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Høring af indikatorer for sygdomsområdet NIP-KVIS: Kronisk Rhinosinuitis i Det 
Nationale Indikatorprojekt 
 
Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis iværksatte i foråret 2007 et 3-årigt projekt: KVIS 
(kvalitetsudvikling i speciallægepraksis).  
  
Formålet med KVIS-projektet er at udvikle modeller og metoder til at arbejde med kvalitet i 
speciallægepraksis i overensstemmelse med principperne i Den Danske Kvalitetsmodel. KVIS-projektet 
består af 7 delprojekter, der hver især har fokus på forskellige elementer af kvalitetsarbejdet i 
speciallægepraksis, herunder Delprojekt C: Udvikling af faglige indikatorer. KVIS-styregruppen har udvalgt 
Øre-næse-hals-specialet som velegnet til afprøvning af en model for udvikling af faglige indikatorer. 
 
Det konkrete pilotprojekt gennemføres i regi af Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), heunder nedsættelse 
af indikatorgruppe og udvikling af indikatorer. Processen forløber overordnet som beskrevet i "Manual for 
udvikling af indikator, standarder og prognostiske faktorer i Det Nationale Indikatorprojekt" (kan tilgås på 
NIP´s hjemmeside www.nip.dk) under menupunktet Publikationer - Manualer). 
 
Indikatorgruppen, som består af 6 privatpraktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme, en 
repræsentant fra almen praksis samt en repræsentant fra hospitalssektoren, har fastlagt et indikatorsæt 
med 10 evidensbaserede kvalitetsindikatorer med tilhørende standarder (kvalitetsmål) for 6 af disse. Der 
er desuden udarbejdet et sæt datadefinitioner i tilknytning til indikatorerne og en dokumentalistrapport, 
hvor evidensen bag de valgte indikatorer er beskrevet sammen med indikatorgruppens begrundelser for 
til- og fravalg af indikatorer. Indikatorerne dækker et undersøgelses- og behandlingsforløb inkl. måling af 
behandlingseffekt og pilottestes i øjeblikket i 4 speciallægepraksis blandt indikatorgruppens medlemmer. 
Indikatoralgoritmer til de enkelte indikatorer er under udarbejdelse. 
 
I udviklingsprocessen indgår en høring af indikatorsættet hos relevante eksterne parter. Dansk Selskab for 
Kvalitet i Sundhedssektoren inviteres derfor til at fremsende kommentarer til det foreliggende indikatorsæt 
i sin helhed, herunder specielt indikatorernes kliniske anvendelighed. Med denne skrivelse følger en 
skematisk oversigt over de udvalgte indikatorer og kvalitetsmål (standarder) samt datadefinitioner og 
dokumentalistrapport.  
 
Høringssvar fremsendes pr. mail til sundhedsfaglig proceskonsulent Anette Bunk anette.bunk@stab.rm.dk
senest tirsdag den 15. juni 2010. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarne Johannes hansen Therese Ovesen 
Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Professor, overlæge, dr.med 
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