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AGENDA 

BAGGRUND 

Kompleksitet –  patienter og forløb 

Fra procedurer t i l  værdibaseret sundhed 

KLINISK FORANKRING 

Patientnære kliniske data 

Patient rapporterede oplysninger  

VÆRDIBASERET SUNDHED 

Patient involvering, behandlingskvalitet  

Værktøj t i l  patient og ledelse  



PAT I E N T  C A S E  

49 årig kvinde     

Type 2 diabetes + synstab  Endokrinologisk afdeling 

Hæmodialyse x 3 ugentligt  Nyremedicinsk afdeling 

Endocarditis / hjertesvigt  Kardiologisk afdeling 

Mesotheliom under udredning  Lungemedicinsk afdeling og Onkologisk afdeling 

Hjemme    Primærsygepleje og hjemmehjælp og praktiserende læge 

Koordination og indlæggelser  Praktiserende læge 

 

 



PAT I E N T  C A S E  

49 årig kvinde    Pårørende, forældre, ægtefælle og børn 

Type 2 diabetes + synstab  Endokrinologisk afdeling 

Hæmodialyse x 3 ugentligt  Nyremedicinsk afdeling 

Endocarditis / hjertesvigt  Kardiologisk afdeling 

Mesotheliom under udredning  Lungemedicinsk afdeling og Onkologisk afdeling 

Hjemme    Primærsygepleje og hjemmehjælp og praktiserende læge 

Koordination og indlæggelser  Praktiserende læge 

 

 



PAT I E N T  C A S E  

49 årig kvinde    Pårørende, forældre, ægtefælle og børn 

Type 2 diabetes + synstab  Endokrinologisk afdeling 

Hæmodialyse x 3 ugentligt  Nyremedicinsk afdeling 

Endocarditis / hjertesvigt  Kardiologisk afdeling 

Mesotheliom under udredning  Lungemedicinsk afdeling og Onkologisk afdeling 

Hjemme    Primærsygepleje og hjemmehjælp og praktiserende læge 

Koordination og indlæggelser  Praktiserende læge 

Diabetes fodsår    Diabetes fodcenter / multidisciplinært team 

 

 



KOMPLEKSE PATIENTER &  
KOMPLEKSE FORLØB  

Øget special iser ing, behandl ing i  f lere 

afdel inger, møder 10-20-30 behandlere under 

et behandl ingsfor løb –  f lere sektorer,  

sundhedscentre og prakt iserende læger  

 

Øget behov for  koordination af  indsatser under 

kompl icerede accelererede for løb –  også 

tværsektor ie l t  –  mange transi t ionszoner  

 

Tidstro og dynamiske data -præsentat ioner er  

nødvendige i  k l in isk dagl igdag  



VÆRDIBASERET SUNDHED:  ET PARADIGME-SKIFTE 
 

• Besluttet af Danske Regioners 

bestyrelse og er forankret i 

Økonomiaftalen 2016 

 

• Fokus på kvalitet og sammenhæng 

- og ikke vurdere på mængden af 

behandlinger. 

   

• Understøtte det løbende arbejde for 

at forbedre de patientnære 

indsatser 



• Optimering og beslutning inden for 
produktionsmæssigt afgrænsede dele af 
patientforløbet  
 

• Investeringer mhp. at øge produktionen for 
laveste organisatoriske omkostning 
 

• Begrænset datadeling på tværs af enheder 
og sektorer 
 

• Kvalitetsforståelse ift. 
produktionsenhedens speciale 
(klinikerperspektiv) 
 

• Fokuserer på procesmål 
 

• Belønner øget produktion i del-forløb 

Produktions- og aktivitetsfokus Værdibaseret fokus 

• Optimering og beslutning ift. resultat per 
patient i det samlede patientforløb 
 

• Investeringer mhp. at mindske senere 
komplikationer, herunder investering i 
forebyggelse, for laveste samlede omkostning 
 

• Øget datadeling på tværs af enheder og 
sektorer 
 

• Kvalitetsforståelse ift. patientens samlede 
forløb og sundhedstilstand 
(patientperspektiv) 
 

• Fokuserer på outcome 
 

• Belønner bidrag til værdiskabelse i samlet 
forløb 

Værdibaseret Sundhed 
ønske om at flytte styringsfokus fra aktivitet til kvalitet 



Opnået sundhedseffekt for patienter (outcomes) 

Ressourceforbrug 
Værdi = 

Ensartet gode resultater  
med mindst muligt ressourceforbrug,  

- styre efter værdiskabelse i det samlede patientforløb 

+ datadrevet opfølgning 

Værdibaseret Sundhed 
 

Porter, Teisberg, Kaplan; Harvard Business School 



DIABETES EFFEKTMÅL 

Kliniske effektmål  

• Blodsukker                              
(HbA1c, CGM) 

• Episoder med alvorligt lavt 

blodsukker                           
(hypoglykæmi) 

• Følgesygdomme 
(hjerte-kar sygdomme, fodsår, amputationer, 

retinopati, m fl) 

 

 

 



DIABETES EFFEKTMÅL 

Kliniske effektmål  

• Blodsukker                              
(HbA1c, CGM) 

• Episoder med alvorligt lavt 

blodsukker                           
(hypoglykæmi) 

• Følgesygdomme 
(hjerte-kar sygdomme, fodsår, amputationer, 

retinopati, m fl) 

 

 

 

• Nye PRO effektmål 
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VIGTIGSTE DIABETES EFFEKTMÅL 

Kliniske effektmål  

• Blodsukker                              
(HbA1c, CGM) 

• Episoder med alvorligt lavt 

blodsukker                           
(hypoglykæmi) 

• Følgesygdomme 
(hjerte-kar sygdomme, fodsår, amputationer, 

retinopati, m fl) 

 

 

 

• Nye PRO effektmål 

• Selv-vurderet helbred 

• Psykisk trivsel 

• Symptom belastning 

• Diabetes effekt på livskvalitet/stress 

• Behandlingsbyrde 

• Tryghed i forhold til behandling 

• Egenomsorg og mestring 
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WORKSHOP 2  
26. SEPTEMBER 2018 
 
WORKSHOP 3 
29. OKTOBER 2018 



Workshop 1: 
 

• Fokus og formål 
• Afgrænsning af målgruppe 
• Spørgeområder 

Workshop 2: 
 

• Borger perspektiv 
• Spørgeområder  
• Spørgeskema 

 
 

Workshop 3 
 

• Borger perspektiv 
• Spørgeskema 
• Tværsektorielt 

 

Workshop 4 
 

• Borger perspektiv  
• Endeligt spørgeskema 
• Pilot test fokus 

National PRO Diabetes Koordinationsgruppe ´18 

JUNI SEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER 

VBS PRO DIABETES REGION NORDJYLLAND PROJEKT* 
SYSTEMATISK BRUGER INVOLVERING, PATIENT-VIGTIGE DIABETES EFFEKTMÅL 

WORKSHOPS, INTERVIEWS, KVALITATIV FORSKNING med BORGERE MED DIABETES OG PÅRØRENDE 

* Soren E. Skovlund, Lise Troelsen, Mikala Dømgaard, Poul Erik O. Jakobsen, Niels Ejskjaer.  Development of a National Minimal Set of 
Patient-Important Outcome Domains for Value-Based Diabetes Care in Denmark. Poster Presentation, ADA Congress, June 2018.  



