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3 ønsker til start3 ønsker til start3 ønsker til start3 ønsker til start

• Tidstro data der dækker hele det moderne 

sundhedsvæsen.

• Mulighed for at de kliniske læger kan arbejde 

med data integreret i den kliniske hverdag  

(organisering, tid, ressourcer og kompetencer).

• Fælles referenceramme



Tidstro data i det moderne Tidstro data i det moderne Tidstro data i det moderne Tidstro data i det moderne 
sundhedsvæsensundhedsvæsensundhedsvæsensundhedsvæsen

Sygehuse Praksissektor

Kommuner Patienter 

• Egne data: Gør vi det godt nok – hvordan kan vi gøre 

det bedre?

• Tværfaglige data: Følge patientens rejse på tværs.

• Sikre at det er relevante data.

• Sikre at data fungerer i systemer.

• Sikre at vi bruger egne og tværfaglige data 

kontinuerligt og systematisk.



3 veje til bedre kvalitet baseret på data  3 veje til bedre kvalitet baseret på data  3 veje til bedre kvalitet baseret på data  3 veje til bedre kvalitet baseret på data  

• Kvalitet i hele patientforløbet –

tilvejebringelse og brug af data på 

tværs.

• Egne lokale forbedringsprojekter –

egne data. 

• Lokale forbedringsprojekter i national 

sammenhæng – data der matcher 

indikatorer i kliniske retningslinjer.

GA7
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Struktur omkring kvalitetsdataStruktur omkring kvalitetsdataStruktur omkring kvalitetsdataStruktur omkring kvalitetsdata

Sygehuse Praksissektor

Kommuner Patienter 

• Sygehuse: Kvalitetsarbejde i klinikken – ledende 

overlæge, kvalitetsansvarlig overlæge, yngre læger.

• Praksissektor: Klyngesamarbejder i almen praksis (KiAP), 

klyngesamarbejder på vej i speciallægepraksis.

• Kommunerne: Behov for nationale kvalitetsstandarder 

for den organisatoriske og den faglige kvalitet.

• Patienterne: Prodata – gerne ind i national klinisk 

database, wearables, data fra behandling i eget hjem 

m.m.



3 indsatser der sikrer behandling af høj kvalitet (tid, 3 indsatser der sikrer behandling af høj kvalitet (tid, 3 indsatser der sikrer behandling af høj kvalitet (tid, 3 indsatser der sikrer behandling af høj kvalitet (tid, 
ressourcer og kompetencer)ressourcer og kompetencer)ressourcer og kompetencer)ressourcer og kompetencer)

• Lægers vilkår for at udvikle kliniske retningslinjer skal 

styrkes og retningslinjearbejdet skal bedre på formel.

• Tidstro kvalitetsdata skal være integreret i det 

kliniske arbejde. EPJ-systemer skal understøtte 

muligheder for opsamling af data - læger skal have 

direkte adgang til at trække data ud af databaserne.

• Læger skal have bedre kompetencer til udvikling af 

behandlingskvalitet, som f.eks. opfølgning på 

identificerede komplikationer af behandling.



Status Status Status Status ---- Nationale mål i Det Nationale Kvalitetsprogram Nationale mål i Det Nationale Kvalitetsprogram Nationale mål i Det Nationale Kvalitetsprogram Nationale mål i Det Nationale Kvalitetsprogram 
(oktober 2019)(oktober 2019)(oktober 2019)(oktober 2019)

0. Indikatoren indgår uden tal grundet 

manglende validitet af data. 

GA5

GA8



Slide nummer 7

GA5 Tekst til fodnote *10: Indikatoren indgår uden tal grundet manglende validitet af data.
Geert  Amstrup; 26-10-2021

GA8 Der er pt. ikke nogen valide mål der dækker kvaliteten - indsatsområde - både i forhold til retningslinjer og databaser
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---- og et ekstra ønske til slutog et ekstra ønske til slutog et ekstra ønske til slutog et ekstra ønske til slut

• Et moderne sundhedsvæsen skaber udvikling på 

et sikkert evidensbaseret grundlag – ikke på 

enkeltstående begivenheder og erfaringer. 

Derfor bør kvalitetsarbejdet også have højeste 

politiske prioritering og der bør følge de 

nødvendige midler med. 




