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Høringssvar i forhold til fastlæggelse af kongeindikatorer 

 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde takker for muligheden for at kommentere på 

fastlæggelse af kongeindikatorer. Udvalget har valgt at fokusere på de kongeindikato-

rer, som skal afspejle fremgangen i de politiske målsætninger Patientens situation sty-

rer forløbet og Høj faglig kvalitet. 

 

Udvalgets drøftelse har taget afsæt i det generelle mål om, at det skal være fagligt me-

ningsfuldt at arbejde med kongeindikatoren i hele organisationen. Derudover skal 

kongeindikatoren være den bedst mulige pejling på, om organisationen arbejder i den 

rigtige retning mhp. at nå vores politiske mål. 

 

Patientens situation styrer forløbet 

Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kan bakke op om, at kongeindikatoren fast-

sættes til tilfredshedsspørgsmålet: Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøgets 

forløb?".  

 

Det bemærkes dog, at patientens oplevelse af at have fået omsorg i sit behandlingsfor-

løb ikke indfanges ved at stille dette spørgsmål. Det er derfor positivt og vigtigt, at de 

to supplerende spørgsmål indgår i driftsmålsstyringen:  

Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedr. din behand-

ling/undersøgelse? og  

Var personalet venligt og imødekommende? 

 

Høj faglig kvalitet 

Udvalget er bekymret for, om forslagene om genindlæggelser inden for 30 dage og 

uventede dødsfald er de rette mål for høj faglig kvalitet. 

 

Vedrørende forslaget om antal genindlæggelser inden for 30 dage, rejser der sig man-

ge spørgsmål; Kan det meningsfuldt afgøres, hvornår en genindlæggelse faktisk er ud-

tryk for god kvalitet, og hvornår den ikke er? I mange tilfælde vil en genindlæggelse 
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ikke være afstedkommet af hospitalets indsats, men måske i højere grad af primærsek-

torens indsats. Og endelig er det problematisk at sætte et fælles mål for det maksimale 

antal genindlæggelser for både somatikken og psykiatrien.  

 

Derfor forslår Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, at det undersøges, hvordan en 

kongeindikator om genindlæggelser kan konkretiseres til forebyggelige genindlæggel-

ser i tråd med dem, der på nationalt plan allerede måles på for patienter over 65 år med 

udvalgte diagnoser. Forebyggelige genindlæggelser indgår allerede som indikator i 

Sundhedsaftalen. 

 

Og der bør samtidig sættes et eget mål for genindlæggelser i psykiatrien. 

 

Udvalget ser endvidere frem til at følge udviklingen af en kongeindikator baseret på 

de kliniske kvalitetsdatabaser, da den kan vise sig at være et mere retvisende udtryk 

for høj faglig kvalitet og samtidig er den klinisk meningsfuld at arbejde med i hele den 

sundhedsfaglige organisation.  

 

Udvalget anmoder endvidere om, at det overvejes, om formuleringen af det politiske 

mål kan præciseres til, at der arbejdes for ensartet høj faglig kvalitet idet ensartet høj 

kvalitet er en målsætning i sundhedsaftalen. 

 


