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Monitorering af effekten af kliniske 
retningslinjer 
• Hvorfor monitorere ? 

• Hvilke indikatorer og metoder ? 

• Hvordan anvende monitoreringen ? 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 



Monitorering af effekten af kliniske 
retningslinjer 
• Hvorfor monitorere ? 

• Hvilke indikatorer og metoder ? 

• Hvordan anvende monitoreringen ? 



Data 
• Ikke alt, der kan tælles, tæller 
• Ikke alt, der tæller, kan tælles 

»  Albert Einstein 

• Enhver tilstræbt forandring kræver at man ved hvor 
man kommer fra, hvor man vil hen, og hvor langt 
man er kommet. 



”Assumptions are the 
mother of all fuck-ups” 
 
Steven Seagal 
Under Siege 2, 1995 
(Kapring i høj fart) 
 
 
Vurdering af den faglige kvalitet kræver data! 

Udlånt af Søren Paaske Johnsen 



Vi har brug for data! 
• Data eller følelser/gætteri/kasuistisk 
• Data er intet i sig selv, kræver flere ting: 

•  God indikator for strategisk mål 
-  Relevans og præcision, relateret til strategisk mål 
-  Følsomhed (signal-støj forhold, tidsvariation) 
-  Effektiv, indsamling og analyse med mindst mulig byrde 
-  Detaljering / aggregering  i forhold til formål, anvendelse og 

modtager 
-  Fortolkning ! 

•  Ses i sammenhæng med at formålet er udvikling 



minimere ”the knowing – 
doing gap” og dokumentere 

Evidens 

Aktuelle praksis 



Hvordan implementerer man? 
 

• Anvend korte, klare og fokuserede kliniske 
retningslinjer 

• Hav en strategi for implementering 
•  SST implementeringshåndbog med anbefalede 

metoder og anbefalinger til proces 
 

• Hav en strategi for follow-up, brug data og 
analyse til at afgøre graden af succes med 
implementering 
•  Kvalitetsmonitorering med indikatorer på den 

ønskede effekt af den kliniske retningslinje! 
 

• Monitorering kan medvirke til andre 
vurderinger, fx cost-effectiveness 



Johan Kjærgaard 9 

Effekt af kliniske retningslinjer forudsætter ‘høj kvalitet’ vedrørende 

implementeringsaktiviteter:  

Planlagt, systematisk gennemført med relevante 
aktiviteter: 
-  Ledelsesopbakning  og faglig involvering OGSÅ i 

implementeringen 
-  Bred (lokalt tilpassede) retningslinjer  ud i organisationen  
-  Retningslinjerne kondenseres i et brugervenligt format  
-  Let tilgængelige (papir eller PC) i brugsøjeblikket, påmindelser 
-  Lokal, problemorienteret uddannelse og oplæring 
-  Lokale meningsdannere  
-  Audit og feedback : Følg indikatorer løbende 
-  Patientinformation/uddannelse 
-  Etc. 

http://www.cancer.dk/fagfolk/behandling/haandbog+kvalitetsforbedring/implementering/
elementer/ 



Monitorering af effekten af kliniske 
retningslinjer 
• Hvorfor monitorere ? 

• Hvilke indikatorer og metoder ? 

• Hvordan anvende monitoreringen ? 



Data har vi nok af ! 
•  Landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (NIP mv.) 
•   Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 
•   Landspatientregisteret/Lokale patientadministrative systemer 
•   CPR registeret 
•   Patologiregister 
•   Cancerregisteret 
•   Fødselsregisteret 
•   Dødsårsagsregisteret 
•   Sygesikringen 
•   Lægemiddeldatabaser 
•   Laboratoriedatabaser 
•   Mikrobiologiske registreringssystemer 
•   Billeddiagnostiske registreringssystemer 
•   Blodbankssystemer 
• …… 



Hvordan bedømmer vi værdien af en datakilde? 

• Komplethed af patientregistrering 
• Komplethed og validitet af variabelregistrering 
• Tilfældig variation 
• Systematiske fejl 
• Tilgængelighed 
• Juridisk 
• Teknisk 
• Administrativt 



Anvendelse af kvalitetsdata 

• Masser af kvalitetsdata, også på den faglige kvalitet 
 

•  Indsamlet af fagfolk 
 

• Mange data er ikke præsenteret i brugbar form 
 

• Mange data er historiske i stedet for aktuelle 
 

• Anvendelse af data er en fælles opgave for fagfolk og 
ledelsen 
 

• Fortolkning er afgørende! 



