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Forord
Dette er 1. udgave af NIP-håndbogen for Det Nationale Indikatorprojekt (NIP).
Håndbogen er udarbejdet med afsæt i tredje udgave af ”Manual for klinisk audit og datakvalitetssikring i Det Nationale Indikatorprojekt www.nip.dk samt erfaringer fra de faser, som projektet
har været igennem på nuværende tidspunkt:
•

Udvikling af indikatorsæt inden for otte sygdomsområder

•

Testfaser

•

Høringsfaser

•

Nationale og amtslige/regionale implementeringsrunder

•

Nationale og lokale audit

•

Offentliggørelse af resultater

Håndbogen hviler i form og indhold på kommentarer, som indikatorgrupper, amtslige (regionale)
kontaktpersoner og auditgrupper har bidraget med.
I håndbogen beskrives Det Nationale Indikatorprojekt, herunder baggrund og formål samt NIP
organisationen. Desuden beskrives klinisk auditering og datakvalitetssikring i NIP for at sikre en
stringent sundhedsfaglig vurdering og fortolkning af resultaterne samt kvaliteten af de indrapporterede data. Håndbogen vil løbende blive opdateret, med elektronisk tilgængelighed via projektets hjemmeside, ex. pågår der aktuelt et udviklingsarbejde med henblik på at sikre yderligere
konsistens i beregningsmetoden for alle sygdomsområderne.
Håndbogen skal bl.a. benyttes til introduktion og vejledning af nye medarbejdere i auditerings- og
datakvalitetssikringsprocesserne.
Det er vores håb, at NIP-håndbogen kan understøtte og sikre optimal gennemførelse af processer
vedrørende dataindsamling og auditafvikling. Kvalitetsorganisationen på regions-, sygehus- og afdelingsniveau har en stor opgave i at fastholde processens ultimative mål:

Kontinuerlig sundhedsfaglig kvalitetsforbedring på baggrund af de rapporterede data.

NIP-sekretariatet
August 2007
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Kapitel 1: Indledning
1.1

Om Det Nationale Indikatorprojekt

Det Nationale Indikatorprojekt hviler på 4 grundlæggende principper:
•

Forudsætningen for udvikling af kerneydelser i sundhedsvæsenet er en åben dialog mellem fagpersoner, ledelsessystem, politikere og borgere omkring indholdet (kvaliteten af
kerneydelserne).

•

Fagpersoner definerer målepunkter (indikatorer, som karakteriserer kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser) på et videnskabeligt og gennemskueligt grundlag.

•

Fagpersoner fortolker indikatorresultaterne i en videnskabelig baseret gennemskuelig proces.

•

Beskrivelse af indikatorer og fortolkede resultater offentliggøres og kan herefter anvendes
af borgere, beslutningstagere og fagprofessionelle til valg, prioriteringer og kvalitetsudvikling.

Ansvaret for det faglige indhold i projektet varetages af repræsentanter for de lægevidenskabelige selskaber, sygeplejefaglige sammenslutninger og tilsvarende organisationer fra andre faggrupper i sundhedsvæsenet samt NIP-sekretariatet i tæt samarbejde med klinisk epidemiologisk
ekspertise.
Ansvaret for, at den regionale organisation fungerer, ligger hos hver enkelt region.
Indikatorprojektet er ikke kun et fagligt kvalitetsudviklingsprojekt, men har et bredere formål. Det
dækker såvel opfølgning af politiske mål om gennemskuelighed af offentlige ydelser, som fagprofessionelles ønske om etablering af ligeværdig dialog med beslutningstagerne i sundhedsvæsenet.
Deltagelse er obligatorisk for alle hospitaler og relevante afdelinger, som plejer og behandler patienter inden for projektets sygdomsområder.

Projektets historie
Fra 2000-2003 blev kvalitetsmål og indikatorer med tilhørende prognostiske faktorer (indikatorsæt) udviklet inden for seks sygdomsområder: Apopleksi, hoftenære frakturer, akut mave-tarm
kirurgi, skizofreni, lungecancer og hjerteinsufficiens. Indikatorerne blev udarbejdet og diskuteret i
en national indikatorgruppe for hvert sygdomsområde. I 2005 tilføjedes diabetes som det syvende og i 2006 KOL som det ottende sygdomsområde.

Landsdækkende implementering af indikatorsæt
Et indikatorsæt bliver først implementeret, når der er udført pilottests på mindst 4 kliniske afdelinger samt høringsrunder til interessenter (sundhedsmyndigheder, patientforeninger, faglige selskaber). Resultaterne fra pilottests og høring er vurderet i samarbejde med de nationale indikatorgrupper, og indikatorsættene er derefter tilrettet. Skemamateriale, datadefinitioner, sundhedsfaglig support samt IT-support stilles til rådighed af NIP-sekretariatet.
Den praktiske implementering af indikatorerne kræver, at der etableres en organisation for hver
region, der kan bistå med indsamling og brug af data.
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Samarbejde med Den Danske Kvalitetsmodel
Det Nationale Indikatorprojekt har i 2006 fungeret som leverandør til Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) i forbindelse med udarbejdelse af akkrediteringsstandarder
for 11 udpegede sygdomsspecifikke områder, hvoraf de 8 svarer til NIP-sygdomsområderne. For
disse vil NIP indikatorerne, auditprocessen og datakvalitetssikring videreføres som elementer i
Den Danske Kvalitets Model (DDKM).
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Kapitel 2: Organisering af Det Nationale Indikatorprojekt
Regionsdannelsen i 2006 nødvendiggjorde en ny planlægning af organisationen for Det Nationale
Indikatorprojekt, idet et regionalt kontakt- og kommunikationsnet er væsentligt for projektet. Regionernes størrelse medfører, at der i nogle tilfælde vil være flere led i den formelle organisationsstruktur.
Den grundlæggende formelle struktur er skitseret i følgende organisationsdiagram:

Hoftefraktur

Apopleksi

Kompetencecenter
Nord, Syd og Øst

Regional
Kontaktperson(er)

Hjerteinsuf

Lungecancer

Akut kirurgi

Diabetes

KOL

NIP-sekretariatet

Regional
Kontaktperson(er)

NIP-nøgleperson i
dataindberettende
enhed

Skizofreni

Regional
Kontaktperson(er)

Regional
Kontaktperson(er)

NIP-nøgleperson i
dataindberettende
enhed

Regional
Kontaktperson(er)

NIP-nøgleperson i
dataindberettende
enhed

Figur 2.1. Organisering af Det Nationale Indikatorprojekt

NIP-sekretariatets nærmeste samarbejdsparter er indikatorgrupperne, kompetencecentrene og
de regionale kontaktpersoner. Alle auditrapporter med de nationale og regionale tal samt andre
rapporter, der udgår fra indikatorgrupperne, udfærdiges af kompetencecentrene i samarbejde
med NIP-sekretariatet. Den nationale audit afvikles i et samarbejde mellem indikatorgrupperne,
kompetencecentrene og NIP-sekretariatet.
I NIP-arbejdet er det en forudsætning, at linieledelsen medvirker og bakker op.
Ansvarsfordeling og opgaver for samarbejdsparterne i NIP-organisationen beskrives i de følgende
kapitler.
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Indtastning af
data
NIP-database
Dataoverførsel
via Internet

Data analyse
Kompetencecenter

Kliniske
observationer og
dataregistrering

Feedback af data til afdeling:
Hver måned/kvartal.
Feedback af justerede data:
1 gang årligt

Kvalitetsudvikling

National klinisk
audit

Regional klinisk
audit
Offentliggørelse

Figur 2.2. Flowdiagram for auditering og kvalitetsudvikling

I flowdiagrammet ovenfor i Figur 2 vises, hvorledes dataindsamlingen foregår i praksis.
•

I forbindelse med hvert enkelt patientforløb sker en løbende registrering af de kliniske observationer hos patienten på et registreringsskema.

•

Når patienten udskrives, rapporteres data via et internet baseret IT-system til den centrale database - NIP-databasen.

