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LIDT BAGGRUND FARSØ OG IDENTIFICERING AF POTENTIALER

SETTING

Aalborg University Hospital, Farsø

1200 hofte- og knæoperationer pr. år

4000 ambulante besøg

Hitrate er ca. 30 %

6 overlæger

4 afdelingslæger

Variabelt antal af studerende

ANDRE OPLYSNINGER OM FORLØB

Alle får en fysioterapeutisk undersøgelse efter 6 

uger. 

Det varierer hvor mange der indkaldes til  

årskontroller.

Hvad med de sidste 70%?



HVEM STYRER HVAD?

• Politisk niveau (økonomiaftaler, budgetforlig m.m.)

• Direktører  (oversættelse af politiske ambitioner og visioner til drift og udvikling)

• Centerchefer/klinikchefer (håndtering af den nære drift og udvikling)

• Sundhedsprofessionelle (træffer mange valg, hver evig eneste dag, som udgør produktionen)

• Patienterne (efterspørgsel baseret på oplysning)



HVAD ER VÆRDIBASERET STYRING OG HVAD VIL VI EGENTLIG?

Værdi =
𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒 /𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑚å𝑙

𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 • Identificering af outcomes for forløbet fremfor 

procesindikatorer i (enkelte dele af) 

behandlingen.

• Hvilke valg skal vi ændre, så vi får en produktion 

med fokus på outcomes?

• Anerkendelse af, at patienten kan vurdere 

effekten af behandlingen.

• Mere patientinddragelse.

• Bedre brug af den viden, som vi løbende 

indsamler via registreringer, kvalitetsudvikling, 

forskning m.m.

• Hensigtsmæssig brug af eksisterende 

ressourcer



HVORDAN KAN VI  SKABE VÆRDI FOR PATIENTEN OG KLINIKKEN

• Forventningsafstemning med patienten via dialogværktøj

• Omformning af komplekse data til brugbare informationer og beslutningsstøtte (skal 

patienten opereres) 

• Brug af PRO-data til visitationsstøtte (f.eks. fysioterapeut eller etårs kontrol)

• Faglig og datadrevet evidens for effekt af hofte og knæalloplastiker

• Udvikling af database, som skaber mulighed for opfølgning på subgrupper mhp. på at 

forbedre patientforløb



FRA PRÆDIKTIONSMODELLER TIL KLINISK BESLUTNINGSSTØTTE
T O  S P O R

Identificer og 
definer 

outcomes

Identificer og 
definer 

risikofaktorer

Etabler det 
nødvendige 

datagrundlag

Byg 
prædiktions-

modeller

Sæt 
modellerne i 

drift

Visualisering af 
prædiktions-

modeller

Handle på 
resultaterne i 

klinikken

SPOR 1: 

Udvikling af 

prædiktionsmodeller på 

forventet outcome

SPOR 2: 

Tidstro beslutningsstøtte til 

klinikken baseret på 

prædiktionsmodellerne



MÅLING AF OUTCOMES

Outcomes Indikator Relevante måletidspunkter 
efter operation

Livskvalitet EQ-5D-5L 1 år og 2 år

Funktionsniveau OHS/OKS 1 år og 2 år

Individuelle problemer PATOS 1 år og 2 år

Korttidskomplikationer Akut indlagt i mere end 24 timer 30 dage

Reoperation Diagnosekode 2 år

Arbejdsstatus Spørgsmål til 
patienter

DREAM

1 år og 2 år

Udvalgt af national ekspertgruppe omfattende klinikere fra de 5 regioner, repræsentanter fra de 

lægefaglige selskaber, sundhedsøkonomisk professorer og Gigtforeningen



• Baggrundsvariable og risikofaktorer 

kvalificeret sammen med ekspertgruppen

• Delphiproces



LØSNINGSARKITEKTUR

Brugervenlighed for patienter og klinikere

Fleksibilitet i forhold til udvidelse og justering

Tænk stort, men start fokuseret og udvid efter behov

Brug i videst muligt omfang eksisterende data og teknologi

Agilitet og samarbejde i udviklingsprocessen



ERVIN - FORVENTNINGSAFSTEMNING



PRÆDIKTION AF OUTCOMES – HVAD KAN JEG FORVENTE



GEVINSTER MED PRÆDIKTIONS- OG VISITATIONSMODELLER

På Kort Sigt

• Forventningsafstemning med 

patienten via dialogredskab

• Fælles beslutningstagning

• Opererer vi de rigtige?

• Får vi de rigtige ind til kontroller?

• Mulighed for hurtigt at få data til 

kvalitetsudvikling og forbedringer

På Lang Sigt

Kræver indsamling af PRO på de 

sidste 70% (de non-operative).

• Forbedret hitrate på hofte- og 

knæalloplastikker. 

• Analyse af, hvilke non-operative 

behandlinger der har mest effekt 

på bestemte patientgrupper. 

• Kvalitetsudvikling på forløb.



KONTAKTOPLYSNINGER

Klinikken

Poul Hedevang Christensen

Ledende overlæge, MPG

Klinisk Projektleder på værdibaseret styring

tlf: 25533783

Mail: pohc@rn.dk

eller

Mogens Berg Laursen

Overlæge, Lektor, Ph.d.

Ansvarlig for udvikling af PRO-data

tlf: 2094 6846

Mail: mogens.berg.Laursen@rn.dk

DJØF

Helene Hedensted Bjerregaard

Sundhedsøkonom

Projektleder på værdibaseret styring

tlf: 25275019

Mail: h.hedensted@rn.dk

eller

René Hauge Sørensen

Afdelingschef

KMD A/S

tlf: 22694771

Mail: res@kmd.dk
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TAK FOR NU


