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Undersøgt

• Nationale mål

• Lærings-/kvalitetsteams

• Ledelsesprogram

Ikke undersøgt

• Udfasning DDKM

• Finansieringsmodeller

• Revision af arbejdet med utilsigtede hændelser

• Proaktivt (risikobaseret) tilsyn

• Fælles beslutningstagning

• Patientrapporterede oplysninger

• Digitaliseringsinitiativer/telemedicin

• Synlighed og åbenhed om resultater



• Hvordan skrider arbejdet alt i alt frem?

• Hvor er der observeret problemer?

• Hvordan kommer vi videre i de kommende år?

8



Metode I: Præsentation/diskussion i Temagruppen for kvalitet 

1. Organisering af arbejdet med Nationalt Kvalitetsprogram

2. Udbredelsen af viden om Nationalt Kvalitetsprogram

3. Status for arbejdet med de 8 nationale mål

4. Status på opbygningen af forbedringskompetencer

5. Koordination af arbejdet med Nationalt kvalitetsprogram og andet 

kvalitetsforbedringsarbejde

6. Barrierer for implementeringen af Nationalt kvalitetsprogram

7. Gevinster ved Nationalt kvalitetsprogram



Metode II: uddybende interviews

• De samme spørgsmål som i præsentationer +: Arbejde med andre emner 

end mål, LKT, ledelse

• Telefonisk, to interviewere

• Tabellarisk opstilling af resultater

• Hyppige drøftelse mellem to evaluatorer

• Rapport

• Præsentation i Temagruppen for kvalitet



Data

• PowerPoint-præsentationer 

• Stikord fra gruppearbejder på døgnseminaret

• Referat fra døgnseminaret

• Interviews med nøglepersoner

• Forskellige fremsendte dokumenter efter interviews

• Personlige observationer: screeninger af websites etc.



Analyse

• Se på helheden i et fugleperspektiv

• Finde temaer og mønstre

• Slå ned på synlige problemer

• Foreslå tiltag



Resultater I: Helhedsbilledet

• Broget billede præget af frihed regionerne med hensyn til at implementering

• Alle forsøger at koordinere Nationalt Kvalitetsprogram med igangværende 

initiativer

• Ingen (større) omorganiseringer af arbejdet med kvalitetsforbedringer grundet 

programmet

• Nationalt Ledelsesprogram kører godt (tidlig fase)

• Lærings- og Kvalitetsteams udvikler sig som forventet



Resultater II: Problemer med Nationalt kvalitetsprogram

• Næsten ukendt blandt klinikere

• Resursekrævende at implementere i travl hverdag

• ”Ting tager tid”

• Meget ”sygehusfokuseret”

• Svært at fastholde idéen om »Få ambitiøse mål «, når tingene konkretiseres i målbilleder 

og samordnes med målene i lokale projekter

• Datadrevet kvalitetsudvikling hæmmet af fortsat uudviklet »mindset« vedr. brug af data

og af forsinkede IT løsninger
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En sø med mange initiativer



Zoom på Nationalt Kvalitetsprogram



Zoom på regionale aktiviteter: Region Syddanmark]



Pejlemærker, indsatsområder og tilknytning til National 
Kvalitetsprogram: Region Syddanmark



Zoom på første pejlemærke



Zoom på forbindelserne til de 8 nationale mål i Nationalt 
Kvalitetsprogram



Anbefalinger

• Website for Nationalt kvalitetsprogram med relevant og aktuel information, og 

som kan anvendes til løbende vidensdeling m.m. mellem diverse aktører

• Løbende vurdering af status for Nationalt Kvalitetsprogram, fx i kvartalsvise eller 

halvårlige evalueringer, opgørelser om

– Omfanget og karakteren af det tværregionale samarbejde

– Integration med andre kvalitetsforbedringsindsatser

– Hvilke effekter har analyser af mål og indikatorer på nye, konkrete 

kvalitetsforbedringsinitiativer?





Minievaluering af dele af Det 

Nationale Kvalitetsprogram i 

regionalt perspektiv…



….burde gentages for at skabe et 

godt grundlag for 

Nationalt Kvalitetsprogram 2.0!
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