PRO Diabetes indikatorer (nationalt standard skema) 
PRO effektmål domæner Indikatorer: Nationalt PRO Diabetes Skema 

1 Selvvurderet helbred • Selv-vurderet helbred 

2 Psykologisk velbefindende 
• Trivsel (0-100) (WHO-5 score >50)/ (WHO-5 score >35) 

• Depression (MDI-2 score >6) 

3 
Diabetes i hverdagen 

Diabetes og livskvalitet 

• Passer ind i dagligdagen (global) 

• Begrænsninger, Bekymringer, Støtte fra andre 

4 Tryghed ved egenomsorgsevne 
• Tryghed ved evne (global) 

• Egenomsorgstiltro (self-efficacy): Mad, bevægelse, varetage 

behandling, teknologi mv. 

5 Symptom gener 

• Symptomgene screener (global) 

• Monitoreringsskalaer: Neuropatisk smerte, kardiovaskulær, 

gastro-intestinal, søvn, sexual dysfunktion. 

• Fodsår 

6 Medicin oplevelse 
• Medicin tilfredshed (global)  

• Medicin effekt, besvær, bivirkninger 

7 Blodsukker regulering 
• Blodsukker regulering (global) 

• Bekymringer over for højt blodsukker 

8 Lavt blodsukker 
• Angst for lavt blodsukker (global) 

• Blodsukker unawareness 

• Assistance krævende hypoglykæmi tilfælde.  

9 Tryghed i behandling • Tryghed ved mulighed for at få kontakt til behandler (global) 

10 
Oplevelse af kvalitet af 
behandling og relationer 

• Oplevet kvalitet af behandlingen  
• Oplevet adgang til patient-centreret behandling 

Individ niveau 
Dialogstøtte 

Beslutningsstøtte, 
Visitationsstøtte 

Delte beslutninger 
Behandlingseffekt 

monitorering 

Gruppe niveau 
Feedback 

Dashboard 
Kvalitetsudvikling 

Ledelse 
Benchmarking 

Forskning 





DIA-PROfil  

Borger udfylder Dia-Profil 
hjemmefra via mobil, tablet 
eller PC (7-12 min) 

Borger gennemgår sin 
Dia-Profil med behandlerteamet 

360 overblik 

Løsning indbefatter konkrete 
handlemuligheder vha 

tværsektoriel, tværfaglig 
PRO handleplan 

1 

2 

3 

VBS-PRO-DIA April 2019 



VBS-PRO-DIA April 2019 





Indbygget  
Handleplan 





PRO data anvendelse 

 

Sundhedsdatastyrelsen 



PRO data anvendelse 

 

Sundhedsdatastyrelsen 
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Fremtidig anvendelse Organisatorisk, Taktisk og Strategisk 

Operationelt niveau (kort sigt) Strategisk niveau (lang sigt) 

Klinisk fokus Dagligt klinisk arbejde i direkte dialog 

med patienter 

Bedre beslutninger i forhold til behandlingen 

ved hjælp af informationer. 

Fx:  

• Beslutningsstøtteværktøj / dialogstøtte 

• Prædiktionsmodel 

 

Klinisk forankret udviklingsarbejde  

Vurdere behandlingens effekt samlet set for 

alle patienter.  

Give svar på, hvilke indsatsområder der bør 

arbejdes med. 

Fx:  

• Sammenligne egen behandling over tid 

• Sammenligne behandling på tværs af 

hospitaler og regioner 

Ledelsesfokus  Hyppig opfølgning på ledelsesniveau 

At kunne forholde sig til resultatet af 

behandlingen, 

Om behandlingen lever op til de ønskede 

standarder og mål for kvalitet, effekt og 

omkostningsniveau. 

Fx: 

• Løbende evaluering/månedsopfølgning 

• Grundlag for forbedringsarbejde og 

afklaring af indsatsområder 

Langsigtet udviklingsarbejde på ledelses 

og administrativt niveau  

Vurdere effekt i forhold til ressourceforbrug. 

Informationer til planlægning og 

kapacitetsjusteringer på længere sigt.  

Fx:  

• Årlig planlægning af kapacitet 

• Årlig ressourcestyring 

• Sammenligning af ressourceforbrug over 

tid og på tværs af regioner 

• Dialog på tværs af sektorer 
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Fremtidig anvendelse Organisatorisk, Taktisk og Strategisk 

Operationelt niveau (kort sigt) Strategisk niveau (lang sigt) 

Klinisk fokus Dagligt klinisk arbejde i direkte dialog 

med patienter 

Bedre beslutninger i forhold til behandlingen 

ved hjælp af informationer. 

Fx:  

• Beslutningsstøtteværktøj / dialogstøtte 

• Prædiktionsmodel 

 

Klinisk forankret udviklingsarbejde  

Vurdere behandlingens effekt samlet set for 

alle patienter.  

Give svar på, hvilke indsatsområder der bør 

arbejdes med. 

Fx:  

• Sammenligne egen behandling over tid 

• Sammenligne behandling på tværs af 

hospitaler og regioner 

Ledelsesfokus  Hyppig opfølgning på ledelsesniveau 

At kunne forholde sig til resultatet af 

behandlingen, 

Om behandlingen lever op til de ønskede 

standarder og mål for kvalitet, effekt og 

omkostningsniveau. 

Fx: 

• Løbende evaluering/månedsopfølgning 

• Grundlag for forbedringsarbejde og 

afklaring af indsatsområder 

Langsigtet udviklingsarbejde på ledelses 

og administrativt niveau  

Vurdere effekt i forhold til ressourceforbrug. 

Informationer til planlægning og 

kapacitetsjusteringer på længere sigt.  

Fx:  

• Årlig planlægning af kapacitet 

• Årlig ressourcestyring 

• Sammenligning af ressourceforbrug over 

tid og på tværs af regioner 

• Dialog på tværs af sektorer 
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Fremtidig anvendelse Organisatorisk, Taktisk og Strategisk 

Operationelt niveau (kort sigt) Strategisk niveau (lang sigt) 

Klinisk fokus Dagligt klinisk arbejde i direkte dialog 

med patienter 

Bedre beslutninger i forhold til behandlingen 

ved hjælp af informationer. 

Fx:  

• Beslutningsstøtteværktøj / dialogstøtte 

• Prædiktionsmodel 

 

Klinisk forankret udviklingsarbejde  

Vurdere behandlingens effekt samlet set for 

alle patienter.  

Give svar på, hvilke indsatsområder der bør 

arbejdes med. 

Fx:  

• Sammenligne egen behandling over tid 

• Sammenligne behandling på tværs af 

hospitaler og regioner 

Ledelsesfokus  Hyppig opfølgning på ledelsesniveau 

At kunne forholde sig til resultatet af 

behandlingen, 

Om behandlingen lever op til de ønskede 

standarder og mål for kvalitet, effekt og 

omkostningsniveau. 

Fx: 

• Løbende evaluering/månedsopfølgning 

• Grundlag for forbedringsarbejde og 

afklaring af indsatsområder 

Langsigtet udviklingsarbejde på ledelses 

og administrativt niveau  

Vurdere effekt i forhold til ressourceforbrug. 

Informationer til planlægning og 

kapacitetsjusteringer på længere sigt.  

Fx:  

• Årlig planlægning af kapacitet 

• Årlig ressourcestyring 

• Sammenligning af ressourceforbrug over 

tid og på tværs af regioner 

• Dialog på tværs af sektorer 



 



 

 

Niels Ejskjær 

n.ejskjaer@rn.dk 

2556 9910 

mailto:n.ejskjaer@rn.dk


Mange tak  
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Hvad er forudsætningerne for at kunne etablere dette analyseværktøj 

Der er en række forudsætninger, der skal være opfyldt for at kunne udvikle et analyseværktøj inden for de 

enkelte dimensioner.  

