towards public reporting. For NACR, the nurses perceived that feedback data was easily 

accessible, trustworthy, useful, and reflected the important elements in cardiac rehabilitation. For 

DHRD, the nurses perceived that feedback data was not trustworthy and only partly reflected the 

important aspects of cardiac rehabilitation. They had limited experiences with using the data for 

quality improvement. Nurses in both settings were ambivalent towards public reporting on a 

programme level. While they valued the potential of feedback for quality improvement, they feared 

that commissioners and managers could misinterpret the feedback data.  

 

Conclusion: There is a potential for learning across countries by taking nurses perceptions into 

account when delivering service level feedback in cardiac rehabilitation. And hence this, it might be a 

way to improve clinical practice. 
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1.Baggrund 
 

Feedback på resultater af sundhedsindsatser er en vidt udbredt strategi, til forbedring af kvaliteten af 

den kliniske praksis. Dette bygger på en overbevisning om, at sundhedsprofessionelle vil optimere 

deres indsatser, når de præsenteres for feedback, hvor deres resultater ikke lever op til de anbefalede 

behandlingsmål. I et Cochrane review defineres audit og feedback1 som:  

 

“A summary of the clinical performance of healthcare provider(s) over a specified period of   

time”(1). 

 

Litteraturen omkring effekt af feedback er gennemgået i ovennævnte studie, og viser at effekten af 

feedback er varierende. Effekten afhænger blandt andet af, hvor godt de sundhedsprofessionelle lever 

op til målene fra start, hvem der leverer feedbacken, hvordan og hvor ofte der leveres feedback, om 

der er sat klare mål og hvorvidt feedback leveres sammen med uddannelsesmæssige tiltag (1). 

Herudover har det også betydning for effekten, hvor kompleks den samlede intervention er. I studiet 

konkluderes blandt andet, at det er muligt at forbedre effekten af feedback, ved at øge 

opmærksomheden på hvordan feedback designes og leveres (1). 

 

1.1 Kliniske kvalitetsdatabaser  

En af de vigtigste kilder til levering af feedback, er kliniske kvalitetsdatabaser. En klinisk 

kvalitetsdatabase er beskrevet i litteraturen, som en struktureret samling af data på individniveau 

indenfor et afgrænset sundhedsområde. Den har til formål, at monitorere og understøtte effektive 

sundhedsindsatser af høj kvalitet, til gavn for alle relevante patienter (2). Feedback fra de kliniske 

kvalitetsdatabaser til de enkelte behandlingsenheder har til formål, at synliggøre resultater af de 

monitorerede sundhedsindsatser og motivere til forbedring af den kliniske kvalitet (2).  

 I en dansk kontekst er en klinisk kvalitetsdatabase defineret som: 

 

”Et register, der indeholder udvalgte kvantificerbare indikatorer, som kan belyse dele af, eller den 

samlede kvalitet af sundhedsvæsenets indsats og resultater for en afgrænset patientgruppe med 

udgangspunkt i det enkelte patientforløb” (3). 

 

                                                             

1 På engelsk anvendes ”Audit & Feedback” typisk som et samlet begreb, men i denne opgave vil 

omdrejningspunktet udelukkende relatere til feedback. 
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De indsamlede data giver informationer om processer og resultater, og indikerer hvilke aspekter af 

sundhedsindsatser der kan optimeres.  

Litteraturen omkring feedback specifikt fra kliniske kvalitetsdatabaser er gennemgået systematisk i et 

review. Her blev konklusionen, at effekten af feedback ikke er entydig, men at faktorerne: tillid til 

datakvalitet, modtagernes motivation, organisatoriske faktorer og forventninger til resultater har 

betydning for effekten af feedback (2). Tidshorisonten blev også fundet betydningsfuld, således at jo 

mere tidstro feedback er, jo større effekt kan der påvises. Desuden findes, at strategien for levering af 

feedback ofte er ringe beskrevet i litteraturen, hvilket gør det svært at generalisere anbefalinger for 

levering af feedback (2).   

 

1.2 Hjertekarsygdom og hjerterehabilitering 

Hjertekarsygdom er globalt set den sygdom der fører til flest dødsfald (4), og selv om incidensen for 

iskæmisk hjertesygdom er faldende i Danmark (5), er prævalencen stigende, således at ca 469.000 

danskere i 2015 havde en hjertekarsygdom (6). Tallene for Danmark viser således, at der er færre der 

bliver ramt af en hjertekarsygdom, men flere der lever med en hjertekarsygdom, idet mortaliteten for 

hjertekarsygdom er faldende. Hjertekarsygdom er dermed en betydelig faktor for folkesundheden i 

Danmark.  

Hjerterehabilitering er en kompleks intervention, der involverer et tværfagligt team og en række 

sundhedsindsatser, blandt andet bestående af patientuddannelse, medikamentel risikoreduktion, 

fysisk træning og psykosocial omsorg (7). Hjerterehabilitering har både nationalt (8) og internationalt 

været anbefalet gennem en årrække (9), men litteraturen viser, at langt fra alle relevante 

hjertepatienter tilbydes og gennemgår et hjerterehabiliteringsforløb, ligesom mange af 

hjertepatienterne heller ikke når de anbefalede behandlingsmål (10). Hjerterehabilitering er en 

evidensbaseret sundhedsindsats, der kan føre til reduktion i mortalitet og genindlæggelser, samt 

bedring i livskvalitet og i den hjerterelaterede risikoprofil (11). En optimering af den kliniske kvalitet 

af hjerterehabiliteringsindsatsen, vil derfor kunne lede til en positiv effekt på folkesundheden. 

Internationale eksperter indenfor hjerterehabilitering har foreslået et større fokus på de kliniske 

kvalitetsdatabaser, med henblik på optimering af den kliniske kvalitet i hjerterehabilitering (12). 

Globalt set har relativt få lande systematisk beskrevet deres nationale databaser inden for 

hjerterehabiliteringsfeltet (13). Både Danmark og England har etableret og beskrevet de anbefalede 

nationale kliniske kvalitetsdatabaser, dette  i form af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) 

(14) og National Audit of Cardiac Rehabilitation (NACR) (15). Data fra NACR har blandt andet været 

anvendt til at vise, at des længere ventetid der er på fysisk træning for hjertepatienter, des ringere 
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fysisk form opnås blandt hjertepatienterne (16). Dette har været med til at understøtte anbefalingen 

om kort ventetid til opstart på hjerterehabilitering i England (15).  

1.3 Sundhedsprofessionelles oplevelser af feedback  

Der eksisterer begrænset viden om, hvordan de sundhedsprofessionelle oplever den feedback de får 

fra de kliniske kvalitetsdatabaser, og hvorvidt disse oplevelser har betydning for udførelsen af den 

kliniske praksis, og dermed opnåelse af behandlingsmål for hjertepatienterne (17). Et studie fandt, at 

feedback kan føre til store emotionelle reaktioner blandt sundhedsprofessionelle og at det ikke kun er 

resultaterne de sundhedsprofessionelle reagerer på, men også omstændighederne omkring hvordan 

feedback leveres. Studiet anbefaler derfor, at de sundhedsprofessionelles synspunkter inddrages i hele 

feedback-processen, med henblik på en bedre effekt af den leverede feedback (18). Endvidere findes 

også kun begrænset viden om, hvilke faktorer i forbindelse med feedback der eventuelt vil opleves 

som motiverende for de sundhedsprofessionelle i relation til at optimere den kliniske praksis (19). 

Her viser et studie indenfor hjerterehabiliteringsfeltet, at intentionerne blandt de 

sundhedsprofessionelle om at ændre klinisk praksis baseret på feedback data er komplekse. Dette, da 

intentionerne både er influeret af, om de sundhedsprofessionelle var enige med de valgte indikatorer, 

om en ændring af klinisk praksis blev opfattet som realistisk, eller om den enkelte indikator blev set 

som et vigtigt aspekt af rehabiliteringsindsatsen (19). 

 

1.4 Formål med projektet 

Med udgangspunkt i DHRD og NACR som cases, belyses hvordan sundhedsprofessionelle oplever den 

feedback de får fra de to nationale hjerterehabiliteringsdatabaser. Direkte sammenligning på tværs af 

lande kan være problematisk, da kulturer og kontekster er vidt forskellige og dermed kan influere på 

de respektive forståelser af emnet (20). Da databaserne ikke er direkte sammenlignelige på en række 

organisatoriske og tekniske parametre (13), er der ikke foretaget en systematisk komparativ 

undersøgelse. Imidlertid kan en belysning af forskellige måder at udføre praksis på, medføre 

refleksion og åbenhed overfor forandringer (20). Derfor vil der, ud over separate analyser af de to 

cases, også blive præsenteret ligheder og forskelle på casene.  

Formålet med dette er, at generere viden, der kan understøtte beslutningstagere i at levere en mere 

effektiv feedback inden for hver af de respektive databaser. En mere effektiv feedback kan lede til, at 

den kliniske praksis optimeres til gavn for hjertepatienterne.  

1.4.1. Afgrænsning 

Hjerterehabilitering er en kompleks intervention med en bred vifte af tværfaglige 

sundhedsprofessionelle, der leverer forskellige indsatser (10). Sygeplejersken fremstår i denne 
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forbindelse som en nøgleperson, der typisk er frontfigur i forhold til hjertepatienten i den kliniske 

praksis og desuden har en koordinerende rolle i det tværfaglige og tværsektorielle 

rehabiliteringsteam. Som repræsentanter for de sundhedsprofessionelle blev der derfor valgt at 

fokusere på sygeplejersken som en nøgleinformant (21) i dette projekt. 

 

Ovenstående leder til følgende forskningsspørgsmål: 

1.5 Forskningsspørgsmål 

1. Hvordan oplever sygeplejersker i hjerterehabiliteringen, den feedback de  

modtager fra de nationale kliniske kvalitetsdatabaser i henholdsvis Danmark og England? 

 

2. Hvilke ligheder og forskelle kan identificeres, i sygeplejerskers oplevelser af feedback på tværs 

af lande og feedbackstrategier? 

 

På baggrund af fund fra analysen vil det blive diskuteret, hvordan de identificerede ligheder og 

forskelle kan forstås, og hvordan de to cases fremadrettet kan profitere af at tage de 

sundhedsprofessionelles oplevelser med i deres feedbackstrategier. 

 

 

2. Metode & Materiale 
 

Til besvarelse af forskningsspørgsmålet blev der anvendt kvalitativ metode. Dette blev valgt, da det 

kvalitative genstandsfelt er velegnet til at analysere og beskrive opfattelser og kontekster samt at få en 

større forståelse af hvordan mennesker oplever verden (21).  Kvalitativ metode er ligeledes velegnet 

til at ”give stemme” til personer, hvis oplevelser i mindre grad tages i betragtning i en større kontekst 

(21). Da litteraturen omkring feedback på sundhedsindsatser i langt overvejende grad bygger på 

kvantitative metoder (1), vil en kvalitativ tilgang her således kunne bidrage til en forståelse for 

sygeplejerskernes perspektiv. Dette perspektiv er i mindre grad taget i betragtning indenfor den 

eksisterende litteratur om effekt af feedback. I relation til forskningsspørgsmålet, må kvalitativ 

metode derfor betragtes som velegnet. 
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2.1 Videnskabsteoretisk perspektiv 

Videnskabsteoretisk tager kvalitativ metode overordnet udgangspunkt i det humanvidenskabelige 

paradigme. Videnskabsteoretiske perspektiver er beskrevet og fortolket indenfor forskellige 

forskningstraditioner, med valg af forskellige begreber.  

Jeg valgte at tage afsæt i Justesen & Mik-Meyers fortolkning og perspektiver, idet omdrejningspunktet 

her er kvalitative metoder indenfor organisationsstudier, og derfor velegnet til anvendelse i dette 

projekt, hvor konteksten fra 2 forskellige organisationer havde stor betydning (22).  

Videnskabsteoretisk tog projektet afsæt i fænomenologien, idet formålet med projektet var at 

undersøge oplevelser, og den fænomenologiske tilgang er velegnet til forstå og fortolke subjektive 

meningsuniverser (22). Fænomenologiens tankegang er udviklet af filosoffen Husserl, og kendetegnes 

ved subjektiviteten, der betyder at det samme fænomen kan fremtræde på forskellige måder, alt efter 

den menneskelige erfaring det betragtes med og fortolkes ud fra (22). Det centrale element indenfor 

fænomenologien er forståelse og fortolkning af menneskets livsverden, som er et udtryk for den 

subjektive sociale og kulturelle kontekst der giver et meningsindhold for den enkelte (22). Det vil sige, 

at det handler om at forstå det enkelte menneskes perspektiv, ud fra dennes oplevelser og erfaringer i 

relation til et bestemt fænomen. Det er således den subjektive oplevelse af fænomenet der er relevant 

at belyse, og ikke hvorvidt oplevelsen er ”sand”. Fra et fænomenologisk perspektiv, er forskeridealet 

således ikke at være objektiv, men med empati at kunne sætte sig ind i et andet menneskes livsverden.  

I en varians af fænomenologien beskriver Schutz generalisering (22), hvor der i metoden kan 

genereres en typificering af mønstre til at forstå virkeligheden.  Dette skal ikke forstås som en 

statistisk repræsentativ generalisering, men som en analytisk generalisering.  

 

2.2 Cases 

Til understøttelse af analyserne præsenteres kort de to cases DHRD og NACR, da dette har stor 

betydning for forståelsen af den kontekst informanterne befinder sig i. Disse to cases blev valgt ud fra, 

at de befinder sig på forskellige procesniveauer i relation til udvikling og anvendelse, og at der dermed 

kunne være et læringspotentiale, specielt for DHRD som en ny database. Data fra NACR har været 

præsenteret på adskillige kongresser gennem de senere år, hvilket har medført en nysgerrighed på, 

hvordan denne database fungerer, og hvordan klinikerne oplever den.  

Desuden har sproget haft betydning for valget af NACR som case, da egne engelske sprogfærdigheder 

blev vurderet som gode af de engelske nøglepersoner fra NACR. Dette gav mulighed for at gennemføre 

både de danske og de engelske interviews på informanternes modersmål, hvilket ikke ville have været 

muligt såfremt disse interviews skulle foregå på et tredje sprog. 
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Et aspekt, der yderligere understøttede beslutningen om at anvende NACR som case, var en høj grad af 

imødekommenhed fra denne organisation samt en stor interesse for projektet. 

 

2.2.1 Præsentation af case 1; DHRD 

DHRD er en national klinisk kvalitetsdatabase, der har til formål at monitorere og forbedre kvaliteten af 

hjerterehabilitering i Danmark, samt at understøtte forskning. Databasen er initieret af 

Arbejdsgruppen for Præventiv Kardiologi og Rehabilitering under Dansk Cardiologisk Selskab, og 

godkendt som en national klinisk kvalitetsdatabase i 2011. Selve databasen blev taget i brug i 2013, 

men blev efter kort tid lukket pga. IT problemer. Databasen blev derpå relanceret i efteråret 2015, i en 

justeret version. DHRD er finansieret via regionerne qua sin status som klinisk kvalitetsdatabase 

under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) (23). 

Som RKKP database er det lovpligtigt for danske hospitaler at indberette data til DHRD (24). 

Dataindsamling sker via indrapportering til et webbaseret program, og data indtastes dels af klinikere 

og registreres dels automatisk via et datafangstsystem, fra blandt andet Landspatientregistret (LPR). 

DHRD har udarbejdet en manual for, hvordan data skal indrapporteres (25). Der har været store 

udfordringer med den automatiske datafangst, hvilket har ledt til dobbeltregistreringer og fejl i data 

(14).  

Der skal indberettes data på individniveau for patienter med diagnosen iskæmisk hjertesygdom. Det 

vil sige patienter med stabil angina pectoris, akut koronart syndrom (AKS) samt patienter der har fået 

foretaget en ballonudvidelse af kranspulsårerne eller en bypassoperation i hjertet. 

Patientpopulationen er estimeret til ca 14.000 årligt, hvor estimatet bygger på data fra LPR (14). 

Hoveddata består af en række variable på individniveau som fx: demografiske faktorer, kardielle 

risikomarkører inklusive psykosociale faktorer, sygdomshistorik samt hjerterelateret medikamentel 

behandling. Desuden indsamles data på afdelingsniveau, fx frekvens for henvisninger til 

hjerterehabilitering, indhold i indsatsen og personalesammensætning (14). 

Kvaliteten af hjerterehabilitering vurderes via 11 indikatorer, hvor der er fastsat standarder for 

målopfyldelsen for de respektive indikatorer (jf. bilag A). Herudover er der en del obligatoriske 

variable, der skal registreres for at klinikerne rent teknisk kan indlevere data, men som ikke er 

relateret til indikatorerne. 

Feedback data fra DHRD leveres i henhold til en standardiseret publiceringsstrategi fra RKKP, hvor der 

udarbejdes en årsrapport med angivelse af målopfyldelser på de valgte indikatorer opgjort på 

hospitalsniveau, regions- og nationalt niveau (26). Desuden opdateres målopfyldelser for 

indikatorerne (27) månedligt via Regionernes Ledelsesinformations-Systemer (LIS). Her kan relevante 

klinikere kan få adgang til lokale data på afdelings- og individniveau. Et eksempel på lokale data fra 
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DHRD genereret i LIS-systemet vises i tabel 1. Endeligt kan der bestilles lokale datatræk via DHRDs 

datamanager. 