Problemer i fortolkning af data – Evidens! 



Indikatormonitorering 
- Ikke altid uden problemer 
•  Ideelt set vil vi monitorere en indikator, der giver et retvisende og tidstro 

billede af kvaliteten, og som er følsom for ændringer 
 

•  Når der hæftes konsekvenser på monitoreringen (penge, prestige osv.) 
ændres målsætningen for de, der skal levere data til indikatoren fra at 
være rent kvalitet (audit) til fx budgetbeskyttelse, beskyttelse af 
erhvervede rettigheder osv 
 

•  Indikatorer har svagheder på fire områder: 
•  ”Measure fixation” – Man opfylder indikatoren, selvom det for patienten og 

kvalitetsønsket er uhensigtsmæssigt 
-  ex: Epikriser indenfor 3 dage, selvom de så er meningsløse når væsentlig 

information stadig mangler 
 

•  ”Tunnel vision” – Man fokuserer på indikatorområder og lader andre vigtige ligge, 
fordi de ikke er monitorerede 
 

•  ”Importance of Context” – fx Demografisk indflydelse, det er sværere at få høj 
diabeteskontrol i socialt dårlige områder 
 

•  ”Potential for Gaming” – fx ændre diagnoser, bidiagnoser osv. for at få pt. flyttet 
ud af indikator, eller ind (fx HSMR). 

Lester HE et al. BMJ Quality & Safety 2011, doi 10.1136/bmjqs.2010.048371 



Resultat-indikatorer 
• Fordele 

•  Måler direkte på kerneydelsen (mortalitet, 5 års recidivfrihed af cancer 
etc.) 

• Bagdele 
•  Ofte lang tid inden slutresultatet foreligger (f.eks. overlevelse) og 

dermed historiske data 

•  Ved sjældne hændelser skal der indsamles data for ekstremt mange 
patienter for at tillade statistisk valide vurderinger 

•  økonomisk belastende at indsamle data (store kliniske databaser) 
  

•  Hvis der er en klar sammenhæng mellem proces og resultat, kan det derfor være en 
fordel af anvende proces-indikatorer: 

-  afspejler i så fald kvaliteten af behandlingen 
-  data genereres i umiddelbar relation til behandlingen med mulighed for hurtig 

tilbagemelding 
-  sjældne hændelser kan bedre vurderes ved at tage den hyppigt anvendte 

procedure i stedet for den sjældne hændelse 
(f.eks. anvendelse af profylaktisk heparinbehandling i klinisk praksis i stedet for 
opgørelse af frekvensen af lungeembolus).  



EKSEMPLER PÅ 
RESULTATINDIKATORER 

A. Mortalitet 

B. Morbiditet 

C. Funktionsstatus 

D. Helbredsstatus 

E. Arbejdsstatus 

F.  Komplikationer 

G.  Recidiv 

H.  Re-operationer 

I.  Livskvalitet 

J.  Patienttilfredshed 

 

 



Resultatindikatorer – 
fortolkningsproblemer 
• Følsomhed i fht kvalitetsmål 

•  Fx mortalitet, rykker sig måske kun langsomt i fht indsats 
 

• Almindelig statistisk usikkerhed 
•  Fx sjældne hændelser, svært at afgøre ændringer 

 
• Bias 

•  Informationsbias 
-  Indikatorer med svag styrke, eller systematisk fejlangivet – 

reproducerbarhed ? 
•  Selektionsbias 

-  Stikprøven ikke repræsentativ for populationen 
 

• Confounding - effektforveksling 
•  Faktor med indflydelse på både indikator og risikofaktor 

(eksponering) 
 

• Case-mix 



Proces indikatorer  
• belyser konkrete aktiviteter i patientforløbet og giver 

dermed billede af givne procedurers anvendelse i 
klinisk praksis 

-  Hvor mange patienter får trombolysebehandling inden for 
acceptabel tid ved AMI 