Operationelt niveau (kort sigt) Strategisk niveau (lang sigt) 

Klinisk fokus Dagligt klinisk arbejde i direkte dialog 

med patienter 

 

Forudsætter:  

• Hyppige og tidstro data der er 

tilgængelige online i behandlingen 

• At data må anvendes til 

behandlingsformål 

• At dataregistre kan samkøres 

• Opbygning af statistisk værktøj 

• Præsentationsværktøj 

Klinisk forankret udviklingsarbejde  

 

 

Forudsætter:  

• At data som minimum må anvendes til 

statistikformål 

• At dataregistre kan samkøres 

• At data må vises på tværs af regioner 

(og sektorer) 

• Præsentationsværktøj 

Ledelsesfokus  Hyppig opfølgning på klinisk og 

ledelsesniveau 

 

Forudsætter:  

• Hyppige (og semi-tidstro) data 

• At data må anvendes til statistikformål  

• At dataregistre kan samkøres 

• Præsentationsværktøj 

Langsigtet udviklingsarbejde på ledelses 

og administrativt niveau  

 

Forudsætter:  

• At  data må anvendes til statistikformål 

• At dataregistre kan samkøres 

• At data må vises på tværs af regioner 

(og sektorer) 

• Præsentationsværktøj 



Gruppering af effektmål (Outcomes) 
Michael Porter, Harvard Business School, Boston 

Overlevelse 

Opnået eller fastholdt grad af 
helbredsstatus 

Tid til bedring og tilbagevenden til 
normale aktiviteter 

Opretholdelse af helbred og bedring samt 
art af tilbagefald  

Senfølger af behandling 

1 

Opnået eller bevaret 
sundhedsstatus  

2 

Helbredelses-
processen  

3 

Bæredygtigheden af 
sundhedstilstanden  

 
Uhensigtsmæssigheder relateret til 

behandlingsproces 
(fx ineffektiv behandling/kirurgiske komplikationer) 

 

Kategorier Niveauer 



Effektmål, indikatorer, datakilder 
Effektmålene for Type 1 og Type 2 diabetes 
 Effektmål Relevant	

for	pt

Påvirkeli

g

Vægt Indikator	 Datakilde Noter

HbA1c 7 10 10 	-	HbA1c	på	≤	59	mmol/mol

	-	HbA1c	på	>0	75	mmol/l.

EPJ,	Labka Udfordringer	med	at	få	data	fra	almen	praksis.	

Både	læge,	patient,	teknologi	og	medicin	kan	

Blodsukker 10 6 10	(for	

beh)

6	(for	pt)

	-	%	tid	i	range/%		(CGM)

	-	%	målinger	i	range	(BGM)

	-	Variation	i	blodsukker

CGH	/	Diasend Primært	T1,	insulinbehandlede

Fodsår	/	Ambutation 10 9 7 	-	Biotesimetri

	-	Perifær	cirkulation

	-	Amputationer

	-	Diabetiske	fodsår

EPJ,	diagnoser,	

årsstatus

Stort	behov	for	undervisning	i	emnet

Blodprop	i	Hjernen	

(Cerebrovaskulær	sygdom)

ikke	

scoret

ikke	

scoret

ikke	

scoret

Cerebrovaskulær	begivenhed Diagnoser,	EPJ

Senkomplikationer,	herunder: Langsigtet

	-	Retinopati 10 7 10 	-	Øjenbaggrundsforandring

	-	Laserbehandling

EPJ,	

administrativ

	-	Neuropati 10 7 10 Biothesiometri	<	25	volt EPJ,	

	-	Nefropati 10 7 10 	-	Mikroalbuminuri	og	makroalbuminuri

	-	Kreatinin

	-	Blodtryk

EPJ,	lab.	svar Nyresygdom	kan	forsinkes	eller	forebygges

	-	Hjerte-/karsygdomme 10 7 10 	-	Behandlingskrævende	hjertekarsygdom,	amnese

	-	Forhøjet	blodtryk	>140/90	mmHg,	klinisk

	-	LDL-kolesterol,		>	2,5,	EPJ,	type	2	over	40	år

Anamnese,	

EPJ,	diagnoser

Selvvurderet	helbred,	 10 6 10 Fysisk,	mentalt,	bekymringer,	angst,	oplevede	begrænsninger	pga	helbred PRO Vanskeligt	at	påvirke

Specifik	oplevet	effekt	af	

diabetes	på	

livskvalitet/domæner,	

ikke	

scoret

ikke	

scoret

ikke	

scoret

Oplevet	samlet	påvirkning	af	diabetes	på	livskvalitetsdomæner:	Arbejde/studie,	

familie/socialt	liv,	emotionelt

PRO Vigtig,	men	blev	ikke	scoret	på	workshoppen.

	-	Emotionel	diabetes	stress 10 3 9 Feks.	angst	for	senkomplikationer.	(Eks.	PAID-Short	form) Emotionel	Diabetes	Stress	kan	ses	som	en	af	flere	

indikatorer	for	effektmålet	"Specifik	oplevet	effekt	af	

diabetes	på	livskvalitet/domæner".	Kan	være	svær	

Psykologisk	

trivsel/depression

10 6 10 Positiv	trivsel.	Generisk.	Feks.	WHO-5	score	<28	(mulig	depression/nedsat	trivsel),	>50	

(normal/god	trivsel)

.	Score	(0-100).

PRO Bruges	i	andre	sygdomsgrupper.	Der	findes	

benchmarking	data.	Generisk

Symptom	frekvens	og	

belastning

10 5 ikke	

scoret

Symptom	domæner.	Psykologisk:	Fatigue/Kognitiv,	Neuropati:	Smerte/Sensorisk,	

Hjertes,	Syn,	Hypo/Hyperglykæmi,	 Seksuel 	dysfunktion,	Søvnproblemer.	DSC-R-SF	

(short-form).	Symptomer	tilstede/ej.	Total/domæne	scorer	(0-100).	

PRO Erektil	dysfunktion	ændret	til	seksuel	dysfunktion.	

Antal	spørgsmål	begrænset	ved	adaptiv	testning.

Syreforgiftning 10 10 6 	-	Behandlet	for	ketoacidose

	-	Antal	indlæggelser	under	diagnosen	ketoacidose

EPJ	/	PAS I	det	væsentlige	kun	relevant	for	DM	type	1

Alvorlige	hypoglykæmier 10 10 10 	-	Assistancekrævende	hypoglykæmitilfælde	(kontakter	under	diagnose

	-	Lavt	blodsukker

	-	Selvrapporterede	DVDD

EPJ/

PRO

Usikkert	antal	grundet	underrapportering

Diabetes-specifik	

behandlingsbyrde

10 8 10 Domæner.	Oplevet	byrde,	interferens,	besvær,	stress,	bivirkninger,	forstyrrelse	i	

dagligliv,	barrierer	til	at	følge,	effekt.

PRO Oplevet 	behandlingsbyrde	-	kan	være	meget	

afhængig	af	kommunikation

Belastning	af	lave	blodsukre 9 9 9 PRO:	Oplevet	belastning	pga	lave	blodsukre.	Domæner.	Daglige	gøremål/funktionsevne,	

Emotionelt,		Produktivitet,	Søvnforstyrrelse,	Effekt	på	diabetes	egenomsorgsadfærd.	Høj	

byrde/Lav	byrde.	Total	og	subskala	scores	(0-100).	

PRO,	CGM,	BS	

(evt	via	Diasend)

Kan	betragtes	som	en	del	af	behandlingsbyrden.	

Men	er	så	vigtig	den	står	alene.	Belastning	for	

pårørende.

Oplevet	tryghed,	støtte	ift.	

diabetes

10 7 10 Oplevet	tryghed	i	behandling.	Empatisk	kommunikation,	involvering,	

information/uddannelse,	realistisk	behandlingsplan,	egenomsorg/trivsel,	tryghed	ved	

tilgængelige	sociale/lokale	resourcer	til	egenomsorg	for	forebyggelse	og	behandling.

