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Indledning
I sikre hænder er et projekt, som har til formål at vise, at det er muligt med en målrettet indsats at reducere 
unødige skader på borgere i primærsektoren. 

Den overordnede målsætning er at øge patientsikkerhedskulturen i kommunerne samt at sikre, at den rette 
borger får den rette pleje og behandling til rette tid. 

For at nå disse mål skal projektkommunerne implementere 4 kliniske ”pakker” samt henholdsvis en ledelses- 
og en borger/pårørende ”pakke”, som hver for sig bidrager til det samlede mål om at øge patientsikker-
hedskulturen og reducere antallet af skader. 

For hver pakke er der udarbejdet en eller flere resultatindikatorer til at dokumentere, at implementeringen har 
den ønskede virkning på borgerne. Derudover er der til hver pakke udarbejdet en eller flere procesindikatorer  
til løbende at måle pakkens implementeringsgrad.  

Proces- og resultatindikatorerne vil blive udarbejdet løbende, som pakkerne udvikles. Tilpasninger af de  
definerede indikatorer kan forekomme undervejs i projektet.

Mål og indikatorer
I dette dokument beskrives mål og indikatorer for I sikre hænder såvel på resultatniveau som på procesniveau. 
Dokumentet vil blive opdateret løbende; således vil afsnit, der i den foreliggende version har karakter af diskus-
sion af mulige mål og indikatorer, blive ændret efterhånden som mål og indikatorer lægges fast. Der vil ved  
fastsættelsen af målene som et gennemgående princip blive anvendt pilotmålinger. Disse har til formål at sikre, 
at det er det rigtige, man måler på, og at målene er både ambitiøse og realiserbare. Det er vigtigt i forbedrings-
arbejde, at målet er tilstrækkeligt svært at nå, så man bliver nødt til at ændre sin arbejdsgang og ikke kan nøjes 
med i en periode at anstrenge sig ekstra.  

Mål og indikatorer godkendes af styregruppen efter indstilling fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.  

På pilotenhederne skal alle mål være opnået ved afslutningen af projektet den 31. december 2016. For indsats-
områderne vil målene blive opnået løbende, da pakkerne introduceres enkeltvis mellem arbejdsperioderne.  
Målene skal som minimum være nået på pilotenhederne; for de tidligste indsatser vil der være en forventning  
om, at målene også kan nås på andre enheder i kommunen, hvor der er opskaleret til.

Definitioner
Mål 
En kvantitativ og tidsmæssig angivelse af, hvad der ønskes opnået.
F.eks. at antallet af tryksår pr. december 2016 er reduceret til nul eller til 300 dage mellem seneste opstået 
tryksår.

Indikator
En indikator er en (oftest) kvantitativ måleenhed som indikerer, hvorvidt de forventede resultater er opnået 
 (resultatindikator), hvorvidt de beskrevne processer er gennemført (procesindikator), eller hvorvidt der har 
været uønskede effekter (ulempeindikator). En indikator skal – i modsætning til et mål – være operationelt 
defineret. 
F.eks. andelen af borgere hvor HUSK gennemføres.
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Målestrategi
Fremgang i forbedringsarbejdet monitoreres kontinuerligt ved brug af tidstro og lokale dataopgørelser, så man 
har mulighed for hele tiden at justere sine processer for at opnå den ønskede kvalitet. I projektet arbejdes 
der således ikke kun med før- og eftermålinger, da dette ikke vil give samme muligheder for at følge og lære af 
processen 

Statistisk analyse foretages med serie- eller kontroldiagrammer, hvor data fra hver indikator plottes løbende i 
projektet.  

Om der opnås forbedringer, afgøres i forhold til en baseline. En baseline er indikatorens niveau i perioden før 
eller umiddelbart efter projektstart. Baselinen fastsættes så vidt muligt på baggrund af mindst 12, helst 20 
eller flere, på hinanden følgende målepunkter, som kun udviser tilfældig variation. For at kunne sammenligne 
baseline med data i projektperioden er det en forudsætning, at data indsamles på samme måde og på samme 
niveau i løbet af projektet.

