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Høringssvar i forhold til fastlæggelse af kongeindikatorer 

 

 

 

It- og afbureaukratiseringsudvalget takker for muligheden for at kommentere på for-

slag til opdatering af kongeindikatorer.  

 

Der er i henhold til styrelsesvedtægten ingen af kongeindikatorerne, som ligger inden-

for It- og afbureaukratiseringsudvalgets politikformulerende område, hvorfor udvalget 

som enhed kun har begrænsede kommentarer til sagen. Der er imidlertid flere af ud-

valgets medlemmer, som kun sidder i dette udvalg, og derfor ønsker at kommentere 

individuelt på sagerne. 

 

Udvalgets bemærkninger 

Udvalget har som generel bemærkning til sagen, at der bør stræbes efter at tage ud-

gangspunkt i data, som allerede eksisterer, således at unødigt bureaukrati undgås.  

 

I forhold til kongeindikatoren for ”Høj faglig kvalitet” bemærker udvalget, at det er 

vigtigt, at skiftet til ”kliniske kvalitetsdatabaser” ikke medfører et registreringspres, 

som er skævvredet i forhold til den kliniske hverdag. Kerneydelsen – patientbehand-

ling - bør fortsat have højeste prioritet. 

 

 

Individuelle bemærkninger 

 

Lise Müller ønsker at udtrykke særskilt bekymring for om valget af de ”kliniske kvali-

tetsdatabaser” som indikator for ”Høj faglig kvalitet” vil betyde, at registreringer får 

forrang for patientbehandling. Hun finder det væsentligt, at det altid er patientens situ-

ation, der styrer forløbet. 

 

Karsten Skawbo-Jensen bemærker hertil, at udviklingen af kvaliteten i sundhedsvæse-

net er vigtig, og at det i denne sammenhæng er et stort fremskridt, at man overgår til at 

anvende ”kliniske kvalitetsdatabaser” som indikator for ”Høj faglig kvalitet”.  

 



   Side 2  

 

Pia Illum bemærker i denne sammenhæng, at det er vigtigt at de data, der anvendes er 

tidstro, for derved at sikre, at data er valide og for at undgå dobbelt registrering og 

samtidig sikre, at registrering bliver medregnet i den faktiske arbejdstid og således sik-

re det rette udstyr på rette sted. Dog understreger hun, at kerneydelsen til enhver tid 

går forud for registrering. 

 

Randi Mondorf tilføjer til drøftelsen, at det må være en ledelsesmæssig opgave at sik-

re, at registreringerne gøres meningsfulde for medarbejderne, herunder også i forhold 

til at afklare og synliggøre, hvornår det tidsmæssigt giver mening at foretage dem. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

It- og afbureaukratiseringsudvalget 