 

 

 

Tabel 1: Eksempel på lokale data fra DHRD genereret i LIS-systemet. Eksemplet er gengivet med tilladelse fra 

kvalitetskoordinator Lone Jespersen, Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. 

Indikator 
Data 
kom- 

plethed 

Antal  
patienter 

der 
opfylder 

indikatoren 
(Tæller) 

Antal  
patienter 

der indgår 
i 

opgørelsen 
(Nævner) 

Konfidens- 
interval 

Opnået 
resultat  

Mål Udvikling Overblik Detail 

1b: Vedholdende 
deltagere 

100% 34 38 75,20% - 
97,06% 

89.5%     
 

 

 

2a: 80% af 
træningssessioner 

87% 30 48 47,35% - 
76,05% 

62.5%     
 

 

 

2b: 10% stigning 
funktionstest 

79% 24 37 47,46% - 
79,79% 

64.9%     
 

 

 

3: Rygestop 100% 3 3 29,24% - 
100,00% 

100%     
 

 

 

4: Diætbehandling 100% 36 39 79,13% - 
98,38% 

92.3%     
 

 

 

5: Reduktion af LDL 
kolesterol 

100% 24 39 44,62% - 
76,64% 

61.5%     
 

 

 

6: Blodtryk 100% 24 39 44,62% - 
76,64% 

61.5%     
 

 

 

7: Screening for 
diabetes 

100% 34 34 89,72% - 
100,00% 

100%     
 

 

 

8: Screening for 
depression 

100% 17 17 80,49% - 
100,00% 

100%     
 

 

 

9: Blodfortyndende 
behandling 

100% 39 39 90,97% - 
100,00% 

100%     
 

 

 

10: Statinbehandling 100% 38 39 86,52% - 
99,94% 

97.4%     
 

 

 

11: 
Betablokadebehandling 

100% 12 18 40,99% - 
86,66% 

66.7%     
 

 

 

 

 

 

http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1611&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1611&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1612&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1612&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1613&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1613&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1614&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1614&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1615&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1615&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1616&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1616&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1617&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1617&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1618&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1618&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1619&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1619&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1620&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1620&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1621&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1621&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_udvikling.jsp?hierarki=1&indikator=1622&organisation=3800A10&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_detail.jsp?hierarki=1&indikator=1622&organisation=3800A10&periode=2016K4&janej=
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1611&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1611&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1612&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1612&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1613&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1613&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1614&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1614&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1615&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1615&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1616&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1616&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1617&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1617&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1618&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1618&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1619&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1619&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1620&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1620&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1621&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1621&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1622&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
http://sv0257.regsj.intern/SASStoredProcess/input/Projekter/rkkp/kvalitet_benchmark.jsp?hierarki=1&indikator=1622&organisation=3800A10&orgniv=3&periode=2016K4&perpraes=3
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2.2.2 Præsentation af case 2; NACR 

NACR er en britisk hjerterehabiliteringsdatabase, der har til formål at monitorere og forbedre den 

kliniske kvalitet indenfor hjerterehabilitering (15). Herudover er formålet også at understøtte 

forskning samt levere data til diverse beslutningstagere (28).  

NACR er initieret af British Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (BACPR) og 

har eksisteret i mere end 10 år. Databasen er drevet af fondsmidler fra British Heart Foundation (BHF) 

og ledes via Department of Health Science, på University of York. Da BHF sponsorerer NACR, har det 

betydet, at hjertepatienterne er blevet involveret i arbejdet med databasen og nu er repræsenteret i 

bestyrelsen med henblik på at vælge indikatorer der er meningsfulde fra et patientperspektiv (15). 

Det er frivilligt at indrapportere data til NACR i England, og der har været stor vilje til at deltage i 

databasen. I den statistiske årsrapport fra 2016 ses, at knap 60.000 patienter ud af 121.000 

hjertepatienter er indrapporteret indenfor de 12 måneder der indgår i opgørelsen (15). Et nyt tiltag 

fra BACPR er et nationalt certificeringsprogram for hjerterehabilitering. Dette skal medvirke som et 

incitament til at anvende NACR, da indrapportering til denne database, er et af elementerne der skal 

opfyldes, for at opnå en certificering (29). 

NACRs data indsamles elektronisk fra de kliniske enheder via et webbaseret system. Populationen 

som NACR primært leverer feedbackdata på, er patienter med AKS, patienter der har fået foretaget 

ballonudvidelse af kranspulsårerne samt bypassoperation (13). Dette vil sige, at gruppen af patienter 

med stabil angina pectoris ikke betragtes som en af deres primære målgrupper, på samme måde som i 

DHRD. Kvaliteten måles ud fra et sæt af nationale minimumsstandarder, der indeholder: ventetid på 

hjerterehabilitering, præ- og postvurdering af patienten, varighed og frekvens af indsats samt 

tilgængelighed af et tværfagligt team (15)(30). NACR har få obligatoriske variable, og disse er alle 

forbundet med minimumsstandarderne.  

Feedbackdata er indtil 2015 udelukkende blevet publiceret på nationalt og regionalt niveau. I 2015 

blev det besluttet, at der fremover skulle publiceres udvalgte indikatorer på hospitalsniveau, hvilket 

betegnes som ”programme level” indenfor NACR (30). Årsrapporten 2016 er derfor den første NACR 

årsrapport hvor man kan se, hvordan de enkelte hospitaler placerer sig i forhold til de nationale 

minimumsstandarder, samt på udvalgte resultatindikatorer (15). Hospitalerne er ikke benævnt med 

navn i selve rapporten, men disse kan findes på NACRs hjemmeside som supplerende materiale (31). 

Udover årsrapporten har klinikere og beslutningstagere mulighed for selv at generere en bred vifte af 

lokale data i databasen, eller få hjælp via NACR´s organisation til opsætning af automatiske datatræk 

ud fra lokale ønsker og behov. En liste over muligheder for lokale datatræk der selv kan genereres via 

NACR databasen, vises i tabel 2. 
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Tabel 2: Liste over muligheder for lokale datatræk via NACR databasen. Af hensyn til datasikkerhed er der ikke 

vist data. Tilladelse til anvendelse af listen er givet af Nerina Onion, Training and Information Officer, NACR, 

University of York. 

 

 

 

2.3 Litteratursøgning 

For at afdække den eksisterende viden omkring sundhedsprofessionelles oplevelser af feedback, blev 

der foretaget en litteratursøgning. Litteratursøgningen blev foretaget indledningsvis, dels med henblik 

på udvikling af projektet, og dels for at sikre, at projektet bidrog med ny viden. Sidst i processen blev 

søgningen gentaget, med henblik på at eventuel ny litteratur kunne inddrages i diskussionen. 

 

Der blev søgt i databaserne CINAHL og PubMed med kontrollerede emneord, dvs. ud fra de fastsatte 

emneord som de respektive databaser har tildelt den enkelte reference på baggrund af indholdet. 
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Dette sikrer, at flest mulige relevante referencer kan identificeres ud fra disse emneord. Kontrollerede 

emneord dækker over forskelligt indhold på tværs af litteratur databaser, så det er nødvendigt at 

gennemgå emneordene i hver database for at kvalificere litteratursøgningen (32). 

 

CINAHL indeholder primært sygeplejefaglig litteratur og betegnes som den vigtigste database inden 

for dette felt (32). Da forskningsspørgsmålet omhandler sygeplejerskers oplevelser, var CINAHL 

relevant at anvende. I CINAHL betegnes de kontrollerede emneord som ”Headings”. Efter en 

gennemgang af relevante kontrollerede emneord, blev der anvendt følgende CINAHL Headings:  

“Feedback”, “Audit”, “Health Personnel”, “Nurses”, “Perception”, “Quality of Health Care” 

Emneordet “Health personnel” blev vurderet relevant at medtage, for at undersøge om der fandtes 

relevant litteratur der involverede andre sundhedsprofessionelle end specifikt sygeplejersker. 

 

PubMed er en yderst omfattende database med referencer til litteratur inden for det medicinske felt 

(32), og derfor relevant at anvende. I denne database betegnes de kontrollerede emneord for MeSH 

termer.  De relevante MeSH termer blev gennemgået og vurderet, og herefter blev anvendt følgende: 

” Formative feedback”, “Health Personnel”, “Quality of Health Care” 

 

Det var ikke hensigtsmæssigt at anvende samme kontrollerede emneord på tværs af de 2 databaser, da 

emneordene dækkede over forskelligt indhold i de respektive databaser.  Fx dækkede ”feedback” som 

MeSH term i PubMed, også over biofeedback, hvorved der fremkom et stort antal irrelevante 

referencer. Dette blev afgrænses ved i stedet at anvende ”formative feedback”. Dette var anderledes i 

CINAHL, hvor Headingen ”feedback” i høj grad var relateret til den ønskede litteratur. Et andet 

eksempel er PubMed MeSH termen ”Quality of Health Care”, der i PubMed dækkede over både “audit” 

og “feedback”, hvilket ikke gjorde sig gældende i CINAHL. 

Ved søgningerne i begge databaser blev der kombineret med booleske søgeoperationer ”AND” og ”OR”, 

og ud fra identificerede relevante artikler blev der herefter foretaget kædesøgning.  

Ved litteratursøgningen fremkom henholdsvis 72 referencer i CINAHL og 48 referencer i PubMed. 

Abstrakts blev gennemlæst, og på baggrund af disse blev relevant litteratur identificeret. 

 

2.4 Interviews 

Jeg tog udgangspunkt i min egen mangeårige erfaring som hjerterehabiliterings-sygeplejerske, både 

klinisk og organisatorisk, samt min interesse for hjerterehabilitering i et internationalt perspektiv. På 

baggrund af denne erfaring valgte jeg, at mine informanter skulle være sygeplejersker, der har en 

koordinerende funktion indenfor hjerterehabilitering. Dette da de i praksis ofte er det naturlige 
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bindeled mellem ledelsesniveau og klinikere. Med rollen som koordinerende 

hjerterehabiliteringssygeplejerske havde jeg en forventning om, at denne gruppe af informanter ville 

være bekendtgjort med feedback fra de kliniske kvalitetsdatabaser, og dermed have mulighed for at 

tale om deres oplevelser omkring dette. 

Jeg valgte at udføre semi-strukturerede interviews. Ifølge Kvale & Brinkmann giver dette mulighed for 

at få indblik i informantens oplevelser og erfaringer uden at det er er styret af forskerens ønske om 

bestemte svar, og samtidig kan der ændres i strukturen undervejs, afhængig af interviewsituationen 

og informantens svar (33). 

2.4.1 Udarbejdelse af interviewguide 

Ifølge Kvale og Brinkmann er det nyttigt at udarbejde en interviewguide, med udgangspunkt i de 

temaer projektet skal belyse (33). Da DHRD nyligt er implementeret i Danmark, blev der udført en 

litteratursøgning med henblik på at finde en implementeringsteori, der kunne guide arbejdet med 

udvikling af temaer til interviewguiden. Der blev til interviewguiden taget afsæt i Consolidated 

Framework for Implementation Research Constructs (CFIR). Dette var meningsfuldt for projektet, idet 

det bygger på en meta-teoretisk referenceramme med 5 hoveddomæner, hvor hvert domæne har en 

række underdomæner (34).  Hoveddomænerne består af: Intervention characteristics, Outer setting, 

Inner setting, Characteristics of individuals og Process. CFIR udmærker sig ved en fyldig liste af 

domæner, der minimerer risikoen for at overse potentielt betydningsfulde temaer (jf. bilag B). 

Samtidig er CFIR fundet egnet som instrument til anvendelse i selekterede dele af forskningsprocesser, 

som fx. udvikling af interviewguide (35). 

Samtlige domæner (n=5) inklusive underdomæner (n=39) blev systematisk gennemgået og relevante 

temaer i relation til forskningsspørgsmål identificeret. Der blev udvalgt egnede spørgsmål fra CFIRs 

webbaserede værktøjskasse. Disse spørgsmål er generiske, og blev derfor justeret til den aktuelle 

kontekst for at gøre spørgsmålene mere vedkommende for informanterne. Ud fra dette blev 

interviewguiden udviklet, pilottestet på målgruppen og justeret. Et eksempel på hvordan CFIR blev 

anvendt, ses i tabel 3.  
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Tabel 3. Eksempel på anvendelse af CFIR til interviewguide 

CFIR 

Domæne 

Underdomæne Beskrivelse  CFIR spørgsmål Spørgsmål i 

interviewguide 

Process D: Reflecting 
and Evaluating 

Quantitative and 
qualitative feedback 
about the progress 
and experience 

Will you receive 
feedback reports 
about the 
implementation or 
the intervention 
itself? 

Har du fået nogen 
feedback rapporter 
vedrørende 
implementeringen 
eller jeres 
resultater? 
 

Inner Setting D: 
Implementation 
Climate 
(5): Goals and 
Feedback 

The degree to which 
goals are clearly 
communicated, 
acted upon, and fed 
back to staff, and 
alignment of that 
feedback with goals 
 

Have you/your 
unit/your 
organization set 
goals related to the 
implementation of 
the intervention? 

Har din afdeling sat 
nogen mål for 
implementeringen 
af DHRD?  
 

 

 

 

Interviewene med de koordinerende hjerterehabiliteringssygeplejersker blev gennemført i 

samarbejde med en Ph.d.-studerende, der i sit studie undersøger barrierer og facilitatorer for 

indtastning af data i DHRD og NACR. Da undersøgelsesvinklerne således var henholdsvis input af data 

og håndtering af output af samme data, fandt vi det hensigtsmæssigt både for læringsudbytte og 

ressourceforbrug, men også af hensyn til informanternes tidsforbrug at gennemføre interviewene i 

fællesskab. Efter et testinterview hvor informanten tilkendegav at det blev oplevet som meningsfuldt 

at tale om både datainput og feedbackdata i samme interview, gennemførte vi resten af interviewene 

ud fra den fælles udarbejdede interviewguide.  

Interviewguiden blev oversat til engelsk og gennemlæst af en etnisk engelsk fagperson med henblik på 

korrekt sprogbrug. Efter gennemførsel af henholdsvis to danske og to engelske interviews blev de 

respektive interviewguides justeret til det endeligt format (jf. bilag C+D). 

 

Forud for de formelle forskningsinterviews gennemførtes et ekspertmøde med henholdsvis direktør 

for NACR og formand for DHRD. Formålet med mødet var blandt andet, at opnå en større forståelse af 

de valgte strategier for feedback. Som indledning til de engelske interviews blev der desuden 

gennemført eksplorative interviews med organisatoriske nøglepersoner fra NACR. Dette med henblik 

på at opnå en bedre forståelse af, hvordan denne database fungerer med hensyn til webinterface, 

udgivelser, datalevering og brugersupport. Denne viden gav et bedre fundament, for at kunne forstå de 
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engelske informanter i interviewene. Da samme viden var kendt for mig i relation til DHRD, valgte jeg 

ikke at gennemføre interviews med tilsvarende organisatoriske nøglepersoner i Danmark. 

2.4.2 Rekruttering af informanter 

I et review omkring CFIR skrives, at såfremt informanterne har forskellige oplevelser af et fænomen, vil 

det øge muligheden for at få en bredere forståelse (36). Informanterne blev derfor rekrutteret 

strategisk fra hospitaler der udfører hjerterehabilitering forskellige steder i Danmark og England, med 

det formål at maximere graden af variation i datagenereringen (tabel 4). Informanterne blev 

rekrutteret via en mailhenvendelse stilet til den koordinerende hjerterehabiliteringssygeplejerske. I 

Danmark blev invitation til deltagelse i projektet (jf. bilag E) mailet direkte til udvalgte 

hjerterehabiliteringsenheder. Invitationen blev oversat til engelsk og gennemlæst af etnisk engelsk 

fagpersonale med henblik på korrekt sprogbrug (jf. bilag F). I England formidlede NACR´s sekretariat 

invitationen til forudbestemte hjerterehabiliteringsenheder, idet sekretariatet havde en formel adgang 

til informanterne og desuden var i besiddelse af email-adresser, hvilket vi ikke selv umiddelbart havde 

adgang til. 

