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Valg af emner for de kommende lærings- og kvalitetsteam

940360

I efteråret 2016 inviterede Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams til at
indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams. Der var mange, som tog
imod opfordringen og vi modtog i alt 28 meget kvalificerede indstillinger fra
en bred vifte af faglige og lægevidenskabelige selskaber, styrelser,
organisationer, kvalitetsdatabaser, DMCG’er, kommuner, regioner m.v.
Vi vil gerne takke mange gange for jeres indstilling af emner til kommende
lærings- og kvalitetsteam!
Af hensyn til det ressourcetræk som et national lærings- og kvalitetsteam
udgør, bliver der igangsat to til tre nye lærings- og kvalitetsteam pr. år. Da der
var indkommet så mange relevante forslag til nye lærings- og kvalitetsteam,
valgte styregruppen emner for både 2017 og 2018.
De valgte emner er:
2017:
1. Den +65-årige patient med hoftenært lårbensbrud.
2. Tidlig opsporing af akut opstået kritisk sygdom hos indlagte
patienter over 16 år
3. ADHD – Udredning, behandling og tværsektorielle forløb
2018:
4. Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske
patienter
5. Type 1 diabetes hos børn og unge
I vurderingerne af indstillingerne er der særligt blevet lagt vægt på:
• Er der et nationalt kvalitetsproblem (variation og/eller manglende
opfyldelse af standard for kvalitet)?
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Vil en indsats på området forbedre resultatet for patienten og
patientens oplevelse af sundhedsvæsnet?
Findes der kliniske retningslinjer, standarder og en høj grad af faglig
enighed om, hvad der er ’best practise’ på området?
Er der en klar, afgrænset og begrænset problemstilling?
Er der data på området, som kan vise udvikling og forbedring?
Vil en indsats bidrage til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsnet – er
der mulighed for samarbejde på tværs af sektorer?
Relaterer indsatsen sig til de 8 nationale mål?
Er et lærings- og kvalitetsteam en velegnet metode til at løfte
kvaliteten på området?

Indstillingerne er forud for styregruppens endelige beslutning blevet
gennemgået og behandlet af en gruppe bestående af repræsentanter fra KL,
LVS –lægevidenskabelige selskaber, Danske Patienter, RKKP - Regionernes
Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, hospitalsledelser og Temagruppe for
kvalitet.
Det er styregruppens forhåbning, at der vil blive arbejdet videre med de
øvrige kvalitetsindsatser, som er blevet foreslået, i andre fora end lærings- og
kvalitetsteam.
Vi ser frem til at igangsætte arbejdet med at skabe kvalitetsforbedringer på de
nye områder i samarbejde med patienter, eksperter, klinikere og andre
medarbejdere i både kommuner og regioner.

Venlig hilsen

Erik Jylling
Formand for Styregruppen for lærings- og kvalitetsteam
Sundhedsdirektør
Danske Regioner

Læs mere om lærings- og kvalitetsteams på http://kvalitetsteams.dk/

