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Mads Koch Hansen 



Patienten først 



Datastøttet kvalitetsudvikling i et ledelsesperspektiv 

Hvad viser data? 

 

Kvalitet af data? 

 

Kan data påvirkes? 

 

Har vi et mål med data? 

 



FMK-afstemning 



Sygefravær 

Regionalt mål på sygefravær 

på 3,9 %, vi ligger på 4,0 % 



Aflysninger på operationsgangen i Kolding  



Eksempler på anvendelse af databaser 



Øget dødelighed efter hoftenære frakturer på Ortopædkirurgisk afdeling i Kolding 



Øget dødelighed efter hoftenære frakturer på Ortopædkirurgisk afdeling i Kolding 



Øget dødelighed efter hoftenære frakturer på Ortopædkirurgisk afdeling i Kolding 



Palliation 



Tarmkræft 



Eksempler på datastøttet kvalitetsudvikling 

 Hvordan arbejder vi med datastøttet forbedring i ledelsen? 

Vigtigt at ejerskab/ansvar er hos klinikerne, men dialog med ledelsen giver fokus 
og kan skabe refleksion over egen klinisk praksis. 

 

 Hvad fungerer og hvilke udfordringer møder vi?  

For nogle databaser er der stærk evidens og klare definitioner, så er det let at 
efterspørge forbedringer hvis der er manglende målopfyldelse.  

I øjeblikket stor usikkerhed om data grundet LPR og omlægninger af databaser 
hos RKKP. Det gør det vanskeligt at anvende resultaterne meningsfuldt. 

 

 Hvilke erfaringer tænker vi, at andre kan bruge?  

Visuelt overblik er en god støtte til at få overblik og til tidligt at spotte ændringer 
i performance. Nysgerrige spørgsmål fra ledelsen kan være startskud til 
forbedringer 

 



 

 Hvordan kan vi optimere  anvendelsen af data?  

Jo lettere det er at finde og forstå data jo mere kommer data i spil.  

 

 Hvordan kommer vi fra viden til handling?  

Involvering af de kliniske afdelinger. Handlinger kan kun ske lokalt i de kliniske 
afdelinger, det er der kvaliteten skabes. (ikke i Kvalitetsafdelingen) 

 

 Hvordan sikrer vi, at forandringer reelt er forbedringer?  

Følge resultaterne løbende og se om forandringen fører til forbedret målopfyldelse på 
den lange bane.  

Se resultaterne i sammenhæng med anden viden giver bredere perspektiv.  

Vigtigt, at vi ikke jagter opsatte mål blindt, så der potentielt indføres uhensigtsmæssige 
arbejdsgange 



Spørgsmål og refleksioner 