PRO Kommunikation/samarbejde/relation	mellem	

sundhedsprofesionel	og	patient	er	essentiel	for	

ethvert	behandlingsoutcome.	Den	er	derfor	

medtaget,	selvom	der	kan	siges	at	være	tale	om	et	

Egenomsorg 10 7 10 Domæner:	Oplevet	egenomsorgsevne.	Kost,	motion,	medicin,	mental	sundhed,	socialt,	

engagement,	involvering,	navigering.	Total/domæne	scorer.	F.eks.	Diabetes	

Empowerment	Scale	Short	Form,	DES-SF.

PRO

Scoring

Helbredelses-

processen

Bæredygtigheden af  

sundhedstilstanden 

Opnået	eller	bevaret	

sundhedsstatus



Rå-liste Kliniske Effektmål for Diabetes 

Effektmål Beskrivelse Indikator Datakilde Diabetestype

HbA1c Blodprøve Andelen af patienter med diabetes, der har en HbA1c på ≤ 59 mmol/mol. EPJ, enkelte blodprøver 1+2

HbA1c Blodprøve Andelen af patienter med diabetes, der har en HbA1c på >0 75 mmol/l EPJ, enkelte blodprøver 1+2

Faste BS Blodprøve Andelen af patienter med diabetes, der har et fasteBS mindre end ? Blodprøver 1+2

Tid i "blodsukker-range" Blodprøve, continuerlig måling Andelen af patienter i kontinuerlig BS-måling som er i "range" > 75% Kontinuerlig BS-måling 1

Perifer neuropati Biothesiometri Andel af patienter, som har biothesiometri < 25 volt Journaloplysning, fodtera 1+2

Mikroalbuminuri For højt proteinindhold i urin Andel af patienter, som har mikroalbuminuri EPJ, urinundersøgelse 1+2

Makroalbuminuri For højt proteinindhold i urin Andel af patienter, som har makroalbuminuri EPJ, urinundersøgelse 1+2

Dialyse (hæmo eller pose) Faktum Andel af patienter, som er i dialyse EPJ, diagnoseliste 1+2

Retinopati 1 Retinabeskrivelse Andelen af patienter, som har fået laserbehandling af retina EPJ 1+2

Retinopati 2 Retinabeskrivelse Andelen af patienter, som ingen øjenbaggrundsforandringer har EPJ 1+2

Hjertekar sygdom Anamnestisk Andel af patienter, som har haft behandlingskrævende hjertekarsygdom EPJ, diagnoser 1+2

Fodsår % fodsår af populationen Andel af patienter, som har haft eller har et diabetisk fodsår EPJ, diagnoser 1+2

Amputation % amputationer i populationen Andel af patienter, som har fået foretaget en eller flere amputationer Diagnoser, EPJ 1+2

Cerebal vaskulær sygdom % TCI - Apopleksi i populationen Andel af patienter, som har haft en cerebrovaskulær begivenhed Diagnoser, EPJ 1+2

Ketoacidose Syreforgiftning Andel af patienter, som har været behandlet for ketoacidose Diagnoser, EPJ 1+2

Hypoglykæmitilfælde Lavt BS og behov for assistance Andel af patienter som har haft assistancekrævende hypoglykæmitilfælde Spørgeskema 1+2

Natligt hypoglykæmitilfælde Lavt BS Andel af patienter, som har haft et eller flre natlige hypoglykæmitilfælde Spørgeskema 1+2

Natligt hypoglykæmitilfælde Lavt BS Andel af patienter, som har haft et eller flre natlige hypoglykæmitilfælde Kontinuerlig BS-måling 1

Hypertension For højt blodtryk Andelen af patienter med diabetes med blodtryk >140/90 mmHg klinisk 1+2

Lipider For højt lipidindhold i blodet Andelen af type 2 diabetikere over 40 år med LDL-kolesterol > 2,5 EPJ 1+2

Tobaksrygning Risiko indikator Andelen af patienter, som ryger tobak EPJ, spørgeskema 1+2

Alkoholforbrug Risiko indikator Andelen af patienter, som indtager mere end et vist antal genstande pr uge EPJ, spørgeskema 1+2

Ambulante konsultationer Antalt konsultationer pga diabetes Antal konsultationer pr patient pr år Administration 1+2

Konsultationer hos egen læge Antalt konsultationer pga diabetes Antal konsultationer pr patient pr år Administration 1+2

Hospitalsindlæggelser Antal indlæggelser pga diabetes Antal indlæggelser  pr patient pr år Administration 1+2

Overlevelse Død relateret til diabetes Antal dødsfald i populationen / subpopulationen Administration 1+2

DANSK VOKSEN DIABETES DATABASE afledte:

Glykæmisk regulering Iværksat behandling af højt BS Andel af patienter med HbA1c >0 53 mmol/mol, ikke sat i behandling EPJ, blodsukkermåling 1+2

Hypertension For højt blodtryk Andel af patienter med blodtryk > 140/90 mm Hg, ikke sat i behandling EPJ, blodtrykmåling 1+2

Lipider For højt lipidindhold i blodet Andel af patienter med LDL-cholesterol > 2,5 mmol/l, ikke sat i behandling EPJ, bodprøve 2

Albuminuri For højt proteinindhold i urin Andel af patienter med mikro/makro.albuminuri, ikke sat i behandling med EPJ, urinundersøgelse 1+2

ACE-hæmmer/ATII-receptor agonist



 

 

 

DIABETES 

•Kronisk sygdom påvirker alle 

dele af livet (biopsykosocialt) 

 

•Konstant og livslangt krav til 

daglig egenomsorg  

 

• 2-3 gange forhøjet risiko for 

depression 
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DOMÆNER OG KONCEPTER  (baggrunds info, eksempler) 

 

Patient og 

pårørende 

relevans. 

Behandler/ 

tværsektor 

relevans. 

Empirisk evidens for 

sundhed/samfunds-

mæssig betydning. 

Empirisk erfaring med effektmåling. 

Eksempler på udviklede PRO målemetoder.  

 

At undgå/minimere risiko for at få senkomplikationer, at få behandlet disse effektivt. x x x Klinisk 

At bevare godt fysisk og mental helbred og minimere begrænsninger i livsudfoldelse/dagligdag. x x x SF-12/6D/36, EQ-5D-3L/5L, EQ-VAS, WHOQOL-

BREF, PROMIS 

Positivt velbefindende, trivsel, depression x x x WHO-5, PGWBI, MDI (ICD-10), Kessler. HADS, FT.  

Undgå/minimere diabetes symptom belastning, herunder blodsukker relaterede, kognitive (træthed, 

koncentration mv), neuropati smerte/føle, hjerte-kar, syn, bivirkninger, mave-tarm, seksuel 

dysfunktion, søvn problemer. 

x x x Short Form. DSC-R, DSQ, DSC-R-II, DFS, NEI VFQ-

25, MNSI 

Mulighed for at leve et så normalt liv som muligt. Føle at leve et godt liv med diabetes. Minimere 

negativ påvirkning af diabetes på tværs af livsdomæner, såsom daglig trivsel, arbejde/studier, personlig 

produktivitet, socialt liv, fritidsliv, økonomi.  