 

 

Tabel 4. Fordelingen af rekrutterede informanter 

Informanter Danmark Informanter England 

2 fra hovedstaden (København) 2 fra hovedstaden (London) 

2 fra større byer 2 fra større byer 

2 fra mindre byer 2 fra mindre byer 

I alt 6 danske interviews I alt 6 engelske interviews 

 

 

 

De rekrutterede informanter var alle kvinder og erfarne kliniske sygeplejersker indenfor 

hjerteområdet. De fleste havde stor erfaring indenfor hjerterehabilitering, men en varierende grad af 

erfaring med arbejdet indenfor de respektive databaser jf. tabel 5. 
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    Tabel 5. Oversigt over informanter med angivelse af antal års erfaring indenfor hjerterehabilitering/database 

ID Land By Antal år 

Hjerterehabilitering 

Antal år 

DHRD/NACR 

DK 1   DK Mindre by/land 7 1,5 

DK 2   DK Storby 10 1,5 

DK 3   DK Storby 9 1,5 

DK 4   DK Hovedstad  10 1,5 

DK 5   DK Mindre by/land 18 1,5 

DK6   DK Hovedstad 20 1,5 

UK 1   UK Mindre by/land 10 6 

UK 2   UK Mindre by/land 16 10 

UK 3   UK Storby 15 10 

UK 4   UK Storby 23 6 

UK 5   UK Hovedstad 12 10 

UK 6   UK Hovedstad 1 0,5 

 

 

2.4.3 Udførelse af interviews 

Ifølge Kvale & Brinkmann skal interviewsituationen anspore til, at informanterne er afslappede og 

beskriver deres synspunkter og oplevelser ud fra deres livsverden (33). Interviewene foregik på 

informanternes arbejdsplads, dette både af hensyn til minimering af informanternes tidsforbrug så de 

ikke skulle bruge tid på transport, men også for at give informanterne den tryghed at kunne være på  

”hjemmebane” i form af egen velkendte arbejdsplads og kontekst. Det betød, at de fleste informanter 

under interviewet spontant fremviste lokale dokumenter eller slog op i databaserne for fx at 

demonstrere en brugerflade. Hovedparten af interviewene foregik uforstyrret på et kontor eller i et 

konsultationsrum, enkelte steder var der små forstyrrelser undervejs fra andet personale, men ikke 

noget som skønnes at have haft betydning for gennemførelsen af de respektive interviews. Kvale & 

Brinkmann skriver, at et interview er en aktiv proces, hvor deltagerne genererer viden gennem deres 

interpersonelle og kontekstuelle samarbejde (33). Ved præsentationen forud for selve interviewene var 

det tydeligt at informanterne var positivt opmærksomme på, at jeg var ansat i samme position som 

dem, dvs. som en koordinerende hjerterehabiliteringssygeplejerske. Specielt i de engelske interviews 

var informanterne meget interesserede i erfaringsudveksling, og gav udtryk for at jeg havde 

forudsætningerne for ”rigtigt” at kunne forstå dem. Et element i interviewkonteksten blev således en 
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høj grad af samhørighed og en oplevelse af tillid fra informanterne til, at deres udsagn blev anvendt og 

fortolket på betryggende vis. 

For at skabe mest mulig ro om selve interviewsituationen valgte vi en hovedinterviewer forud for 

hvert af de enkelte interviews. Jeg har i andre sammenhænge haft en samarbejdsrelation med enkelte 

af de danske informanter, og i disse tilfælde valgte vi bevidst at lade min kollega være 

hovedinterviewer for at minimere historik og indforståethed under selve interviewet.  

En enkelt af de engelske informanter blev nødsaget til at varetage akut klinisk arbejde på det aftalte 

tidspunkt for interviewet. Den pågældende informant blev tilbudt at vi kunne gennemføre interviewet 

på et senere tidspunkt via Skype, telefon eller e-mail, og informanten foretrak e-mail. Informantens 

stemme og kropsudtryk ville have givet en større forståelse af informantens oplevelser (33), men da 

det pga. tidshorisont og økonomi ikke var muligt for os at returnere til England, aftalte vi i stedet at 

sende nøglespørgsmålene via e-mail, og informanten besvarede disse spørgsmål på fyldig vis. Et 

skriftligt svar er begrænset i relation til både verbale udtryk og den nonverbale kommunikation, men 

da der efterhånden kunne identificeres minimalt med nye koder i relation til forskningsspørgsmålene, 

valgte vi at stoppe generering af yderligere data.   

 

2.4.4 Transskribering 

Interviewene blev lydoptaget og transskriberet ordret. Med henblik på størst mulig stringens 

udarbejdede vi et sæt interne regler for transskriberingen. Ifølge Kvale & Brinkmann sker der en 

fortolkning når man oversætter fra talesprog til skriftsprog (33). For at ”miste mindst muligt” i denne 

oversættelse markerede vi fx ironi, stærke betoninger, talepauser og latter, da disse non-verbale 

elementer kan influere på den latente mening i de sagte ord (36). Dette gav også mulighed for lettere 

at kunne genfinde betydningsfulde sekvenser.  

For at minimere risikoen for fejl igennem oversættelse af mange højt specialiserede fagtermer og 

forkortelser, blev de engelske interviews transskriberet af etniske englændere med fagligt kendskab 

til NACR og det engelske sundhedssystem.  

 

2.5 Analysestrategi 

Analysearbejdet blev inspireret af Graneheim & Lundmans model for kvalitativ indholdsanalyse af 

interviews (36). Modellen bygger på en antagelse om, at der altid vil være subjektive fortolkninger i en 

kvalitativ indholdsanalyse ud fra de involveredes forståelser og kontekster. Ud fra denne model kan 

analysen både indeholde manifeste elementer, altså det umiddelbart synlige i teksten, såvel som 

latente elementer, hvor også underforståede meninger fortolkes og inddrages (36).  
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Jeg valgte at inddrage begge elementer, med henblik på at få en bredere forståelse af informanternes 

oplevelser, når hele konteksten blev anvendt i analysearbejdet.  

 

De transskriberede interviews blev gennemlæst flere gange og herefter inddelt i meningsbærende 

enheder og kodet, jvf. Graneheim og Lundmans model (36). For at styrke validiteten af koderne valgte 

min samarbejdspartner og jeg at foretage inddelingen og kodningen individuelt, og herefter 

sammenholde og diskutere de meningsbærende enheder og koder. Dette gjorde vi separat med de 

danske og de engelske interviews. Vi valgte at bevare de engelske koder på engelsk, for at bevare mest 

mulig autencitet i disse. Efter kodning af henholdsvis tre danske og to engelske interviews havde vi 

opnået høj konsensus om meningsbærende enheder og kodning af materialet. Fra disse fem først 

kodede interviews uddrog jeg udelukkende de koder der havde relation til feedback til det videre 

analysearbejde, og undlod hermed at medtage de koder der kun havde relevans for min 

samarbejdspartners projekt. Herefter inddelte og kodede jeg de dele af de resterende syv interviews 

der havde relation til informanternes oplevelser af feedback, eksempler på meningsbærende enheder 

og koder vises i tabel 6. 

 

Koderne fra de danske og de engelske interviews blev analyseret separat, dette for at være i stand til at 

identificere ligheder og forskelle mellem de to landes informanter, jvf. forskningsspørgsmål 2. 

 

Tabel 6: Eksempel på generering af koder ud fra meningsbærende enheder 

Meningsbærende enhed Kode 

UK 3: “Some of it is open to interpretation and sometimes I have 
scratched my head, and ‘does it mean this, or does it mean that’ 
and I’ve input it one way and colleagues may have put it different, 
and you’ve obviously looked at the database in detail. So yeah, 
some of its not quite clear”   
 

Ambiguity in some variables 

DK 3: ”Ja, der er nogle ting synes jeg ind imellem hvor man kan 
være uklar på det (variable), og det kunne være rart at få 
diskuteret så vi alle sammen kan høre det sammen. Altså opfatter 
vi det ens? ” 
 

Tvetydighed i variable 

 

 

Analysen af de uddragne koder blev foretaget ud fra en induktiv tilgang. Det vil sige, at empirien, her i 

form af de genererede koder, systematisk analyseres åbent for betydninger og kategoriseres for at 

kunne lede til mere generelle mønstre og forståelser af emnet (33). Den induktive tilgang blev valgt, 

med henblik på at generere nye forståelser, da litteraturen omkring sundhedsprofessionelles 

oplevelser af feedback er begrænset.  
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Koderne blev således analyseret og ledte til første inddeling i subkategorier. Gennem flere 

analyseprocesser og refleksioner med henholdsvis min samarbejdspartner og min vejleder blev de 

endelige subkategorier og kategorier valgt, og et overordnet tema identificeret for hver kategori. 

Resultaterne præsenteres i afsnit 3, og vil efterfølgende blive diskuteret ud fra relevant videnskabelig 

litteratur i afsnit 4. 

 

2.6 Etiske forhold 

Rekruttering af informanter blev foretaget ud fra Etiske Retningslinjer for Sygeplejeforskning i Norden 

(37). Dette var ikke formelt nødvendigt, idet det var sundhedsprofessionelle og ikke patienter der var 

informanter. Men da der ikke eksisterer formelle retningslinjer for interview af 

sundhedsprofessionelle, anvendtes ovenstående retningslinjer, da jeg ud fra et humanistisk perspektiv 

mener, man bør have samme rettigheder som informant uanset position. Retningslinjerne går på 

informeret samtykke, fortrolighed og konsekvens.  

Omkring informeret samtykke havde informanterne fået et skriftligt informationsbrev med en 

beskrivelse af baggrund for projektet, anvendelse af de indhentede oplysninger og praktiske 

oplysninger om interviewet. Informanterne blev både mundtligt og skriftligt informeret om 

lydoptagelse og gav alle skriftligt samtykke til dette.  

Informanterne blev sikret fortrolighed, og da der typisk kun findes én koordinerende 

hjerterehabiliteringssygeplejerske på hvert hospital i henholdsvis Danmark og England, blev der 

bevidst ikke anvendt navne på hospitaler i denne afhandling. Dette kunne have haft betydning for 

hvordan informanten svarede, idet der blev spurgt ind til fx ledelsesopbakning. Det kunne dermed 

have begrænset informanten i sit svar, hvis hun ikke var sikker på, at svaret blev anonymiseret.  

Vedrørende konsekvens blev der via informationsbrevet givet oplysning om at deltagelse var frivillig, 

og at informanten til hver en tid kunne trække sig ud af projektet uden nogen former for konsekvens.  

Der var ikke anmeldelsespligt til datatilsynet, da dette er et speciale, og da der ikke blev registreret 

nogen form for personfølsomme data (38). 

Lydoptagelserne blev opbevaret på et elektronisk sikkert forskningssite i Region Sjælland, og levede 

dermed op til regionens krav om opbevaring af forskningsdata.  

 

Den situationelle etik under selve interviewet blev oplevet som god. Informanterne var meget 

imødekommende, og der opstod hurtigt en fælles forståelse af udfordringerne, i en klinisk presset 

hverdag med DHRD og NACR, så der opstod ingen ”pinlige situationer” eller betydende misforståelser. 

Ud fra et ansættelses- og uddannelsesmæssigt perspektiv var informanterne og jeg positioneret som 

hierarkisk ligestillede, og der var således ikke betydende forskelle i relation til magt. 
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3. Resultater 
 

Præsentationen af resultaterne tager udgangspunkt i de analyserede kategorier der er fundet mest 

betydningsfulde i relation til forskningsspørgsmålene. For at øge overskueligheden, er der indsat 

tabeller med oversigter over de identificerede kategorier, for hver af de respektive cases. Hver 

kategori vil efterfølgende blive beskrevet separat, med anvendelse af udvalgte citater fra 

informanterne.  

Ord, som informanterne under interviewene har betonet stærkt, er anført med fed skrift i citaterne. Til 

tydeliggørelse af kontekster er der tilføjet hjælpeord, der er skrevet i kursiv og indsat i parenteser. 

 

3.1 Resultater fra analyse af case 1; DHRD 

De fremkomne kategorier for interviewene med de danske informanter præsenteres i tabel 7.  

Koderne er inddelt i subkategorier og kategorier jf. afsnit 2.5.4, og det overordnede tema for 

kategorien er tilføjet. 
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Tabel 7. Samlet oversigt over kategoriseringen af de danske interviews. Tallene i parentes angiver antallet af 

informanter der understøtter den enkelte subkategori 

Overordnet tema Kategori Subkategorier 

Feedbackens 

tilgængelighed 

Udfordringer med 

modtagelse af feedback 
Har ikke modtaget årsrapporten via 
hospitalet (5) 

Har ikke modtaget nogen form for feedback 
(5) 

Har ikke fået struktureret feedback (5) 

Barrierer for tilgængelighed af feedbackdata 
(4) 

Ønsker mere lokal feedback (2) 

Reliabilitet af 

feedbackdata 

Feedbackdata er ikke 

pålidelige 
Data er ikke valide (4)  

Data er ikke pålidelige (6) 

Tvetydighed i variable (5) 

Relevans af 

feedbackdata 

Feedbackdata afspejler kun 

delvist det vigtigste 
Små fremskridt for sårbare patienter afspejles 
ikke i databasen (3) 

Feedbackdata afspejler ikke de bløde værdier 
(5) 

Databasen tager ikke hensyn til forskelle i 

sygdomsbyrder (5) 

Brugbarhed af 

feedbackdata 

Håber feedbackdata vil 

blive anvendt i fremtiden 
Håber DHRD vil medvirke til at forbedre 
klinisk praksis (6) 

Tal er gode til at vise ledelsen hvor der er 
huller (3) 

Holdninger til 

offentliggørelse af 

feedbackdata 

Ambivalens overfor 

offentliggørelse af 

feedbackdata  

Det er fint med åbenhed i data (6) 

Åbenhed i data er udfordrende (4) 

 

 

3.1.1 Udfordringer med modtagelse af feedback 

Kategorien indeholder sygeplejerskernes oplevelser af den feedback de har modtaget, i relation til 

arbejdet med DHRD. Generelt er det yderst sparsomt hvad de har modtaget, 5 ud af 6 har ikke 

modtaget årsrapporten via deres hospital, som er den officielle kanal:  

(om modtagelse af årsrapporten) 
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DK 2: ”Nej. Men det kan så være den går til et led over mig, det skal jeg ikke kunne sige” 

DK 4: ”Nej. Men den er sendt til ledelsen så? -  eller hvem? ” 

 

Sygeplejerskerne oplever således ikke, at de modtager årsrapporten automatisk. Dette vil sige, at der 

på tidspunktet for de gennemførte interviews, ikke var etableret en virksom arbejdsgang for levering 

af feedbackdata til nøgleklinikerne. På tidspunktet for gennemførelse af interviewene, havde 

årsrapporten været udsendt fra RKKP i 2-3 måneder. Den manglende modtagelse kan skyldes, at 

DHRD er en ny klinisk kvalitetsdatabase, og årsrapportens vej fra RKKP til nøgleklinikere som de 

koordinerende hjerterehabiliteringssygeplejersker, sker gennem mange led. Den formelle vej for 

årsrapporten er, at RKKP sender til regionernes kvalitetsafdelinger, herfra videresendes til 

hospitalernes ledelser og kvalitetsafdelinger, der så skal videresende til afdelingsledelserne, der igen 

skal formidle til relevante klinikere. Der er således en stor risiko for dekobling af feedbackdata 

undervejs, som betyder at feedbackdata ikke når frem til de klinikere, der skal planlægge eventuelle 

kvalitetsforbedringer. 

 

Til hvorvidt sygeplejerskerne har modtaget anden form for feedback, svarer 5 ud af 6 i første omgang 

helt spontant negativt eller de har oplevet feedback leveret tilfældigt: 

DK 2:“Intet. Altså den her feedback, da regner jeg så med, nej hvad kaldte jeg det, audit. Det er der jeg får, 
regner jeg med, jeg får noget. Men jeg har ingenting, altså ikke engang noget med at jeg har fået: ”Hold op 
det er fint” eller noget som helst. Ingenting. Nej, det har vi ikke. Altså vi har ikke nogen kommunikation den 
vej” 

DK 1: ”Nu skal jeg lige tænke mig om, fordi der var jo et eller andet som vi fik at vide i forbifarten, som ikke 
var godt nok. Det har jo mest været ´I har ikke tastet nok ind. ´ Det er nok mest den feedback vi har fået: 
”Hvorfor er de ikke tastet ind?”” (sagt med et dybt suk) 

 

Ved uddybning af spørgsmålet, har flertallet af sygeplejerskerne set feedbackdata fra DHRD i andre 

fora udenfor DHRD´s regi, som fx eksterne netværksmøder for hjerterehabiliterings-sygeplejersker: 

DK 1: ”Og der (på netværksmødet) har hun jo vist nogen slides, hvor der har stået hvordan de forskellige 
sygehuse, hvad de har… hvordan det gik for dem med...  hvor mange patienter der går til træning og alt det 
dér. Så der har jeg set noget. Så det har de andre (kollegerne) jo i virkeligheden ikke fået at se.” 

DK 4: ”Men jeg synes jeg har lige været til et eller andet møde, hvor de havde brugt data fra 
hjerterehabiliteringsdatabasen” 

DK 5: ”Men jeg fortalte dem (hjerterehabiliteringsteamet) det i hvert fald jo, efter vi havde været til 
netværksmødet. Fordi der gennemgik hun den (årsrapporten) jo, og så kunne jeg pænt komme hjem og 
fortælle at fys og diætist opfyldte med et pænt nul” 

 

Sygeplejerskerne oplever dermed, at de ikke får nogen form for struktureret feedback, hvor 

kvalitetsforbedringer diskuteres på deres afdeling. Nogle sygeplejersker oplever at data fra DHRD 

udelukkende bliver anvendt som et kritikpunkt af deres indsats. Dette fx som informant DK 1, der 
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bliver stillet overfor spørgsmålet fra sin leder om, hvorfor der ikke er registreret flere patienter i 

DHRD. Dette oplever sygeplejersken som ubehageligt, pga. tonen der anvendes fra ledelsen. I denne 

kontekst oplever sygeplejersken således en ringe opbakning fra sin ledelse, og ”feedback” bliver for 

sygeplejersken ikke til feedback på den sygeplejefaglige kliniske kvalitet, men i stedet på feedback på 

registreringspraksis. 