•

Herefter analyseres data på en af de tre tilknyttede epidemiologiske enheder (Kompetencecenter Nord, Syd eller Øst) af de kliniske epidemiologer i samarbejde med en biostatistiker.

•

De analyserede data samles i en rapport, Den Nationale Auditrapport for sygdomsområdet, som beskriver kvaliteten af behandling og pleje i de enkelte afdelinger og regioner i
forhold til tidligere år og i forhold til hele landet.

•

Denne nationale rapport, som er justeret for de valgte prognostiske faktorer, auditeres af
den nationale indikatorgruppe, som kan komme med anbefalinger til afdelingerne og regionerne.

•

Afdelingerne og regionerne får månedsvise eller kvartalsvise afrapporteringer i relation til
egne indberettede data – betegnet ”standardrapporter”. Sammen med standardrapporterne udsendes cpr.numre på de patienter som den pågældende standardrapport omhandler. Herudfra er det således muligt at sammenligne cpr. numrene med det Patient
Administrative System (PAS) med henblik på at vurdere databasekomplethed. Endvidere
udsendes én gang om året en samlet opgørelse, betegnet ”årsrapport”, som afrapporterer
kvaliteten af behandling og pleje for det pågældende år på den enkelte afdeling i forhold
til tidligere måneder/år og i forhold til hele landet. Formålet med rapporterne er at kunne
følge egen indsats i forhold til at bedre indikatoropfyldelse og at følge op på kvalitetsud-
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vikling.
•

Sideløbende med den nationale audit forløber den regionale audit, hvor regionerne dels
foretager en faglig fortolkning med henblik på at analysere mulige forklaringer, dels udfærdiger udkast til offentliggørelse. Først når den faglige analyse og fortolkning af resultaterne er gennemført, offentliggøres resultaterne på sundhed.dk.

Alle disse tiltag skulle gerne medføre forbedring af kvaliteten på et dokumenteret grundlag til
gavn for patienten og det kliniske personale.
Principielt gennemgås indikatorerne hvert andet år, hvor en eventuel revision kan finde sted. Indikatorgrupperne udfører landsdækkende audit i forbindelse med revisionen, hvis det skønnes
nødvendigt.
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Kapitel 3: Indikatorgrupper i NIP
For hvert sygdomsområde i NIP er der nedsat en indikatorgruppe. Medlemmerne i indikatorgrupperne er fagpersoner med ekspertise inden for behandling og pleje af det respektive sygdomsområde. De udpeges specielt af de faglige selskaber, eksempelvis de lægevidenskabelige selskaber,
de faglige sammenslutninger på sygeplejeområdet, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen mv.
Indikatorgruppen skal være tværfagligt sammensat, således at al relevant viden i relation til patientforløbet er repræsenteret. Der er mulighed for inddragelse af andre specialer ad hoc. Indikatorgruppen fastlægger, ud fra et evidensbaseret grundlag, sygdomsspecifikke indikatorer, standarder og prognostiske faktorer (indikatorsæt). Det er fundamentalt for projektet at indikatorsættene fastsættes af fagfolk og foregår efter en klar og gennemskuelig proces. Til hver indikatorgruppe er der tilknyttet en klinisk epidemiolog og en dokumentalistfunktion.
Indikatorgrupperne gennemfører landsdækkende klinisk audit af indikatorresultaterne, hvor disse
underkastes en faglig fortolkning med henblik på at analysere mulige forklaringer og implikationer
før offentliggørelse. Indikatorgrupperne er endvidere ansvarlige for løbende at vurdere indikatorsættenes relevans og revidere indikatorsættene.
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Kapitel 4: Regionale kontaktpersoner
I hver region udpeges én, eventuelt flere, regional(e) kontaktperson(er), som varetager funktionen som den primære kontaktperson til NIP.
De regionale kontaktpersoner har lokalt ansvaret for at planlægge og organisere implementeringen af NIP for de udvalgte sygdomsområder i samarbejde med ledelsessystemet. Regionale kontaktpersoner har ansvaret for kommunikationen fra NIP-sekretariatet til sygehusledelse, afdelingsledelse og afdelingernes NIP-nøgleperson(er).
I samarbejde med ledelsessystemet er det de regionale kontaktpersoner, der har det regionale
ansvar for at planlægge, organisere, implementere og vedligeholde de arbejdsprocesser, der er
forbundet med det nationale indikatorprojekt.
Det er den enkelte region, der afgør, om opgaven som regional kontaktperson skal varetages af
én eller flere personer.
Nogle regioner har valgt at have en regional kontaktperson pr. sygdomsområde.
Andre regioner har valgt at have en central kontaktperson på hver sygehusenhed, der fungerer
som bindeled mellem den regionale kontaktperson og den pågældende sygehusenhed.
Det er den regionale kontaktperson, som skal sikre, at der afholdes klinisk audit og offentliggøres
regionale resultater.

Indikatorgrupperne
NIP-sekretariatet
Kompetencecenter Nord
Syd og Øst
Regionale
kontaktperson(er)
r
fo
n
d
o
rs nhe
e
tp se
ak hu
t
n e
Ko syg

Sygehusledelser

Afdelingsledelser

NIP-nøgleperson(er)

Figur 4.1. Organisering af NIP-arbejdet på regionalt niveau
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4.1 Opgaver for de regionale kontaktpersoner
De regionale kontaktpersoners ansvarsområder/opgaver omfatter:
•

Identificere alle afdelinger i regionen, som behandler patientgruppen, med udgangspunkt
i de opstillede inklusionskriterier for de enkelte sygdomsområder og de lokale standardpatientforløb. Disse afdelinger skal være dataindberettende enheder for de pågældende
sygdomsområder. På regionalt niveau kan der træffes beslutninger om enkelte undtagelser

•

Sikre, at alle relevante NIP-patienter indberettes på sygehus/regionsniveau, således at de
patientgrupper, der ikke følger de normale forløbsveje, identificeres f.eks. via Landspatientregisteret (LPR), eSundhed/det patientadministrative system (PAS)

•

Vejlede afdelingerne i procedurer for dataindsamling og dataindberetning (NIP nøgleperson og afdelingsledelse)

•

Modtage informationsmateriale fra NIP-sekretariatet til lokal opfølgning/videreforsendelse
til NIP nøglepersoner, relevante ledelsesniveauer og faggrupper (rapporter, registreringsskemaer, tidsplaner for audit og offentliggørelse o.a.)

•

Sikre, at NIP-nøglepersoner, afdelingsledelser, sygehusledelser og andre relevante parter
modtager standardrapporter og auditrapporter

•

Medvirke til at etablere lokale rutiner til at vurdere databasekomplethed

•

Sørge for samlet tilbagemelding fra regionen til NIP-sekretariatet om vurdering af databasekomplethed i forbindelse med klinisk auditering og offentliggørelse

•

Koordinere den regionale auditorganisation

•

Formidle kritik og kommentarer til projektet, der repræsenterer synspunkter fra det regionale ledelsessystem og fra de personer i klinikken, som arbejder med projektet.

Opgaverne kan eventuelt varetages i samarbejde med den centrale kontaktperson på sygehusenheden
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Kapitel 5: Ansvarsfordeling - NIP-nøglepersoner, afdelingsledelse og sygehusledelse
5.1 NIP nøglepersonen
Det anbefales, at de enkelte afdelingers NIP-nøglepersoner skal repræsentere en erfaring, der
gør, at personen varetager et selvstændigt klinisk ansvar samt har interesse for projektet og indsigt i klinisk udvikling, akkreditering og opfølgning af kvalitetsdata. NIP-nøglepersonen kan være
en læge eller en sygeplejerske, evt. fysio-/ergoterapeut, dvs. vigtige fagpersoner i relation til patientforløbet og dataindsamlingen for det pågældende sygdomsområde, gerne suppleret med repræsentanter fra sekretærgruppen. NIP-nøglepersonen deler visse ansvarsområder og konkrete
opgaver med afdelingsledelsen.
Alle afdelinger (dataindberettende enheder), hvorfra der rapporteres data til NIP, skal udpege
NIP-nøglepersoner. Afdelingerne vurderer selv, hvor mange nøglepersoner der skal udpeges, for
at få den mest hensigtsmæssige arbejdsgang.
NIP-nøglepersonen er ansvarlig for at:
•

Indberette til og modtage data fra NIP

•

Være opdateret om NIP-projektet og være opmærksom på muligheder for at bruge data
til kvalitetsudvikling i egen afdeling samt formidle og motivere for projektet (indebærer viden omkring arbejdsgange og det praktiske dataflow og datakvalitet i afdelingen)

•

Sikre databasekomplethed

•

Nyansatte introduceres til NIP-projektet

•

Deltage i regional tværfaglig audit om fortolkningen af de indsamlede resultater fra den
pågældende region.