X X x Short Form. DIDP, DHP-1/18, ADDQOL, DQOL, 

WED, ADS,  DSQOL-1/2, DCP 

Undgå diabetes-specifik emotionel stress  (del af diabetes livskvalitet) (angst for senkomplikationer, 

udbrændthed, skyldfølelse, depressive tanker, føle sig alene, mv.). 
X X X Short Form. PAID-20, PAID-5, PAID-1, DSS-17/-2 

Undgå lave blodsukre og relaterede emotionelle, adfærdsmæssige, helbredsmæssige, økonomiske 

konsekvenser i dagligdag og på sigt. 
X X x Short Form. TRIM-HYPO, HFS-2 

Minimere daglig personlig byrde knyttet til at følge selve behandlingen, herunder at selve 

diabetesbehandlingen indvirker på produktivitet, sociale relationer, trivsel, bæredygtighed. 
X X x Short Form. TBQ, DiabMedSat, GSDT, ITSQ, TBQ, 

DTSQ 

Opleve kvalitetsbehandling og tryghed 

Noter. Tillid til behandling og behandlere. Opleve stabilitet, koordinering. faglighed fra behandlere, 

blive lyttet til empatisk. som hel person, blive involveret i beslutninger og have individuel, realistisk 

behandlingsplan, få hjælp til at omsætte viden til lavpraktik i hverdagen, få hjælp til navigation i 

sundhedsvæsenet, få adgang til teknologi hvis relevant og kan lette livet, få hjælp til at mobilisere social 

støtte og motivation når relevant, få hjælp i nærmiljø. 

x x x Short Form. CIRS-SF, HCCQ-SF, PACIC-SF, PSS. 

(mediator) 

Føle sig i stand til at være aktiv, og skabe et godt liv med diabetes uden at ”livet drænes.”  

Noter: Opleve at have påkrævet viden og kompetence, engagement, motivation, social støtte og 

omgivende miljø der befordrer at kunne leve et sundt, godt liv med diabetes og god egenomsorg.  

Koncept skal videre analyseres/kombineres efter arbejdsgruppens prioriteringsarbejde 

x x x Short Form. DES-SF, DAS-3, MARS-5, SDDCA, CIDS, 

DMSES, SE, PAM 

Domæner og Spørgeskemaer for  
Patientrapporterede oplysninger i diabetes 

Forkortelser: EQ-5D: European Quality of Life 5, EQ-VAS: EuroQol Visual Scale, SF-6/12/36: Short Form Survey 6/12/36, WHOQOL-BREF: The World Health Organisation Quality of Life-BREF, WHO-5: World Health Organisation Well-Being Index 5, PGWBI: 
Psychological General Well-being Index, CES-D: HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale, FT: Feeling Thermometer, HUI: Health Utilities Index, DSC: Diabetes Symptom Checklist, DSQ: Diabetes Symptom Questionnaire, DFS: Diabetes Foot Ulcer Scale, 
NEI-VFQ-25: National Eye Institute – Visual Function Questionnaire, MNSI: Michigan Neuropathy Screening Instrument, DIDP: Impact of Diabetes Profile, DHP-1/18: Diabetes Health Profile 1/18, ADDQOL: Audit of Diabetes Dependent Quality of Life, DQOL: 
Diabetes Quality of Life, WED: Wellbeing Inquiry for Diabetes, ADS: Appraisal of Diabetes Scale, DSQOL: Diabetes Specific Quality Of Life, DCP: Diabetes Care Profile, PAID 20/5/1: Problem Areas In Diabetes 20/5/1, DDS-17/2: Diabetes Distress Scale 17/2, 
HFS-2: Hypoglycemia Fear Survey 2, TRIM-HYPO: Treatment Related Impact Measure- Hypoglycemia, DTSQ: Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire, CIRS-SF: Chronic Illness Resources Survey – Short form, TBQ: Treatment Burden Questionnaire, 
DiabMedSat: Diabetes Medication Satisfaction Questionnaire, GSDT: Global Satisfaction with Diabetes Treatment, ITSQ: Insulin Treatment Satisfaction Questionnaire, TRIM-D: Treatment Related Impact Measure - Diabetes, HCCQ-SF: Healthcare climate 
questionnaire – Short form, PACIC-SF: Perceived Access to Chronic Illness Care – Short Form, PSS: Perceived Social Support, MARS-5: Medication Adherence Report Scale Questionnaire, SDSCA-SF: Summary of Diabetes Self-Care Activities in Diabetes- Short 
Form, DES-SF: Diabetes Empowerment Scale – Short Form, DMSES: Diabetes Management Self-Efficacy Scale, SE: Self-efficacy scale, PAM: Patient Activation Measure. 



KRAV TIL SUNDHEDSVÆSENET 

•Systematisk fokus på den 

enkeltes behov, situation, 

ressourcer, prioriteter 

• Involvering af patient og familie 

 forudsætning for succes 

•Sammenhængende  

behandlingsforløb  

•Psykosocial støtte en reel del  

af diabetesbehandlingen 

 

 

 

DIABETES 

•Kronisk sygdom påvirker alle 

dele af livet (biopsykosocialt) 

 

•Konstant og livslangt krav til 

daglig egenomsorg  

 

• 2-3 gange forhøjet risiko for 

depression 
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VBS-PRO: Fremtidig anvendelse organisatorisk, taktisk, strategisk 

Operationelt niveau (kort sigt) Strategisk niveau (lang sigt) 

Klinisk fokus Dagligt klinisk arbejde  

og direkte dialog med patienter 

 

Bedre grundlag for kliniske beslutninger 

Forventningsafstemning ift. behandlingen 

 

Klinisk forankret udviklingsarbejde  

 

 

Afdække potentialer/optimering i behandling og pleje 

Læring mellem hospitaler og regioner 

Ledelsesfokus  Hyppig opfølgning på ledelsesniveau 

 

 

Afdække løbende forbedringsmuligheder 

 

Langsigtet udviklingsarbejde på ledelses og 

administrativt niveau  

 

Opnå viden til at strategisk understøtte  

”Mere Sundhed for Pengene” 
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VBS-PRO: Fremtidig anvendelse organisatorisk, taktisk, strategisk 

Operationelt niveau (kort sigt) Strategisk niveau (lang sigt) 

Klinisk fokus Dagligt klinisk arbejde  

og direkte dialog med patienter 

 

Bedre grundlag for kliniske beslutninger 

Forventningsafstemning ift. behandlingen 

 

Klinisk forankret udviklingsarbejde  

 

 

Afdække potentialer/optimering i behandling og pleje 

Læring mellem hospitaler og regioner 

Ledelsesfokus  Hyppig opfølgning på ledelsesniveau 

 

 

Afdække løbende forbedringsmuligheder 

 

Langsigtet udviklingsarbejde på ledelses og 

administrativt niveau  

 

Opnå viden til at strategisk understøtte  

”Mere Sundhed for Pengene” 

 

PATIENT 

DIREKTØR 
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Hvad er ambitionsniveau for diabetes projektet? 

Hvad er det primære fokusområder. 

Operationelt niveau (kort sigt) Strategisk niveau (lang sigt) 

Klinisk fokus Dagligt klinisk arbejde i direkte dialog med 

patienter 

 

Tabeller med informationer 

om den enkelte patient. 

Prædiktionsanalyse 

Klinisk forankret udviklingsarbejde 

 

Målstyring  

Udvikling 

Sammenligning 

Geografisk/regionalt og  

kommunalt blik 

 

 

 

Ledelsesfokus  Hyppig opfølgning på ledelsesniveau 

 

Løbende status 

Udvikling  

Sammenligning   

Langsigtet udviklingsarbejde på ledelses 

og administrativt niveau  

 

Målstyring 

Udvikling 

Sammenligning 

Geografisk/regionalt og 

kommunalt blik 

 

 



PATIENT-INVOLVERING 

Patienten er  en overset ressource –  bør 

involveres på al le niveauer  

 

Med fuld adgang t i l  egne data og fu ld 

information bl iver  pat ienten i  s tand t i l  at  forstå 

og varetage egen sygdom og behandl ing 

meget bedre 

 

Og samarbejdet mel lem pat ient og behandler 

øges betydel igt –  pat ienten bl iver en akt iv  del  

af  behandl ingen  

 

 



Indbygget handleplan 

VBS-PRO-DIA April 2019 



VBS-PRO-DIA April 2019 



Risikofaktorer / case mix 

• Alder, køn 

• Etnicitet 

• Uddannelsesniveau/indkomst 

• Arbejdsstatus 

• Varighed af diabetes 

• Livssituation. Alene/samboende 

• Familie med diabetes 

• Ko morbiditet, multi-sygdom, symptomatologi 

• Samlet medicinsk behandling, kompleksitet 

• Overvægt/fedme 

• Risiko adfærd: Rygning og alkohol forbrug 

• Mental og social trivsel, health literacy.  