Det overordnede formål med DHRD om forbedring af kvalitet er svært opnåeligt, da sygeplejerskerne 

dels ikke oplever sig informeret og inddraget i arbejdet med feedback data, og dels oplever den lille 

grad af feedback der leveres, som ustruktureret og demotiverende.  

Sygeplejerskerne udtrykker ønske om lokal feedback og har ingen viden om, at der kan hentes data via 

LIS: 

DK 3: ”Og også lidt mere, måske, feedback, ikk?” 
Interviewer: Ja. 
DK 3: ”Omkring, men …. Specifikt på os. Hvad kunne vi gøre bedre, ikk? Altså”. 
Interviewer: Altså lokalt i jeres afdeling? 
DK 3: ”Ja. Ja, det er jo trods alt et dagligt redskab, ikk’? Ja, det kunne da være rart” 
 
Interviewer: Så indledte du med at sige at det faktisk var vigtigt for dig at dokumentere at rehabilitering er 
godt, altså at det er gavnligt?  
DK 2: ”Ja” 
Interviewer:  Det har du ikke fornemmelse af om I gør? 
DK 2: ”Nej, slet ikke. Og det kan jo være at det viser sig helt modsat. Vi har ingen anelse”. 
Interviewer: Det vil sige, der er ingen måde I har arbejdet med data på som 
DK 2: ”Nej, for det kan du ikke. Altså du, du taster ind og du taster slut, og så kan du måske gå ind og se på 
den enkelte patient, men du kan ikke få et eller andet over de patienter du har alt i alt.” 

 

Sygeplejerskerne savner altså feedbackdata, og er ikke klar over at lokale data er tilgængelige for dem 

i LIS. Igen kan det i denne kontekst være et udtryk for, at DHRD er en ny database og at information 

om at disse data eksisterer, endnu ikke er nået ud til klinikerniveauet. Dertil kan det også være udtryk 

for, at vejen for tilgængelige feedback data er for kompliceret i DHRD, og at klinikerne i en travl 

hverdag har brug for lettere tilgængelige eller automatisk leverede feedback data, hvis disse skal virke 

efter hensigten, dvs. som et middel til at identificere forbedringsområder. 

 

3.1.2 Feedbackdata er ikke pålidelige  

Når der blev spurgt ind til kvaliteten af feedbackdata i DHRD, fortalte samtlige informanter spontant 

og på tydelig engageret vis om mangel på pålidelighed af data. For sygeplejerskerne forbindes kvalitet 

af data således direkte med reliabiliteten af data. 

DK 5: ”Jeg går som regel ind og retter det (når datafangst ikke er korrekt), men vi 
(rehabiliteringssygeplejerskerne) sad lige og snakkede om det i morges, fordi jeg sagde I kom, ikk? Men det 
gør de andre ikke. Og det sagde de, jamen det gør vi ikke af den årsag at vi har fået at vide, at det er det vi 
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skal (af ledelsen). Så er det er det, de får. Og vi ved godt, siger de, at vi sender nogle forkerte data ind, for det 
gør vi jo så”. 
Interviewer: Så det er faktisk ikke de rigtige tal, når der fx måles på hvor mange patienter der er i 
statinbehandling? 
DK 5: ”Nej, det er det ikke. Fordi det er ikke en af de ting vi skal gå ind og skrive, så det gør vi ikke” 

 

DK 2: ”Og så tænkte jeg også at ulemperne er, at hvis man begynder at vurdere på de data som kommer ind i 
den her database, hvis man ikke tager højde for at nogen af tingene de ikke er rettede fra forskellige steder, 
så får man nogle forkerte data” 

 

I udsagnene ses, at sygeplejerskerne forholder sig til reliabiliteten af feedbackdata, altså om man har 

tiltro til, at de fremkomne data er til at stole på. Sygeplejerskerne er bevidste om, at der er 

udfordringer på reliabiliteten, idet ikke alle korrigerer de mangler og fejl, som den ringe datafangst 

har foranlediget. Her oplever sygeplejerskerne et krydspres, idet de gerne vil være pligtopfyldende og 

dokumentere den indsats de yder. Men samtidig er der krav fra ledelsen om effektivitet i driften, som 

betyder at det ikke er anerkendt at bruge tid på at korrigere fejl, således at data bliver korrekt 

registreret. Sygeplejerskerne oplever dermed også udfordringer omkring den ledelsesmæssige 

opbakning i relation til DHRD. 

 

Endvidere oplever sygeplejerskerne tvetydighed i nogle variable: 

DK 6: ”Der er blandt andet et spørgsmål `hvor meget motion dyrker patienten´. En, og så til syv dage. Det er 
hvad der står. Men hvad er en dags motion? Er det en halv times gang, eller er det to timers spinning, eller 
hvad svarer til hvad og så videre og så videre. Man kan ikke bruge det til en klap. Så det synes jeg faktisk er 
….. ” 
Interviewer: Det er en udfordring?  
DK 6: ”Det er en udfordring, men det er også lidt demotiverende” 
 

Sygeplejerskerne har således samlet set lav tiltro til feedbackdata, idet der ikke er konsensus om at 

korrigere for den ringe datafangst i DHRD, ved fx at registrere de korrekte medikamenter. Samtidigt er 

der blandt sygeplejerskerne tvivl om fortolkningen af nogle variable, og de savner formelle fora, hvor 

tvivlsspørgsmål kan drøftes. Informant DK 6 viser med sit udsagn, at hun ikke har kendskab til den 

eksisterende manual om datadefinitioner der er udgivet af DHRD, hvor der står beskrevet fx hvordan 

motion skal registreres. Manualen er dermed tydeligvis ikke udbredt til denne gruppe af 

nøgleklinikere. Det medfører at de registrerede data bliver inkonsistente og skaber frustration blandt 

sygeplejerskerne. 
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3.1.3 Feedbackdata afspejler kun delvist det vigtigste  

Under denne kategori fortæller sygeplejerskerne, at de oplever det frustrerende, at der ikke kan 

registreres mindre fremskridt for patienterne i DHRD. Der kan kun registreres hvorvidt patienten er i 

mål eller ej, i relation til en indikator: 

 

DK 1: ”Men stadigvæk har vores patienter jo rykket sig. Og stadigvæk så må man sige, jamen det kan være, at 
så måske kommer de ikke dér op, men så kommer de måske hér, og så er det også rigtig godt. Fordi ellers så 
lå de måske hér (viser niveauer med hænderne). Men det tager man ikke altså… det hensyn tager man ikke … 

DK 5: ”Altså alt var bare fuldstændig håbløst for ham, ikk? (taler om en sårbar patient) Men han gik da herfra, 
sådan ud med hænderne oppe over hovedet, for han synes jo der var sket kæmpe kæmpe forandringer, ikk? 
Og den forandring er svær at dokumentere i databasen”. 

 

Det betyder for sygeplejerskerne, at deres sundhedsfaglige indsats ikke kan blive synlig i 

feedbackdata. Dette på trods af, at der bliver anvendt store ressourcer til at motivere sårbare patienter 

til små livsstilsændringer, en indsats der blandt sygeplejersker anses som værende et kerneområde, 

og et udtryk for høj kvalitet. 

Sygeplejerskerne beretter også, at de oplever at DHRD ikke afspejler de bløde værdier, som for mange 

sygeplejersker også opfattes som en kerneydelse i hjerterehabiliteringen: 

 

DK 1: ” Ja, der mangler da noget i den database, for databasen er jo bare hårde facts. Altså det er jo 
kvantitative data meget af det her, og vi skal jo, men derfor, jeg ved jo, vi skal også se på hvad er et godt liv! ” 

DK 5: ”Fordi altså, alle de bløde værdier, de er jo slet ikke med. Altså, og det er jo det som jeg synes er det 
allervigtigste hos de her patienter” 

DK 1: ”Der kommer jo også mange af dem der, hvad skal man sige, der sidder og har rigtig mange problemer. 
Som hende her jeg fortalte om altså, hun var jo på kontanthjælp, manden havde hjertesvigt og var på 
førtidspension og de havde tre hjemmeboende børn og de havde børnebørn og jeg blev helt svedt af alle de 
problemer, som de i virkeligheden havde. Så jeg tænkte at, nå ja, hendes mindste problem det er sgu da 
hjertet.”  

DK 5: ”Jeg synes faktisk netop at vi er rigtig rigtig gode til den psykosociale del, ikk? Altså, men, men den er 
også rigtig svær at vise (i databasen)” 

 

Den psykosociale indsats betragtes blandt sygeplejerskerne, som en væsentlig faktor for at få 

patienterne til at forholde sig til behandlingsmålene i hjerterehabiliteringen, og ligeledes som et vigtigt 

element til at optimere patienternes livskvalitet. Derfor vil det i sygeplejerskernes optik, være et 

meget vigtigt udtryk for kvalitet, hvis den psykosociale indsats også blev monitoreret, i stedet for 

udelukkende at fokusere på kliniske outcomes som udtryk for kvalitet. 
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3.1.4 Håber feedbackdata vil blive anvendt i fremtiden  

Sygeplejerskerne udtrykker håb om, at feedbackdata vil blive brugt til forbedringer i klinisk praksis:  

DK 5: ”.. men det (afdelingens dårlige resultater) kan man selvfølgelig så håbe på at vi får et hak i tuden for, 
kan man så sige, ikke? Fordi så skal vi til at undersøge det.”  

DK 3: ”Det kan da godt være det ikke er så sjovt at få at vide, at der er noget man måske ikke har gjort godt 
nok. Men det må man jo gøre noget ved.”  

 

Sygeplejerskerne oplever ikke på nuværende tidspunkt, at feedbackdata bliver brugt konstruktivt til 

kvalitetsforbedringer. Men de er positivt indstillede overfor, at disse data kan anvendes til 

forbedringsarbejde på sigt. Dette kan igen være et udtryk for, at DHRD er så ny i sin form at der ikke 

lokalt/regionalt er udarbejdet procedurer for, hvem der er ansvarlige for at tage sig af feedbackdata, 

og hvordan kvalitetsforbedringer skal planlægges og implementeres.  

Konkret oplever nogle sygeplejersker, at disse data vil kunne bruges som et redskab til at pege på 

forbedringsområder: 

DK 3: ”Det kunne være godt at have noget, noget på skrift omkring det… både tal eller nogen kommentarer 
så man kunne gå videre til sin ledelse. Eller at ledelsen fik det, fordi jeg kan godt se hvor der er nogle huller. 
Men det er nogle gange det her, det hjælper lidt mere når man kan fremvise det, ikk’? ” 

 

Så på trods af de forbehold der findes i de førnævnte temaer, er sygeplejerskerne generelt positive 

overfor at der er etableret en national klinisk kvalitetsdatabase og taler om, at på sigt vil DHRD være 

til gavn for hjertepatienterne.  

 

3.1.5 Ambivalens overfor offentliggørelse af feedbackdata  

I Danmark er det normal praksis, at de målbare resultater i klinisk praksis publiceres offentligt, og 

indenfor RKKPs regi findes en generisk model for levering af feedbackdata (jf. afsnit 2.2.1). 

Emnet er præget af en del ambivalens og store følelser blandt sygeplejerskerne: 

DK 1: ”Altså det er jo fedt når det går godt for ens egen, ik´, men ikke så godt hvis det går skidt, vel!” (griner).  

 

Sygeplejerskerne kan på den ene side godt se formålet med princippet om offentliggørelse af 

resultater: 

(taler om offentliggørelse af feedbackdata) 

DK 2: ” Ja, det synes jeg jo er fint nok. Selvfølgelig skal vi være åbne, eller have åbenhed i data, det 
synes jeg da bestemt man skal.  
 

Men samtidigt var det tydeligt, at temaet påvirkede sygeplejerskerne negativt: 
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DK 5: ”Så jeg synes, altså jeg har ikke noget imod at tingene bliver offentliggjort, var jeg lige ved at sige og 
man kan gå ind og pege fingre” (Er tydeligt vred, taler højt og meget bestemt) 

DK 3: ”Jeg har ikke nået at se min afdeling (smiler lidt flovt). Jamen det kan da være, helt klart, at vi kan 
forbedre os. Og gøre det bedre for patienterne. Det …. (pause), det synes jeg er helt okay” (taler lavt og 
fremstår resigneret) 

 

Så selv om sygeplejerskerne i ord fortæller, at de synes princippet om offentliggørelse af feedbackdata 

er en god idé, er der i tonefald og kropssprog mange tegn på, at sygeplejerskerne oplever, at dette 

princip også kan medføre negative oplevelser for dem. Denne ambivalens kan skyldes, at 

sygeplejerskerne godt ved, at offentliggørelse af resultater er et vilkår de arbejder under i det danske 

sundhedsvæsen. Samtidigt kan der være indikatorer, hvor det vil være svært at opnå de ønskede 

resultater ud fra de givne vilkår, som fx sygdomsbyrden i den lokale patientpopulation eller de tildelte 

ressourcer. Sygeplejerskerne giver indtryk af at være meget pligtopfyldende og kan opleve det pinligt, 

at de ikke opnår de fastsatte standarder. Det er tydeligt, at sygeplejerskerne personligt påtager sig en 

stor del af ansvaret og sætter en ære i at deres afdeling præsterer godt. De vil gerne yde en ekstra 

indsats for dette, som en af sygeplejerskerne siger: 

DK 2: ”Fordi jeg vil jo selvfølgelig gerne have at vores sygehus det ser rimeligt ud.” 
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3.2 Resultater fra analyse af case 2; NACR 

Herunder præsenteres de fremkomne kategorier fra de engelske informanter i tabel 8. 

Koderne er inddelt i subkategorier og kategorier jf. afsnit 2.5.4, og det overordnede tema for 

kategorien er tilføjet. 

 

Tabel 8. Samlet oversigt over kategoriseringen af de engelske interviews. Tallene i parentes angiver antallet af 

informanter der understøtter den enkelte subkategori 

Overordnet tema Kategori Subkategori 

Feedbackens 

tilgængelighed 

Feedback data er let 

tilgængelige  
We get the annual report automatically(5) 

Feedback data are avaible in flexible ways (4) 

Reliabilitet af 

feedbackdata 

Feedback data er pålidelige 
Perceive feedback data to be very valuable 
(5) 

Perceive feedback data to be trusted (6)  

Lack in variables (2) 

Ambiguity in some variables (3) 

Relevans af 

feedbackdata 

Feedback data afspejler vigtige 

elementer  
Feedback data are of high quality (5) 

The database reflects what is important in 
cardiac rehab (5) 

Brugbarhed af 

feedbackdata 

Feedback data er brugbare 

 
Perceive local feedback to be very useful (4) 

Feedback data on a national level are useful 
to asses the service (6) 

National data are useful for comparing 
services (5) 

Holdninger til 

offentliggørelse af 

feedbackdata 

Ambivalens overfor 

offentliggørelse af 

feedbackdata 

Public reporting on a programme level is 
scary (4) 

Public reporting on a programme level is fine 

(4) 

 

 

3.2.1 Feedback data er let tilgængelige 

5 ud af 6 sygeplejersker fortæller, at de automatisk modtager årsrapporten fra NACR, og de fleste viser 

spontant hvor de har den stående, sammen med årsrapporter fra de foregående år: 

UK 2: “We have had like a report every year and to be honest, we compare it year on year, as to what is 
happening in terms of, are lengths getting better or worse (ventetid fra henvisning til start på 
hjerterehabilitering), you know, what’s going on?” 
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Den sidste af de 6 sygeplejersker arbejder på et hospital, hvor de har været i gang i så kort tid, at deres 

lokale data endnu ikke indgår i årsrapporten, men hun kender dens eksistens og har set den.  

Sygeplejerskerne oplever endvidere, at der er gode muligheder for tilgængelighed af lokale 

feedbackdata, idet de selv kan generere relevante datatræk i NACR databasen, eller alternativt få hjælp 

af NACR organisationen til at trække de ønskede data: 

UK 2: “Then we do some local reporting (genererer selv lokale dataudtræk fra NACR) which helps us, and our 
commissioners, to know, and our trust and our patients to know, that they are getting above or below 
average uptake or treatment and things.” 

UK 1: “I have to say; the team are very good at York (NACR organisationen). If we want specific things that 
aren’t in the report we can ask them and they will get that information for us.” 

 

Sygeplejerskerne er tydeligt engagerede i deres data og er innovative med at generere datatræk, der 

ikke er automatisk tilgængelige. En oplevelse af nem adgang til specifikke lokale datatræk og 

imødekommenhed fra NACR organisationen, virker her befordrende for at arbejde med 

kvalitetsforbedringer. Konteksten har igen stor betydning, idet disse sygeplejersker har mange års 

erfaring med både registrering og udtræk af data i NACR, samt et velfungerende samarbejde med 

organisationens administrative team. Sygeplejerskerne har således oparbejdet en stor viden om, 

præcis hvilke data de ønsker gjort tilgængelige, og hvordan de bedst opnår dette lokalt. 

