
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.23 Ekstraordinær indsats for at forbedre regionens 

indberetninger til de kliniske kvalitetsdatabaser 

Fremsat af: Administrationen 

Formål og indhold  

De kliniske kvalitetsdatabaser er et af regionens vigtigste værktøjer til at dokumentere 

kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og dermed grundlaget for at arbejde målrettet med 

udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden. 

 

Med Sundhedsplatformen (SP) var det forventningen, at data fra patientforløbene automatisk 

tilflød disse databaser, således at klinikerne kunne undgå at registrere data både i SP og i 

databasernes egne, separate indberetningssystemer. 

 

Denne integration har vist sig både meget teknisk udfordrende og ressourcekrævende. Derfor 

er kun et fåtal fuldt integreret. I 2018 forventes kun to yderligere integrationer. Det må 

forudses at arbejdet med at udvikle og implementere den automatiske integration vil strække 

sig over en længere årrække.  

 

Klinikerne skal derfor stadig indberette patientdata i separate systemer for langt de fleste 

kliniske kvalitetsdatabaser. Indberetning af alle relevante patienter i databaserne er et lovkrav. 

 

I SP oplever klinikerne at de mangler overblik over de data, de skal hente frem på den enkelte 

patient, - de kan være svære at finde, eller de eksisterer slet ikke. 

 

Der er derfor et stort behov for, at klinikernes arbejde med indberetning til databaserne lettes, 

således at de nødvendige data indarbejdes i Sundhedsplatformens workflow. Ved at registrere 

disse data i SP på det rigtige tidspunkt i patientforløbet, er det muligt hurtigt at genfinde data 

og trække dem ud til indtastning i det separate system.  

 

Denne tilpasning af SP kan foretages af en sundhedsfaglig medarbejder med 

kompetencer/uddannelse til at programmere i SP (en såkaldt ’klinisk bygger’). Organisatorisk 

forankres funktionen i hospitalernes kvalitetsenheder, og der sikres koordinering på tværs via 

eksisterende, samarbejdende netværk for klinisk kvalitet. 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Forslaget taler ind i den politiske målsætning om høj faglig kvalitet, og understreger de 

kliniske kvalitetsdatabaser som et betydningsfuldt værktøj til at dokumentere og udvikle 

faglig kvalitet og patientsikkerhed. 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk 3,0  3,0 3,0   

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes 

nye) 

Angiv antal 

5 5 5  

Samlet udgift 3,0  3,0 3,0  
 



Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