•

Formidle standardrapporter og årsrapporter

•

Sammen med afdelingsledelsen modtage kvartalsvise standardrapporter med henblik på:
o

Fortløbende kvalitetsovervågning

o

Identifikation af indikatorområder, der kræver kvalitetsforbedrende tiltag

Det er nødvendigt, at afdelingsledelsen aktivt medvirker og bakker op.

5.2 Afdelingsledelsen
Afdelingsledelsen er ansvarlig for at:
•

NIP-nøgleperson udvælges og introduceres til opgaverne

•

Udpege hvem der er ansvarlig for at modtage cpr.nr.-lister/breve mm. sendt til afdelingen
fra den regionale kontaktperson eller NIP-Sekretariatet

•

Give mulighed for at implementere relevante dataindsamlingsrutiner i den dataindberettende enhed og kontinuerligt følge op på afdelingens rutiner for dataindsamling, dataindberetning og standardopfyldelse

•

Følge op på implementeringen i afdelingen

•

Sikre at indberetning til NIP kan finde sted
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•

Prioritere tilstrækkelige ressourcer til dataindsamling og dataindberetning.

5.3. Sygehusledelsen
Sygehusledelsen er ansvarlig for at:
•

Sammen med afdelingsledelsen udfærdige handleplaner for forbedring og implementering
med henblik på at leve op til standarderne

•

Støtte nøglepersonen og afdelingsledelsen i forhold til de kvalitetsforbedringstiltag, som
afdelingen planlægger

•

Sikre rammer på sygehuset, så projektet kan drives generelt

•

Sikre, at afdelingsledelserne tager konsekvens af audit resultaterne.

Det anbefales, at sygehusledelsesrepræsentanter deltager i de regionale audit. Der bør her tages
hensyn til, at repræsentanten er specielt interesseret i det specifikke faglige sygdomsområde.
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Kapitel 6: National klinisk audit
I NIP gennemføres national klinisk audit som led i den nationale indikatorgruppes vurdering og
fortolkning af hele landets resultater. Herved sikres en sundhedsfaglig vurdering og fortolkning af
data.
National Klinisk audit gennemføres før offentliggørelse af resultater fra NIP.

6.1 Formål med national klinisk audit:
Formålet med national klinisk audit er at fortolke og konkretisere resultaterne i relation til indikatorværdier, standarder og prognostiske faktorer.
Den nationalt udpegede indikatorgruppe og dokumentalist for det specifikke sygdomsområde vurderer, sammen med den tilknyttede epidemiolog, data samt evt. fejlkilder i forbindelse med dataindsamling, hvilket indebærer information om: datavaliditet, datakomplethed og databasekomplethed (Kap. 8).
Det er vigtigt at vurdere, om data er indsamlet på de rigtige patienter, dvs. de patienter, der opfylder inklusionskriterierne, og kun på disse patienter.

National klinisk audit gennemføres på følgende vis:
Først skal det vurderes, om forskelle på indikatorresultater skyldes:
•

Bias – er der systematiske fejl i de indsamlede data?

•

Statistisk tilfældighed?

•

Reelle forskelle?

Derefter gennemføres:
•

Vurdering af de dataindberettende afdelingers/regioners indikatorresultater i forhold til de
fastlagte standarder.

•

Vurdering af klinisk betydning af eventuel afvigelse fra standard.

•

Vurdering af den tidsmæssige udvikling af indikatorresultaterne.

•

Fortolkning af mulige årsagssammenhænge ved kvalitetsvariationer.

•

Identifikation af forbedringsmuligheder, eksempelvis udarbejdelse af kliniske retningslinier, ændret tilrettelæggelse af patientforløb, uddannelse, strukturændringer etc.

•

Udarbejdelse af handleplaner og implementering.

Grundlaget for audit er de kvantitative data, der er indberettet og analyseret i relation til de faglige indikatorer med tilhørende prognostiske faktorer (kvantitativ audit), og viden om daglige arbejdsgange, handleplaner og implementering af disse.
Hvis de kvantitative resultater viser, at en given afdeling ikke lever op til de fastsatte standarder,
og den klinisk epidemiologiske analyse ikke kan påvise en sikker årsag og dermed anvise forslag
til forbedringer, kan der være grund til at søge årsagsmuligheder og løsningsforslag til kvalitets-
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problemet belyst med en kvalitativ audit. I den kvalitative audit gennemgås cases, der ikke lever
op til de fastsatte standarder, på grundlag af relevant journalmateriale (Kap.8 afsnit8.6).
Audit gennemføres helårligt eller efter aftale som led i rapportering af resultater, justeret for
prognostiske faktorer. På regionalt niveau kan auditgruppen herudover beslutte at gennemføre
audit ved behov.

6.2 Deltagere
Den nationale auditgruppe udgøres af indikatorgruppen på det pågældende sygdomsområde, den
kliniske epidemiolog, dokumentalist, projektleder og sundhedsfaglige proceskonsulent.

6.3 Forberedelse
Tidsplan for auditforløbet udarbejdes af NIP-sekretariatet i samarbejde med den kliniske epidemiolog og indikatorgruppeformandskabet.
I Bilag 1 beskrives ”Tidsplan for klinisk audit og offentliggørelse”.
Projektlederen indkalder til national klinisk audit, og ca. 1 uge før mødet fremsendes rapport fra
den kliniske epidemiolog (Kompetencecenter) med landsresultater og regionsresultater. Der afholdes efter aftale forberedende møde mellem formandskabet, den kliniske epidemiolog og NIPsekretariatet.
Formandskabet udarbejder skriftligt udkast til konklusioner og anbefalinger til præsentation på
den nationale audit.
Desuden foretages kontrol af rapporten i NIP-sekretariatet mht. konsistens mellem:
•

Antal patienter i opgørelsen og i NIP-databasen.

•

Det anvendte beregningsgrundlag i relation til de enkelte indikatorer.

•

Antal patienter i regionale og nationale opgørelser

Den nationale indikatorgruppe skal tage stilling til følgende:
•

Lever dansk behandling og pleje op til de fastlagte standarder?

•

Er der klinisk betydningsfuld variation mellem data fra forskellige afdelinger/regioner?

•

Hvordan vurderes den tidsmæssige udvikling af indikatorresultaterne.

Herudover skal indikatorgruppen som ekspertgruppe tage stilling til følgende
spørgsmål:
•

Er inklusionskriterierne beskrevet tilstrækkeligt udtømmende og klinisk anvendeligt?

•

Er data, som de ligger, anvendelige (dvs. er komplethed og kvalitet af datasættet tilstrækkeligt)?

•

Er de enkelte indikatorer fortsat relevante?

•

o

Er datadefinitionerne tilstrækkeligt præcise og udtømmende?

o

Er der kommet ny dokumentation?

Er de prognostiske faktorer fortsat relevante?
-

•

Er der kommet ny dokumentation?

Er standarderne relevante?
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•

Er der forslag til nye indikatorer?

•

Er der behov for supplerende analyser og/eller kvalitative tiltag?

6.4 Det konkrete arbejde
•

Under den kliniske audit er projektlederen ansvarlig for mødets afvikling.

•

Den kliniske epidemiolog fremlægger de analyserede resultater for det pågældende sygdomsområde.

•

Formandskabet fremlægger de forberedte udkast til konklusioner og anbefalinger i relation
til hver enkelt indikator.

