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Patient- og brugerinvolvering i de kliniske kvalitetsdatabaser



Fordomme omkring patientinvolvering i styregrupper

• De er jo bare professionelle

• Det kan vi ikke få noget ud af

• Hvad skal vi bruge dem til

• De kan ikke forstå os

• Det er alt for besværligt

• Så kan vi ikke tale frit

• De vil ikke vide alt det vi taler om



Funnelplot primær THA



Indikator 2: 

Blodtransfusion indenfor 7 dage



Kunstig hofte

• Plastik-metal

• Plastik-keramik

• Keramik-keramik

• Keramik-metal

• Metal-metal

http://www.biomet.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Billede6.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body bgcolor%3D"black">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=84e44c3653e18aee1388b10a8aaba2fc


Cement



28 mm 32 mm 36 mm

Evidence for choice of big femoral heads in the 
fracture patient 



Hvorfor patientperspektivet ?

-er vigtigt, når kvaliteten i sundhedsvæsenet skal udvikles?

• Hvad kan patienterne som klinikeren ikke kan?



Formål nationale kvalitetsdatabaser

Forbedre kvaliteten i patientforløbet 

• Nationale niveau

• Regionale niveau

• Afdelingsniveau 

• Individuelle niveau?

Hvordan gør vi det?
Hvilken kvalitet skal forbedres?



Kvalitetscirklen og patient og bruger involvering

Hvem skal inddrages i disse 
beslutninger der tages i 
kvalitets-cirklen?

Dem som er involveret

Fagligheder

1. Sundhedsfaglige
2. Patientfaglige
3. Organisatoriske



Krav til indikator

• Klinisk meningsfulde

• Veldefinerede og velbeskrevne

• Kan indsamles på moderne vis- datafangst direkte fra EPJ

• Valide og pålidelige

• Patient-relevante



Styregruppe

• Registerleder, professor Søren Overgaard, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Hovedstaden)

• Overlæge, phd. Claus Varnum (Syddanmark)

• Afdelingslæge phd., Kirill Gromov (Hovedstaden)

• Overlæge,  Martin Lamm (Midtjylland)

• Overlæge, phd., Mogens Berg Laursen, Aalborg Universitetshospital (Nordjylland)

• Overlæge Kim Sperling, Næstved Sygehus (Sjælland)

• Overlæge, dr.med. Søren Solgaard, Gentofte Hospital(DSHK) (repræsenterer Dansk Selskab for 
Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi)

• Sygeplejerske Linda Koldsgaard, repræsentant for DASYS

• Nanna Kæstel Petersen, patientrepræsentant

• Andrea Søe-Larsen, patientrepræsentant

• Klinisk epidemiolog Pernille Iversen, RKKP’s Videncenter

• Anne Hjelm, kvalitetskonsulent, RKKP’s Videncenter (repræsentant for dataansvarlig myndighed, 
Region Midtjylland)

Ikke medlem af styregruppen, men med til styregruppemøder
• (Datamanager Datamanager Sanne Opstrup Villekjær (Odense) RKKP’s Videncenter)



Hvorfor patientperspektivet ?

-er vigtigt, når kvaliteten i sundhedsvæsenet skal udvikles?

• Rigtig mange gode grunde til at inddrage patientrepræsentanter



Hvilke barrierer er der for et mere 
patientcentreret perspektiv i de kliniske 
databaser – og hvordan kan de overvindes?

• Fordomme skal diskuteres

• De er jo bare professionelle

• Det kan vi ikke få noget ud af 

• Hvad skal vi bruge dem til

• De kan ikke forstå os

• Det er alt for besværligt

• Så kan vi ikke tale frit

• De vil ikke vide alt det vi taler om



Hvilke barrierer er der for et mere 
patientcentreret perspektiv i de kliniske 
databaser ?

• Fordomme skal diskuteres

• Skabe forståelse og erkendelse

• Patientens holdning er vigtig

• Patienten kan bidrage med en anden ”faglighed”

• Patienten kan komplettere styregruppen 

• 2021; et sundhedsvæsen hvor man inddrager patienten



Hvordan kan patienter berige arbejdet i 
styregruppen for de kliniske kvalitetsdatabaser?

• Patientens faglighed og vinkler

• Kvalitetsindikatorer

• Kommunikation

• Kvalificere diskussionerne



Hvordan rekrutterer man patienterrepræsentanter til 
styregruppedeltagelse

• Patient organisationer

• Hospitalsafdelinger

• Igennem repræsentantens eget netværk

Vi kan ikke finde patient repræsentanter



Hvordan klædes pateintrepræsentanten på til opgaven?

• Interview 

• Guide fra RKKP

• Gensidig forståelse og overenskomst 

• Det kræver tid

• Lidt mod

• Bedst at have været igennem et forløb



Patient-repræsentanter- pt involveringer

Nanna Kæstel Petersen, patientrepræsentant

Andrea Søe-Larsen, patientrepræsentant



Kaplan-Meier kurver ved primær hoftealloplastik

Effekt af alder



Hvordan påvirker det styregruppemøder at have 
patientdeltagelse?

• Patienten repræsentanten skal respekteres

• Føle sig velkommen 

• Det kræver fokus fra ordstyrerens side

• Inddrages i diskussionerne

• Spørges til råds

• Samme diskussioner kan foregå



Hvordan kommer patientinvolveringen konkret til udtryk i 
databasens arbejde?

• Diskussioner

• Fordel i at patienten kan have trumf-kortet

• Gennemlæsning af rapport- kommentarer

• Rådspørges i forbindelse med projekter



Udfordringer

• Det er første er at forstå muligheden foreligger

• Styregruppe-leder og styregruppen skal synes at det er en god ide

• Skabe accept i styregruppen

• At rekruttere en patient

• At lade patienten deltage i møderne

• At patienten bliver tryg i situationen



Hvad skaber succes for patienten repræsentanten

• Tænk dig selv ind i en ny gruppe?

• Føle sig velkommen

• Blive hørt

• Blive anerkendt

• Føle sig respekteret



Fremtiden for patientinvolvering?

• Rotationsprincip?



Fremtiden for patientinvolvering?

• Mere patientinvolvering 

• Rapport udarbejdelse 

• Formidling af rapportens resultater

• Podcast til patienter



Fordomme omkring patientinvolvering

• De er jo bare professionelle

• Det kan vi ikke få noget ud af 

• Hvad skal vi bruge dem til

• De kan ikke forstå os

• Det er alt for besværligt

• Så kan vi ikke tale frit

• De vil ikke vide alt det vi taler om




