Fra strategi til virkelighed

Det Nationale Indikatorprojekt
FORMÅL

•
•
•

at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et
dokumenteret grundlag
at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig,
politisk og ledelsesmæssig prioritering
at udvikle og formidle retvisende information til
borgerne om den sundhedsfaglige kvalitet
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Sygdomsområder i nip
•
•
•
•
•
•
•

Apopleksi
Hoftenære frakturer
Lungecancer
Akut mave-tarm kirurgi
Skizofreni
Hjerteinsufficiens
Diabetes fra 2005
Paul Bartels

ORGANISATIONEN I NIP
Hoftefraktur

Apopleksi

Klinisk
Epidemiologiske
Enheder
Amtslig
Kontaktperson

Hjerteinsuff

Skizofreni

Akut kirurgi

Det
Koordinerende
Sekretariat

Amtslig
Amtslig
kontaktperson kontaktperson

NIP-ansvarlig
kontaktperson i
dataindberet. enhed

Lungecancer

NIP-ansvarlig
kontaktperson i
dataindberet. enhed
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Amtslig
Amtslig
kontaktperson kontaktperson

NIP-ansvarlig
kontaktperson i
dataindberet. enhed

Indtastning af
data

NIP-database
Datatransmission
via internet

Data analyse
Klinisk Epidemiologisk Enhed

Kliniske
observationer og
dataregistrering

Afrapportering til afdeling.
Hver måned.
Feedback af justerede data.
1 – 2 gange årligt.

Kvalitetsudvikling

National klinisk audit

Regional klinisk audit

Offentliggørelse
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Implementering
• Antal indberettende afdelinger: 538
• Antal indberettede personer:
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51.366

Databasekomplethed
APOPLEKSI
(1. opgørelse)

APOPLEKSI
(2. opgørelse)

HOFTENÆRE
FRAKTURER
(1. opgørelse)

HOFTENÆRE
FRAKTURER
(2. opgørelse)

Roskilde Amt samlet

-

-

100 %

100%

Københavns Amt samlet

-

-

81 %

79%

Storstrøms Amt samlet

-

93 %

84 %

82%

58 %

-

-

-

-

99 %

-

-

Nordjyllands Amt samlet

50 %

78 %

62 %

63%

Århus Amt samlet

71 %

85 %

95 %

97%

Ringkjøbing Amt samlet

46 %

68 %

100%

100%

Frederiksborg Amt samlet

73 %

97 %

-

-

Vestsjællands Amt samlet

77 %

Ca. 96 %

99 %

93%

Bornholms Regionskommune

75 %

72 %

96 %

75%

Fyns Amt samlet

74 %

83 %

67 %

95%

Sønderjyllands Amt samlet

84 %

-

97 %

-

Viborg Amt samlet

78 %

64 %

54 %

56%

Vejle Amt samlet

67 %

77 %

86 %

86%

H:S samlet
Ribe Amt samlet
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Trend – Kvalitetsforbedring
Apopleksi
Indikator

Nationalt niveau
(95 % CI)

Ændring

Standard

Andel af patienter der indlægges i en apopleksienhed

76 % (75-77) (n=4856)

2 (1-4)

90 %

Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og uden atrieflimren der sættes i
trombocythæmmende behandling senest 2. indlæggelsesdøgn

70 % (68-71) (n=2984)

7 (5-10)

95 %

Andel af patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren der sættes i oral
antikoagulansbehandling senest 14 dage efter indlæggelsen såfremt der ikke
foreligger kontraindikationer

52 % (47-56) (n=493)

12 (6-18)

60 %

Andel af patienter med symptomer på apopleksi der (senest 2. indlæggelsesdøgn)
udredes med CT- eller MR-scanning

75 % (74-76) (n=4624)

4 (2-6)

90 %

Andel af patienter med apopleksi der hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn)
vurderes af fysioterapeut med henblik på rehabilitering

41 % (40-43) (n=3852)

3 (0-5)

90 %

Andel af patienter med apopleksi der hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn)
vurderes af en ergoterapeut med henblik på behov for rehabilitering

34 % (33-36) (n=3835)

2 (0-4)

90 %

Andel af patienter med apopleksi der hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn)
vurderes med henblik på ernæringsrisiko

42 % (40-44) (n=3220)

5 (2-7)

90 %

Andelen af patienter med apopleksi som dør indenfor 30 dage efter symptomdebut

10 % (9-11) (n=4056)

-0 (-1-1)

20 %
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Det Nationale Indikatorprojekt
NIP kan bidrage til Den Danske Kvalitetsmodel ved (II):

•

Implementeringsorganisation
a. Amtslige kontaktpersoner i alle amter og H:S
b. NIP-ansvarlige kontaktpersoner i alle relevante kliniske afdelinger
c. Regionale implementeringskonferencer
d. Hotline-funktion

•

Høringsfase
a. Testamtsfase
b. Videnskabelige selskaber
c. Faglige sammenslutninger
d. Kontaktgruppe

1. audit
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Prioriteringsdialog
Lungecancer Frederiksborg Amt
Indikator 5: Resektionsrate
Indikator 5.a: Andelen af patienter hvor operation med helbredende sigte var mulig (dvs. patienter, der blev reseceret)
Indikatoren er opgjort i forhold til alle nydiagnosticerede patienter i amtet/landet dvs. til den incidente population af
lungecancertilfælde.
Standarden er, at mindst 25 % af alle patienter bliver opereret med helbredende sigte.
Indikatorværdier og standardopfyldelse

Afdeling
Frederiksborg Amt
Landsresultat

Standard
Ja/Nej
Nej

opfyldt?

