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Kommissorium for projektspor om indikatorer for almen praksis

Cecilie Heerdegen Leth

Med baggrund i overenskomstaftale 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 udvikling af indikatorer for almen medicin.
Formål
Arbejdsgruppen har til formål at etablere kvalitetsindikatorer med afsæt i de 8
nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet samt almen medicins faglighed
som grundlag for databaseret kvalitetsarbejde i almen praksis.
Baggrund
Med henblik på at sikre at Programmet bidrager til udviklingen af indikatorer
for almen praksis i relation til de 8 nationale mål i regi af Sundheds- og Ældreministeriet allerede i foråret 2018, blev der primo 2018 nedsat en hurtigt
arbejdende arbejdsgruppe vedr. indikatorer for almen praksis. Arbejdsgruppen udarbejdede et oplæg til Programmets styregruppe og bestyrelse med
fokus på tre spor:
1) Indikatorer, der på kort sigt kan indgå i de nationale mål
2) Indikatorer, hvor almen praksis rolle synliggøres
3) Udvikling af nye indikatorer for almen praksis
De indikatorer, arbejdsgruppen placerede under 1) omhandlede medicinområdet. Efter behandling i Programmets styregruppe og bestyrelse er der valgt
følgende indikatorer, som er oversendt til Sundheds- og Ældreministeriet:
- Indløsning af recepter for antibiotika
- Psykofarmaka til ældre
I kommissorium for den første arbejdsgruppe er det beskrevet, at der efterfølgende vil skulle nedsættes en ny arbejdsgruppe med henblik på at fortsætte arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer for almen praksis.
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Opgave
Arbejdsgruppen har til opgave at etablere kvalitetsindikatorer med afsæt i de
8 nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet samt almen medicinsk faglighed som grundlag for databaseret kvalitetsarbejde i almen praksis. Indikatorerne skal belyse de mange aspekter, der er i arbejdet med patientbehandlingen i almen praksis.
Konkret vil arbejdsgruppen skulle udvikle indikatorer for almen praksis, herunder arbejde på at anvise mulige datagrundlag samt bidrage til udvikling
heraf i samarbejde med andre relevante sundhedsaktører. Arbejdsgruppen
bør inddrage udenlandske erfaringer, hvor dette er relevant. Som del af arbejdet med udvikling af indikatorer kan arbejdsgruppen også komme med
forslag til områder/indsatser, hvor klyngerne selv kan udarbejde (egne) indikatorer som led i kvalitetsarbejdet.
Arbejdsgruppen skal inddrage den indhøstede viden og erfaringer samt anbefalingerne fra arbejdet med almen medicinske indikatorer i den tidligere nedsatte arbejdsgruppe jf. ovenfor.
Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen er sammensat under hensyn til, at arbejdsgruppen skal belyse
og inddrage de mange aspekter af arbejdet i almen medicin. Der skal sikres
faglig repræsentation fra almen praksis, herunder repræsentanter, som har
indsigt i den kliniske hverdag og repræsentanter, som kan bidrage med konkrete-bud på relevante og praksisnære indikatorer, eksempelvis fra forskningsverdenen.
Arbejdsgruppen består af 10 medlemmer, hvor:
- Programsekretariatet varetager formandskabet
- PLO udpeger 4 repræsentanter, fx DSAM
- Danske Regioner udpeger 3 repræsentanter, fx RKKP
- KL udpeger 1 repræsentant
- Der udpeges en patientrepræsentant
Arbejdsgruppen kan inddrage relevante faglige interessenter til at belyse mere tekniske og faglige behov, fx fra Sundheds- og Ældreministeriet eller Sundhedsdatastyrelsen. Arbejdsgruppen kan herudover 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 i arbejdsgruppen og vil deltage aktivt i gruppens arbejde og drøftelser.
(Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Danske Regioner og PLO i fællesskab,
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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 indikatorer forelægges løbende styregruppen. Det er styregruppen, der godkender leverancer mv. fra arbejdsgruppen, herunder tager
stilling til hvilke indikatorer, der skal arbejdes videre med.
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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