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Kvaliteten i det 
sammenhængende 
sundhedsvæsen – i 
lyset af 
sundhedsreformen

Klinisk Kvalitetskonference 2022
Tanja Popp
Enhedschef, Primære Sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen

- Regeringsdannelse…

− Perspektiver på kvalitet i sundhedsvæsenet (internationalt og 
nationalt)

− Kort tilbageblik
− Kvalitetsmodel
− Sundhedsreformen – særligt fokus på omstilling

− Nærhospitaler
− Sundhedsklynger
− National kvalitetsplan og kvalitetspakker

Agenda og disclaimer
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− WHO, 2018
− System, outcome fokus

− WHO, 2018
− Udvikling af national kvalitetsstrategi

− WHO, OECD, Verdensbanken, 2018 
− Dimensioner af kvalitet

Side 3

Internationale perspektiver på kvalitet

− Den danske kvalitetsmodel, udfases i 2022
− Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
− Regionernes Kliniske Kvalitets Program
− Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
− Vidensportalen på det socialområde

Side 4

Danske perspektiver på kvalitet
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Side 5

Nationale perspektiver på kvalitet 

20021993 2016 2019

National 
strategi for 
kvalitets-
udvikling i 
sundheds-
væsenet

Side 6

En national model for kvalitet

Sundhedsstyrelsen, 2022
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Kvalitet gennem samling og specialisering

Specialiseret sundhedsvæsen en succes

Men nye udfordringer og muligheder
− Ændringer i demografi, multisygdom
− Skift i fokus fra overlevelse til 

forebyggelse/rehabilitering/
− Social ulighed, særligt uddannelsesniveau
- Stigende kompleksitet i opgaveløsningen
- Digitale og teknologiske muligheder

Kaldet det på en omstilling?

Side 7

Erfaring fra kræftområdet

1-års, aldersstandardiseret, excl. Hud, NORDCAN 2022

Omstilling 
(kvalitetsplan, 

kvalitetspakker, 
nærhospitaler mm)

Lægedækning mm.

Data og 
digitalisering mm.

Medarbejderen i 
centrum, 

kerneopgaven mm.

Mere lighed i 
sundhed

Hurtig og målrettet 
indsats

Globale og 
sektoroverskridende 

sundhedstrusler

Side 8

Sundhedsreformen: Et sammenhængende, 
nært og stærkt sundhedsvæsen
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− Nogle nedslagspunkter:

− Formaliserede samarbejder omkring sundhedsklynger
− Nærhospitaler
− Indførelse af en national kvalitetsplan 
− Indførelse af kvalitetspakker med kvalitetskrav og –anbefalinger til 

indsatsen
− Digitale løsninger

− Vi har ikke det hele på plads endnu – afventer bl.a. lovgivning

Side 9

Sundhedsreformen: Et sammenhængende, nært og 
stærkt sundhedsvæsen med fokus på omstilling

Sundhedsklynger og samarbejdet omkring kvalitet

Forpligtende samarbejde mellem kommuner, sygehus og almen praksis

Faglige strategiske niveau
− at tage hånd om borgernes behov med fokus på at sikre konkrete løsninger 

for bedre sammenhæng, kvalitet og øget nærhed,
− at være en drivende kraft for styrket kvalitet, sammenhæng og omstilling i 

det nære sundhedsvæsen,
− at følge op på fastlagte mål og implementering af lokalt og nationalt aftalte 

initiativer, f.eks. kvalitetstiltag, nationale handlingsplaner og øvrige 
relevante initiativer,

− at udvikle og aftale lokale modeller for bl.a. bedre forløb med fokus på 
styrket kvalitet og øget nærhed, f.eks. for udvalgte patientgrupper,

− at håndtere praktiske udfordringer og muligheder i sundhedsklyngen, 
herunder igangsætte relevante samarbejdsprojekter målrettet de fælles 
patienter, f.eks. samarbejde om akutpladser, forløb for psykiatriske 
patienter, bedre forløb for ældre medicinske patienter eller borgere med 
kroniske sygdom og fælles forebyggelsesindsatser mv.,

− at sikre implementeringen af nationale eller lokalt prioriterede initiativer til 
styrket sammenhæng, nærhed og omstilling, herunder f.eks. midler 
øremærket som led i de årlige økonomiaftaler og

− at følge og drøfte centrale nøgletal og data for populationen inden for 
sundhedsklyngen, så data kommer til at understøtte et tæt samarbejde og 
strategisk prioritering af sundhedsindsatser.

Side 10
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Nærhospitaler

Principper for etablering af nærhospitaler

Side 11

1. En ny struktur i sundhedsvæsenet

2. En del af omstillingen af sundhedsvæsenet

1.3. Indsatser på hovedfunktionsniveau er koblet op på et 
akutsygehus eller den regionale psykiatri

1.4. Funktioner og indsatser har samme kvalitet i nærhospitaler, 
som de funktioner og indsatser, der ydes uden for nærhospitalet 

1.5. Øget nærhed til sundhedstilbud 

1.6. Faciliterer tværfagligt samarbejde 

1.7. Bidrager til at mindske ulighed i sundhed 

1.8. Har tilbud om planlagte (elektive) ikke-akutte ambulante 
ydelser

1.9. Mulighed for nyskabelse og innovation

1.10. Geografisk placering…

National kvalitetsplan og kvalitetspakker

− Vi kan ikke bare fortsætte med at gøre mere af det samme…

− et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen for 
den enkelte borger, uanset hvor man bor. 

− Indførelse af en national kvalitetsplan, som skal sikre 
indførelsen af kvalitetspakker med konkrete kvalitetskrav 
og – anbefalinger

− Vi starter et sted, men trækker på de erfaringer vi har med 
os:
− Kommunale akutfunktioner (2022)
− Patientrettede forebyggelse for borgere med kroniske 

sygdomme (2023)

Mulige elementer i en kvalitetspakke:

• Målgruppe
• Indsatser og tilrettelæggelsen heraf
• Kompetencer og uddannelse
• Udstyr
• Kvalitetssikring og monitorering
• Samarbejde, ansvarsfordeling, rådgivning

Side 12
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− Vi har flere redskaber i spil

− Kvalitet i et sammenhængende sundhedsvæsen skal 
understøttes af de rette strukturer og processer for at 
opnå resultater af en høj kvalitet

− Stærkere fokus på populationen – på tværs af sektorer

− Initiativer omkring bedre brug af data til 
kvalitetsudvikling

− Strukturernes bæredygtighed og muligheder for at 
understøtte kvalitet i et sammenhængende 
sundhedsvæsen skal vi alle (fortsat) samarbejde om 

Side 13

Hvad så nu?