-  Andelen af patienter behandlet efter de givne kliniske 
retningslinier på afdelingen 

-  Ventetid, f.eks. ved akut indlæggelse 
 

• Hvis resultatindikator er sjælden/lav følsomhed, så 
vælg en procesindikator 



EKSEMPLER PÅ PROCESINDIKATORER 

A.  Andel af patienter behandlet og plejet i henhold til kliniske 

retningslinjer 

B.  Andel af patienter med verificeret AMI, der har fået PCI 

C.  Andel patienter med forsinkelse eller aflysninger under 
sygehusforløb 

D.  Andel af patienter med ventetid på indlæggelsessamtale med 

kontaktsygeplejerske 

E.  Andel af patienter, der udsættes for ventetid på lægekontakt i 

forbindelse med akut indlæggelse 







Hyppig rapportering -  statistisk processtyring 
• Tid mellem events når sjældent 

• Seriediagrammer, umiddelbart fortolkelige med 
simple regler (medianforskydning, trends mv.) 

• Kontrol-diagrammer 
•  Er en proces i statistisk kontrol, dvs. kun præget af 

almindelig variation, eller tilstræbt speciel variation ? 
-  Tidslinie (måneder – kvartaler – år) 
-  Vide grænser (3 SD) sv. t. ca. 0,5% risiko for at tage fejl 

(type 1 fejl) 
 



Monitorering af effekten af kliniske 
retningslinjer 
• Hvorfor monitorere ? 

• Hvilke indikatorer og metoder ? 

• Hvordan anvende monitoreringen ? 



Metode afhænger af hvor data skal anvendes 

Plessen C et .al. Ugeskrift for Læger 2012;174:(45):2780-4 



Præsentation af kvalitetsdata skal tilpasses 
målgruppen og situationen 

Årsrapport 

Statistisk proceskontrol  
- seriediagram 

Tid mellem events  
– dag til dag optælling og 
præsentation 



Data til understøttelse af det patientnære 
Mange små trin… 
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Hvordan ved vi, at en for- 
andring er en forbedring? 

Hvad ønsker  
vi at opnå? 

Hvilke forandringer iværk- 
sættes for at skabe forbedringer? 
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Hvad ønsker  
vi at opnå? 

Hvilke forandringer iværk- 
sættes for at skabe forbedringer? 

P
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Hvordan ved vi, at en for- 
andring er en forbedring? 

Hvad ønsker  
vi at opnå? 

Hvilke forandringer iværk- 
sættes for at skabe forbedringer? 





Respiratorpakken 

Aktuelt	  180	  dage	  	  
siden	  sidste	  

Opfyldelse af pakkens elementer Dage siden sidste VAP 

Fra 9 til 14 
respirator-

pladser 
2 patienter, 

3 VAP, 
svælgpares

e 
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H1 – Aktivitet (Total) H3 – DRG (2010-2012) H4 – Utilsigtede hændelser 

Aktivitet total
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H5 – Antal MAT kald H6 - Hjertestop H7 – Skader pr. liggedage 
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H14 – Sygefravær (2010 – 2011) H15 – Budgetoverholdelse - drift H16 – Budgetoverholdelse – Løn 
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Fratrukket medicin, men inkl. vikar og indtægt 
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Datakort – Anæstesiologisk Afdeling 

Økonomi Personale 

UTH 

MAT 

DRG-ITA Aktivitet 

PSS ?? 
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Hospitals-standardiseret mortalitets rate 



Indikator 1: Andel af patienter der 
indlægges i en apopleksiafsnit 



Indikator 2: Andel af patienter i 
trombocythæmmende behandling 

Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 



Indikator 16: Andel af patienter der dør 
indenfor 30 dage efter indlæggelse 



Konklusion 
• Det er afgørende at nationale kliniske retningslinjer 

monitoreres 
•  Effekt, implementering 

• Anvende eksisterende datakilder, og varierende statistiske 
metoder afhængig formål og data 
•  Statistisk processtyring skal have en mere fremtrædende plads 

– variation over tid! 
 

• Kun ekstra data hvor det giver klinisk mening 
 

• Data indsamles og præsenteres i en form tilpasset de der skal 
reagere på data 
•  Husk – forandringerne skabes ved patienterne! 