•

På grundlag heraf vurderer og fortolker indikatorgruppen resultaterne i relation til hver
enkelt indikator.

•

Indikatorgruppen kan komme med anbefalinger til de regionale auditgrupper, afdelinger
og regioner.

•

Indikatorgruppen tager beslutning om evt. supplerende analyser, herunder både yderligere specificerede klinisk epidemiologiske analyser, evt. kvalitativ audit i relation til statistisk
signifikante afvigelser.

•

Indikatorgruppen udarbejder på grundlag af de nationale og regionale resultater en anbefaling og konklusion.

På grundlag af den samlede konklusion med tilhørende anbefalinger udarbejder den kliniske epidemiolog sammen med formandskabet og indikatorgruppen en samlet auditrapport om kvaliteten
af de faglige kerneydelser for det pågældende sygdomsområde. Denne rapport fremsendes til de
regionale auditgrupper. Indikatorgruppens auditrapport vil blive offentliggjort via Internettet som
den ”sundhedsfaglige version” af de nationale resultater (se endvidere Kap. 9 om offentliggørelse). Resultaterne kan offentliggøres, efter at de regionale auditgrupper har haft mulighed for at
kommentere resultaterne.
Beslutningsreferat vedrørende ændringer i relation til indikatorsættet (herunder indikatorskema,
datadefinitioner og registreringsskema) udarbejdes af den sundhedsfaglige proceskonsulent og
projektleder og udsendes til den nationale indikatorgruppe senest en uge efter afholdelsen af national klinisk audit.
Ikrafttrædelse af ændringerne for regionerne aftales i indikatorgruppen i samråd med den kliniske
epidemiolog, hvorefter ændringerne samt dato for ikrafttrædelse af disse, meddeles de dataindberettende enheder via de regionale kontaktpersoner.
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Kapitel 7: Regional klinisk audit
Den regionale auditering gennemføres for at vurdere og fortolke resultaterne. Den regionale auditgruppe foretager en sundhedsfaglig vurdering og fortolkning af afdelingsidentificerbare og hospitalsidentificerbare data og vurderer evt. forbedringspotentiale på det pågældende sygdomsområde.
Regional klinisk audit gennemføres før offentliggørelse af resultater fra NIP.

7.1 Formål med regional klinisk audit
Det er vigtigt at vurdere, om data er indsamlet på de rigtige patienter, dvs. patienter, der opfylder inklusionskriterierne, og kun disse. Det vurderes ligeledes, om de patienter der er indberettet,
er de rigtige patienter, dvs., at de opfylder inklusionskriterierne.

Klinisk audit gennemføres på følgende vis:
Først skal det vurderes, om forskelle på indikatorresultater skyldes:
•

Bias – er der systematiske fejl i de indsamlede data?

•

Statistisk tilfældighed?

•

Reelle forskelle?

Derefter gennemføres:
•

Vurdering af de dataindberettende afdelingers indikatorresultater i forhold til de fastlagte
standarder.

•

Vurdering af klinisk betydning af eventuel afvigelse fra standard.

•

Vurdering af den tidsmæssige udvikling af indikatorresultaterne.

•

Fortolkning af mulige årsagssammenhænge ved kvalitetsvariationer.

•

Identifikation af forbedringsmuligheder, eksempelvis udarbejdelse af kliniske retningslinier, ændret tilrettelæggelse af patientforløb, uddannelse, strukturændringer etc.

•

Udarbejdelse af handleplaner og implementering.

Grundlaget for audit er de kvantitative data, der er indberettet og analyseret i relation til de faglige indikatorer med tilhørende prognostiske faktorer (kvantitativ audit), og viden om daglige arbejdsgange, handleplaner og implementering af disse.
Hvis de kvantitative resultater viser, at en given afdeling ikke lever op til de fastsatte standarder,
og den kliniske epidemiologiske analyse ikke kan påvise en sikker årsag og dermed anvise forslag
til forbedringer, kan der være grund til at søge årsagsmuligheder og løsningsforslag til kvalitetsproblemet belyst med en kvalitativ audit. I den kvalitative audit gennemgås cases, der ikke lever
op til de fastsatte standarder, på grundlag af relevant journalmateriale (Kap. 7, afsnit 7.4)
Audit gennemføres helårligt eller efter aftale som led i rapportering af resultater, justeret for
prognostiske faktorer. På regionalt niveau kan auditgruppen herudover beslutte at gennemføre
audit ved behov.
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7.2 Deltagere
På regionalt niveau gennemføres klinisk audit af den regionale auditorganisation, dvs. den regionale kontaktperson i samarbejde med NIP-nøglepersoner på afdelingerne for hvert af de udvalgte
sygdomsområder, samt relevant ledelsesrepræsentation.

7.3 Forberedelse
Den regionale kontaktperson indkalder den regionale auditgruppe. Auditeringen i den enkelte region tilrettelægges og gennemføres på en måde, som passer ind i den pågældende regions organisationsstruktur.
NIP-sekretariatet fremsender den pågældende regions resultater i form af regions – og afdelingsidentificerbare data med henblik på vurdering og fortolkning af resultaterne samt vurdering af
evt. forbedringspotentiale på det pågældende sygdomsområde.
NIP-sekretariatet udarbejder tidsplan for auditforløbet, som bruges til at planlægge den regionale
audit (Bilag 1: ”Tidsplan for klinisk audit og offentliggørelse”).
Auditeringen forventes inden for de enkelte sygdomsområder at blive gennemført ud fra følgende
kriterier:
•

Auditgruppen skal være tværfagligt sammensat, således at repræsentationen afspejler
den del af patientforløbet, der fokuseres på i NIP (læger, sygeplejersker, fysioterapeuter,
ergoterapeuter og evt. klinisk diætist). Hvis det er relevant kan andre personalegrupper
deltage ad hoc eller blivende.

•

Alle dataindberettende enheder er repræsenteret i auditgruppen.

•

NIP nøglepersoner repræsenteres i auditgruppen.

•

Den regionale kontaktperson (for henholdsvis det somatiske og psykiatriske område) fungerer som koordinator for auditgruppen.

Den regionale kontaktperson varetager kontakten til NIP-sekretariatet, herunder aftaler vedrørende bistand fra NIP-sekretariatet i form af f.eks. deltagelse i regional audit, rekvisition af supplerende opgørelser eller analyser.
Den regionale auditgruppe skal tage stilling til følgende i forhold til de foreliggende
resultater:
•

Er de foreliggende data anvendelige (dvs. er komplethed og kvalitet af datasættet tilstrækkelig)?

•

Lever regionens/afdelingernes behandling og pleje op til de fastlagte standarder?

•

Er der klinisk betydningsfuld variation mellem data fra forskellige afdelinger?

•

Er der iværksat indsatser for at leve op til standarderne?

•

Er aftaler fra sidste audit gennemført?

•

Hvordan vurderes den tidsmæssige udvikling af indikatorresultaterne.

•

Er der behov for supplerende analyser og/eller kvalitative tiltag?

•

Mulighed for kvalitetsudvikling og læring ved benchmarking med afdelinger med best
practice.

Herudover skal den regionale auditgruppe tage stilling til følgende spørgsmål i for-
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hold til indikatorsættet:
•

Er inklusionskriterierne beskrevet tilstrækkeligt udtømmende, og er det klinisk anvendeligt?

•

Er de enkelte indikatorer fortsat relevante?

•

Er datadefinitionerne tilstrækkeligt præcise og udtømmende?

•

Er standarderne relevante?

•

Er der forslag til nye indikatorer?

7.4 Det konkrete arbejde
•

På mødet fungerer den regionale kontaktperson eller anden udpeget person som mødeleder

•

Den regionale kontaktperson fremlægger de kvantitative resultater for den pågældende
region

•

Den regionale auditgruppe diskuterer, vurderer og fortolker herefter de kvantitative resultater. Den regionale auditgruppe tager stilling til, om der er behov for at gennemføre en
supplerende kvalitativ audit i relation til resultaterne

•

Den regionale auditgruppe skal i relation til offentliggørelsen pege på fokusområder, der
evt. ønskes yderligere belyst med henblik på årsagssammenhænge.

