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Til Forretningsudvalget 

Høringssvar i forhold til fastlæggelse af kongeindikatorer 

 

Sundhedsudvalget takker for muligheden for at kommentere på fastlæggelsen af kon-

geindikatorer. Kongeindikatorerne er en væsentlig del af regionens strategiprojekt om 

Fokus og forenkling, og vi betragter det derfor som væsentligt, at valget af kongeindi-

katorer på bedst mulig vis afspejler de politiske målsætninger, som regionsrådet ved-

tog i april 2014.  

 

For Sundhedsudvalget er kongeindikatorerne vedrørende Patientens situation styrer 

forløbet og Høj faglig kvalitet i særlig grad er relevante, og vi forholder os primært til 

dem. 

 

For begge målsætninger gælder, at det er usikkert, hvorvidt de foreslåede indikatorer 

er valide eller dækkende for det man ønsker at måle. Vi vil derfor med interesse følge 

udviklingen i indikatorerne og forventer, at man – når der er indhentet erfaringer med 

kongeindikatorerne – bl.a. forholder sig til spørgsmålet om validitet. 

 

Generelt set bemærkes det, at det er en særdeles svær opgave at pege på én kongeindi-

kator for en bred politisk målsætning, og at man risikerer at den valgte indikator bliver 

meget overordnet eller simplificeret. 

 

Patientens situation styrer forløbet 

Sundhedsudvalget bakker op om forslaget til kongeindikatoren ”Er du alt i alt tilfreds 

med indlæggelsens eller besøgets forløb?”  

 

Sundhedsudvalget drøftede derudover de to øvrige spørgsmål i den løbende tilfreds-

hedsmåling og bemærker at spørgsmålet: ”Var personalet venligt og imødekommen-

de” ikke er sigende i forhold til, om ens situation har været styrende for forløbet. Dette 

spørgsmål måler i højere grad på den strategiske indsats Ventet og velkommen. Derfor 

foreslår Sundhedsudvalget, at dette eller det andet supplerende spørgsmål erstattes af 

et spørgsmål som fx: ”Oplevede du, at personalet lyttede til dig og gav dig mulighed 

for at stille spørgsmål?” 

 



  Side2  

Høj faglig kvalitet 

Sundhedsudvalget er i relation til Høj faglig kvalitet bekymret for validiteten af de to 

valgte kongeindikatorer: Uventet død og Akutte genindlæggelser. Vi finder det uhen-

sigtsmæssigt, at regionen sætter lighedstegn mellem kvalitet og færre uventede døds-

fald. Kommunikationsmæssigt vil det være en udfordring at forsvare, at den højeste 

faglige kvalitet på regionens hospitaler er at ”undgå at patienterne dør”.  

 

Sundhedsudvalget finder, at den tidligere foreslåede kongeindikator baseret på de kli-

niske kvalitetsdatabaser kunne være et relevant alternativt mål for høj faglig kvalitet. 

Vi er indforstået med, at denne indikator er ung og endnu ikke valideret, men den fan-

ger i højere grad facetterne i klinisk kvalitet. Samtidig vil den være klinisk menings-

fuld at arbejde med i afdelingerne, der i forvejen er vant til at forholde sig til resulta-

terne fra de kliniske kvalitetsdatabaser.  

 

Uanset valget af kongeindikator er det vigtigt at monitoreringen af disse ikke medfører 

yderligere registreringspraksis for klinikerne. 

 

Vedrørende kongeindikatoren Akutte genindlæggelser ønsker Sundhedsudvalget på 

linje med Udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde at erstatte den med Fore-

byggelige genindlæggelser. Først og fremmest fordi denne indikator allerede indgår i 

monitoreringen ifm Sundhedsaftalen. Der er imidlertid forskel på hvordan der monito-

reres på genindlæggelser i henholdsvis somatikken og psykiatrien, hvilket der bør ta-

ges højde for.  

 

Sundhedsudvalget ser frem til at følge arbejdet med at realisere en høj faglig kvalitet i 

et sundhedsvæsen, hvor patientens situation styrer forløbet. Helt konkret vil vi løbende 

følge udviklingen i kongeindikatorerne (herunder validiteten) og understøtte indsatsen 

for en bedre indikator for Høj faglig kvalitet.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

På vegne af Sundhedsudvalget 

Karin Friis Bach 

Formand for Sundhedsudvalget 


