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Målet med den landsdækkende monitorering

Monitoreringen ventes at bidrage med et overordnet grundlag for 
planlægning af behandlings- og forebyggelsesindsatser i regioner og 
kommuner i form af en løbende udarbejdet karakteristik af målgrupper og 
ydelser baseret på nationale datakilder (fx månedlig eller kvartalsvis 
opdatering).

Derudover er der et generelt krav til regioner og kommuner om, at de 
foretager en opfølgning og evaluering af projekterne, der er finansieret af 
kronikerpuljemidler – om end det ikke er et specifikt krav, at der etableres 
en databaseret monitorering.

Der er tilsyneladende sammenfaldende statslige og regionale 
monitoreringsinitiativer, og derfor bør samarbejdsform og arbejdsdeling 
mellem Sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner afklares. Første skridt i 
afklaringen tages på dette møde. Dernæst behandles det i styregruppen den 
15. september.
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Status på udviklingen (1)

Sundhedsstyrelsen har igangsat en konceptuel beskrivelse af den 
landsdækkende monitorering jf. den overordnede projektbeskrivelse for den 
forstærkede indsats for kronisk syge. 

Konkret er der iværksat følgende, der skal gøres uanset samarbejdet og 
arbejdsdelingen:

Udarbejdelse af en overordnet definition af kronisk sygdom, som ventes 
færdiggjort i løbet af efteråret. Dette omfatter en ekstern 
orientering/høring.

Udarbejdelse af udkast til in- og eksklusionskriterier, der skal bruges til at 
afgrænse populationen med kronisk sygdom via forskellige registre 
(landspatientregistret, sygesikringsregisteret og lægemiddelregisteret). Der 
bliver foretaget testudtræk for at demonstrere, hvad datakilderne fanger 
hver især.
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Status på udviklingen (2)

Følgende sygdomsgrupper er 
udvalgt til første version, som kan 
præciseres og udvides i 
efterfølgende versioner:

Apopleksi
Diabetes
Iskæmisk hjertesygdom
Hjerteklapsygdom
Hjerteinsufficiens
Atrieflimren
Lungesygdom
Muskel-skelet sygdomme
Skizofreni
Depression
Demens

Forslag til indikatorer:
Demografisk karakteristik
Kontaktmønster
Morbiditets- og 
komorbiditetsmønster
Mortalitet under indlæggelsen og 
indenfor 30 dage efter udskrivelsen
Ressourcetræk i kommuner, 
praksis og sygehus
Komplikationer under indlæggelse
Genindlæggelsesfrekvens for 
relevante sygdomsgrupper, fordelt 
på enheder (bunden opgave)
Patienttilfredshed med 
samarbejdet og kommunikationen 
mellem sygehus, kommune og 
almen praksis om deres 
patientforløb i forbindelse med 
sygehuskontakt (bunden opgave)
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Forslag til samarbejde og arbejdsdeling (1)

Landsdækkende indikatorer og 
dataopgørelsesmetoder skal have bred 
anvendelighed og bør derfor udvikles i regi 
af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med 
regioner og kommuner.
Nogle af de øvrige indikatorer og 
opgørelsesmetoder kan have relevans 
udover den enkelte region og kommune og 
bør derfor udvikles med bred involvering.

Sundhedsstyrelsen 
udvikler landsdækkende 
indikatorer og 
dataopgørelsesmetoder. 
Regionerne udvikler 
øvrige indikatorer og 
opgørelsesmetoder 
specifikt til regionalt og 
kommunalt brug.

Udvikle indikatorer og 
dataopgørelses-
metoder

Algoritmen skal være ens for hele landet 
for at kunne opgøre data på landsplan og 
bør derfor udvikles i regi af 
Sundhedsstyrelsen i samarbejde med 
regioner og kommuner.
Borgere med kronisk sygdom ventes 
identificeret via LPR, lægemiddelregistret 
og sygesikringsregistret.

SundhedsstyrelsenUdvikle algoritme til 
identifikation af 
borgere med kronisk 
sygdom

BemærkningerTovholderMonitorerings-
relaterede opgaver
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Forslag til samarbejde og arbejdsdeling (2)

Eventuelt efter fælles udviklede 
metoder

Sundhedsstyrelsen og 
regionerne

Stille detaljerede data 
til rådighed for 
sygehuse, i kommuner 
og almen praksis

Sundhedsstyrelsens overordnede 
opgørelser forudsætter ensartet 
dataspecificering og 
registreringspraksis.
En bred anvendelse af 
regionernes/kommunernes detaljerede 
regions- og kommunespecifikke 
opgørelser forudsætter ligeledes 
ensartet dataspecificering og 
registreringspraksis.

Sundhedsstyrelsen 
udarbejder overordnede 
populationsbaserede 
opgørelser på lands-, 
regions- og kommunalt 
niveau.
Regionerne/kommunerne 
udarbejder detaljerede 
regions- og 
kommunespecifikke 
opgørelser.

Udarbejde 
overordnede 
populationsbaserede 
opgørelser af 
forekomsten af kronisk 
sygdom mv. til 
planlægningsbrug på
lands-, regionalt- og 
kommunalt niveau

BemærkningerTovholderMonitorerings-
relaterede opgaver