På mødet tager den regionale auditgruppe stilling til ovennævnte problemstillinger for det pågældende sygdomsområde i regionen. Hvis der er behov for at gennemføre en supplerende kvalitativ
audit, fastlægges en dato herfor. Inklusionskriterier for de problemstillinger, der ønskes gennemgået i den kvalitative audit, fastlægges. Ligeledes tages der stilling til, om der er behov for selvevaluering eller observation/inspektion af daglige arbejdsgange.
Efter den kvantitative audit (eller eventuelt i forlængelse af kvalitativ audit) udarbejder den regionale auditgruppe en rapport med:
•

Konklusioner om fortolkningen af resultaterne

•

Anbefalinger af konkrete kvalitetsforbedringstiltag i relation til de identificerede forbedringspotentialer i form af handleplaner: hvad, hvor, hvem, hvordan, hvornår gennemføres
de konkrete tiltag i regionens kvalitetsarbejde.

For at sikre kvaliteten af indikatorsættet er det væsentligt, at indikatorgruppen modtager tilbagemelding om den praktiske anvendelse af indikatorerne. Den regionale auditgruppe bør derfor
være opmærksom på følgende vedrørende indikatorsættet:
Kommentarer og anbefalinger til indikatorsættet fra den regionale auditgruppe fremsendes skriftligt til NIP-sekretariatet. Kommentarerne vil blive drøftet ved næste møde/audit i indikatorgruppen og dermed indgå i indikatorgruppens fremtidige revision af indikatorsættet.
Som supplerende materiale til audit findes tidligere auditrapporter samt sidst udsendte standardrapport til afdelingerne.

Eksempler på yderligere fokusområder i den regionale kliniske audit kan være:
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•

Overordnet organisering af patientforløbet
o

•

•

•

•

Lokal organisationsstruktur
o

Specialafdeling versus almen afdeling

o

Funktionsbærende enhed versus traditionel organisation

o

Budget, ledelsesstruktur, afdelingsopgaveprofil inden for observationsperioden

Afdelingsniveauet
o

Aktuel normering og medarbejder specialisering (speciallæger, særligt uddannede
sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske diætister)

o

Arbejdsbelastning i forhold til normering inkl. vakancesituationer

o

Adgang til teknologi inkl. IT, operationsfaciliteter m.v.

o

Tilgængelighed af parakliniske ydelser

o

Tilgængelighed af ydelser fra andre specialer

Teamfaktorer
o

Beskrivelse af opgavefordelingen i teamet

o

Regelmæssige konferencer fokuseret på patientgruppen

o

Dokumentationsomfang (struktureret/almindelig journaldokumentation)

o

Supervision og kompetenceudvikling

o

Klarhed omkring ledelsesfunktion i teamet

Konkrete forhold omkring patientforløbet
o

•

opgavefordeling mellem primær/sekundær/tertiær sektor

Tilstedeværelse af og dokumentation for brug af kliniske retningslinier

Patientfaktorer
o

Særlige forhold som ikke er dækket ind via data vedr. prognostiske faktorer.
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Kapitel 8: Datakvalitetssikring
En forudsætning for gennemførelse af klinisk audit er datakvalitetssikring. Det overordnede formål
med datakvalitetssikring er at sikre valide data i form af høj datakomplethed og datakvalitet.
Der fokuseres på følgende områder:
•

Indtastningskvaliteten

•

Databasekompletheden

•

Datakvaliteten.

8.1 Indtastningens kvalitet
Forudsætningerne for god datakvalitet og høj komplethedsgrad er bla., at følgende punkter virker
befordrende på indtastningens omfang, kvalitet og efterfølgende opfølgning:
•

Organisation af dataindtastning

•

Indberetningssystemet, datasikkerhed og support

•

Forholdsregler for komplethed ved indtastning

•

Forholdsregler for rigtighed ved indtastning

•

Opfølgning.

8.2 Organisering af dataindtastning
Det er vigtigt at have organisationen af dataindtastningen på plads. Det skal f.eks. afklares, hvem
der i afdelingen har ansvaret for, at data bliver indsamlet for alle relevante patienter, således at
registreringsskemaerne kan udfyldes komplet. Herefter skal data indberettes elektronisk i det
webbaserede indberetningssystem.
Dataindtastningen kan organiseres på flere forskellige måder. De to hyppigst anvendte metoder
er:
•

At sygeplejersker, læger og øvrige behandlere udfylder registreringsskemaet i papirformat
med de relevante svar, herefter indtaster en sekretær data i det elektroniske skema.

•

Ind tastning direkte ind i det elektroniske skema ud fra patientens journal uden først at
udfylde papirskemaet bruges. Denne mulighed benyttes i mindre omfang.

Indberetningssystemet giver mulighed for, at man kan gemme data undervejs, mens man udfylder skemaet. Alle felter i skemaet behøver således ikke at blive udfyldt på én gang.
Det er meget væsentligt for datakvaliteten, at der regelmæssigt (f.eks. månedligt) bliver foretaget en opfølgning på afdelingens data. Dette kan ske ved at arbejdsproceduren ved indtastning af
patientdata tilrettelægges, således at komplet dataregistrering sikres. De indberettede data bør
følges op ud fra de månedlige/kvartalsvise standardrapporter, oversigter/lister fra indberetningssystemet og i forhold til det indtryk, man har af den kliniske virkelighed.
Den dataansvarlige i den enkelte afdeling skal i samspil med ledelsen endvidere medvirke til, at:
•

