Emnet
National Databasedag, 11. april 2013

Hvordan anvendes databaseresultaterne i
dag i den regionale planlægning og
kvalitetsarbejde – og hvordan ønsker vi,
de skal anvendes fremover?

Anvendelse af databaseresultater
i Region Syddanmark
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Efter oprettelsen af RKKP

Årsrapporter

• Nu omkring 60 databaser samlet under samme hat

•

– Sygehusene skal gennemføre tiltag for at forbedre kvaliteten når, kvalitetsmålene i
RKKP ikke er opfyldt
– Enten udarbejdelse af en handleplan eller revision af eksisterende handleplan

• Ny måde at anvende kvalitetsresultaterne på
–
–
–
–
–
–

Udarbejdet i fællesskab af sundhedsstaben og sygehusene
Optimal udnyttelse af kvalitetsresultaterne
Inden for de eksisterende ressourcer
Enstrenget ledelse
Adressering af udfordringer på relevant niveau i organisationen
Regional retningslinie

Kvalitetsdatabaserne og Den Danske KvalitetsModel (2. version)
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•

Manglende målopfyldelse, årsager og handleplaner
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– Faglige anbefalinger i årsrapporter
– Central regional ’visitation’ af årsrapporter
– Regionale auditmøder og handleplaner
•
•
•

Auditmøde og udarbejdelse af handleplaner på regionalt niveau ved problemstillinger, der
går på tværs af sygehusenheder og skal løses i fællesskab, f.eks. patientforløb inden for
kræftområdet
Fokuserede auditmøder
Handleplaner på regionalt niveau vedtages af sygehusledelseskredsen

– Derudover lokal identifikation af problemstillinger og udarbejdelse af handleplaner

15-04-2013

15-04-2013

a. Er set-up i orden?
•Årsrapport udgives

nej

Ingen aktivitet

•Datakvalitet
•Analyse

Årsrapporter, fortsat

(se bilag 2 for uddybning)
ja
ja
b. Er de opstillede kvalitetsmål
opfyldt (standarder)?

c. Afrapportering:
Resumé af
årsrapport

•

(resultatoverblik)
nej
på baggrund af konkret
vurdering af årsrapport
Er der tale om
kvalitetsdatabaser, hvor der
måles på tværgående elementer
i patientforløb (på tværs af
sygehusenheder)?
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•

d. Sygehusaktivitet, dvs. opfølgning
på resultater på sygehusniv eau.

g. Afrapportering til
Sygehusledelseskredsen,
dialogmøde m.fl.

15-04-2013

+
Evt. opfølgende aktivitet

Koordination med aktiviteter i andre relevante fora
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– Det regionale kvalitetsudvalg
– Den regionale hjerte- og kræftstyregruppe
– …

ja
e. Regionalt auditmøde

Fælles identifikation af problemstillinger og udarbejdelse af handleplaner
på tværs i organisationen
– Inddragelse af alle relevante faggrupper
– Inddragelse af alle relevante afdelinger

f. Ad hoc regional aktivitet

•

Evt. regionale aktiviteter mhbp. tværgående sparring og videndeling

•

Afrapportering af problemstillinger og handleplaner ’opad’
–
–
–
–

Afdelingsledelser
Sygehusdirektioner
Sundhedsdirektionen
Politikere
15-04-2013
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Løbende opfølgning
• Ansvar for den løbende opfølgning
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– Løbende opfølgning på organisatoriske niveauer med ansvar for
resultaterne
– Dvs. samme sted som handlingsplanerne er vedtaget
– Kvalitetsresultater fast punkt på dagsordenen i mange fora

15-04-2013
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15-04-2013

Løbende opfølgning, fortsat

Løbende opfølgning, fortsat

• Formidling af resultater via regionens LIS-system (SydLIS)

• Formidling af resultater via regionens LIS-system (SydLIS)
– Nem adgang til resultater
• Kun eet system at gå ind i

– Samlet overblik
• Alle kvalitetsresultater samlet
• Kvalitet sammen med aktivitet, økonomi og DRG samt løn og personale
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– Fælles dialoggrundlag
• Alle ansatte har adgang

–
–
–
–
–
–
15-04-2013

Leverance af data via den (reviderede) generiske model
Epidemiologisk og biostatistisk færdigbearbejdede data
Inkl. dækningsgrad og datakomplethed
Opdatering af resultater hver måned
Udvikling af SydLIS sker i et tæt samarbejde med sygehusene
Forskellige målgrupper med forskellige behov
15-04-2013

Transparente resultater

Ønsker til fremtiden

• Datakvalitet (= validitet, komplethed og aktualitet)

• Årsrapport-resultater i generisk model

– Identifikation af datafejl, datamangler og ekskluderede patienter
– Registreringsaudit i afdelingerne

• Datatransformationer og resultatberegninger
– Dokumentation
– Traceability (sporing af datas vej fra registrering til rapportering)

• Identifikation af årsager og handlingsmuligheder
– Audit af patientbehandlingen i afdelingerne
– Analyse ved gruppering af patienter

15-04-2013

• Leverance af data i bred version af generisk model
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• Organisationskoder
– Valide koder (sygehus-/afdelingskoder i SKS)
– Alle involverede organisatoriske enheder på laveste niveau (7.
ciffer)

• Tidstro registrering

15-04-2013
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