SOMATISK SYGDOM
INDIKATORER FOR PAKKERNE

Indikatorer for somatisk sygdom-pakkerne

Procesindikatorer
Andel udskrivelser, hvor patienten har modtaget alle elementer i pakken
Livsstil og forebyggelse
Type

Procesindikator

Målsætning

Mindst 95 %

Nævnerdefinition Alle udskrivelser
Tællerdefinition

Antal udskrivelser, hvor patienten har modtaget begge elementer i pakken,
Livsstil og forebyggelse:
1. Systematisk screening for livsstilsfaktorer, herunder KRAM
2. Relevant opfølgning på screeningsresultat
a. I eget regi
b. I andet regi, med aktiv overlevering
I tilfælde, hvor patienten trods forsøg på at motivere ikke er interesseret i opfølgning, anses element 2 tillige for opfyldt. I tilfælde, hvor patienten er motiveret
for opfølgning, og hvor denne skal foregå i andet regi, anses element 2 kun
for opfyldt, hvis der er sket aktiv overlevering. Hvis det fremgår, at patienten
ikke har ønsket hjælp til opfølgningen anses aktiv overlevering opfyldt.

Datakilder

Lokal opgørelse

Dataindsamling
og -behandling

Data indsamles dagligt på afsnitsniveau og opgøres hver 14. dag. Er der
under 10 udskrivelser hver 14. dag opgøres data månedligt.

SPC diagram

Seriediagram

Andel patienter, som har modtaget alle elementer i pakken Somatisk
undersøgelse og opfølgning inden for et år (Indlagte)
Type

Procesindikator

Målsætning

Mindst 95 %

Nævnerdefinition Alle udskrivelser

Tællerdefinition

Antal udskrivelser i nævneren, hvor patienten har modtaget alle fire elementer
i pakken, somatisk undersøgelse og opfølgning inden for de seneste tolv
måneder før udskrivelsen uanset om dette er sket under anden, tidligere
indlæggelse eller ambulant:
1. Somatisk anamnese
2. Parakliniske undersøgelser
3. Fokuseret objektiv undersøgelse
4. Henvisning til yderligere udredning med aktiv overlevering
Alle patienter skal modtage elementerne 1-3. Element 4 anses for opfyldt,
hvis det tydeligt af journalen fremgår, at der ikke er behov for yderligere udredning, eller hvis det fremgår, på hvilket niveau yderligere udredning skal
foregå, og der er sket aktiv overlevering i forhold til den yderligere udredning.

Datakilder

Lokal opgørelse

Dataindsamling
og -behandling

Data indsamles dagligt på afsnitsniveau og opgøres hver 14. dag. Er der
under 10 udskrivelser hver 14. dag opgøres data månedligt.

SPC diagram

Seriediagram

Andel situationer hvor akutpakkens elementer er opfyldt
Type

Procesindikator

Målsætning

Mindst 95 %

Nævnerdefinition Alle indlæggelser og overflytninger
Tællerdefinition

Antal indlæggelser og overflytninger som opfylder begge elementer i
akutpakken:
1. Måling af vitale værdier ved indlæggelse, overflytning eller ændring i
tilstanden
2. Stillingtagen til fortsat observationsniveau

Datakilder

Lokal opgørelse

Dataindsamling
og -behandling

Data indsamles dagligt på afsnitsniveau og opgøres hver 14. dag. Er der under
10 situationer der opfatter akutpakken hver 14. dag opgøres data månedligt.

SPC diagram

Seriediagram

Ændret indikator for ambulente patienter (besøg)
Andel patienter, som har modtaget alle elementer i pakken Somatisk
undersøgelse og opfølgning inden for et år (Ambulante patienter)
Type

Procesindikator

Målsætning

Mindst 95 %

Nævnerdefinition Alle patienter tilknyttet ambulatoriet
Tællerdefinition

Antal patienter i nævneren, som har modtaget alle fire elementer i pakken,
somatisk undersøgelse og opfølgning inden for de seneste tolv måneder:
1.
2.
3.
4.

Somatisk anamnese
Parakliniske undersøgelser
Fokuseret objektiv undersøgelse
Henvisning til yderligere udredning med aktiv overlevering

Alle patienter skal modtage elementerne 1-3. Element 4 anses for opfyldt,
hvis det tydeligt af journalen fremgår, at der ikke er behov for yderligere udredning, eller hvis det fremgår, på hvilket niveau yderligere udredning skal
foregå (akut, pakkeforløb, elektivt), og der er sket aktiv overlevering i forhold
til den yderligere udredning.
Datakilder

Lokal opgørelse

Dataindsamling
og -behandling

Data indsamles og opgøres månedligt.

SPC diagram

P-diagram

Idet den samme patient vil kunne indgå i flere datapunkter, vil data for denne
indikator være autokorreleret. Data kan derfor ikke analyseres med seriediagrammer, men kræver anvendelse af kontroldiagrammer.