• Aktivering/engagement 
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VBS-PRO-DIA April 2019 



VIDENDELING 

Sundhedsprofessionel le er  under l ivs lang 

uddannelse –  med behov for  at  dele v iden om 

pat ienter, sygdomme, behandl inger,  medic in –  

 

Effekt iv og hurt ig v idensdel ing mel lem pat ient 

og behandlere s ikrer bedre behandl ingspraksis 

–  h jælper hele sundhedskæden fra 

hospi talsdirektør,  ledelser, læger, 

sygeplejersker t i l  pat ienten -   

 



FORBEDREDE RESULTATER 

Bedre pat ientsikkerhed  

Bedre pat ientt i l f redshed 

Øget behandl ingskval i tet  

Færre fe j l  

Mindre spi ld  

Øget ef fekt iv i tet  

Øget kval i tet  for  samme økonomi  

 



SPILD 

50 % af a l le udgi f ter t i l  sundhedsvæsenet 

spi ldes pga forsinkelser,  dobbel tundersøgelser,  

fe j l ,  manglende information, ineffekt ive IT-

plat forme –  

 

Løsning:  

Connected electronic  informat ion plat form 

reducerer fe j l ,  øger ef fekt iv i tet,  forbedrer 

kommunikat ion og øger ef fekt iv i tet  



VIRTUEL DATA-DREVET BEHANDLING 

Øget data-drevet behandl ing over afstand og 

mindre fys isk kontakt kan fremmedgøre 

pat ienten i  mødet med sundhedsvæsenet  

 

Patienten v i l  møde læge og sygeplejerske 

mindre of te f remover –  r is iko for  

pat ientsikkerheden? 

 

Behovet for  en robust, præcis, s ikker pat ient -

journal  øges i  takt  med dette  

 

 



Hvad taler vi egentlig om? 

Generelle livsudfordringer: 
 

Trivsel og mental sundhed, 
familieliv, arbejdsliv,  

privatøkonomi, livsstress, 
livssituation  

Diabetes-specifikke: 
 

Angst for følgesygdomme 
hypoglykæmi, insulin behandling 

Benægten, passivitet, 
udbrændthed, stress,  

skyldfølelse, skam, stigma 
Nedtrykthed 

Samspil 

      

Borger med Diabetes 
 

Medicinsk behandling 
Egenomsorg 

Blodsukker kontrol 
Sundhed/livskvalitet 



BIG DATA IN HEALTHCARE  
 

 

 

Gartner defines "big data" as high-volume, high-velocity and high -variety information assets that 
demand cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced insight and decision 
making. According to Gartner the eight sources of healthcare big data are:  



VBS er  
baseret på en overordnet strategi for udviklingen af sundheds-
væsener introduceret af Harvard-professoren Michael E. Porter 

• Porters model er et teoretisk 
ideal og udviklet i en amerikansk 
kontekst 
 

• Den endelige model og ambition 
for det danske sundhedsvæsen 
er ikke defineret 
 

• De syv delprojekter skal bidrage 
til afklaring af et realistisk 
ambitionsniveau i en dansk 
kontekst 

Fokus i fase 1A: ”OUTCOMES” 

”Value based health care” 

Yderligere info på KORA.dk og regioner.dk 
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Evaluering af kvaliteten af behandlingen i 
Steno-centrene ved brug af  

Patient Rapporterede Oplysninger 

Søren E. Skovlund og Niels Ejskjær 

1. Februar 2019 



Baggrund 
 
• Behov for PRO til evaluering af kvalitet af diabetesbehandling på Steno-centrene, 

herunder effekt af nye konkrete tiltag og samlet satsning. 
 
• VBS-PRO-DIA har videnskabeligt udviklet: 

1. PRO domæneliste for diabetes effektmåling (Danske Regioner, VBS, Dec 2017). 
2. PRO diabetes spørgeskema til klinik, kvalitetsudvikling, og forskning (Dec 2018). 
3. VBS PRO DIA IT platform: Patient/Behandler PRO Dialog værktøj, Dashboard (Jan 2019)  

 

• Anbefalinger til PRO-indikatorer baseres på 
• Systematisk kortlægning af PRO Diabetes skemaer. 
• Litteratur analyse 2019: Effekt af PRO i klinisk praksis. 
• Systematisk brugerinvolvering og kvalitativ forskning. 
• Kliniske implementering, forskning og udvikling (2019-2020). 
• Internationalt PRO netværk (inkl. ICHOM Diabetes). 

 
 

 
 



Kriterier for evt. supplerende PRE spørgeramme 

• Konkrete brugsscenarier for PRE Data? 
• Internt brug? 
• Eksternt brug? 

• Domæner/latente konstrukts 
• Bekræftet relevans, dækningsgrad og anvendelighed for: 

Personer med Diabetes, Behandlere, Ledere, Betalere 
• Videnskabeligt underbygget klinisk anvendelighed 
• Indgå i sammenhængende ”CRO+PRO+PRE+PGD” effektmålingsmodel 

• PRE items 
• Nemme, entydige, acceptable til jævnlig udfyldelse af >[  %] af patienter 
• Pålidelige, præcise, sensitive, responsive (psykometrisk validitet/reliabilitet) 

• Indsamlingsmetode 
• Anonymiseret dataindsamling og behandling 
• App, mobil og web 
• Frekvens af data indsamling: 

 
CRO: Clinician Reported Outcomes, PRO: Patient Reported Outcomes,  PRE:Patient Reported Experience, PGD: Patient Generated Data (BGM/Mobile) 



Mulige PRE* domæner (diabetes)  
• Patient aktivering/deltagelse 
• Samarbejde ”på lige fod”, inddragelse i beslutninger 
• Blive set som et ”menneske” frem for diagnose 
• En ”hel person” tilgang: Psykosociale aspekter integreret i behandling. 
• Autonomi støtte – blive lyttet til og opfordret til at bidrage 
• Kvaliteten af relation til behandleren - kontinuitet 
• Kommunikation – ”the unhurried conversation”, positiv klar information 
• Fokus på borgerens ressourcer og muligheder 
• Oplevet adgang til koordineret kroniker behandling jvnf retningslinjer 
• Respekt, værdighed, anerkendelse – ikke-stigmatiserende eller diskriminerende 
• Kulturelle/sprogmæssige barrierer til optimal behandling 
• Patient rating af institution (advocacy, rekommendation) 
• Evt særlige kvalitetsindikatorer for udvalgte supplerende tiltag 

* PRE: Patient Reported Experience 



Konkretisering af mulige PRE items 
Hvor tilfreds er du med kvaliteten af din diabetesbehandling? 

Hvor nemt/svært er det for dig at komme til at se en læge for din 

diabetes når du har brug for det? 

Hvor nemt/svært er det for dig at komme til at se 

en sygeplejerske for din diabetes når du har brug for det? 

Hvor nemt/svært er det for dig at komme til at se en [behandler 

type] for din diabetes når du har brug for det? 

