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Den sundhedspolitiske dagsorden

• Rettidig omhu: Kræftplan IV

• Handlingsplan for den ældremedicinske patient 

• National demenshandlingsplan 



Komplekse forløb 

• Flere ældre, flere kronikere   

• Betydelig kontakt med mange forskellige sundhedsaktører 

• Stiller krav om samarbejde og koordinering på tværs 

• Helhedsorienterende indsats 

• Digital understøttelse af tværgående komplekse patientforløb 



Den sundhedspolitiske dagsorden – mere 

på vej… 

• National diabeteshandlingsplan 

• Sammenhæng på tværs af matrikel og sektorer 

• Styring

… Og det nationale kvalitetsprogram, hvordan spiller det ind? 



Kvalitetsprogrammet: Nationale mål





Kvalitetsprogrammet – mere end mål: 

• Lærings- og kvalitetsteams 

• Nationalt Ledelsesprogram 

• Systematisk inddragelse af patienterne 

• Styring og incitamenter skal understøtte kvalitet for patienten



Synlighed om resultater og datainformeret 

kvalitetsudvikling

• Danmark har en unik position! 

• Gode nationale sundhedsregistre og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

• De nationale mål skal omsættes til lokale mål, der kan ”handles på” og 

bidrage til forbedringer  

• Datakæden mellem de nationale mål og lokale mål skal være 

transparent – som medarbejder skal udviklingen i de nationale mål 

opleves retvisende



Sundhedsdataprogrammet  

• Stor it-satsning i Sundhedsdatastyrelsen

• Bedre samarbejde med regioner og kommuner

• Fokus på at levere netop de løsninger, der efterspørges lokalt

 Understøtte kvalitetsarbejdet ved at sikre mere stabil adgang til 

relevante nationale sundhedsdata

 Udvikle en interaktiv og elektronisk visning af de nationale mål 





Næste skridt… 

• Lokal forankring af de nationale mål i kommuner og regioner 

 Fra kontrol- til forbedringskultur

 Fra proces- og registreringskrav til fagligt meningsfulde mål, 

som løfter kvaliteten til gavn for patienterne

 Kliniknært, datadrevet kvalitetsarbejde

 Fagligt og ledelsesmæssigt ejerskab



Pejlemærker for arbejdet med de 

regionale/kommunale og lokale mål - en 

gylden middelvej?

x



Næste skridt… 

• Bred politisk enighed om at det er vejen frem.

• Forbedringskultur – der skal være bedre vækstvilkår  

• Årlige drøftelser om udviklingsperspektiverne - balance mellem 

kontinuitet og udskiftning  første status i foråret 2017


