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Hvordan sikre vi at patienterne får den bedst 
mulige behandling?
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• Kvalitet
• Implementering
• RKKP strategi



Fremtiden er højopløselig Den faglige udviklingen i sundhedsvæsenet vil i 
fremtiden på den ene eller anden måde opstå 
gennem sundhedsIT

Perspektiv



Det lærende 
sundhedsvæsen 

systematisk indsamling 
af og analyse af data, 
med henblik på at opnå 
viden til et bedre 
sundhedsvæsen



6



Juran Trilogy

Quality
control

Quality
planning

Quality
improve-

ment

Quality
planning

Quality
improvementQuality

control



Mistede muligheder
Hypotetiske data f.eks. en medicin case
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Niteesh K. Choudhry, MD, PhD
Harvard Medical School



Krydspunktet mellem forskning, politik og praksis
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DIFFUSION: “letting it happen”

DISSEMINATION: “helping it happen”

IMPLEMENTATION: “making it happen”

SOURCE: http://nirn.fpg.unc.edu/learn-implementation/implementation-defined





IMPLEMENTATION RESEARCH
The scientific study of methods to promote the systematic 

uptake of clinical research findings and other evidence-

based practices into routine practice, and hence to improve 

the quality (effectiveness, reliability, safety, 

appropriateness, equity, efficiency) of health care.

SOURCE: Eccles et al. An implementation research agenda. Implementation Science 2009, 4:18

Improvement science, Health service research, Translational research 



Strategier til accelereret translation af viden 
til praksis
• Syntetiser den aktuelle viden

• Forstå aktuelle praksis mønstre – kontekst

• Design behandlingsprocesser og beslutningsunderstøttelse der 

• gør det let at gøre det rigtige

• promover ”best practice”

• Opsæt mål

• Følg løbende med i resultater

Acceleration



Fra ”håndværkmediciner” til 
håndtering af kompleksitet

Fælles sæt af guidelines

Gør det let at gøre det 
rigtige

Forlang at der afviges 
fra guidelines når det 
tjener patienten bedst –
og dokumenter det om 
muligt 

Randomiserede studier per år: +30.000

Kompleksiteten i moderne 
behandling overstiger hjernes 
kapacitet



Frygt for standardisering
guidelines, indikatorer og data til kvalitetsudvikling

Trussel imod lægers kritiske 
evaluering, originalitet og underen

Kvalitetsudviklingssystemer har en 
fortykkende effekt på videns 
spredning

Standardiseringen anvendes til 
ledelsesmæssig kontrol

Sammenblanding af økonomi og 
kvalitet – underbehandling kan også 
være billig

”Vi er Borg. 
Sænk dit skjold og overgive dine skibe. 
Vi vil tilføje dit biologiske og teknologiske særpræg til vores. 
Din kultur vil tilpasse sig til at servicer os. 
Modstand er nyttesløs.”

STAR TRACK



Revaskularisering - Andel af patienter med 
akut apopleksi
2016 data



Revaskularisering - Andel af patienter med 
akut apopleksi
2016 data 2017 data



Neurologi/Apopleksi casen

Klar og forstålig målsætning –
”mindre lammelse”

Faglig retning

Ny behandling

Prestige i specialet og udvikling 
til akutspeciale

Langt sejt træk

Fælles data

Borgerkampagne



Danmark: en unik konstellation

Universalt skattefinansieret 
sundhedsvæsen

Omfattende registreringer over 
lang tid

CPR-nummer

Livstids opfølgning

Danish Medical 
Birth Registry 
(since 1973)



Kliniske 
kvalitetsdatabaser

Fagligt og klinisk ejerskab

Lægevidenskabelige selskaber 
mf. udpeger styregrupperne

Evidensbaserede guidelines og 
indikatorer

Indsamler data med hjelm i 
lovning om kvalitetsudvikling i 
sundhedsvæsenet

Indberetningspligt

Samtykke ikke et krav



RKKPs kerneopgave

80+ årsrapporter for kliniske 
kvalitetsdatabaser om den faglige 
kvalitet (om alt fra 70 årlige 
peniscancerpatienter til 1 mio+ akutte 
hospitalskontakter)

Løbende afrapportering (månedlig 
opdateret) i fast format til klinik og 
ledelse

Udbygget dokumentation online 
(https://www.rkkp-dokumentation.dk)

Videregiver data til ca. 250 
forskningsprojekter pr. år
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Dyrke og styrke RKKPs specielle 
position og kompetence

Klinisk forankring

Analyse kompetence

Tidstro data

Minimering af registreringsbyrde
• Integration i EPJ systemer
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Kvalitet ind på ledelsesbordet!



Men ikke væk fra de faglige miljøer

Hierarki vs Økosystem

Database baseret kvalitetsudvikling

Nationalt

Hospital/klynge

Afdeling

Specialeansvarlig



V I S I O N E N Danmarks bedste



Kvalitetsudvikling og forskning traditionelt 
set som adskilte indsatser

Forskning

Kvalitet



Forskning og kvalitetsudvikling: case cervix
cancer kirurgi
Randomiseret studie Real world data DGCD

Database baseret kvalitetsudvikling

Åben kirurgi er bedst

Robotkirurgi er bedst



I det lærende sundhedsvæsen er det to sider 
af samme sag

Forskning

og

kvalitet



Her bor vi

RKKP’s Videncenter er fysisk placeret på tre adresser:
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Frederiksberg Hospital
Ndr. Fasanvej 57
Vej 3, indgang 4
2000 Frederiksberg

Odense Universitetshospital
Kløvervænget 30
Indgang 216, st.
5000 Odense C

Regionshuset Aarhus
Olof Palmes Alle 15 (besøgsadresse i nr. 25)
8200 Aarhus N


