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Formålet med sessionen

• Komme godt i gang med dataindsamlingen til 
tvangspakken



Antal episoder hvor en patient bæltefikseres 

Målsætning Halvering fra baseline (det seneste år).

Nævnerdefinition Ingen nævner.

Tællerdefinition Antal episoder hvor en patient bæltefikseres uanset varighed.

Andel af indlagte patienter der bæltefikseres

Målsætning Halvering fra baseline (det seneste år).

Nævnerdefinition Antal indlagte patienter.

Tællerdefinition Antal patienter, der mindst én gang har været bæltefikseret 
uanset varighed (unikke CPR-numre).

Resultatindikatorer



Andel afholdte sikkerhedsbriefinger
Målsætning >95%

Nævnerdefinition Antal vagter.
Tællerdefinition Antal afholdte sikkerhedsbriefinger.

Andel indlæggelser med systematisk vurdering af risiko for bæltefiksering
Målsætning >95%
Nævnerdefinition Antal indlæggelser. 
Tællerdefinition Antal indlæggelser, hvor patientens risiko for bæltefiksering 

blev systematisk vurderet

Procesindikatorer

Andel bæltefikseringer med efterfølgende gennemgang ved eksternt, 
tværfagligt team
Målsætning >95%

Nævnerdefinition Antal bæltefikseringer

Tællerdefinition Antal gennemgange ved eksternt, tværfagligt team



Dataindsamling til indikatorer

• … er også en proces
• Forskellige metoder kan afprøves med PDSA
• Kræver en operationel definition
• Kan kræve en kortfattet vejledning
• Bør ikke kun hvile på én person



• Procesdata indsamles dagligt evt. ved brug af 
stikprøver (3-5 tilfældigt udvalgte patienter)

• Dataindsamlingen er en integreret arbejdsgang

• Data opgøres ugentligt/månedligt i 
seriediagrammer

Dataindsamling til indikatorer….



Tidstro vs. Audit

• Tidstro: Opsamling af data i forbindelse med 
den kliniske proces

• kan være lettere
• giver mulighed for umiddelbart at rette en mangel
• kræver ofte at flere kan foretage indsamling

• Audit: Indsamling ved audit af journaler
• kan gøres, når som helst
• giver ikke mulighed for at forbedre behandlingen af den 

enkelte patient
• kommer ofte til at hvile på én person





Appreciation 
of a system 

Understanding 
Variation

Theory of 
Knowledge Psychology

Deming’s System of Profound Knowledge

Ref. Langley et al, 
2009



Forstå systemet – Data’s rejse
Andel indlæggelser med systematisk 
vurdering af risiko for bæltefiksering

Input:
Indlæggelse

Proces Output
Seriediagram

• Hvilke trin er der i 
processen?

• Hvilke personer er inddraget 
og hvornår?

• Hvilken viden er tilgængelig 
hvornår?



Variation og Datakvalitet
Data skal indsamles ens hen over tid
• Uafhængig af personen der indsamler data
• Uafhængig af tidspunkt for dataindsamlingen

Hvis indsamlingen af data varierer hen over tid, vil det være 
svært at bedømme hvorvidt ændringer i data skyldes 
forandringer i arbejdet eller inkonsistens i dataindsamlingen.



Forstå variationen i systemet
• Hvilke faktorer påvirker dataprocessen?
• Hvilke faktorer gør dataprocessen sårbar?

Indikatorformulering

Dataindsamling Dataanalyse

Fortolkning



Psykologi – den menneskelige 
faktor

Hvordan vil personalet reagere på dataindsamlingen?
Hvad kan være en menneskelig barrierer i processen?
Hvad kan være en menneskelig motivation i processen?



Viden gennem PDSAer
Hvordan tænker i dataindsamlingen?
Hvad skal I hjem og afprøve?
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