 

En enkelt sygeplejerske oplever ikke, at hun modtager særligt mange feedbackdata, idet afdelingen 

kun indleverer et begrænset datasæt. Men hun er dog bevidst om sammenhængen mellem kun at 

indlevere minimumsdatasættet, og dermed også kun at modtage feedbackdata i begrænset omfang: 

UK 3: “Well, we don’t get much back, because we don’t put all that information in, because it’s not a user-
friendly system. Not when you are seeing patients, and you would have literally start taking all that 
information down and then taking it back to the office and start feeding it into the computer. If you could do 
it whilst you were actually seeing the patient, then that would make a lot more sense.”  

 

Informant UK 3 fortæller, at de ikke har computere tilgængelige i konsultationsrummene og at de på 

arbejdspladsen har lang afstand fra deres konsultationsrum til kontoret, hvor computeren befinder 

sig. Dette oplever hun som en stor barriere for at registrere de data, der er nødvendige for at kunne få 

flere feedbackdata: 

UK 3: “If we had iPads and things it might be … It´s investment, there isn’t any (laughs)”. 

 

Manglende teknologi kan derfor virke som en barriere for tilgængelige feedbackdata, hvilket er 

demotiverende for klinikerne, og i værste fald kan dette lede til at en utilstrækkelig klinisk indsats ikke 

identificeres og optimeres. 
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3.2.2 Feedback data er pålidelige 

Sygeplejerskerne udtrykker på intet tidspunkt tvivl om reliabiliteten af feedbackdata. De henviser til, 

at disse data er så pålidelige, at de leverer evidens til guidelines og dermed medvirker til at danne 

grundlag for faglige eksperter og beslutningstagere: 

UK 4: “Yes, it’s very valuable and without it (NACR), I’m quite sure that cardiac rehabilitation in this country 
would not be in the recognised state that it is, not just within this country but also internationally.  If you do 
something, you’ve got to prove it’s worth it. It’s got to be of value.” 

UK 2: “One thing that I know national databases do, is that they help to inform public and government 
policy.” 

 

Sygeplejerskerne oplever hermed i høj grad, at feedback data er pålidelige og kan se fordelene ved at 

bidrage med pålidelige data til en national database i et bredere perspektiv end alene den lokale 

kliniske praksis. De ser, at data fra NACR er så pålidelige, at det fører til større anerkendelse af selve 

hjerterehabiliteringsfeltet både indenfor og udenfor England. 

 

Sygeplejerskerne ser dog et problem, idet feedbackdata ikke viser noget om begrundelser for 

forsinkelser i ventetiden til start på hjerterehabilitering: 

UK 2: “You can work out why people haven’t come, or why they stopped coming, but not why there might be 
a delay between referral and starting.  So that is quite a difficult discussion to have with managers if they do 
query, because you haven’t got that kind of evidence to show why.“ 

 

Det, at der ikke kan registreres en begrundelse for ventetid, opleves betydningsfuldt for 

sygeplejerskerne i relation til troværdighed af data, idet tiden fra henvisning til opstart på 

hjerterehabilitering er en indikator i NACR. Sygeplejerskerne vil gerne have mulighed for at registrere 

fagligt begrundede ventetider, som fx comorbiditet. Ventetider i sundhedsvæsenet er et emne der har 

været debat om i England, hvorfor der også er fokus på netop dette felt fra ledelsesniveauerne. At 

sygeplejerskerne oplever dette øgede fokus, kan lede til, at registreringspraksis ændres. En 

sygeplejerske fortæller: 

 

UK 2: “…but sometimes they were in hospital waiting 2 weeks for PCI (ballonudvidelse). So we’d seen them at 
that point, and that was the referral date. But of course they have lost 2 weeks of their time waiting being in 
hospital, so we have actually changed the referral date to the date of discharge now, so that makes the wait 
look much more normal.” 

 

Her har informant UK 2 på eget initiativ ændret registreringspraksis, idet hun anfører 

udskrivelsesdatoen som henvisningsdato, i stedet for dato for PCI som henvisningsdato, hvilket ellers 

er den registreringspraksis, som NACR foreskriver. Ventetiden afkortes i dette tilfælde med 2 uger i de 

lokale feedbackdata og fremstår nu som mere acceptable. Denne handling kan skyldes, at 
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sygeplejersken ikke er enig i den måde der måles på, eller agerer ud fra et perspektiv om, at 

afdelingens resultater fremstår bedre og dermed stiller ledelsen tilfreds. Dette vil medføre 

udfordringer med reliabiliteten fx i forhold til benchmarking, en udfordring som sygeplejersken her 

ikke selv er opmærksom på. 

 

Nogle sygeplejersker oplever, at visse variable kan være uklare eller svære at svare på, når der spørges 

ind til tvetydighed i variable: 

UK 5: “There can be ambiguity in how questions are interpreted by different people – consistency in 
interpretation is needed.  With various members of our team entering data, we encourage consistency, but 
it´s difficult to monitor.  E.g. is initiating event angina? How do you know a date for that?” 

 

Ingen af sygeplejerskerne tillægger dog denne tvetydighed større betydning, når der tales om 

reliabilitet af data, måske fordi der ikke fokuseres på de berørte variable hverken i lokale dataudtræk 

eller i årsrapporten. Selv om sygeplejerskerne har høj tiltro til reliabiliteten af feedbackdata, kan der 

hermed alligevel være ikke-erkendte problemer. 

 

3.2.3 Feedback data afspejler vigtige elementer 

Generelt oplever sygeplejerskerne feedback data som et godt udtryk for vigtige indsatser i 

hjerterehabiliteringen.  

UK 6: “So, it (NACR) does look at key points, making sure you’re trying to reduce those risk factors and that’s 
the point of us anyway, isn’t it? So, it is beneficial, it is”. 

UK 1: “I think they (feedback data) are high quality. Cos it’s what we’ve, you know, what we’ve done.  It’s 
what we’ve to be proud of……… I think it improves the services for equality, so that you know about what’s 
happening in your own area, you know, if you’ve got lots of smokers, things like that.” 

 

At sygeplejerskerne opfatter, at feedbackdata afspejler vigtige elementer i hjerterehabilitering kan 

hænge sammen med den kontekst, at der nationalt kun er få variable der er obligatoriske at 

indberette. Det betyder, at man lokalt i hjerterehabiliteringsenhederne selv har indflydelse på, hvilke 

indsatsområder der vælges at monitorere og kan sammenholde dette med sine forbedringsindsatser. 

Data bliver på denne måde mere vedkommende og ses som gode proxyer for kvalitet: 

UK 4:” So like here, we don´t use the Mediterranean Diet scoring tool. Neither do we do waist 
measurements. But that doesn´t matter. Whereas in other national projects that I’m involved with, it’s 
mandatory ‘You must do this’, and it’s like the database is trying to inform our practice, rather than us 
recording what our practice actually is. So, I think it’s a real positive of NACR, that.” 

 

Således afspejler feedback data også de områder, sygeplejerskerne opfatter som vigtige indsatser, da 

de netop kan modtage feedbackdata på de lokale fokusområder, hvor der gøres en ekstra indsats ud af 
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at registrere, monitorere og analysere. Samtidigt tvinges sygeplejerskerne ikke til at bruge tid på at 

registrere variable, der lokalt opfattes som mindre betydningsfulde. Det betyder, at konteksten i NACR 

med en høj grad af frivillig indberetning af variable, kan være en medvirkende faktor til, at 

sygeplejerskerne oplever feedbackdata som et godt udtryk for hvad der er vigtigt i 

hjerterehabilitering. 

 

3.2.4 Feedback data er brugbare 

Inden for denne kategori taler sygeplejerskerne begejstret om, hvordan de anvender feedbackdata til 

at forbedre indsatser. Sygeplejerskerne fortæller, at de har ændret i deres indsats på baggrund af 

feedbackdata fra årsrapporten og er engagerede i om nye arbejdsgange øger effekten: 

UK 2: “So, it’s quite nice now to be able to look at it (årsrapporten) and say well, you know, we have changed 
the service we have moved it on and changed it, so to see the actual changes.”   

 

Her anvender sygeplejerskerne aktivt feedbackdata fra årsrapporten. Det betyder i dette tilfælde, at 

feedbackdata leveret automatisk direkte til sygeplejerskerne kan lede til kvalitetsforbedringer, hvilket 

er det primære formål med databasen. Konteksten har en stor betydning, idet disse sygeplejersker har 

stor erfaring og gennem en årrække har kunne følge monitoreringen af deres indsatser. De har 

undervejs i processen bidraget til forbedring af de monitorerede indsatser, og har stor forståelse for 

hvilken indsats der skal til for at optimere målopfyldelserne for diverse indikatorer. 

 

Overordnet set er det tydeligt, at sygeplejerskerne oplever at feedbackdata er brugbare, til at vurdere 

og forbedre deres indsatser i den kliniske praksis: 

 UK 2: “I think it makes us think about our practice when you analyze the data. And it makes you constantly 
look at … when you get the data … it makes you constantly revisit the patient.” 

UK 4: “It has made us more aware of what we’re delivering and it’s made us review our ways of contacting 
the patients to assess the psychological side of things with the Quality of Life and the HADS questionnaire.” 

UK 1: “We analyze the data and see if there is anything that particularly needs picking up, like if the HADS 
score is particularly high and we need to do anything about it”  

 

Sygeplejerskerne oplever, at det også giver mening for dem at analysere lokale feedbackdata i relation 

til organisatoriske parametre. Endvidere oplever sygeplejerskerne det meget nyttigt at anvende 

feedbackdata til benchmarking, altså det at sammenligne sig med andre lignende organisationer: 

 
UK 2: “It is quite useful as well, to be able to compare comparative services that are particularly around and 
about us, the teams that we know, and we know how their services work, and you can potentially use it to 
assess the impact on your service” 
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UK 6: “And that is a good thing (comparing nationally). It’s good for the fact, well it shows the influx of what 
we have compared to other trusts, and it shows that we are doing a good job compared with other trusts or 
it shows that someone is doing a bit better and then we’ll go, well how can we match you? – What are you 
doing that we’re not?”  

 

Sygeplejerskerne kan dermed se flere formål med feedback data, idet de både analyserer egne indsatser, og 

også viser parathed overfor at lære af andre enheder med bedre kliniske og organisatoriske resultater. 

3.2.5 Ambivalens overfor offentliggørelse af feedbackdata 

De engelske sygeplejersker står i det paradigmeskifte, at de for første gang oplever, at feedbackdata 

bliver offentliggjort på hospitalsniveau, efter at der tidligere kun har været offentliggjort data på 

nationalt og regionsniveau. Sygeplejerskerne er meget bekymrede over dette skifte i feedbackstrategi. 

Bekymringerne bliver udtrykt som: 

UK 2: “That’s quite scary.” 
Interviewer: Scary, yeah. 
UK 2: “Because when you get clumped in with a whole group of people, it’s not scary. In fact, I’m a big 
believer in, that you need to know how your own service is developing. But it is scary in the thought that 
people are going to see that data and you don’t have an opportunity to explain it, and that’s why it is scary. 
So, our commissioners might look at our data and think it is rubbish (…...). We don’t actually get asked that, 
so nobody comes down to us and says: “Why have you got a problem?”. It is done at a higher level, with that 
people that don’t necessarily know very much about our service. So that’s where it is scary.” 

 

Sygeplejerskerne er således interesserede i at arbejde med egne data lokalt, og engagementet og viljen 

ses også, idet de som beskrevet i de foregående afsnit henter lokale datatræk til benchmarking og 

kvalitetsforbedringer. Det, der giver anledning til sygeplejerskernes største bekymring er, hvordan 

data bliver håndteret på de øverste ledelsesniveauer og om det får konsekvenser for 

hjerterehabiliteringsenhederne, som ikke hænger sammen med kvalitetsforbedringer i den kliniske 

verden. Sygeplejerskerne oplever således, at der er langt mellem klinikniveau og øverste 

ledelsesniveau og har ringe tillid til at der vil blive arbejde konstruktivt med optimering af resultater. 

Flere af sygeplejerskerne bruger også udtrykket ”Naming and Shaming”, som dækker over, at navne 

offentliggøres på instanser eller personer, der har overtrådt gængse regler eller love. Sygeplejerskerne 

oplever dermed, at den offentlige publicering kan udstille dem for deres dårlige resultater, og synes 

det er pinligt. 

Modsat kan sygeplejerskerne også se nogle fordele ved offentliggørelse af feedbackdata: 

UK 3: “Naming and Shaming (griner). Personally, I’m hoping that it highlights an issue to this trust.  I know we 
are going to get a telling off, I’m expecting that, but I’m hoping that it is then going to put pressure on local 
commissioners to try and put some investment into it really.  I can understand the benefits NACR in that sort 
of respect. So yes, we will see.” 
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Af positive effekter håber sygeplejerskerne dermed på, at offentliggørelse af resultater på 

hospitalsniveau kan medvirke til, at skabe et øget fokus på hjerterehabilitering på flere niveauer. 

Dertil, at beslutningstagere på baggrund heraf, øger investeringerne i diverse kvalitetsforbedringer i 

klinisk praksis. 

 

3.3 Ligheder og forskelle i sygeplejerskers oplevelser af feedback, på tværs af lande  

Sygeplejerskerne fra de to cases har i vid udstrækning forskellige oplevelser af feedback, hvilket også 

er forventeligt ud fra de to forskellige kontekster. Dette i form af en nyetableret database med 

obligatorisk registreringspligt, versus en veletableret database med frivillig registrering af data, og 

dertil to forskellige modeller for levering af feedback.  

 

Af hensyn til overskuelighed, vil ligheder og forskelle blive beskrevet ud fra de overordnede temaer for 

de identificerede kategorier (jf. afsnit 3.1 og 3.2). 

 

3.3.1 Feedbackens tilgængelighed 

Under dette emne fandtes ingen ligheder, men derimod en af de større forskelle. Sygeplejerskerne i 

DHRD oplever stort set ikke at få feedback på deres indsatser, og er heller ikke vidende om, hvordan 

og hvorfra de kan få feedbackdata. Information om mulighed for fx lokale datatræk er ikke nået frem 

til disse sygeplejersker. NACR sygeplejerskerne ved hvilke feedbackdata de får, og hvordan de kan 

leveres lokalt, samtidig med de ved, hvem de skal henvende sig til ved ønsker og behov. Selv informant 

6b, der nyligt har implementeret NACR er vidende om, hvor og hvordan feedback data kan indhentes. 

Det, at NACR sygeplejerskerne oplever en kultur med et meget synligt og tilgængeligt team bag NACR, 

er også en stor forskel. Denne forskel kan have en positiv betydning i relation til tilgængelige lokale 

feedbackdata i England, idet kommunikationen ikke skal gennem flere led som i Danmark, men går 

direkte fra kliniker til en dataansvarlig: 

UK 4:” And then of course the team from York, they’re always at the .. like the national cardiac rehab 
conference and things, so they’re available there too, so they’ve got a face, they’re not just a name….” 

 

En kultur, med en nær relation mellem kliniker og databasens organisation, kan dermed være en 

medvirkende faktor, til at løfte det gensidige informationsniveau, således at de ønskede feedbackdata 

når frem til de rette klinikere. 
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3.3.2 Reliabilitet af feedbackdata 

Her kan identificeres en lighed i relation til tvetydighed af variable, hvor sygeplejerskerne i begge 

cases oplever tvetydighed i nogle variable. Bege grupper efterspørger information, samt mulighed for 

formelle fora hvor disse variable kan drøftes, med henblik på opnåelse af konsensus. Selv om en klinisk 

kvalitetsdatabase har eksisteret i mange år, og dermed har haft mulighed for at gennemgå en 

udvikling, er det således ikke sikkert, at der er taget hånd om alle udfordringer i relation til 

reliabiliteten af data. Sygeplejerskerne i DHRD oplever dog i langt højere grad denne tvetydighed som 

demotiverende sammenlignet med sygeplejerskerne i NACR. Dette kan være et udtryk for, at variable i 

NACR er nemmere forståelige, eller at informationen om hvordan data skal registreres i højere grad er 

nået frem til disse sygeplejersker. En anden forklaring kan være at sygeplejerskerne i NACR har mange 

års erfaring med databasen og via denne erfaring har opnået stor kompetence i registrering af data. 

Emnet indeholder også forskelle på tværs af grupperne i deres generelle tiltro til reliabiliteten af data. 

Her er NACR sygeplejerskerne tydeligt stolte over, at data er så troværdige, at de danner grundlag for 

både nationale samt internationale guidelines omkring hjerterehabilitering. Til forskel er DHRD 

sygeplejerskerne skeptiske overfor, om de indhentede data kan anvendes, da de mener der ligger for 

store subjektive tolkninger i, hvordan data bliver indberettet. 

3.3.3 Relevans af feedbackdata 

Her findes nogen grad af lighed, idet begge grupper mener, at feedbackdata afspejler vigtige elementer 

af hjerterehabilitering. Dog er der også forskelle, idet de danske sygeplejersker savner at kunne 

supplere de eksisterende variable med parametre der afspejler de psykosociale sundhedsindsatser, 

hvilket de i høj grad mener er relevant. De engelske sygeplejersker udtrykker tilfredshed med 

relevansen af deres data. Tilfredsheden her kan også ses i forhold til det vilkår, at der er få 

obligatoriske variable i NACR, mens de danske sygeplejersker er frustrerede over, at skulle udfylde 

mange obligatoriske variable, som de finder irrelevante. 

