
Hvordan bruger vi sundhedsdata i klynge og praksis?

KiAP Inspirationsdage 26-27/10-2021
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Regionale konsulenter er vores bedste 
venner!

2



Data er kedeligt!
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Data er magt!
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Data skaber opmærksomhed!
Den gode historie om klynger
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Data skaber forandring
Den gode historie om almen praksis
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KiAP faciliterer kun statistiske data til klyngerne
▪ Ingen personhenførbare data.
▪Data på ydernummerniveau.
▪Kritisk masse.

Fra klyngen til praksis (drømmen)
▪Populationsoverblik
▪Søgemuligheder
▪Struktur

Dataunderstøttelse



Dataunderstøttelse til klyngemødet

Tre typer af dataunderstøttelse på klyngeniveau fra KiAP og regioner:

Kliniske målepunkter.

Variation – som afsæt til faglig 
drøftelse.

‘Gør det selv’ – spørgeskemafunktion 
til klyngens egne definerede projekter. 



Ordiprax+ som udgangspunkt
- antibiotika på klyngeniveau



Ordiprax+ som udgangspunkt
- antibiotika på klyngeniveau



Ordiprax+ som udgangspunkt
- antibiotika på praksisniveau



Forløbsplaner som udgangspunkt –
patientoverblik i praksis

https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/hjerte/patientliste.php


Forløbsplaner som udgangspunkt 
- klyngevisninger



Elektronisk kommunikation
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https://xd.adobe.com/view/aaffc1d1-911e-484b-9b21-6aa160d223ed-ffac/screen/4bf41fc6-e0e8-42d7-93a9-122e59b47f9c?fullscreen


Elektronisk kommunikation
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https://xd.adobe.com/view/aaffc1d1-911e-484b-9b21-6aa160d223ed-ffac/screen/4bf41fc6-e0e8-42d7-93a9-122e59b47f9c?fullscreen


RKKP indikatorer
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https://xd.adobe.com/view/2460c6a4-8d36-4fc8-9ffe-ba752bab43a8-7133/?fullscreen


RKKP indikatorer
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Lav dit eget spørgeskema
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https://presurvey.kiap.dk/


Lav dit eget spørgeskema

19



Lav dit eget spørgeskema
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Lav dit eget spørgeskema
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Lav dit eget spørgeskema
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Lav dit eget spørgeskema
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Lav dit eget spørgeskema
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Lav dit eget spørgeskema
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KiAP´s Klyngepakker
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Dataflow
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• Spørgeskema

• DataindsamlingFør
• Datavisning

• Indsigter

• Plan
Under

• Datavisning 

• Evaluering

• Opfølgning
Efter



2 og 2

• Har I selv nogle erfaringer fra klyngen?

• Er der nye indsigter I kan bruge i klyngen fremadrettet?
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Dataanvendelse i klinikken – hvorfor er det svært?
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Dataanvendelse i klinikken 
– hvorfor er det nemt?
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Dataanvendelse i klinikken -
Forløbsplaner
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Intervention 
KOL/Diabetes/Hjerte

Udvælge relevante 
patienter

Invitere relevante 
patienter

Ved næste 
intervention følge op 

på sidste

Undervise personale 
Nye indsigter



Forløbsplaner – kronikerhonorar og 
årskontrol
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https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/hjerte/patientliste.php


Forløbsplaner – KOL
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https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/kol/patientliste.php


Forløbsplaner – diabetes
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https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/diabetes/patientliste.php


Forløbsplaner – hjerte
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https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/hjerte/patientliste.php


Forløbsplaner – hjerte
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https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/hjerte/patientliste.php


Forløbsplaner – hjerte
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https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/hjerte/patientliste.php


Forløbsplaner – hjerte
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https://demo.forloebsplaner.dk/ForloebsPlan/projekter/flp/hjerte/patientliste.php


Ordiprax+ Afhængighedsskabende medicin
- på praksisniveau
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Ordiprax+ Sovemedicin
- på praksisniveau
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Ordiprax+ Antibiotika
- på praksisniveau
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Elektronisk kommunikation
- på praksisniveau
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https://xd.adobe.com/view/aaffc1d1-911e-484b-9b21-6aa160d223ed-ffac/?fullscreen


Elektronisk kommunikation
- på praksisniveau
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https://xd.adobe.com/view/aaffc1d1-911e-484b-9b21-6aa160d223ed-ffac/?fullscreen


Spørgsmål

• Har I selv nogle erfaringer fra egen praksis eller klynge 
som kolleger kan have glæde af ?

• Har I selv nogle erfaringer fra egen praksis eller klynge 
som KiAP kan gå videre med ?

• Er der nye indsigter I kan bruge i jeres praksis eller 
klynge fremadrettet?
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Formål med blok 2
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Formålet med blok 2 er at se hvor stor en andel af 
patienterne, der får den anbefalede behandling.  

• Er vi i mål?

• Hvilke udfordringer der er ved det?

• Hvad kan der gøres ved det?
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TAK FOR I DAG



Indhold fra din regionale kvalitetsenhed 
Efter frokost (14.00)
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• KAP-H: Inspiration og videndeling – det videre arbejde i klyngerne

Sal Skovbrynet

• SydKiP: Næste skridt i jeres klynge

SAL B

• KAP-S: Walk & Talk - Hvordan kommer vi godt videre i klyngearbejdet

Sal C

• Nord-KAP: Netværksmøde – Region Nordjylland

SAL D

• MidtKraft: Eftertanker på før, under og efter

SAL E


