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STATSMINISTEREN
”Regeringen vil sikre, at patienterne får
kendskab til sygehusenes
behandlingskvalitet”
Poul Nyrup Rasmussens Åbningstale, 6. Oktober 1998

TRE VINKLER PÅ KVALITET
• Faglig/professionel kvalitet
• Organisatorisk kvalitet
• Patientoplevet/brugerkvalitet
Kilder:

Øvretveit J. Health service quality, 1992.
Kjærgaard J, Mainz J, Jørgensen T. Overvågning og
forbedring af lægefaglige kerneydelser, 1999
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Baggrund
1999 blev det besluttet at etablere det
Nationale Indikator Projekt.
Formål : gennem brug af indikatorer
at sikre et fælles grundlag for måling
og forbedring af den sundhedsfaglige
kvalitet for det danske sygehusvæsen.

ET FÆLLES PROJEKT MELLEM:
q Amtsrådsforeningen
q Amterne og H:S
q Den Almindelige Danske Lægeforening
q Dansk Medicinsk Selskab
q Dansk Sygeplejeråd
q De faglige sammenslutninger
q Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen
q Evalueringscentret for Sygehuse
q Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen

Kilde:NIP, Samarbejdsaftale med projektorganisationen, 2000
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ORGANISATIONEN I NIP
Kontaktgruppen
Forretningsudvalg

Det Koordinerende
Sekretariat

Klinisk
Epidemiologiske
Enheder

Apopleksi

Hoftefraktur

Lungecancer

Akut Kirurgi

Skizofreni

Hjerteinsuff

INDIKATORGRUPPER OG
TEST--AMTER
TEST
•

APOPLEKSI : Århus, Frederiksborg, Bornholm, Vejle

•

HOFTENÆRE FRAKTURER: Fyn, H:S, Viborg, Ribe

•

LUNGECANCER: Ringkøbing, København, Fyn, Ribe

•

AKUT MAVE/TARM KIRURGI: Ringkøbing, Vejle, Sønderjylland,
Århus

•

SKIZOFRENI: Roskilde, København, H:S, Nordjylland

•

HJERTEINSUFFICIENS: Viborg, København, Nordjylland, Storstrøms
Vestsjællands amt kan P.T. ikke tilbyde sig som test-amt
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GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER

• Fagpersoner udarbejder kvalitetsmål og
indikatorer
• Fagpersoner fortolker og vurderer resultater
inden offentliggørelse

Kilde:
Mainz, J. NIP manual for arbejdsprocessen i
indikatorgrupperne, 2000

MÅL
• Bedre sundhedsfaglig kvalitet
• Dialog m.h.p. prioritering
• Indsigt til borgerne

Kilde:

NIP, Samarbejdsaftale med projektorganisationen, 2000
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www.nip.dk

Baggrund
I forbindelse med gennemførelsen af det
National Indikatorprojekt (NIP) var en IT
løsning påkrævet til gennemførelse af den
nødvendige dataregistrering.
Det viste sig, at en sådan løsning ikke
umiddelbart var tilgængelig, og derfor blev det
besluttet, at NIP projektet skulle gå i et
begrænset EU udbud for tilvejebringelse af en
sådan løsning.
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KLINISK DATABASE
Et register, der indeholder udvalgte kvantificerbare
indikatorer, som kan belyse dele eller den samlede
kvalitet af sundhedsvæsenets indsats for en
afgrænset patientgruppe med udgangspunkt i det
enkelte patientforløb.
Kilde:

Databaser for klinisk kvalitet, Sundhedsstyrelsen,
1999

DATARAPPORTERING
Datarapport tilpasset modtageren på:
A. Kompetenceniveau
B. Afdelingsniveau
C. Sygehusniveau
D. Amtsniveau
Kilde:

NIP offentliggørelsesnotat, 2001
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OFFENTLIGGØRELSE
Data på afdelings/amtsniveau offentliggøres

• Når afdelinger/amt har vurderet betydningen
• Når afdeling/amt har vurderet forbedring

Data på kliniker-niveau offentliggøres ikke
Kilde:

NIP offentliggørelsesnotatet, 2001

NIP IT arbejdsgruppe
•Inge Madsen, sundhedsinformatiker, Skejby Sygehus.
•Søren Vingtoft, sundhedsinformatiker, H.S
•Kontorchef Arne Kverneland, Sundhedsstyrelsen
•Afd. læge Søren Lippert, Sundhedsstyrelsen
•Per Hostrup, overlæge, Skejby Sygehus
•Vera Ibsen, Kontorchef, Vejle Amt
•Esben Dalsgaard, IT- chef, Ribe Amt
•Jens Grønlund, fuldmægtig, Viborg Amt
•Niels Pedersen, IT- koordinator, Odense Universitetshospital
•Mogens Engsig Karup, IT- chef, Århus Amt
•Paul Bartles, Projektchef, NIP.
•Og assistance fra epidemiologisk expertise

8

Formål
Hovedformålet med dette projekt er at udarbejde en kravspecifikation, der
kan understøtte NIP’s behov for praktisk gennemførsel af afdelingsbaseret
dataregistrering, - validering og –lagring samt efterfølgende mulighed for
dataudtræk til epidemiologisk analyse. Kravspecifikationen skal indgå som
et væsentligt element i et efterfølgende begrænset EU udbud.