3.3.4 Brugbarhed af feedbackdata  

Her findes ingen ligheder, men en naturlig forskel i, hvordan sygeplejerskerne fra de to cases anvender 

feedbackdata. Dette, da de danske sygeplejersker stort set ikke har fået leveret anvendelige data og 

derfor heller ikke har erfaring med at anvende dem. De har ingen konkret handleplan for, hvordan de 

vil gribe feedbackdata an, men de er positive overfor tanken om at kunne anvende feedbackdata 

konstruktivt.  De engelske sygeplejersker har langt større erfaring i at anvende feedbackdata og 

vurderer, at anvendeligheden er høj, dette også i lyset af, at mange af de implicerede sygeplejersker 

har genereret lokale data på egne fokusområder.  
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3.3.5 Holdninger til offentliggørelse af feedbackdata 

I relation til princippet om offentliggørelse af resultater på hospitalsniveau, er der høj grad af lighed i 

oplevelserne på tværs af Danmark og England. Sygeplejerskerne i de to cases oplever ambivalens, 

hvilket vil sige at der er modstridende følelser på spil. De synes det er positivt med ærlighed omkring 

data, men det er forbundet med store bekymringer, hvordan disse resultater tolkes og anvendes af 

aktører udenfor egen afdeling, specielt fra det ikke-kliniske ledelsesniveau. Sygeplejerskerne fremstår 

i begge lande tydeligt emotionelle når de taler om emnet. De er meget optagede af, hvordan deres 

afdeling fremstår i offentligheden, og om det vil medføre tab af anseelse, såfremt resultaterne ikke er 

tilfredsstillende. 

 

4. Diskussion 
 

I dette afsnit diskuteres analysens fund, med inddragelse af relevant litteratur. Diskussionen har til 

formål, at generere forståelser af, hvordan informanternes oplevelser om feedback kan ses, i relation til 

den kvantitative videnskabelige litteratur på området. Ligeledes hvordan de identificerede ligheder og 

forskelle kan forstås (jf. afsnit 1.5). Jeg har valgt at diskutere ud fra de følgende tre artikler, der kan 

bidrage med forskellige perspektiver på feedback: 

 

• Artikel 1: Viden om effekt af feedback på et generelt plan:  

Ivers, N m. fl.: Audit and Feedback: Effects on a professional practice and healthcare outcomes 

(Review) (1). 

 

• Artikel 2: Viden om feedback leveret af kliniske kvalitetsdatabaser:  

Van der Veer, SN m. fl.: Improving quality of care. A systematic review on how medical 

registries provide information feedback to health care providers (2). 

 

• Artikel 3: Viden om feedback i en hjerterehabiliterings-kontekst:  

Gude, WT m. fl.: How does audit and feedback influence intentions of health professionals to 

improve practice? A laboratory experiment and field study in cardiac rehabilitation (19). 

 

4.1 Artikel 1.  

Dette Cochrane review, af Ivers m.fl., havde til formål at vurdere effekt af feedback. Det konkluderes, at 

feedback generelt kan have lille til moderat effekt, og at effekten afhænger af hvordan feedback 
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designes og leveres. Der blev identificeret flere faktorer der har vist sig betydende i relation til at opnå 

en bedre effekt af feedback (1). Heraf er to af faktorerne udvalgt til diskussion, på baggrund af deres 

relevans for resultaterne i analysen.  

 

4.1.1 Feedback leveres mere end en gang 

Den ene betydende faktor for effekt af feedback er, at feedback leveres mere end en gang. De danske 

informanter har oplevet, at feedback data ikke er nået frem til dem via RKKPs publiceringsstrategi, 

hvilket er en massiv udfordring ud fra ønsket om effekt af disse data. Informanterne efterspørger 

feedback (jf. afsnit 3.1.1), men der er ikke skabt hverken en overordnet strategi eller lokale 

arbejdsgange der sikrer, at feedback data når frem til de klinikere der skal agere på dem. Faktoren 

omkring levering af feedback mere end en gang, er tænkt teoretisk ind via LIS, men fungerer ikke i 

klinisk praksis, da informanterne ikke er bekendt med funktionen. For at informanterne skal få leveret 

feedback data mere end en gang, er det således nødvendigt at information om LIS bliver udbredt, og at 

klinikerne oplæreres i at trække data herfra, eller alternativt automatisk får data leveret via deres 

lokale kvalitetsenhed.  

Faktoren om levering af feedback mere end en gang, opnås i langt højere grad i NACR. De engelske 

informanter oplever, at de ud over årsrapporten har gode muligheder for at få leveret lokale datasæt, 

eller selv generere dem (jf. afsnit 3.2.1), hvilket de fleste benytter sig af. Informanterne skal selv tage 

initiativ til hyppigere feedback data, og i praksis fungerer det efter hensigten. At det kan fungere i 

NACR, kan helt simpelt forklares med, at der ud fra et tidsperspektiv vil blive en hyppigere frekvens af 

feedback, efterhånden som der opnås en større erfaring med anvendelsen af databasen. De erfarne 

sygeplejersker har også etableret netværk med nabohospitaler, hvorved der eksisterer mulighed for 

erfaringsudveksling. Det vil så i en dansk kontekst betyde, at når DHRD har fungeret i flere år, vil 

informanterne med den stigende erfaring, lære at gøre lokale feedback data tilgængelige. En anden 

forklaring kan dog være, at mulighedsbetingelserne er anderledes. I England er en gennemgang af 

mulighederne for lokale datatræk (jf. afsnit 2.2.2) et fast element i oplæringen i anvendelsen af NACR. 

Det vil sige, at klinikerne fra start af er bekendt med de muligheder der eksisterer. Indenfor DHRD 

kunne man således overveje, hvordan information om LIS bedst muligt udbredes til klinikerne, med 

henblik på at levere feedback mere end en gang, og dermed opnå en bedre effekt af feedback. 

Frivillig deltagelse i NACR kan ligeledes betyde, at der er en større bevidsthed om at understøtte 

brugerne fra organisationens side og ligeledes en større interesse for at informere om, hvordan man 

lokalt kan profitere af at indgå i arbejdet med databasen.  
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4.1.2 Klare mål samt handleplan 

Den anden faktor fra artikel 1 er, at feedback har bedre effekt, når der er opsat klare mål og samtidigt 

ledsages af en handleplan. For DHRDs vedkommende er der på nationalt plan sat klare mål, dette i 

form af standarder for målopfyldelse på de udvalgte indikatorer (jf. bilag A). Fra henholdsvis RKKP og 

DHRDs side er der ikke beskrevet hvordan handleplaner skal udformes, men dette må antages at 

skulle udarbejdes lokalt, med henblik på optimering af lokale indsatser. Her er tilgængelighed af 

feedbackdata en forudsætning, da manglende kendskab til egen målopfyldelse vil forhindre 

sygeplejerskerne i at erkende hvor der er et forbedringspotentiale (jf. afsnit 3.1.1).  

En anden udfordring med klare mål og handleplaner er, at hjerterehabilitering er en kompleks 

intervention med mange tværfaglige aktører involveret. Der kan derfor være forskellige opfattelser af, 

hvor vigtig en indikator er, og hvor stor en indsats der skal ydes for at opnå en bedre målopfyldelse på 

de respektive indikatorer, samt hvilken faggruppe der skal yde denne indsats. Ud fra et 

sygeplejefagligt perspektiv, er mange af de valgte indikatorer i DHRD ikke en del af informanternes 

kerneydelser (jf. afsnit 3.1.3), og de kan derfor være mindre motiverede for at arbejde for en bedre 

målopfyldelse, uanset hvor klart målet er. Ved en kompleks intervention som denne, vil det derfor 

være hensigtsmæssigt at arbejde på at opnå en højere grad af tværfaglig konsensus om udvælgelse af 

indikatorer, og en afklaring af ansvarsfordelingen for de respektive indikatorer. Dette vil også vil gøre 

det nemmere at udarbejde lokale handleplaner.  

 

Omkring klare mål og handleplaner foregår dette anderledes inden for NACR, idet der her arbejdes ud 

fra et koncept om nationale minimums standarder (30) . Der findes klare mål på enkelte indikatorer, 

som fx antallet af dage der udgør ventetid til rehabilitering. Men på flere andre indikatorer estimeres 

et regionalt og et nationalt gennemsnit, og ud fra dette vurderes om det enkelte hospital befinder sig 

over eller under gennemsnittet. Dette kan ikke betragtes som et klart mål, da det på årsbasis er 

varierende hvor gennemsnittene ligger, og man derfor ikke på forhånd ved hvor man befinder sig på 

skalaen. Dette ses fx på indikatoren for andelen af  patienter der er klinisk vurderet før og efter deres 

rehabiliteringsforløb (15). Her er der ikke er fastsat et mål for hvor mange patienter der bør opnå 

dette, men i stedet beregnes et nationalt gennemsnit, og i opgørelsen vises hvor man befinder sig i 

forhold til denne gennemsnitsværdi. Fra NACRs side er strategien, at for de hospitaler der præsterer 

lavest, fremstår det nationale gennemsnit lettere opnåeligt, frem for en høj målopfyldelse der måske 

kan synes uopnåelig. Denne strategi bygger dermed på en antagelse om, at alle hospitaler tilstræber at 

komme over landsgennemsnittet. Såfremt alle tilstræber dette, vil man på sigt løfte hele nationen, 

fremfor at skabe større ulighed mellem hospitalernes indsatser.  

Fra NACR informanternes perspektiv var det indikatoren med det klare mål i form at antal ventedage, 

der gav langt den største anledning til bekymringer omkring indikatorer (jf. afsnit 3.2.2). Dette kan 
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skyldes at informanterne ved præcist hvad der bliver målt på, og hvad det afstedkommer lokalt af 

konsekvenser, såfremt måles ikke nås. Informanterne kan formentlig forholde sig lidt mere 

pragmatisk til de indikatorer, hvor der er tilfredshed med at ligge i nærheden af et nationalt eller 

regionalt gennemsnit. Dette kan dermed være en medvirkende forklaring på, at der ses bedre effekt af 

feedback med klare mål, idet der er stor bevidsthed om at arbejde målrettet med dette. Fra 

informanternes perspektiv opleves det dog udfordrende, og der ses et eksempel på ændring af 

registreringspraksis med henblik på bedre målopfyldelse af netop indikatoren med det klare mål (jf. 

afsnit 3.2.2).  

 

4.2 Artikel 2 

Dette systematiske review af van der Veer m. fl., har undersøgt litteraturen omkring den feedback 

leveret specifikt fra kliniske kvalitetsdatabaser, blandt andet med henblik på at identificere faktorer 

hvor der ses en sammenhæng med effektiv feedback (2). Som nævnt i baggrundsafsnittet er effekten 

ikke entydig, men der peges dog på fire faktorer (jf. afsnit 1.1), der hyppigt er forekommende i 

sammenhæng med effektiv feedback. Her af er der udvalgt to til diskussion, da disse kan bidrage med 

yderligere forståelser af informanternes perspektiv.  

 

4.2.1 Understøttende infrastruktur 

Det første element der diskuteres her, er organisatoriske faktorer. I artiklen nævnes tilgængelighed af 

en understøttende infrastruktur, som en organisatorisk faktor der fremmer kvalitetsforbedringer. For 

størstedelen af de danske sygeplejersker gælder det, at de ikke er bekendt med nogen arbejdsgang for, 

hvordan feedbackdata skal håndteres. En enkelt informant, DK 2, nævner dog at hun skal deltage i en 

audit (jf. afsnit 3.1.1), dvs. at hun er tilknyttet en organisation, der tager ansvar for at følge op på 

feedbackdata. For de øvrige informanters vedkommende kan det undre, at der ikke er planlagt en 

strategi for håndtering af feedbackdata, der involverer de koordinerende hjerterehabiliterings-

sygeplejersker. DHRD er en relativ ny database, men regioner, hospitaler og hjerteafdelingerne har 

stor erfaring med RKKP databaser, idet fx Dansk Hjerteregister og Dansk Hjertesvigtdatabase har 

eksisteret i mange år under RKKP. Der kunne derfor være en forventning om, at der på baggrund af 

disse erfaringer var forberedt en arbejdsgang for, hvordan feedbackdata skal leveres til nøgleklinikere, 

og hvordan disse data skal vurderes med henblik på behov for kvalitetsforbedringer.  

Et modsatrettet argument der kan have stor betydning er, at der fra et hospitalsperspektiv, både af 

klinikere og ledere, opleves en uhensigtsmæssig høj mængde af dokumentation (39). Det kan således 

være et mere eller mindre bevidst valg, at der ikke er iværksat arbejdsgange til håndtering af 
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feedbackdata fra DHRD. Disse betragtes måske blot som et mindre betydende element i en stadig 

stigende datastrøm.  

Informanterne oplever endvidere en ringe grad af ledelsesmæssig opbakning. Alt i alt, er en 

understøttende infrastruktur med henblik på en mere effektiv feedback, langt fra tilgængelig for de 

danske sygeplejersker. 

 

En understøttende infrastruktur opleves i højere grad blandt de engelske sygeplejersker, da NACR 

organisationen giver gode muligheder for både tilgængelige og anvendelige feedbackdata. 

Sygeplejerskerne er dog også udfordrede på en understøttende infrastruktur, fx som informant UK 3, 

der ikke har tilgængeligt IT-udstyr i nærheden af patienterne hvor data indhentes (jf. afsnit 3.2.1). Det 

betyder, at hun først skal notere data på papir, og derefter registrere data igen i elektronisk form når 

hun kommer tilbage på kontoret, hvilket opleves som tidsrøvende. I denne situation mangler der 

dermed infrastruktur i form af teknologi, til understøttelse af processen. Ligeledes ses en udfordring i, 

at sygeplejerskerne ikke har tillid til, at offentlig publicering af data vil blive håndteret konstruktivt af 

det øverste ledelsesniveau (jf. afsnit 3.2.5). Sygeplejerskerne oplever således ikke det øverste 

ledelseslag i deres egne organisationer, som understøttende.  

I England kan også være andre faktorer på spil, idet den nye publiceringsstrategi fra NACR på den ene 

side kan medføre, at nogle hospitaler trækker sig fra databasen, fordi de ikke ønsker at fremstå som 

lavt præsterende. Omvendt kan det være en betydende faktor, at indrapportering til NACR er 

nødvendig, for at opnå en national certificering i hjerterehabilitering (29). Hvis incitamentet til en 

sådan certificering er tilstrækkelig stort, kan det derfor betyde at der fremover tilstræbes en bedre 

understøttende infrastruktur, fra de engelske hospitalers side. 

 

4.2.2 Tillid til datakvalitet 

En anden betydende faktor artikel 2 nævner, i relation til effektiv feedback, er klinikernes tillid til 

kvaliteten af feedback data. For DHRD sygeplejerskerne er kvaliteten af data tæt sammenhængende 

med reliabilitet (jf. afsnit 3.1.2). De har lav tiltro til, at de fremkomne feedbackdata er pålidelige, 

hvilket leder til demotivation, i forhold til at agere på data. Det opleves ikke meningsfyldt, at 

iværksætte tiltag, såfremt der er tvivl om, hvorvidt data er korrekte. En dansk undersøgelse fra KORA 

viste, at klinikerne oplevede det som en lang og tidskrævende proces, at prøve at ændre noget 

indenfor kvalitetssikrings-processer i hospitalsverdenen, så det blev meningsfyldt fra et klinisk 

perspektiv (39). Undersøgelsen beskrev, at det for nogen klinikere kunne lede til resignation, da 

incitamentet til at arbejde med kvalitetsforbedringer forsvandt, hvis ikke det giver mening i relation til 

klinisk praksis. Det kunne derfor opleves motiverende for sygeplejerskerne, hvis de blev inddraget i 
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processen med at vælge meningsfulde indikatorer, og med at beskrive hvordan data skal registreres, 

for at de i højere grad får tillid til datakvalitet. 

Omkring kvalitet af data ses også den udfordring, at de danske sygeplejersker oplever, at databasen 

kun delvist afspejler de vigtige elementer i et hjerterehabiliteringsforløb. Sygeplejerskerne savner, at 

nogle af deres kerneydelser kan monitoreres i databasen. Førnævnte danske undersøgelse (39) 

problematiserer dog udfordringerne ved at indfange kvaliteten af komplekse sundhedsindsatser med 

simple mål. Der bør derfor skabes formelle fora fx i DHRD-regi, hvor sygeplejerskerne kan inddrages i 

overvejelserne omkring hvad der giver mening at måle på, og hvad udbyttet vil være af en sådan 

registrering.  Dette kunne give sygeplejerskerne mulighed for, at opnå en større forståelse af 

kompleksiteten i relation til kvalitet af data. 

 

NACR sygeplejerskerne gav i høj grad udtryk for, at de havde tillid til kvaliteten af feedback data (jf. 

afsnit 3.2.3). Dette kom meget spontant fra dem, og kan forstås sådan, at de lokale feedbackdata 

opleves at stemme godt overens med patientgrundlag og opnåede resultater i klinisk praksis. Det kan 

også have en sammenhæng med, at de gennem årene i stigende grad har oplevet, data fra NACR blive 

anvendt til forskning og understøttelse af britiske og internationale guidelines. Alene i 2017 er der 

publiceret flere artikler ud fra store datasæt fra NACR (40)(41)(42). Disse arbejder er tilgængelige for 

klinikerne på NACRs hjemmeside, og præsenteres desuden på nationale møder hvor mange af de 

engelske nøgleklinikere deltager. Det betyder at de relativt let kan følge med i, hvordan deres data, 

udover klinisk praksis, også kan anvendes indenfor forskningsfeltet. At klinikerne ser data anvendt til 

forskning, kan også medvirke til at øge tilliden til kvaliteten af data. 