Fastlægge principper for formidling og opfølgning internt i afdelingen

•

Sikre, at relevant personale præsenteres for de observerede indikatormålinger

•

Formidle analyse og observere indikatorværdier i egen afdeling.
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8.3 Indberetningssystem, datasikkerhed, support
De data, som skal rapporteres til Det Nationale Indikatorprojekt, skal indtastes elektronisk af den
indberettende enhed i NIP’s webbaserede indberetningssystem KMS (Klinisk Måle System), som
er udviklet specielt til indberetning af data til kliniske databaser.
Der vil af hensyn til datasikkerheden kun være adgang til dette web-baserede indberetningssystem fra pc´ere, som er tilkoblet sundhedsdatanettet i Danmark, dvs. pc´ere placeret på sygehuse, regionale behandlingssteder, centrale regionale administrationsbygninger, mv.
Det tilstræbes altid, at det elektroniske skema er i fuld overensstemmelse med papirversionen af
registreringsskemaet, således at rækkefølgen af variable med de tilhørende svarkategorier er de
samme på begge skemaer. Overensstemmelsen mellem papirskemaet og det elektroniske skema
er med til at sikre, at de data, som overføres fra det ene skema til det andet, er korrekte.
Alle brugere, som skal have adgang til indberetningssystemet, bliver tildelt en unik brugeridentitet. Forskellige brugere kan tildeles forskellige brugerrettigheder fra en simpel ”læserettighed” til den højeste rettighed, hvor brugeren kan indberette data og slette indtastede data. Herudover kan der tildeles rettighed til at foretage udtræk fra databaserne.
Alle brugere får udleveret en skriftlig brugervejledning til systemet, når de bliver oprettet. Denne
brugervejledning vil altid være tilgængelig i seneste version på projektets hjemmeside under ”IT
– adgang og vejledninger”. Desuden har alle brugere mulighed for hotline-bistand fra NIPsekretariatet.
Forholdsregler for at sikre komplethed ved dataindtastningen (sikring af at alle felter
besvares):
Al erfaring med indtastning af store datamængder viser, at selv rutinerede indtastere fejlagtigt
efterlader blanke felter og laver fejlindtastninger. Det er vigtigt, at kvaliteten i forbindelse med
dataindtastningen bliver så høj som muligt. Problemet er søgt reduceret ved, at der er indbygget
specielle logiske kontrolprocedurer i indtastningssystemet.
Ved indtastningen i det elektroniske registreringsskema er der indbygget en funktion, der automatisk gør indtasteren opmærksom på ikke-udfyldte felter. I de tilfælde, hvor indtasteren af forskellige grunde, ikke har mulighed for at udfylde et felt, er det efterfølgende elektronisk muligt at
angive, hvorfor dette felt ikke er blevet udfyldt i registreringsskemaet. Dataindtasteren vil i denne
forbindelse kunne vælge mellem følgende svarmuligheder: ’Data kan ikke fremskaffes’, ’Ikke relevant’ eller ’Svarmuligheder er ikke udtømmende’.
I forbindelse med databehandlingen hos de kliniske epidemiologer (Kompetencecentrene), vil
kompletheden af dataindberetningen også blive vurderet.
Forholdsregler for at sikre rigtig dataindtastning:
Ved indtastning i databasen er der indbygget forskellige former for automatiske fejlchecks i indtastningsbilledet, såkaldte feltvalideringer. F.eks. vil kun forlods definerede normalværdier, f.eks.
værdier i et bestemt defineret interval, blive accepteret af indberetningssystemet.
Der er indbygget betingelser for logiske tidssekvenser samt for andre mulige krydschecks. F.eks.
vil der blive vist en fejlmelding på skærmen, hvis dato for behandlinger og udskrivning ligger før
indlæggelsesdatoen.
Opfølgning:
Omfanget af manglende indberetninger for indikatorer og prognostiske faktorer dokumenteres i
forbindelse med de årlige audits af de klinisk epidemiologiske afdelinger. Den enkelte indberet-
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tende enhed vil dog altid have mulighed for at rekvirere lister hos NIP-sekretariatet, f.eks. over
omfanget af uudfyldte felter i egne registrerede data.
Dataindtasterne vil altid have mulighed for at udtrække personnummer-lister og specifikke data
for egne indberettede patienter. Det vil ligeledes altid være muligt at genfinde indtastede data og
eventuelt at udskrive de elektroniske registreringsskemaer (se ”Brugervejledning for KMS 1.3” og
”Vejledning i dataudtræk fra KMS”). Begge vejledninger er tilgængelige på projektets hjemmeside
under hovedmenupunktet ”IT-Adgang og vejledninger”.
Det er muligt for brugere med rettighed hertil at slette indtastede skemaer i tilfælde, hvor det er
nødvendigt, f.eks. fordi inklusionsdiagnosen frafaldes.
Slettede data bibeholdes i databasen for at bevare historikken i data. De slettede data markeres
med en særlig kode, således at de lettere kan identificeres. De slettede data vil ikke indgå i efterfølgende statistik og analyse af data.

8.4 Databasekomplethed
Det er et generelt krav til de kliniske kvalitetsdatabaser, at størstedelen af de patienter, der er
omfattet af inklusionskriterierne er indberettet til databasen. Databasekomplethed defineres inden for de enkelte sygdomsområder ved brøken:
Antal patientforløb i NIP-databasen med den pågældende sygdom
Totale antal patientforløb, der opfylder inklusionskriterierne til NIP-databasen
Databasekompletheden besvarer således spørgsmålet: Hvor stor en andel af patientforløbene, der
opfylder inklusionskriterierne til NIP-databasen, der er indberettet til databasen?
Hvordan et patientforløb defineres afhænger af in- og eksklusionskriterierne for de enkelte sygdomsområder. Her henvises til de specifikke datadefinitioner på NIP’s hjemmeside. Målet i forhold
til NIP-databaserne er som udgangspunkt, at alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne inden for det pågældende sygdomsområde skal indberettes uanset om de indlægges på en specialafdeling eller en almen medicinsk afdeling.
Det totale antal relevante patientforløb estimeres via afdelingernes indberetninger til andre datasystemer eller via direkte gennemgang af patientjournaler og parakliniske data.
Såfremt det er tilfældigt, hvilke patienter, der ikke er blevet indrapporteret, vil selv en relativ lav
komplethedsgrad ikke nødvendigvis være en hindring for, at databasen kan afspejle kvaliteten.
Hvis der derimod er tale om, at særlige grupper af patienter er mindre tilbøjelige til at blive
indrapporteret til databasen, vil der være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektionsbias), og tolkning af resultater fra databasen vanskeliggøres. Ofte er det i praksis svært at
afgøre, i hvilket omfang manglende komplethed eventuelt medfører selektionsbias.
Det vurderes, at resultater opgjort på baggrund af afdelingernes indberetninger til NIPdatabaserne skal være baseret på en databasekomplethed på mindst 80 %, før de med sikkerhed
kan fortolkes meningsfuldt, og der kan drages konklusioner og sammenligninger af afdelingernes
faktiske kvalitet på baggrund af data.
Udover det generelle krav om høj databasekomplethed (mindst 80 %), er viden om databasekomplethed således nødvendig for anvendelse af kvalitetsdata. Dette gælder både i forhold til den
løbende afrapportering via standardrapporterne og de årlige opgørelser og audits.
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I Faktaboks 8.4.1. nedenfor beskrives, hvorledes databasekomplethed kan opgøres løbende (èn
gang månedligt) på centralt regionalt niveau. Arbejdsbyrden for det kliniske niveau er minimeret
ved denne proces, og validiteten af opgørelsen er på et acceptabelt niveau.
Det anbefales, at det centrale register eSundhed, hvor alle regioner har central adgang til tidstro
data, anvendes til at opgøre kompletheden i NIP-databaserne. eSundhed er baseret på afdelingernes indberetninger til LPR.
Metoden understøtter regionens og sygehusenes løbende opfølgning på kvalitetsdata ved at muliggøre en løbende komplet og korrekt indberetning af data1.

1 Når Dataindberetning til NIP sker via LPR, som det f.eks. er tilfældet inden for sygdomsområdet KOL,
kan databasekomplethed vurderes via journalbaserede datakvalitetsaudit. Der henvises til NIP-manual
vedr. dette (under publikation) for en nærmere beskrivelse af denne alternative metode til vurdering af
databasekomplethed.
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Fig. 8.4.1. Centraliseret regional opgørelse af databasekomplethed

Den endelige databasekomplethed opgøres
Udtrækskriterierne justeres evt.
på baggrund af tilbagemeldingerne fra afdelingerne

Start:
Den regionale kvalitets- eller informatikafdeling
trækker data fra hhv. NIP-databaserne &
eSundhed.

Samkøring af registrene medfører 2 opgørelser med tilhørende patientlister

Databasekomplethedsgrad

Grad af databaseoverensstemmelse:

Brøk: Patienter indberettet til NIP / Patienter i eSundhed som opfylder inklusionskriterier +evt. supplerende patienter indberettet til NIP.

Brøk: Patienter indberettet til NIP, der kan genfindes med relevant kode i eSundhed/patienter indberettet til NIP.

På baggrund af denne opgørelse udsendes lister over patienter, der ikke er indberettet
til NIP, men som ifl. eSundhed opfylder inklusionskriterierne. Listerne er opdelt i:
A. liste over patienter, der har været i kontakt med de dataindberettende enheder
B. Liste over patienter, der har været indlagt andre steder

På baggrund af denne opgørelse udsendes listen over patienter, der er
indberettet til NIP, men som ikke ifl. eSundhed opfylder inklusionskriterierne

B

A

Listerne gennemgås af det kliniske niveau – der melder tilbage til den regionale afdeling med oplysninger om evt.:
Fejlindberetninger til eSundhed
Fejlindberetninger til NIP
Fejl i de udtrækningskriterier, som udtrækkene er foretaget efter.
Patienter, der opfylder inklusionskriterierne indberettes efterfølgende til NIP

Sygehusets centrale kvalitetsafdeling vurderer om omfanget af denne liste indebærer, at flere afdelinger bør indberette til NIP eller om patienterne ikke kommer i kontakt
med de rigtige afdelinger
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Erfaringer med den beskrevne metode både fra det tidligere Vejle Amt og Region Midtjylland viser:
•

At der kan opnås en betydelig aflastning af det kliniske niveau.