Antal
patientforløb

Antal
patientforløb
som
opfylder kravet

Andel i % af
patientforløbene som
opfylder kravet
(95 % CI)

203

25

12

(8-18)

3593

583

16

(15-17)

Heraf antal
patienter
opereret
udenfor
normalt
optageområ
de

Manglende
oplysninger

14

1

Kommentarer til amtets resultater
Resektionsraten for lungecancer er 25/203 patienter svarende til 12 %. Målet er at 25 % får foretaget resektion.
Frederiksborg Amt erkender, at det opnåede resultat for amtet er uacceptabelt lavt. Frederiksborg Amt har derfor igangsat
en målrettet indsats for at sikre en mere optimal organisation af udredning og viderehenvisning af patienter med
lungecancer. Tallene (vedr. stadie af sygdommen hos de involverede patienter) tyder endvidere på, at Frederiksborg
Amt modtager patienter til udredning på et tidspunkt, hvor lungekræften er så langt fremskreden,
at det ikke er muligt at gennemføre operation. Frederiksborg Amt vil i samarbejde med de praktiserende læger i
amtet igangsætte initiativer med henblik på at patienterne kommer til undersøgelse tidligere.
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Patientinfo
Lungecancer - Land
5. Operation med helbredende sigte
Chancen for, at en operation for lungekræft kan helbrede patienten, afhænger af, hvor fremskreden sygdommen er på det
tidspunktet, hvor diagnosen stilles.
Det er naturligvis altid ønskeligt, at en operation kan helbrede patienten, men det er desværre ikke altid en realistisk
mulighed. Det er derfor vigtigt at kunne overvåge, hvor mange patienter, der tilbydes en egentligt helbredende operation.
Denne operationstype kaldes en resektion. Resektion betyder fjernelse af en del af lungen med helbredende sigte.
Ifølge standarden bør 25 pct. af patienter med lungekræft kunne henvises til operation med helbredende sigte.

Amt
Landsresultat

Antal
patientforløb

Antal
patientforløb som
opfylder
kravet

3570

568

Andel i % af
patientforløbene som
opfylder kravet
(95 % CI)
16

(15-17)

Heraf antal
patienter opereret
udenfor normalt
optageområde

Manglende
oplys-ninger

13

24

Resultaterne viser, at andelen af patienter, der henvises til denne type operation varierer fra 4 pct. til 24 pct. (28 pct.) i
amterne/H:S. Der er dermed ikke tvivl om, at en række amter henviser for få patienter til operationen sammenlignet med de
øvrige amter.
I amterne er der taget initiativ til at klarlægge årsagerne til dette resultat. Hvis du vil læse mere herom, kan du klikke her:
Resultater for amter og afdelinger
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Kritiske faktorer
1. Alle deltager i styring
-

Fagfolk / front
Ledelse
Nørder
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ORGANISATIONEN I NIP
Hoftefraktur

Apopleksi

Klinisk
Epidemiologiske
Enheder
Amtslig
Kontaktperson

Hjerteinsuff

Skizofreni

Akut kirurgi

Det
Koordinerende
Sekretariat

Amtslig
Amtslig
kontaktperson kontaktperson

NIP-ansvarlig
kontaktperson i
dataindberet. enhed

Lungecancer

NIP-ansvarlig
kontaktperson i
dataindberet. enhed

Paul Bartels

Amtslig
Amtslig
kontaktperson kontaktperson

NIP-ansvarlig
kontaktperson i
dataindberet. enhed

Det Nationale Indikatorprojekt
TO GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER:

Fagpersoner udarbejder indikatorer og kvalitetsmål
med tilhørende prognostiske faktorer
Fagpersoner vurderer og fortolker resultater inden
offentliggørelse
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Kritiske faktorer
2. Hyppig feedback
- Månedsrapport
- Møder med udførende
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Det Nationale Indikatorprojekt
NIP kan bidrage til Den Danske Kvalitetsmodel ved (II):
•

Implementeringsorganisation
a. Amtslige kontaktpersoner i alle amter og H:S
b. NIP-ansvarlige kontaktpersoner i alle relevante kliniske afdelinger
c. Regionale implementeringskonferencer
d. Hotline-funktion

•

Høringsfase
a. Testamtsfase
b. Videnskabelige selskaber
c. Faglige sammenslutninger
d. Kontaktgruppe

1. audit
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Kritiske faktorer
3. Hyppig feedback
- Hot-line
- Netværk
- Afdelingskontakt
- IT-kontakt
- Amtskontakt
- Indikatorgruppe
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Kritiske faktorer
Værktøjet i orden
- OK
- OK
- OK

brugervenlig I
performance
brugervenlig II
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Kritiske faktorer
Held! (Rette tid/sted)
- Internationalt / fagligt
- Den Danske Model
- Smileys til alle
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Kritiske faktorer

Os Selv

Paul Bartels
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