Man kan stille spørgsmål ved, hvor god datakvaliteten er indenfor NACR i relation til benchmarking, da 

data beror på frivillig indberetning, og der derfor kan være udfordringer på datakomplethed. Ligeledes 

kan det ikke vides, om nogle enheder er mindre tilbøjelige til at indrapportere data, såfremt 

resultaterne ikke er optimale, og data derfor ikke er repræsentative. Omvendt kan det argumenteres, 

at der er en meget stor volumen af data. Alene i NACRs årsrapport 2016, er der data på knap 80.000 

hjertepatienter, der er henvist til hjerterehabilitering i England (15). Dette betyder, at det statistiske 

grundlag for beregninger af benchmarking er solidt. 

 

4.3 Artikel 3 

I denne artikel af Gude m. fl., undersøges mekanismer, der har betydning for de 

sundhedsprofessionelles intentioner om at forbedre klinisk praksis, på baggrund af leverede 

feedbackdata (19). Studiet blev gennemført med to metoder. Del 1 var et feltstudie i klinisk praksis på 

18 hjerterehabiliteringsenheder, hvor klinikerne skulle vælge hvilke indikatorer de ville optimere i 
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deres kliniske praksis, på baggrund af egne feedbackdata. Del 2 var et laboratoriestudie, hvor klinikere 

(n=41) ligeledes skulle angive hvilke indikatorer de ville vælge at optimere, dette virtuelt og ud fra 

tilfældigt udvalgte feedbackresultater fra feltstudiet. Studiet identificerede mekanismer, der havde 

betydning for klinikernes intentioner om at udvælge indikatorer til kvalitetsforbedringer. Udvalgte 

resultater fra artiklen vil her blive diskuteret mere bredt, med henblik på at generere yderligere 

forståelser af analysens fund. 

 

4.3.1 Behandlingskvalitet 

I artikel 3 findes, at klinikerne har deres eget syn på, hvad der er udtryk for god behandlingskvalitet. 

Dette kan lede til den mekanisme, at klinikerne fravælger at optimere på indikatorer i situationer, hvor 

de fx mener at indikatoren ikke er et vigtigt element i behandlingskvaliteten, eller hvor de mener, at 

optimering af en indikator ikke er opnåelig i klinisk praksis.  

Her kan det igen have en stor betydning, at konteksten er kompleks indenfor 

hjerterehabiliteringsfeltet. Der er mange tværfaglige aktører involveret, og en bred vifte af 

interventioner. Der er fx fysisk træning, medikamentelle justeringer, psykosociale omsorg og 

sygdomsmestring, der varetages af forskellige faggrupper. Det vil sige, at de respektive aktører kan 

have forskellige opfattelser af, hvad der er de vigtige elementer af god behandlingskvalitet indenfor 

hjerterehabilitering. Dette kan således føre til forskelle i intentioner, om at udvælge indikatorer til 

kvalitetsforbedringer. I artiklen beskrives endvidere, at intentionerne varierer mere mellem personer, 

end mellem rehabiliteringsteams. Altså findes der blandt aktørerne indenfor de lokale 

rehabiliteringsteams, forskelle perspektiver på, hvilke indikatorer de har intentioner om at forbedre. 

Dette understøtter tanken om, at der indenfor de enkelte faggrupper kan være intentioner om, at 

forbedre de indikatorer der hører til eget felt. Fx kan gruppen af sygeplejersker være mere tilbøjelig til 

at have intentioner om at optimere indikatorer indenfor psykosocial omsorg, fremfor fysisk træning, 

da de opfatter dette som et vigtigt element i behandlingskvaliteten.  

 

4.3.2 Opnåelighed 

I relation til de danske sygeplejersker, giver de udtryk for frustration over, at nogle standarder er sat 

så højt, at de er svære at nå i klinisk praksis (jf. afsnit 3.1.3), dvs. at de ikke er opnåelige. Dette kan fx 

være indenfor livsstilsændringer i form af rygestop. Her måler indikatoren i DHRD på, hvor mange 

rygere der stopper med at ryge (jf. bilag A). Denne standard er sat ud fra evidensen om, at risikoen for 

nye hjerterelaterede events reduceres ved rygestop, og ikke ved rygereduktion (8). Men 

sygeplejerskerne oplever, at de lægger et stort arbejde i rygereduktion som et led i en langvarig 

rygestopindsats. De har en opfattelse af, at det er urealistisk, at få så mange patienter til at gennemføre 
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et rygestop under hjerterehabiliteringsforløbet, så de kan leve op til standarden. Specielt på hospitaler 

med et optagerområde hvor sygdomsbyrden er meget stor, oplever sygeplejerskerne det frustrerende, 

at de skal nå samme resultater som hospitaler hvor sygdomsbyrden er mindre. Dette kan her lede til, 

at sygeplejersker på nogle hospitaler ikke vil have intentioner om at forbedre kvaliteten indenfor 

rygestop, idet de ikke mener at indikatoren er opnåelig. 

For de engelske sygeplejersker, hvor de i høj grad selv vælger de områder, hvor de vil arbejde med 

kvalitetsforbedringer (jf. afsnit 3.2.3), kan det betyde, at de i højere grad har intentioner om at 

optimere på de valgte indikatorer. Dette skyldes, at de har udvalgt de områder der giver mening for 

dem at arbejde med, i deres kliniske praksis, og ud fra deres lokale patientpopulation. I England kan 

strategien med nationale minimumsstandarder og benchmarking dermed ses som en fordel, idet 

opnåelse af et nationalt eller regionalt gennemsnit formentlig opfattes som mere realistisk, 

sammenlignet med en høj standard for en indikator.  

 

4.3.3 Proces- eller resultatindikatorer 

Gude m.fl. peger endvidere på, at i feltstudiet var klinikerne mere tilbøjelige til at angive intentioner om 

at ændre procesindikatorer frem for resultatindikatorer, mens dette ikke gjorde sig gældende i 

laboratoriestudiet.  Procesindikatorer er et udtryk for måling af funktioner i patientforløbene (43), fx 

om patienten er henvist til rehabilitering, eller screenet for depression. Resultatindikatorer relaterer 

til outcomes på individniveau, som fx patientens rygestatus eller livskvalitet. Dette tyder på, at 

klinikerne på et teoretisk plan anerkender at begge typer af indikatorer er vigtige. Men i praksis kan 

det være nemmere at optimere en arbejdsgang man selv har indflydelse på, som fx kvalitetsforbedring 

af en arbejdsgang for henvisningsprocedure, der er en procesindikator. Dette sammenlignet med fx 

patienters rygestatus, en resultatindikator, der i højere grad ligger uden for klinikerens kontrol.   

Dette kan også ses i artikel 2, hvor feedback fra kliniske kvalitetsdatabaser, havde større effekt på 

procesindikatorer, sammenlignet med resultatindikatorer (2). Den bedre effekt på procesindikatorer 

kan have en sammenhæng med, at det er disse indikatorer, som klinikerne prioriterer at optimere i 

klinisk praksis, da det er den de har størst indflydelse på. 

 

 

4.5 Styrker og begrænsninger ved egne materialer og metoder:  

4.5.1 Styrker 

Justesen & Mik-Meyer skriver, at et kvalitetskriterie indenfor kvalitative metoder er, at der bør være 

transparens gennem hele metodeprocessen (22). I dette projekts metode er der i relation til 
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rekruttering af informanter, udarbejdelse af interviewguide, gennemførsel af interviews, 

transskribering og analyseproces tilstræbt højest mulig transparens. Transparens i projektet ses i 

form af grundige beskrivelser af metode og processer, samt via de viste eksempler i tabelform. Denne 

transparens ses også som en styrke i relation til reliabiliteten af metoden. Reliabilitet er ligeledes et 

kvalitetskriterie, og indebærer ifølge Justesen & Mik-Meyer (22), at det fremstår klart hvilke valg der 

er truffet undervejs i projektforløbet, således at projektet bliver reproducerbart. 

I relation til metode ses det endvidere som en styrke, at informanterne er rekrutteret fra forskellige 

geografiske områder med henblik på en bred variation af oplevelser. Ligeledes ses det som en styrke, 

at der er anvendt to cases, da dette giver bedre mulighed for at vurdere, om fundene er uafhængige af 

deres kontekst og dermed i højere grad er generaliserbare. Dette skal ikke forstås som en statistisk 

generaliserbarhed, men som den analytiske generaliserbarhed (22) der er belyst i diskussionsafsnittet, 

med inddragelse af eksisterende litteratur. Desuden giver to cases mulighed for at uddrage et 

læringspotentiale, der kan anvendes på tværs af lande. 

Validitet er yderligere et kvalitetskriterie ifølge Justesen & Mik-Meyer (22). Anvendelse af 

undersøgertriangulering tilfører empirien en større robusthed, og i relation til analysestrategien ses 

det derfor som en styrkelse af validiteten, at min samarbejdspartner og jeg individuelt først inddelte i 

meningsbærende enheder og kodede materialet, for derefter at diskutere os frem til en fælles 

konsensus om materialet.  

Det ses ligeledes som en styrke, at der er anvendt induktiv metode. Dette, da der kun findes begrænset 

litteratur vedrørende sundhedsprofessionelles oplevelser af feedback, og en deduktiv tilgang kunne 

have været begrænsende i forhold til at generere nye forståelser. 

 

4.5.2.Begrænsninger: 

I forhold til begrænsninger i metoden kan der peges på det forhold, at informanterne i de to cases er 

rekrutteret på forskellig vis, hvilket potentielt kan have en negativ indflydelse på reliabiliteten. 

Invitationer til deltagelse i projektet er for de danske informanters vedkommende sendt direkte til 

hjerterehabiliteringsenhederne. De engelske informanter blev inviteret med NACR organisationen 

som mellemled. Der er således risiko for selektionsbias, idet NACR organisationen potentielt kan vælge 

at videresende invitationen til de enheder som de har det bedste samarbejde med. Dette blev italesat 

allerede ved ekspertmødet forud for udsendelse af invitationerne, og bias blev forsøgt minimeret. 

Dette blev håndteret således, at min samarbejdspartner og jeg på forhånd udvalgte de geografiske 

områder hvor interviewene skulle foregå, hvorefter invitationer blev sendt til enheder der 

indrapporterede til NACR i de pågældende områder. 

En begrænsning i materialet var, at feedback fra DHRD ikke var nået frem til de danske informanter 

via RKKP´s standardiserede informationsveje. Dette betød, at de havde begrænset erfaring med at 
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anvende disse data. Dette var overraskende, da begrundelsen for at vælge de koordinerende 

hjerterehabiliteringssygeplejersker som informanter netop var, at de blev betragtet som 

nøgleinformanter (21). Fraset den praktiske erfaring med at anvende feedback data, havde de danske 

informanter dog mange værdifulde perspektiver på feedback. 

Det kunne have styrket projektets validitet, såfremt der var blevet foretaget en respondentvalidering af 

analysens resultater (22), dette blev dog fravalgt af ressourcemæssige hensyn. 

 

 

5. Konklusion & Perspektivering 
 

I relation til projektets forskningsspørgsmål kan det konkluderes: 

Sygeplejerskers oplevelser af feedback fra kliniske kvalitetsdatabaser kan beskrives ud fra fem 

overordnede temaer: tilgængelighed, pålidelighed, brugbarhed, relevans og holdninger til 

offentliggørelse af feedback data.  

At inddrage sygeplejerskernes oplevelser i en feedback strategi, kan føre til en optimering af kvaliteten 

i den kliniske praksis og dermed lede til en større effekt af feedback. 

Der findes både ligheder og forskelle i sygeplejerskernes oplevelser på tværs af de to lande, og der ses 

et potentiale for læring i begge lande. 

 

Dette projekt kan bidrage til at give en forståelse af, hvordan sygeplejersker oplever feedback fra 

kliniske kvalitetsdatabaser indenfor hjerterehabilitering, og hvilket udbytte man kan opnå ved at 

inddrage sygeplejerskers perspektiver i arbejdet med kvalitetsforbedringer. Et eksempel på et 

læringspotentiale er, at der på trods af mange års erfaring i Danmark, ikke er skabt en effektiv 

arbejdsgang for levering af feedback til klinikerne. Dvs. at feedback ikke når frem til de klinikere, der 

skal arbejde med kvalitetsforbedringer. RKKP´s top-down tilgang til levering af feedback kan dermed 

betragtes som en barriere for effektiv feedback, og bør derfor genovervejes. Dette, da tilgængelighed af 

feedbackdata er afgørende for, at klinikerne kan identificere de områder, hvor indsatserne bør 

optimeres.  

I casen fra England kan det påpeges, at der på trods af mange års erfaring med NACR, ses tilfælde af 

sygeplejersker, der på eget initiativ ændrer registreringspraksis med det formål at opnå et bedre 

resultat. Dvs. at selv mange år efter en implementering af en database, kan erfarne sygeplejersker 

fortsat have brug for et forum til at diskutere registreringspraksis, således at feedback data kan 

opfattes som pålidelige. 
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Sygeplejerskerne i Danmark og England gav enstemmigt udtryk for, at en national klinisk 

kvalitetsdatabase indenfor hjerterehabilitering er en god idé, og at dette tiltag er med til at understøtte 

feltet. Der var bred enighed blandt sygeplejerskerne om, at hjerterehabilitering er et lavt prioriteret 

område indenfor kardiologien, og at en database ud over kvalitetsforbedringer også kan lede til en 

større anerkendelse. Sygeplejerskerne var således positivt stemt overfor konceptet med en database, 

men også fanget i mange modsatrettede hensyn. 
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Bilag A: Oversigt over DHRD indikatorer  

 
Indikatorområde 

 

 
Indikator  

 
Standard 

Deltagelse i 

hjerterehabilitering 

1 a. Andel af patienter der deltager i hjerterehabilitering blandt alle 
patienter med iskæmisk hjertesygdom, indlagt på en kardiologisk 

afdeling 
 

Mindst 
35% 

1 b. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom som er 

vedholdende, blandt deltagere i hjerterehabilitering 
 

Mindst 

75% 

Arbejdskapacitet 

2 a. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom som gennemfører 

mindst 80 % af de planlagte træningssessioner 
 

Mindst 

70% 

2 b. Andel af de patienter med iskæmisk hjertesygdom som modtager 
træningstilbud i sygehusregi, som stiger mindst 10 % i arbejdskapacitet 

eller 6 minutters gangtest 

 

Mindst 
80% 

Rygning 

3. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som var rygere ved 

indlæggelsen1 forud for rehabiliteringsforløbet, der er ex-rygere ved 

afslutning af forløbet 
 

Mindst 

60% 

Diætbehandling 

4. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som har modtaget 

diætbehandling v. klinisk diætist/cand.scient. klinisk ernæring, ved 
afslutning af hjerterehabiliteringsforløbet 

 

Ikke 

fastsat 

LDL kolesterol 

5. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som ved afslutning af 

hjerterehabiliteringsforløbet har LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l eller 50% 

fald 
 

Mindst 

60% 

Blodtryk 

6. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som ved afslutning af 

hjerterehabiliteringsforløbet har konsultationsblodtryk <140/90 
 

Mindst 

70% 

Screening for 

Diabetes Mellitus  

7. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom og uden kendt 
diabetes ved indlæggelsen1, som ved afslutningen af 

hjerterehabiliteringsforløbet er screenet for diabetes 

 

Mindst 
90% 

Screening for 
depression 

8. Andel af patienter med akut koronart syndrom, der er screenet for 

depression ved afslutningen af hjerterehabiliteringsforløbet 

 

Mindst 

80% 

Antitrombotisk-
behandling 

9. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom i 

trombocythæmmende behandling ved afslutning af 
hjerterehabiliteringsforløbet 

 

Mindst 

95% 

Statin-behandling 
10. Andel af patienter med iskæmisk hjertesygdom, der er i statin-
behandling ved afslutning af hjerterehabiliteringsforløbet 

 

Mindst 
80% 

Betablokade-
behandling 

(uden hjertesvigt) 

11. Andel af patienter med akut koronart syndrom, der er i 
betablokkerbehandling ved afslutning af hjerterehabiliteringsforløbet 

Mindst 
80% 
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Bilag B: CFIR domæner og underdomæner 
 

Consolidated Framework for Implementation Research Constructs 

CFIR Website 

 Construct  

 

Short Description 

 

I. INTERVENTION CHARACTERISTICS   

A Intervention Source Perception of key stakeholders about whether the 

intervention is externally or internally developed. 

B Evidence Strength & Quality Stakeholders’ perceptions of the quality and validity of 

evidence supporting the belief that the intervention will have 

desired outcomes. 

C Relative Advantage Stakeholders’ perception of the advantage of implementing 

the intervention versus an alternative solution. 

D Adaptability The degree to which an intervention can be adapted, 

tailored, refined, or reinvented to meet local needs.  