•
•

At systematiske mangler i afdelingernes indberetning til NIP afdækkes.
At opgørelser af databasekomplethed bliver sammenlignelige på tværs af afdelinger og
sygehuse.
At afdelingernes mulighed for løbende indberetning forbedres.
At der skabes fokus om forskelle i kodepraksis til de centrale patientadministrative systemer.
At databasekompletheden øges.

•
•
•

Databasekomplethed i forbindelse med audits
I forbindelse med audits skal regionerne én gang årligt melde databasekomplethed opgjort i forhold til de følgende niveauer til NIP-sekretariatet:
•
•
•

Afdelingsniveau for dataindberettende enheder
Sygehusniveau
Regionsniveau

Den opgjorte databasekomplethed skal meddeles via de regionale kontaktpersoner til NIPsekretariatet og indgår i den sundhedsfaglige vurdering og fortolkning ved national og regional
klinisk audit.
Hvis der etableres central løbende opgørelser af komplethed, som beskrevet ovenfor, er opgørelserne, der skal anvendes i forhold til audit umiddelbart tilgængelige.

Yderligere råd og vejledning herunder også specifikke IT-værktøjer i forhold til de beskrevne centrale samkøringer af NIP-databasen / patientadministrative systemer og opgørelse af databasekomplethed, herunder forslag til operationalisering af inklusionskriterierne, kan rekvireres ved
NIP-sekretariatet.

8.5 Datakvalitet
For at vurdere datakvaliteten gennemføres datakvalitetsaudit med vurdering af interobservatørvariation i forhold til inklusionskriterier og i forhold til registrering af data.
Datakvaliteten kan vurderes på både patientniveau og variabelniveau. På patientniveau angives
datakvaliteten som:
Antal korrekt syge i databasen
Totale antal registrerede syge i databasen
- og besvarer således spørgsmålet: Hvor stor en andel af databasens patienter har reelt den på-

gældende sygdom?

På variabelniveau angives datakvaliteten som:
Antal korrekt registrerede i databasen
Totale antal registrerede i databasen
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- og besvarer således (ex.) spørgsmålet: Hvor stor en andel af patienter med f.eks. hypertension

har reelt hypertension?

Man kan få en vurdering af datakvaliteten ved f.eks. at lade uafhængige fagpersoner revurdere
de allerede indrapporterede patienters journaler for at afgøre, om de inkluderede patienter reelt
opfylder kriterierne for at have den pågældende sygdom.
Erfaringerne fra bl.a. arbejdet med kliniske databaser har vist, at der kan være betydelige forskelle i forskellige lægers tolkning af samme sæt patientdata og i samme læges blindede vurdering af
en specifik patient, foretaget på forskellige tidspunkter (inter- og intraobservatørvariation).
Hvis der er betydelig variation i kvaliteten af de registrerede data, vil dette i betydelig grad reducere mulighederne for at drage sikre konklusioner af data.
Datakvaliteten kan forbedres ved at optimere lokale retningslinier for god praksis ved diagnosekodning samt sikre, at disse fastlagte retningslinier bliver fulgt i så høj grad som muligt.
Indikatorgrupperne har udarbejdet datadefinitioner for de benyttede inklusionskriterier, indikatorer, standarder og prognostiske faktorer, som er beskrevet i de respektive dokumentalistrapporter. Formålet er at sikre en udtømmende (exhaustiv) og specifik (eksklusiv) beskrivelse af de variable, der indgår i de givne datasæt, dvs. at der til alle rejste spørgsmål altid findes én og kun én
dækkende svarmulighed.
Denne ensartethed i definitioner er en forudsætning for at kunne vurdere og fortolke resultaterne
for de enkelte afdelinger (enheder) og at sammenligne på tværs af afdelinger (enheder) over tid.
Når nye sygdomsområder startes op, gennemføres en journalbaseret undersøgelse af kvaliteten
af de indberettede data (datakvalitetsaudit). Dette skal give et skøn over kvaliteten af de indberettede data fra de kliniske afdelinger.
Det er hensigten, at denne proces har en afsmittende effekt i form af forbedret datakvalitet.
Det er en betydelig ressource- og ekspertkrævende proces at gennemføre datakvalitetsaudit. Den
gennemføres derfor kun som en obligatorisk del, når nye sygdomsområder startes op. Datakvalitetsaudit inden for allerede implementerede sygdomsområder bør ikke gennemføres rutinemæssigt, men kun når der lokalt skønnes et særligt behov herfor.
NIP-sekretariatet deltager i datakvalitetsaudit i relation til opstart af alle nye sygdomsområder og
kan bistå, hvis der eventuelt lokalt overvejes at gennemføre en særlig datakvalitetsaudit, som
nævnt ovenfor.

8.6 Journalbaseret datakvalitetsaudit
I det følgende beskrives de forskellige faser, der indgår i journalbaseret datakvalitetsaudit:
1. Stikprøve fra NIP-database
•

På foranledning af auditleder foretager NIP-sekretariatet et tilfældigt udtræk af indberettede personnumre, (10 – 15 personnumre fordelt på de afdelinger, der deltager i
audit).

2. Journalfremskaffelse og – kopiering
•

Auditleder udsender personnumre til afdelingerne, der Fremskaffer og kopierer alt relevant journalmateriale (læge-, sygepleje-, fys/ergo-journal, undersøgelses- og prøvesvar mv.), inkl. NIP-registreringsskema, på de udtrukne personnumre.

3. Anonymisering af journalmateriale
•

Journalmaterialet anonymiseres, inden det videresendes fra afdelingerne, således at
der ikke optræder personhenførbare data i materialet.

4. Scoring af journaler
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•

Kopieret journalmateriale + audit-scoringsskema udsendes til auditdeltagerne mhp.
scoring. Deltagende afdelinger scorer ikke egne journaler og skal ikke have kendskab
til de oprindelige scoringer. Efter scoringen returneres skemaet til auditleder.

5. Opgørelse af scorede journaler
•

Auditleder opgør forskelle i journalscoringer mellem audit-scoringsskemaer og de ”originale” NIP-registreringsskemaer.

6. Vurdering af databasekomplethed og datakomplethed
•

På afdelingsniveau opgøres databasekompletheden mht. indberettede patienter samt
ikke udfyldte items (datakomplethed).

7. Auditmøde
•

Resultater fra journalscoring

•

Konsensusdrøftelse af datadefinitioner og inklusionskriterier

•

Databasekomplethed

•

Auditleder fremlægger resultater med fokus på items, hvor der er konstateret forskelle
i registreringerne. Der skal herefter blandt auditdeltagerne opnås konsensus om fortolkning af inklusionskriterier og datadefinitioner, i henhold til indikatorgruppens udmelding/retningslinier. Desuden gennemgås database- og datakompletheden for de
dataindberettende enheder (i pågældende region) og evt. kvalitetsforbedrende tiltag
drøftes.

8. Auditrapport
•

Auditleder udarbejder rapport på baggrund af den journalbaserede audit, konsensus
vedr. inklusionskriterier og datadefinitioner samt databasekomplethed og datakomplethed.

•

Rapport stiles til: relevant(e) ledelse(r), NIP-nøglepersoner, regionale kontaktperson,
indikatorgruppen v/ NIP-sekretariatet.
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Kapitel 9: Offentliggørelse
Resultater for de enkelte sygdomsområder offentliggøres én gang om året på sundhedsvæsenets
fælles portal, www.sundhed.dk.
Offentliggørelsen finder sted efter den nationale kliniske audit og de regionale audits således, at
der er foretaget en sundhedsfaglig vurdering og fortolkning af data, inden disse offentliggøres.
Resultaterne offentliggøres på henholdsvis landsniveau, med konklusioner og anbefalinger fra den
nationale auditgruppe (udgøres af indikatorgruppen for det pågældende sygdomsområde), og på
regions - og afdelingsniveau, med konklusioner og anbefalinger fra de regionale auditgrupper.
Forud for hver audit- og offentliggørelsesproces udarbejder NIP-sekretariatet i samarbejde med
den kliniske epidemiolog og indikatorgruppeformandskabet for det pågældende sygdomsområde
detaljerede tidsplaner, der nøje beskriver de enkelte faser i forløbet samt de fastlagte tidsfrister. I
bilag 1 beskrives en generel tidsplan for klinisk audit og offentliggørelse.
Tidsplanerne udsendes til de regionale kontaktpersoner med varsling om den kommende auditog offentliggørelsesproces.