Hvor ofte har du mulighed for at se den læge du gerne vil når du 

skal til konsultation? 

Hvor ofte har du mulighed for at se den sygeplejerske du gerne 

vil når du skal til konsultation? 

Hvor sandsynligt er det, at du ville anbefale [klinik] til andre 

personer med diabetes, der har de samme behov som dig 

Min [behandler] opfordrer mig til at stille spørgsmål 

Min [behandler] lytter til hvordan jeg gerne vil leve med min diabetes 

Min [behandler] tager mine ønsker og input alvorligt 

Min [behandler] fokuserer på det der er vigtigst for mig i forhold til min diabetes? 

Min [behandler] samarbejder med de andre [behandlere] jeg ser for min diabetes? 

Min [behandler] henviser mig til andre behandlere, hvis jeg har behov for det? 

Min [behandler] har tilstrækkeligt kendskab til min diabetes 

Min [behandler] spørger til hvordan diabetes påvirker mit humør eller livskvalitet 

Min [behandler] forklarer tingene på en måde, jeg kan forstå 

Jeg føler mig informeret om de beslutninger der tages om din diabetesbehandling 

Jeg føler mig involveret i beslutninger om min diabetesbehandling 

Jeg får den hjælp jeg har brug for fra [mine behandlere] til at leve godt med 

diabetes 

Jeg får den opbakning jeg har brug for fra mine [behandler] til at varetage min 

diabetes  

Jeg får den vejledning og information jeg har brug for til at varetage min diabetes så 

godt som muligt 

Min [behandler] sørger for jeg har det diabetes udstyr (feks. blodsukkermåler, pen 

eller pumpe), der passer til mine behov. 

Min [behandler] sørger for jeg har den diabetes medicin, der passer bedst til mine 

behov. 

Min [behandler] gør det nemt for mig at forstå hvad jeg kan selv kan gøre for at leve 

så godt med diabetes som muligt 



Konkretisering af mulige PRE items (pårørende) 

For pårørende til en person med diabetes 

 

- Jeg får den information jeg har brug for som pårørende 

- Jeg bliver involveret på den måde jeg ønsker det af 

[behandleren] 

- Jeg bliver opfordret af behandleren til at stille spørgsmål 

- Jeg bliver spurgt af behandleren hvordan det påvirker mig 

og min livskvalitet at være pårørende 

- Behandleren viser forståelse for mine behov som pårørende 

- Jeg føler mig tryg ved muligheden for at kunne komme i 

kontakt med en behandler hvis jeg skulle have brug for det.- 

- Behandleren hjælper mig til at forstå hvordan jeg bedst kan 

støtte min pårørende med diabetes i det daglige 

- Hvor god er den diabetesbehandling din pårørende får? 

 



Udviklingsproces 

• Formål med PRE  

• Beslutningsproces for domæner 

• Spørgeramme udvikling og validering 

• Implementeringsstrategi 

• Plan for anvendelse 

• Forudsætning 
• Center for implementering og kvalitetssikring 

• PRO IT + data platform (patient/behandler interface) 

• PRO Dashboard 

 



 



Afgrænsning af Diabetes Patientforløb 

HOSPITAL  

Diagnose Behandling Opfølgning 

KOMMUNALT REGI 

ÀLMEN PRAKSIS  

Forebyggelse 
Opsporing 
Henvisning 

Diagnose Behandling Opfølgning 

Rehabili-
tering 

Opfølgning 

T2 

HOSPITAL 

Behandling Opfølgning 

T2 

Opsporing 
Henvisning 

• Medicinsk behandling og teknologi 
• Patientuddannelse 
• Forebyggelse og behandling af 

senkomplikationer 
 

 Patientforløb afgrænses til voksne med Type 1 og Type 2 diabetes - ældre end  18 år 

 Effektmål skal knyttes til det samlede patientforløb for hver diabetes type 

T2 

T1 

• Livsstilsomlægning 
• Medicinsk behandling og teknologi 
• Patientuddannelse 
• Rehabiliteringsforløb 
• Forebyggelse og behandling af 

senkomplikationer 
 

T1: Type 1 Diabetes 
T2: Type 2 Diabetes 

Diagnose 

Diagnose 

PATIENTENS HJEM  

PATIENTENS HJEM  

Egenomsorg 

Egenomsorg 



Borger med diabetes perspektiv 

“Jeg har gode dage og dårlige dage. For det meste vil jeg bare 
gerne glemme jeg har diabetes og skubber det til side, men så 
føler jeg mig skyldig og bange, fordi jeg ikke passer godt nok på 
mig selv. Det er en endeløs cirkel…  

 
Kvinde med type 2 diabetes, 54 år 



Borger med diabetes perspektiv 

“Jeg ser mine kolleger gå og småsludre og slappe af mellem 
timerne, og selv om en måling kun tager et minut, føles det 
som en belastning. Jeg er så træt af, at min krop skal 
bestemme alt, og at jeg skal leve så regelmæssigt.”  
 

 
Kvinde med type 1 diabetes, folkeskole lærer 





 



Eksempler på spørgeområder  - II 
Globale og centrale elementer ved hyppigere opfølgning 

Hvordan vil du vurdere dit helbred samlet set? 

Hvordan vil du vurdere din livskvalitet? 

Hvor godt går det med at passe diabetes ind i dagligdagen? 

Hvordan påvirker din diabetes din livskvalitet? 

Fylder diabetes for meget i dagligdagen? 

Begrænser diabetes dig i at gøre ting du gerne vil? 

Er du bekymret for at få alvorlige senkomplikationer? 

Hvor tryg er du ved din evne til at varetage din diabetes? 

Hvor tryg er du ved at du kan komme i kontakt med en behandler hvis du har behov for 

det? 

Hvor godt reguleret er dit blodsukker? 

Hvor tilfreds er du med din medicin ? Din blodsukkermåler? 

Hvor besværligt er det for dig at tage din medicin? 

Hvilke ændringer har du oplevet siden [sidste besøg] på følgende områder 

[INDIVIDUELT PRIORITERET DOMÆNE  (-3 – 2 – 1 0  +1  +2   +3  



VBS PRO DIA Skema udvikling - oversigt 
VBS PRO DIA Skemaet - Udviklingstrin 

• Kvalitativ forskning og multisektoriel, 
tværfaglig beslutningsproces: Hvilke emner 
skal der måles på. 

• Kriterier for udvælgelse af PRO items: F.eks. 
længde, reliabilitet, validitet, sensitivitet mv. 

• Kortlægning af eksisterende psykometrisk 
validerede PROMs og metoder (Intl best-
practice netværk, litteratur analyse mv) 

• Iterativ udvælgelse, afprøvning, nyudvikling. 
Komposition af endelig spørgeramme. 

• Test survey af spørgeramme. 

• Udvikling af IT PRO platform:  
- IT PRO App til bruger (Mobil, App, Web 
baseret) 
- PRO DIA Dashboard og klinisk dialog værktøj 
- PRO DIA Data Dashboard 
- Træning og Manual for Behandlere 

Bruger involvering (VBS PRO DIA) 

• Systematisk brugerinvolvering 

• Brugerpanel og brugerworkshops for 
samskabelse af: 
Formål, domæner, spørgeramme, 
format, implementering og evaluering. 

