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Kommissorium for projektspor om datadrevet kvalitetsudvikling

Cecilie Heerdegen Leth

Med baggrund i overenskomstaftalen af 14. september 2017 mellem PLO og
RLTN om etablering af Program for kvalitetsudvikling i almen praksis og de
deri beskrevne projektspor fastlægges hermed kommissorium for projektsporet om datadrevet kvalitetsudvikling.
Formål
Projektet har til formål at fastlægge rammerne for brug af data til kvalitetsudvikling i almen praksis samt etablering af et datagrundlag, som understøtter
klyngernes arbejde med kvalitet og dialogen med det øvrige sundhedsvæsen.
Opgaver
Der skal etableres et datagrundlag, som kan understøtte klyngernes arbejde
med kvalitetsudvikling og dialogen med det øvrige sundhedsvæsen- dette er
ét af de fem projektspor i Programmet.
Ifølge overenskomstaftalen skal datagrundlaget for kvalitetsudviklingen kunne
forbedre patientbehandlingen og datagrundlaget skal afspejle dette. Datagrundlaget skal på den ene side kunne understøtte den enkelte klynge og klinik i arbejdet med kvalitetsudvikling med udgangspunkt i egen patientpopulation og på den anden side give mulighed for, at der kan ske udveksling af informationer mellem klyngen og samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen. Endvidere fastslår overenskomstaftalen, at de juridiske forhold vedrørende behandling og udveksling af data skal kortlægges.
Datagrundlaget skal give mulighed for at lægerne kan forholde sig til både
egne og fælles kvalitetsdata og arbejde med benchmarking, hvor det giver
faglig mening.
Konkret betyder det, at arbejdsgruppen vil have følgende overordnede fokusområder:
Data generelt
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Kortlægge hvilke relevante data, der findes i Sundhedsdatastyrelsen,
RKKP, regionerne, lægernes egne systemer, kommuner mv., herunder
tilgængeligheden af disse.
Afdække udenlandske erfaringer med klyngers adgang til, og anvendelse af, diverse datakilder med henblik på at inddrage erfaringerne i
gruppens arbejde.
Afdække hvordan data bedst præsenteres og gøres operationelle i
klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling. Data skal opleves som relevante for kvalitetsarbejdet i klyngerne og hos den enkelte læge.

Når arbejdsgruppen har afdækket mulige datagrundlag til kvalitetsarbejdet i klyngerne bør det juridiske grundlag for disse datasæt/grundlag afklares.

Teknik
- Med afsæt i arbejdsgruppens forslag om nogle mulige datagrundlag
skal der ske en afdækning af de tekniske muligheder/barrierer for at
gøre brug af disse data til kvalitetsudvikling i klyngerne, herunder
hvordan det teknisk vil kunne lade sig gøre at opstille ”datatræk” på
klyngeniveau.
- Afdække de tekniske muligheder/barrierer for udveksling af data mellem klyngerne og det øvrige sundhedsvæsen.
- Afgive anbefalinger vedr. behov for tekniske løsninger eller ændringer
til eksisterende tekniske løsninger i relation til ovenstående.
I første omgang vil det være hensigtsmæssigt, at arbejdsgruppen fokuserer på
2-3 datakilder, hvor det forventeligt vil være relativt enkelt at udvikle dataudtræk til klyngerne, og samtidig i et parallelt spor fokusere på øvrige datakilder,
herunder datagrundlag, der kræver nærmere teknisk og juridisk afdækning.
Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen er sammensat under hensyn til at sikre den relevante faglige
og praksisnære indsigt i datadrevet kvalitetsudvikling.
I arbejdsgruppen skal der repræsenteres en bred viden om, hvordan sundhedsdata konkret kan bringes i meningsfuld anvendelse i en klinisk hverdag.
Der skal være en fundamental teknisk forståelse af hvilke teknologier, der
eksisterer til strukturering og deling af relevante sundhedsdata mellem behandlere, og hvordan det praktisk kan gøres i de eksisterende praksissystemer. Det er derfor afgørende, at de udpegede repræsentanter har et indgående kendskab til sundhedsdata på et teknisk og/eller et operationelt niveau.
Arbejdsgruppen består af 9 medlemmer, hvor:
- Programsekretariatet varetager formandsskabet
2

-

PLO udpeger 3 repræsentanter fx systemhusene
Danske Regioner udpeger 3 repræsentanter, fx RKKP
KL udpeger 1 repræsentant
MedCom udpeger 1 repræsentant

Arbejdsgruppen sikrer som led i afdækningen af mulige datagrundlag en vurdering af eventuelle juridiske problemstillinger forbundet med de konkrete
datasæt.
Sundheds- og Ældreministeriet samt de regionale KEU-enheder skal inddrages
i arbejdet, og herudover kan arbejdsgruppen ved behov invitere relevante
faglige interessenter til at deltage i arbejdet. Arbejdsgruppen kan desuden
anmode programsekretariatet om, at der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper til
undersøgelse af særlige problemstillinger, indhentes eksterne vurderinger mv.
Arbejdsgruppen betjenes af Programsekretariatet, der ligeledes har formandskabet og vil deltage aktivt i gruppens arbejde og drøftelser. (Arbejdsgruppen
sekretariatsbetjenes dog af Danske Regioner og PLO i fællesskab, indtil bemandingen i Programsekretariatet er endeligt på plads). Sekretariaterne fra
henholdsvis PLO og Danske Regioner kan deltage efter behov.
Styregruppen kan løbende bede arbejdsgruppen om input og leverancer på
konkrete problemstillinger og opgaver. Status på arbejdsgruppens overvejelser om mulige datagrundlag bør løbende forelægges i styregruppen. Det er
styregruppen, der godkender leverancer mv. fra arbejdsgruppen.

Tidsplan og leverancer
Kommissorium for arbejdsgruppen forventes endeligt godkendt af styregruppen i skriftlig høring efter styregruppemødet den 19. april 2018, hvorefter
bestyrelsen modtager det til orientering.
Herefter nedsættes arbejdsgruppen med henblik på afholdelse af første møde
snarest muligt.
Arbejdsgruppen forventes at fastlægge en leveranceplan for projektet, som
forelægges styregruppen til orientering.
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