9.1 Offentliggørelsesproces
Resultaterne offentliggøres på sundhed.dk i to versioner: en sundhedsfaglig version og en borgerversion.
Den sundhedsfaglige version svarer til henholdsvis den nationale auditrapport (ekskl. diverse supplerende analyser) og de regionale auditrapporter. Borgerversionen er en redigeret udgave af den
sundhedsfaglige version, hvor de sundhedsfaglige begreber og formuleringer er omformuleret, så
de kan forstås af offentligheden.
Desuden udarbejdes inden for hvert sygdomsområde specifikke beskrivelser af det pågældende
sygdomsområde, indikatorerne og en vejledning i, hvordan tabellerne/resultaterne skal læses.
Udarbejdelsen af den nationale borgerversion og de ovennævnte specifikke sygdomsbeskrivelser
foregår i et samarbejde mellem NIP-sekretariatet (projektleder), Danske Regioners formidlingsmedarbejdere, indikatorgruppens formandskab og den kliniske epidemiolog (evt. andre relevante
fagpersoner).
De regionale kontaktpersoner er i samarbejde med de regionale auditgrupper ansvarlige for at
udarbejde borgerversioner af den pågældende regions egne regions - og afdelingsresultater.
NIP-sekretariatet varetager det konkrete arbejde med at publicere såvel de nationale som de regionale resultater på www.sundhed.dk, herunder at udarbejde skabeloner og tjekke kvaliteten af
rapporterne, før de bliver offentliggjort.
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Bilag 1. Tidsplan for klinisk audit og offentliggørelse

UGE

AKTIVITET

Opgørelsesperiode: f.eks. d. 01/03-04 – 28/02-05
Sammenligningsperiode: foregående opgørelsesperiode
Skæringsdato for resultatopgørelse: d. 28/02-05 (sidste dato i opgørelsesperioden)
Skæringsdato for dataudtræk: d.14/03-05 (2 uger efter skæringsdato for resultatopgørelse)
3 – 4 måneder før skæringsdato for resultatopgørelse

Varsling af auditproces:
-

indikatorgruppen

-

regionale kontaktpersoner

Ugerne op til skæringsdato
for dataudtræk

De dataindberettende enheder vurderer databasekompletheden og foretager indberetning af evt. manglende patienter

Dagen før skæringsdato for
dataudtræk

Sidste frist for de dataindberettende enheder til at indberette evt. manglende patienter / overføre data fra anden klinisk database til NIPdatabasen (KMS)

0

Skæringsdato for dataudtræk (den kliniske epidemiolog/Kompetencecentret modtager dataudtræk fra KMS til analyse)

2

Regional tilbagemelding vedr. databasekompletheden for de dataindberettende enheder i de enkelte regioner

0-6

Udarbejdelse af skabelon for borgerversion af indikator- og standardbetegnelser (NIP-sekretariatet)

6

Den kliniske epidemiolog fremsender rapporter med resultater til NIPsekretariatet:
* NIP-sekretariatet foretager kontrol af konsistens mellem:
- antal patienter i rapporten og i NIP-databasen.
- anvendte beregningsgrundlag i relation til de enkelte indikatorer.
- antal patienter i regionale- og nationale rapporter.
* Indikatorgruppen modtager rapport med lands- og regions-/ afdelingsresultater
* Regionale kontaktpersoner modtager rapport med regions- / afdelingsresultater til videredistribution

6-7

Regionerne kan gå i gang med at afholde klinisk audit
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6-7

Forberedende møde til national audit mellem formandskab, epidemiolog,
NIP-sekretariatet

6–7

Formandskab udarbejder udkast til konklusioner og anbefalinger

7

National klinisk audit

9

National auditrapport godkendes af indikatorgruppen

9 - 12

Udarbejdelse af borgerversion til offentliggørelse

9

Rapport fra national klinisk audit udsendes til de regionale auditgrupper
Offentliggørelsesskabeloner fremsendes til de regionale kontaktpersoner

12

Sidste frist for regionernes fremsendelse af kommentarer til deres resultater mhp. offentliggørelsen

13

Offentliggørelse af nationale / regions- og afdelingsresultater med kommentarer fra indikatorgruppen / regionale auditgrupper
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Bilag 2. Notat vedr. håndtering af patienter med manglende data og dataindberettende enheder med få patientforløb i NIP
(Udarbejdet af Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Forskningscenter for
Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital og Udviklingsstaben, Forsknings- og MTV afdelingen
Odense Universitetshospital)
Ved rapportering af resultater fra NIP, herunder både tilbagemelding til de dataindberettende enheder og offentliggørelse til befolkningen, er det af afgørende betydning at modtagerne får et enkelt og retvisende billede af datavaliditeten med henblik på at kunne foretage en korrekt fortolkning af resultaterne. Det har endvidere vist sig vigtigt for formidlingen af resultater, at der anvendes de samme principper ved rapportering fra projektet på tværs af sygdomsområderne. Erfaringsmæssigt har særligt to aspekter i forbindelse med datavaliditeten tiltrukket sig opmærksomhed i projektet:
•
•

Håndtering af patienter med manglende data
Håndtering af dataindberettende enheder med få patientforløb

Dette notat beskriver de analyse– og rapporteringsprincipper som aktuelt anvendes i NIP i forbindelse med disse to aspekter.

Håndtering af patienter med manglende data
Indberettede patientforløb med manglende data/uoplyste datafelter indgår ikke i beregningerne
af indikatorværdier i NIP, dvs. disse patientforløb tælles ikke med i nævneren for den pågældende indikator. Indikatorværdierne omfatter således kun patientforløb, hvor der er registreret data
på de variable, som indgår i beregningen af den specifikke indikator. Ved denne fremgangsmåde
undgås, at der gøres antagelser om kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats blandt patienter
uden data.
Andelen af patienter med manglende data er dog en særdeles vigtig parameter at inddrage i fortolkningen af resultaterne. En høj andel af patienter med manglende data vil således altid medføre, at der skal udvises varsomhed ved fortolkningen af indikatorværdierne, idet resultaterne i sådanne tilfælde kun vil være baseret på en del af det samlede antal patienter, som har været indlagt på en given afdeling. Konklusioner vedr. kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats skal derfor
drages med stor forsigtighed. Dette aspekt er i NIP understreget ved at markere resultaterne fra
de sygehusejere/afdelingerne, hvor datakompletheden er under 80 %. Grænsen på 80 %’s komplethed er en internationalt gældende konvention til bedømmelse af validiteten af videnskabelige
studier, som anvendes af bl.a. British Medical Journal og ACP Journal Club.

Håndtering af dataindberettende enheder med få patientforløb
Offentliggørelse af indikatorværdier fra NIP til befolkningen har til formål at give befolkningen et
indblik i, hvor god undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering er på forskellige sygdomsområder. Det er dog problematisk at udtale sig om den generelle kvalitet, såfremt en dataindberettende enhed kun har et meget lille patientvolumen, idet resultaterne da vil være meget påvirkelige af tilfældig variation. Det er på denne baggrund anbefalingen fra de kliniske epidemiologer i
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NIP, at der ikke offentliggøres resultater fra dataindberettende enheder med meget få registrerede patientforløb, dvs. under 10. Grænsen er fastsat på basis af en konsensus mellem de kliniske
epidemiologer på baggrund af den ringe statistiske præcision, der kan opnås i analyser baseret
på mindre end 10 udfald.
Enheder med få patientforløb modtager som hidtil standardrapporter og indgår i den sundhedsfaglige version af de årlige auditrapporter, og disse enheder er således ikke udelukket fra deltagelse i NIP. I de sundhedsfaglige rapporter er det fremhævet, at resultaterne bør fortolkes med
varsomhed, såfremt analyser er baseret på mindre en 10 patientforløb.
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