Til sikring af, at kravspecifikationen bliver uarbejdet på et grundlag, der
ikke blot inddrager NIP projektets kortsigtede registreringsbehov, men også
ses i forhold til den samlede kontekst for udvikling af kliniske databaser på
nationalt niveau på længere sigt, er et andet væsentligt formål med
nærværende projekt. Derfor udarbejdes en sundhedsinformatisk
perspektivanalyse til belysning af NIP IT løsningens anvendelses
muligheder set i forhold til landsdækkende kliniske databaser generelt.

NIP epide miologisk
center

Indikatorberegning
og statistisk analyse
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Datavalidering og
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Krav til NIP IT løsning

Skal kunne håndtere følgende niveauer – alt
efter efter de forskellige afdelingers
forudsætninger for dataregistrering

1. Niveau
Data registreres på specielt udformede
papirskemaer af det sundhedshedsfaglige; skemaer
eftersendes til den kliniske databases sekretariat,
som indtaster eller indscanner data i det centrale
databaseregister.
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2. Niveau
Data registreres på papir af det sundhedsfaglige
personale. Data indtastes efterfølgende elektronisk
af en administrativ person på afdelingen og
transporteres via netværk eller diskette til det
centrale databaseregister.

3. Niveau
Data indtastes elektronisk af det sundhedsfaglige personale
i forbindelse med det kliniske arbejde, hvorved data
transmitteres til det centrale databaseregister næsten
samtidigt med, at de relevante kliniske hændelser finder
sted.
Der er ikke tale om en elektronisk patientjournal ( EPJ), da
kun få udvalgte for indikatorberegningen relevante kliniske
data indtastes.
Da disse data er en delmængde af de data, der bruges til at
dokumentere den kliniske behandling/pleje af patienten, er
disse data også en del af patientens journal. Derfor printes
de udfyldte elektroniske skemaer ud og indgår i den
papirbaserede patientjournal.
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4. Niveau
Data transmitteres fra elektroniske patientjournalsystemer eller andre relevante sundheds-itsystemer til det centrale databaseregister.

Flere af NIP IT’s krav – 91
Dataindtastning:
Skal understøtte let og korrekt indtastning af data :
• Skærmbillederne opbygges, så de svarer til den kliniske
situation, hvor data indtastes.
• Givne data skal ideelt set kun indtastes en gang i et skema
• Relevant feltvalidering indbygges, så primære
tastefejl/datafejl effektivt kan elimineres.
• Systemets svartider skal være korte
• Dobbeltindtastning bør undgås;når det er muligt, skal data
”arves” fra andre systemer.
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Flere af NIP IT’s krav
Rapportering:
• Tilvejebringe automatisk feedback til brugerne
med standardrapporter, der efterkommer
programerkæringskrav fx ved præsentation af
kontrol- og sammenligningsdiagrammer.
• Understøtte den kliniske brug af data til
dyberegående analyser med tilhørende
præsentationsformer på en måde, som brugerne i
vidt omfang selv kan beherske.

Flere af NIP IT’s krav
System arkitektur
Skal understøtte af den moderne clientserver arkitektur – internet relaterede
teknologier – standard internetbrowser fx
Explorer eller Netscape
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Flere af NIP IT’s krav
Skal matche Sundhedsstyrelsens
”Grundstruktur for elektronisk Patientjournal”
(G-EPJ)

Så gik vi i EU - udbud
• Og valget blev :
• Klinisk MåleSystem (KMS)
EnterPrise System (Tieto Enator)
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STATUS, okt 2002
• De 4 sygdomsområder er ved at tilpasse
KMS.
• Apoplexi og lungecancer bruger egen
kliniske database
• Et enkelt amt er ved at udarbejde egen
løsning af indberetning af data til NIP.

Ugeskrift for Læger nr. 38 : 2002

IT systemer til kliniske
kvalitetsdatabaser – status
og perspektiver.
Søren Vingtoft, Leif Panduro Jensen, Inge Madsen,
Per Hostrup, Arne Kverneland, Johan Kjærgaard.
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Og man kan jo altid blive klogere !

15. Sep. 1985 !

Tak for
opmærksomheden

ing@sks.aaa.dk
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