E Trialability The ability to test the intervention on a small scale in the 

organization, and to be able to reverse course (undo 

implementation) if warranted. 

F Complexity Perceived difficulty of implementation, reflected by duration, 

scope, radicalness, disruptiveness, centrality, and intricacy and 

number of steps required to implement.   

G Design Quality & Packaging Perceived excellence in how the intervention is bundled, 

presented, and assembled. 

H Cost Costs of the intervention and costs associated with 

implementing the intervention including investment, supply, 

and opportunity costs.  

II. OUTER SETTING   

A Patient Needs & Resources The extent to which patient needs, as well as barriers and 

facilitators to meet those needs, are accurately known and 

prioritized by the organization. 

http://cfirwiki.net/site/index.html
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B Cosmopolitanism The degree to which an organization is networked with other 

external organizations. 

C Peer Pressure Mimetic or competitive pressure to implement an 

intervention; typically because most or other key peer or 

competing organizations have already implemented or are in 

a bid for a competitive edge. 

D External Policy & Incentives A broad construct that includes external strategies to spread 

interventions, including policy and regulations (governmental 

or other central entity), external mandates, recommendations 

and guidelines, pay-for-performance, collaboratives, and 

public or benchmark reporting. 

III. INNER SETTING   

A Structural Characteristics The social architecture, age, maturity, and size of an 

organization. 

B Networks & Communications The nature and quality of webs of social networks and the 

nature and quality of formal and informal communications 

within an organization. 

C Culture Norms, values, and basic assumptions of a given 

organization. 

D Implementation Climate The absorptive capacity for change, shared receptivity of 

involved individuals to an intervention, and the extent to 

which use of that intervention will be rewarded, supported, 

and expected within their organization. 

1 Tension for Change The degree to which stakeholders perceive the current 

situation as intolerable or needing change. 

2 Compatibility The degree of tangible fit between meaning and values 

attached to the intervention by involved individuals, how 

those align with individuals’ own norms, values, and 

perceived risks and needs, and how the intervention fits with 

existing workflows and systems. 
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3 Relative Priority Individuals’ shared perception of the importance of the 

implementation within the organization. 

4 Organizational Incentives & 

Rewards 

Extrinsic incentives such as goal-sharing awards, performance 

reviews, promotions, and raises in salary, and less tangible 

incentives such as increased stature or respect. 

5 Goals and Feedback The degree to which goals are clearly communicated, acted 

upon, and fed back to staff, and alignment of that feedback 

with goals. 

6 Learning Climate  A climate in which: a) leaders express their own fallibility and 

need for team members’ assistance and input; b) team 

members feel that they are essential, valued, and 

knowledgeable partners in the change process; c) individuals 

feel psychologically safe to try new methods; and d) there is 

sufficient time and space for reflective thinking and 

evaluation. 

E Readiness for Implementation Tangible and immediate indicators of organizational 

commitment to its decision to implement an intervention. 

1 Leadership Engagement Commitment, involvement, and accountability of leaders and 

managers with the implementation. 

2 Available Resources The level of resources dedicated for implementation and on-

going operations, including money, training, education, 

physical space, and time. 

3 Access to Knowledge & 

Information 

Ease of access to digestible information and knowledge 

about the intervention and how to incorporate it into work 

tasks. 

IV. CHARACTERISTICS OF 

INDIVIDUALS 

  

A Knowledge & Beliefs about the 

Intervention 

Individuals’ attitudes toward and value placed on the 

intervention as well as familiarity with facts, truths, and 

principles related to the intervention.  
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B Self-efficacy Individual belief in their own capabilities to execute courses 

of action to achieve implementation goals. 

C Individual Stage of Change Characterization of the phase an individual is in, as he or she 

progresses toward skilled, enthusiastic, and sustained use of 

the intervention. 

D Individual Identification with 

Organization 

A broad construct related to how individuals perceive the 

organization, and their relationship and degree of 

commitment with that organization. 

E Other Personal Attributes A broad construct to include other personal traits such as 

tolerance of ambiguity, intellectual ability, motivation, values, 

competence, capacity, and learning style. 

V. PROCESS   

A Planning The degree to which a scheme or method of behavior and 

tasks for implementing an intervention are developed in 

advance, and the quality of those schemes or methods. 

B Engaging Attracting and involving appropriate individuals in the 

implementation and use of the intervention through a 

combined strategy of social marketing, education, role 

modeling, training, and other similar activities. 

1 Opinion Leaders Individuals in an organization who have formal or informal 

influence on the attitudes and beliefs of their colleagues with 

respect to implementing the intervention. 

2 Formally Appointed Internal 

Implementation Leaders 

Individuals from within the organization who have been 

formally appointed with responsibility for implementing an 

intervention as coordinator, project manager, team leader, or 

other similar role. 

3 Champions “Individuals who dedicate themselves to supporting, 

marketing, and ‘driving through’ an [implementation]” [101] 

(p. 182), overcoming indifference or resistance that the 

intervention may provoke in an organization. 
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4 External Change Agents Individuals who are affiliated with an outside entity who 

formally influence or facilitate intervention decisions in a 

desirable direction. 

C Executing Carrying out or accomplishing the implementation according 

to plan. 

D Reflecting & Evaluating Quantitative and qualitative feedback about the progress and 

quality of implementation accompanied with regular personal 

and team debriefing about progress and experience. 
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Bilag C: Dansk interviewguide 

Interview guide    Dansk, version 3 - Final 

Introduktion  Information (punkter) Noter/ 

CFIR domæner 

Præsentation af 
interviewerne, og formål 
med interviewet 
 

 

 

 

 

Rammen for interviewet 

 

 

 

 

 

 
Præsentation af 
informant: 
Baggrund 
Rolle i forhold til DHRD 

Hvem er vi 
Formål 
Roller 
 

 

 

 

 

Tidsramme 
Optagelse af samtalen 
Anonymisering 
Informeret samtykke 
 

 

Tydeliggørelse af spørgsmål 

 

 

Hvilken rolle har du/har du haft i forbindelse med implementeringen af 

DHRD? 

- Hvordan fik du denne rolle? 
 

Cecilie PhD stud/Lotte MPH stud. 
Vores fokusområde er implementeringen 
af DHRD.  
Med implementering mener vi:  
Den planlagte og systematiske 
introduktion af databasen, der har 
til formål at integrere den i klinisk 
praksis (baseret på Sundhedsstyrelsens 
definition) 
 

Ca 45 min 
Samtykke 
Fortrolighed 
Indhentes forud for interview 
 

 

Sig til, hvis du ikke forstår spørgsmålene 

 

 

 

CFIR:Process/B1 
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Implementering af DHRD i 
din afdeling  

Interview spørgsmål CFIR domæner 

a) Procedurer / Hvordan 
foregik det? 

Fortæl om hvordan implementeringen af DHRD foregik i din afdeling 
(hvem gjorde hvad, hvornår, og hvorfor?  
 

- Hvad fungerede godt, og hvad mener du årsagen er til dette? 
- Hvad fungerede mindre godt, og hvad tror du det skyldtes? 

 

CFIR: Process/A 

 Kan du kort beskrive hvordan det foregår med indtastningen af data i 
databasen? 

- Hvorfor endte I med at vælge denne model? 
- Er der noget ekstra arbejde forbundet med at anvende 

databasen? 
 

 

(CFIR: Inner Setting/D) 

b) Arbejdsdeling og 
samarbejde  

Hvem blev formelt udpeget til at have ansvaret for implementeringen af 
DHRD? Fx som koordinator, projektleder, eller lignende? 

- Har nogen udenfor din organisation hjulpet jer med 
implementeringen? 

 
I hvilken grad deltager I, i netværk med andre sundhedsprofessionelle 
udenfor jeres afdeling omkring DHRD? 
 
 
Har der været gjort en indsats for at motivere medarbejderne til at 
bruge databasen?  

- Er det lykkedes at motivere medarbejderne? 

 CFIR: Process/B1 

 

CFIR: Process/B4’ 

 

CFIR: Outer Setting/B 

 

CFIR: Inner Setting/D4 

 

c) Støtte og interesse fra 
ledelsen  

Hvilken grad af støtte har du oplevet fra ledere i din afdeling/dit 
hospital? 
 
Har din afdeling sat nogen mål for implementeringen af DHRD?  

- Bliver disse mål monitoreret?  
 
 

CFIR: Inner Setting/E1 

 

CFIR: Inner Setting/D5 
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d) Organisatorisk 
aktivitet/støtte 

Nu vil jeg gerne bede dig om at tænke på organiseringen af arbejdet 
med at bruge databasen, fx fordeling af opgaver, planlægning af 
hvordan indtastningen skal foregå, at følge op på hvordan det går.  
Hvilke muligheder er det for at få støtte til processen med at tage 
databasen i brug?   
 
Hvilke muligheder er der for at få støtte til brugen af databasen? Fx 
online support, værktøjskasser, kurser eller andet 
 
 
Hvordan synes du kvaliteten af denne støtte er? 

Er det entydigt hvad der skal registreres? 

 

 

CFIR: Inner Setting/E3 

CFIR: Intervention 

Characteristics/G 

 

CFIR: Intervention 

Characteristics/G 

Feedback fra DHRD   

e) Modtaget feedback Har du fået nogen feedback rapporter vedrørende implementeringen 
eller jeres resultater? 
 

Udover årsrapporten får I så anden form for feedback? 
Mundtligt/skriftligt. (Fx fra netværk, andre samarbejdspartnere, 
ledelsen, kolleger - LIS-system) 

CFIR: Process/D 

 

 

CFIR: Process/D 

 

f) Anvendelse af feedback 
 

 

 

 

Hvordan bruger du/din afdeling helt konkret den feedback i får? 

- Har dine kollegaer fået/set samme feedback?  
- Hvis de bruger feedback: Hvem arbejder med det?  
- Hvis de bruger feedback: I hvilken grad oplever du opbakning 

fra dine kollegaer i forbedringsarbejdet?  
 

Mener du at årsrapporten eller anden form for feedback er en hjælp til 
opnåelse af behandlingsmålene?  
 
Hvad er din opfattelse af den feedback jeres afdeling får?  

• Kvalitet 

• Relevans 

CFIR: Process/D 

 

 

 

 

CFIR: Process/D 
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Har du ønsker til fremtidig feedback? 
 

Fanger databasen de vigtige elementer i hjerterehabilitering? 
 

g) Feedback strategi Hvad er din holdning til at data fra jeres afdeling publiceres åbent? CFIR: Outer Setting/C 

Vigtigheden af databasen for det kliniske arbejde  

h) Andre 
projekter/aktiviteter  

I hvilken grad vil databasen komme i anden række fremfor andre 
løbende opgaver der skal prioriteres? 
 

CFIR: Inner Setting/D3 

i) Relevans for klinisk 
praksis  

Hvilken effekt har DHRD haft for jeres nuværende praksis? 
 
Hvilken holdning har du til de indikatorer der er valgt fra DHRD? 
(relevans?) 

 
 
Hvilken effekt tror du at DHRD vil få på sigt for klinisk praksis? 
 
 
Mener du at databasen er med til at forbedre den kliniske praksis for 
hjertepatienterne?  

 

CFIR: Inner Setting/D2 
 
CFIR: Intervention 
Characteristics/B 
 
 
CFIR: Characteristics of 
Individuals/D 
 

CFIR: Characteristics of 
Individuals/D 

j) Samlet nytte  
 

Alt i alt, synes du arbejdet med DHRD er indsatsen værd?   

Debriefing / afrunding af 
interview 

  

Afrunding 

 

Hvad sker der nu 

  

Vi skal til at afrunde interviewet… 
Er der noget du gerne vil tilføje inden vi slutter?  
 
Må vi kontakte dig hvis vi har yderligere spørgsmål eller noget vi gerne 
vil have uddybet?  
 

Artikelskrivning – Publicerede artikler vil kunne findes på DHRD´s 
hjemmeside 
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Bilag D: Engelsk interviewguide 

Interview guide    Engelsk, version 2 - Final 

Briefing / Introduction  Information (bullets)  Notes/ 

CFIR domains 

 

Presentation of 
interviewers and purpose 
of the interview 
 
 
 
 
 
 
 
Frame of the interview 
 
 
 
 
 
Informed consent  
 
 
Presentation of informant: 
Background 
Role concerning NACR 
 
 

Who are we 
Purpose 
Roles 
 
 
 
 
 
 
 
Timeframe 
Recording 
Anonymizing 
Clarification of questions 
 
 
 
 
 
What is your professional background and what is your role in relation 
to implementation of NACR?  

- How did you get this role?  
 

Cecilie PhD student/Lotte MPH 
student. 
Our focus is the implementation of 
DHRD/NACR. We define 
implementation as: the planned and 
systematic introduction of the 
database, with the aim to integrate 
the use of it in daily practice 
 
 
Approx. 45 min  
Ask permission  
Confidentiality 
Ask if you do not understand 
 
 
Interviewee consent in writing 
 
 
 
CFIR:Process/B1 
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Implementing the database 

in your department  

Interview questions CFIR domains 

a) Procedures / what 
happened 

Tell us about your department´s implementation of NACR (who, when, 
what did you and your colleagues do? Why?)  
 

- Please describe what worked well –and what made it work well/ 
facilitated the process?   

- What worked less well? –and what made it work less well /acted 
as a barrier in the process? 
 

CFIR: Process/A 

 Could you briefly describe the model you have chosen for entering data 
into the database?  

- Why did you decide – or end up – doing it this way?  
- To what degree does use of the database give you an extra work-

load? 
 
Which factors influenced the decision to implement NACR in your 
department?  
 

CFIR: Inner Setting/D 

 

 

 

CFIR: Intervention 
Characteristics/A1 

b) Division of work and 
cooperation  

Who was / is formally appointed with responsibility for 
implementing/sustain use of the NACR as coordinator, project 
manager, team leader or other similar role?  

- Has someone (or a team) outside your organization been helping 
you with implementing NACR? 
 

To what extent do you network with other health professionals outside 
your setting regarding NACR? 
 
Has anything been done to encourage individuals to commit to use the 
database?  

- If - Has this been successful?  
 

CFIR: Process/B1 

 

 

 

CFIR: Process/B4 

 

CFIR: Outer Setting/B 

 

CFIR: Inner Setting/D4 
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c) Support and interest 
from management  

What level of support have you experienced from leaders at your 
department/ hospital? 
 
Have your department set goals related to the implementation of the 
database?  

- Are these goals monitored for progress?  
 

CFIR: Inner Setting/E1 

 

CFIR: Inner Setting/D5 

d) Organizational activities 
/ support  

Now I would like you to think about the organization of the work using 
the NACR, for instance division of work, planning the data entry 
process, follow-up on results.  
What possibilities are there to get support to the process of using the 
database?  

- E.g. online resources, toolkit, “help-desk”/ administrations 
office, training/courses and the like  
 

How do you perceive the quality of support? 
- Is it unambiguous what to register?  

 

 

CFIR: Inner Setting/E3 
 
 
 
CFIR: Intervention 
Characteristics/G 
 
CFIR: Intervention 
Characteristics/G 

Feedback from NACR   

e) Received feedback Do you receive feedback reports about the implementation or the 
intervention itself? 
 
Apart from the annual report, do you receive any other kind of 
feedback? Oral or written. (From network, external partners, leaders, 
colleagues)  
 

CFIR: Process/D 

 

 CFIR: Process/D 

 

f) Use of feedback 
 

 

 

 

How – or in what ways – do you / your department use the feedback 
you receive?  

- If they use feedback: Who is working with the feedback?  
- If they use feedback: To what degree do you experience support 

from you colleagues in the improvement work?  
 
Does the annual report or other feedback help you assess progress 
towards implementation or treatment targets?  

CFIR: Process/D 

 

 

 

CFIR: Process/D 
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What is your perception of the feedback you or your department get?  

- Quality 
- Relevance  

 
Do you have any wishes for future feedback  
 
Does the database capture the important elements in cardiac rehab? 
 

 

g) Feedback strategy What do you think of data from your local department will be published 
openly? 
 

CFIR: Outer Setting/C 

 

Importance of the database for daily clinical work  

 

 

h) Other projects and 
activities  

To what extent might the implementation of the database take a 
backseat to other high-priority initiatives going on? 
 

CFIR: Inner Setting/D3 

i) Relevance for clinical 
practice  

Which effect has NACR had on daily practice?  
 
 
What is your opinion of the indicators that are chosen for NACR?  
(Relevance) 
 
 
In what ways do you think the NACR will affect cardiac rehab in the 
future?  
 
 
Overall – do you believe the database is optimizing cardiac rehab for the 
benefit of cardiac patients?  
 

CFIR: Inner Setting/D2 
 
CFIR: Intervention 
Characteristics/B 
 
 
 
CFIR: Characteristics of 
Individuals/D 
 
 
CFIR: Characteristics of 
Individuals/D 
 

j) Overall benefit  Overall, do you think the work with NACR is worth the effort?   
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Debriefing / end of 
interview 

  

Wrapping up 

 

 

 

What will happen now 

  

We are about to be finished with the interview… 
Is there anything else you would like to tell us / anything to add?  
 
May we contact you again if we have any additional questions / details?  
 
 
Writing of paper and publication: Published reports or papers will be 
announced – and if possible made available on the NACR webpage 
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