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REGERINGSGRUNDLAGET
BEDRE KVALITET I SUNDHEDSVÆSENET

”Det er en grundpille i velfærdssamfundet, at alle danskere kan regne med
en hurtig og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen. Alle skal, uanset
pengepung, have lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet.”
”Det er regeringens mål, at alle skal sikres en sundhedsbehandling af høj
kvalitet, og at uligheden i sundhed skal mindskes.”

Sundhedsvæsenet skal yde høj, ensartet kvalitet i alle dele af landet. Bedste
praksis skal udbredes hurtigt. Hospitalerne skal have en klar tilskyndelse til at
sikre patienterne den rigtige behandling og en sammenhængende behandling
på tværs af sektorer.
Sundhedsvæsenet skal måles på deres resultater i forhold til at levere en
rettidig og effektiv behandling af høj kvalitet.
Samtidig skal vi også forbedre kvaliteten af sundhedsydelser i yderområderne
og sikre den bedst mulig akutbehandling.
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BEDRE INCITAMENTER I SUNDHEDSVÆSENET
Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal kulegrave struktur og incitamenter i
sundhedsvæsenets økonomistyring, herunder afregningspriserne i sundhedsvæsenet (DRGtaksterne).
Målet for arbejdsgruppen skal bl.a. være at sikre en rimelig afregning til de
private sygehuse, at patienterne kan færdes over regionsgrænserne og få
hurtig behandling og ikke hindres af bureaukrati og uenighed om prisen af
behandlingen og give incitamenter til en forebyggende indsats i kommuner og
regioner.

CENTRALT INITIATIV
National Sundhedsdokumentation
Indsamler, beskriver og analyserer data om befolkningens sundhedsstilstand
og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet.
Har ansvaret for udvikling og implementering af redskaber til håndtering af
finansieringsmodeller i sundhedsvæsenet og for det fælles datagrundlag for
afregning på sundhedsområdet.
Stiller sundhedsdata til rådighed for relevante brugere og varetager
forskerbetjening.

MÅLET
1.

Dækkende, pålidelig og aktuelle beskrivelse af alle hændelser ved
kontakten til sundhedsområdet – og tilgrænsende sektorer

2.

Kvalitetssikring af data når de registreres

3.

”On demand” adgang til data for brugerne
• Klinikere
• Administratorer
• Forskere
• Offentligheden
• Politikere

Placeret på Statens Serum Institut
Bl.a. i tilknytning til den Nationale Biobank

Med det primære formål at bidrage til at forbedre patientbehandlingen og sikre
mest sundhed for pengene
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KVALITETSOPLYSNINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET – Maj 2011
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Målsætninger
Arbejdet med de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser skal de
kommende år udvikle sig efter fem overordnede målsætninger/principper.

Herudover

Den vigtigste:
Kvalitetsdatabasernes hovedformål er klinisk kvalitetsudvikling

Tilgængelighed af data.
Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser skal have let adgang til data fra de
relevante centrale sundhedsregistre, så databaserne kan genanvende data, der
allerede eksisterer. Det minimerer omfanget af dobbeltregistreringer og skaber
dermed mindre administrativ belastning i klinikken. Ligeledes skal de centrale
sundhedsmyndigheder også have let adgang til data i kvalitetsdatabaserne af
hensyn til blandt andet arbejdet med patientsikkerhed.
Anvendelse af data og resultater.
Resultaterne fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser skal anvendes til
kontinuerlig kvalitetsopfølgning, -forbedring og -udvikling både af kliniske
ledelser, sygehusledelser og regionsledelser. Data skal også anvendes til aktivt
at understøtte opgavevaretagelsen hos de centrale sundhedsmyndigheder

SUNDHEDSKVALITET.DK

BEKENDTGØRELSEN – NY UDGAVE I UDKAST

Ekspertgruppen bag sundhedskvalitet.dk har anbefalet koblingen af
kvalitetsdatabaserne til systemet
Hovedpunkter for anvendelse
1.Sundhedsfaglig kvalitetsudvikling
2.Forskning
3.Klinisk arbejde med den enkelte patient
4.Beslutningsgrundlaget for den politiske og administrative ledelse
5.Den behandlingsansvarlige myndighed kan bruge data fra den kliniske
kvalitetsdatabase direkte i behandlingsøjemed

BEKENDTGØRELSEN – NY UDGAVE I UDKAST

1. Årligt offentliggørelse af data om behandlingskvaliteten
2. Væsentlig kvalitetsmæssige udsving, skal formidles til Statens Serum
Institut og Sundhedsstyrelsen
3. Data skal løbende overføres til Statens Serum Institut. Overførelsen af
data sker endvidere med henblik på nationale analyser og forskning.
4. Løbende dataudveksling vedrørende registerdata fra de centrale
sundhedsmyndigheder til den kliniske kvalitetsdatabase – igen undgå
dobbeltregistreringer

INCITAMENTUDVALGET – SYNLIGE RESULTATER

Overordnede målsætninger for det regionale sundhedsvæsen
Regeringen og Danske Regioner er med aftale om regionernes økonomi for 2013 enige om
tre overordnede målsætninger (”tripple aim”):
•Forbedringer i befolkningens sundhedstilstand, herunder høj klinisk kvalitet af
behandlingerne
•Høj patientoplevet kvalitet, herunder korte ventetider
•Lave udgifter per borger

1. Økonomiske incitamenter?
2. Synlige resultater – ja helt sikkert

INCITAMENTUDVALGET – SYNLIGE RESULTATER
Öppna jämførelser i Sverige

1. Offentliggørelse af sammenligninger af aktivitets- og
resultatindikatorer på social- og sundhedsområdet
2. Formålet er at hente inspiration fra hinanden
3. 173 indikatorer i 2011
4. Patientoplevet kvalitet indgår

Det virker – formålet er nået
Skulle vi ikke lære af det?