• Kvalitativ forskning: Observationer, 
interviews og spørgeskemaer 

• National PRO diabetes web 
spørgeskema undersøgelse 2019  
(Ca. 60.000 medlemmer)  
 



Perspektiv for brug af PRO/PRE 

Klinisk anvendelse af 
PRO standard skema 

PRO spørgsmål som 
kvalitetsindikator 

Klinisk afprøvning 
Kvalitativ forskning 
Psykometrisk validering 
Beslutningsalgoritmer 
App & Dashboard brug 
Træning af personale 
Skalér implementering  
Kvalitetssikring 
Kvalitetsudvikling 
Værdibaseret sundhed 
Evaluering 

Bruger involvering  
Spørgeskema undersøgelse 
Psykometrisk validering 
PRO IT spørgeskema App 
Algoritme og scoring 
Case mix - attribution 
Intern anvendelse 
Forskning 
Ekstern anvendelse 
Benchmarking 
 



  



 



 



 





 



 





Aalborg Universitetshospital 

Steno Diabetes Center Nordjylland 

n.ejskjaer@rn.dk 

+4597663656 

TAK FOR I DAG 



Ny kvalitetsdagsorden og 
pakkeforløb  

Danske Regioner 

Sundhedspolitisk direktør 
Erik Jylling 
Danske Regioner 



Det nye nationale kvalitetsprogram 
 

Fra kvalitetskontrol til  kvalitetsudvikling 

Danske Regioner 

Kvalitetskontrol 

Kvalitets-
planlægning 

Kvalitets-
forbedring 

Kvalitets-
planlægning 

Kvalitetsudvikling 
Kvalitets-
kontrol 



De tre hovedelementer i det 
nye kvalitetsprogram 

Danske Regioner 

8 Nationale mål for 
sundhedsvæsenet 

Lærings- og kvalitetsteams Nationalt ledelsesprogram 



Men også andre vigtige 
elementer… 

Danske Regioner 

Styrket patientinddragelse 

Bedre brug af sundhedsdata 

Værdibaseret styring 



Nationale mål 

• Politisk fastsatte 

• Oversættes til lokale kvalitetsindsatser 

Danske Regioner 

Eksisterende data 
og indikatorer 

 
De enkelte 

sektorers indsats 

2016 

Indikatorer der 
måler værdi på 

tværs af specialer 
og sektorer 

 
Klinikerinvolvering 

Ambition 

Udvikling 

Regionernes kliniske kvalitetsprogram 



Hovedelementer i det nye 
kvalitetsprogram 

Danske Regioner 

5-10 Nationale mål for 
sundhedsvæsenet 

Lærings- og kvalitetsteams 

Nationalt ledelsesprogram 

Styrket patientinddragelse 

Bedre brug af sundhedsdata Værdibaseret styring 

Danske Regioner 



Indikatorerne omfatter også psykiatrien 
herunder: 
 
• Indikatorerne for behandling af høj kvalitet  

• opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser 
herunder også databaser i psykiatrien,  

• indlagte i psykiatrien, der bæltefikseres 

• Indikatorer for hurtig udredning og behandling 

• Ventetider i det psykiatriske sygehusvæsen 

• Overholdelse af udredningsrette for psykiatriske patienter 

 

• Vi arbejder på at få LUP Psykiatrisvar ind til måling og 
patientinddragelse. 

 

25-10-2019 Danske Regioner 



Danske Regioner 



Lærings- og kvalitetsteams 

Danske Regioner 

Etableres på områder med utilfredsstillende kvalitet eller stor 
variation 

 Afd. 
A 

Afd. 
C 

 
Afd. 

B 
 

Afd. 
E 

Afd. 
D 

Afd. 
G 

Afd. 
H 

Afd. 
F 

Ekspert-
gruppe 

Afdelingerne: 
 
• Datadrevet, 

kliniknært 
forbedringsarbejde 
 

• Systematisk brug af 
tidstro data 
 

• Veje til 
målopfyldelse 
tilpasses lokale 
forhold 

 

Ekspertgruppen: 
 
• Førende klinikere, 

forbedringseksperter, 
peer-eksperter 
 

• Definerer mål for og 
indhold af 
forbedringsarbejdet 
 

• Understøtter 
afdelingernes 
forbedringsarbejde 

 



Psykiatriens lærings- og kvalitetsteam… 

• Der arbejdes på at finde et relevant område indenfor 
psykiatrien til etablering af et Lærings- og Kvalitetsteam i løbet 
af 2017. 

 

25-10-2019 Danske Regioner 



Lærings- og kvalitetsteams 

• Bidrager til opfyldelse af nationale mål 

   Forbedring af    
kvaliteten på 
     udvalgte 

områder 

Danske Regioner 

Nationale mål 

Oversættelse af 
nationale mål til lokale 

kvalitetsindsatser 

Etablering af lærings- og 
kvalitetsteams 



Lærings- og kvalitetsteams 
- udrulning i regionerne:  

• Styregruppe (5 regioner, DR, SUM og SST) 
 

• 3 LKT projektbeskrivelser på vej 

• Apopleksi, antibiotika og palliation 
 

• Ansvar for de enkelte LKTs uddelegeres til 
regionerne 

 

• Fælles drejebog for LKTs under 
udarbejdelse 

 

• Regional og lokal deltagelse og opfølgning 
er afgørende 

 Danske Regioner 



Nationalt 
ledelsesprogram 

Danske Regioner 

 
Relation til 
nationale mål 
 
 
• Omsætte nationale 

mål til mål og 
indsatser på 
regionalt og lokalt 
niveau 
 

• Resultatopfølgning 
 
 
 
 
 

Relation til 
lærings- og 
kvalitetsteams 
 
• Efterspørge de 

rette data 
 

• Tolke data korrekt 
 

• Resultatopfølgning 
 

• Bakke op om 
lokale forbedrings-
indsatser 
 

Nationalt 
ledelsesprogram 

 
• Fælles sprog 

 
• Lede datadrevet, 

kliniknær 
forbedring 
 

• 40 personer årligt 
med 
ledelsesmæssig og 
faglig pondus 

 



Præmisser for ledelse under 
det nye kvalitetsprogram 

• Fokus på det samlede behandlingsforløb 
 

• Patient og borger som omdrejningspunkt 
 

• Værdi for patienten 
 

• Datadrevet ledelse og tidstro data 
 

• Mere kliniknær ledelse baseret på fagligt 
bedste standarder – best practice 

 

• Behov for incitamenter der understøtter 
alle de ovenstående præmisser 

 
Danske Regioner 



Formål med det nationale 
ledelsesprogram 

• Styrke ledelsernes kompetencer til at 
identificere regionale/kommunale 
kvalitetsudfordringer 

 

• Styrke ledelsernes kompetencer til at 
lede, understøtte og sikre fremdrift i det 
lokale arbejde med datadrevne, 
kliniknære kvalitetsforbedringer 

 

• Skabe et fælles sprog for 
forbedringsarbejdet 
 

 
Danske Regioner 



Målgruppe 

Personer i sundhedsvæsenet, der er 
ledere af ledere med driftsansvar 
 

• med tilknytning til den kliniske 
hverdag nødvendige ledelsesmæssige 

 

• faglige gennemslagskraft til at gøre en 
reel forskel i egen organisation og 
indenfor sit faglige felt. 

Danske Regioner 



Kvalitet og pakker 

• Kernen i et nye kvalitetsprogram er som I husker en ambition 
om, kontinuerligt at løfte kvaliteten af sundhedsydelserne så vi 
skaber størst mulig værdi for patienterne. 

• Det er i tråd med pakkeforløbene, som også er tænkt som at 
skabe værdi for patienten, og hvor vi vil arbejde med effekt 
m.m. 

• Pakkekonceptet i psykiatri - og andre specialer - kan bidrage til 
kvalitetsprogrammet ved at hjælpe til at sikre høj ensartet 
kvalitet. 

• Pakkekonceptet kan være en hjælp til at sikre mere kliniknær 
forskning i psykiatrien 

 

15.06.2016 
 

Danske Regioner 



Danske Regioner 

Tak for opmærksomheden! 

 
 

 

 

 