Overordnede mål for projektet
•	 Etablering	af	en	varig	platform	for	forbedringsarbejde	

•	 Reducere	antallet	af	nyopståede	tryksår	med	75%

•	 Reducere	antallet	af	alvorlige	medicineringsfejl	som	kræver	læge	kontakt	med	50%

•	 Reducere	antallet	af	fald/skader	som	kræver	lægekontakt	med	50%

•	 Reducere	antallet	af	Infektioner:

•	 KAD	relateret	urinvejsinfektioner	med	50%

•	 Tandkødsblødning	med	50%

•	 Pneumoni	med	25%	

Mål og indikatorer
Etablering af en varig platform for forbedringsarbejde

•	 Forbedret	petientsikkerhedskultur

•	 Graden	af	fastholdelse	af	opnåede	resultater

•	 Graden	af	spredning	til	enheder	i	kommunen

•	 Personalet	og	ledelsen	kan	anvende	projektets	forbedringsværktøjer

•	 Diskussion	af	spredningsplan
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Tryksår
Definition:	Tryksår	er	læsioner	af	hud	og	underliggende	væv	forårsaget	af	iskæmisk	nekrose	på	grund	af	 
længerevarende,	uaflastet	tryk	eller	vævsforskydning.	Tryksår	inddeles	i	kategorierne:

Kategori 1: 
Rødmen	på	huden,	som	ikke	forsvinder	ved	fingertryk	

Kategori 2: 
Skader på de øverste hudlag med vabeldannelse, som kan gå over i sår

Kategori 3: 
Sår, der omfatter alle hudlag

Kategori 4: 
Sår, der går ned til underliggende knogle med tab af alle vævslag.

Enhedsniveau:

Dage mellem nyopståede tryksår kategori 1

Type Resultatindikator

Målsætning 300 dage

Tællerdefinition Dage mellem de to seneste opståede tryksår, kategori 1 

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren opgøres dagligt. På enhedsniveau 
 registreres dato hver gang der forekommer et tryksår kategori 1, og antallet dage siden 
forrige tryksår udregnes. Opgørelsen sker på enhedsniveau dvs. der tælles blandt alle 
 patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er 
muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måle-
perioden)

SPC diagram Seriediagram eller T-diagram

Dage mellem nyopståede tryksår kategori 2-4

Type Resultatindikator

Målsætning 300 dage

Tællerdefinition Dage mellem de to seneste opståede tryksår kategori 2-4  

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Data indsamles dagligt på enhedsniveau, indikatoren opgøres dagligt. På enhedsniveau 
registreres dato hver gang, der forekommer et tryksår kategori 2-4, og antallet dage siden 
forrige tryksår udregnes. Opgørelsen sker på enhedsniveau dvs. der tælles blandt alle 
patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er 
muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måle-
perioden)

SPC diagram Seriediagram eller T-diagram

→
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Enhedsniveau:

Andelen af patienter som vurderes og revurderes for tryksårsrisiko

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95	%

Nævnerdefinition 
Summen af

•	 Antal	patienter	som	er	visiteret	eller	nyhenvist
•	 Antal	patienter	som	er	udskrevet	fra	sygehuset
•	 Antal	patienter	der	har	haft	akutsygdom
•	 Antal	patienter	med	ændret	ernæringstilstand
•	 Antal	patienter	med	ændring	i	funktionsniveau

Tællerdefinition Antal	patienter	der	vurderes	eller	revurderes	for	tryksårsrisiko	ved	fx.	Barden	score	

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling 
og -behandling

Data indsamles dagligt på enhedsniveau.
Hvordan patienter tæller afhænger af den tidsgrænse, der er sat for vurdering/revurdering 
lokalt. Eks. Hvis tidsgrænsen er 48 timer, så skal patienter, der er udskrevet søndag,  
(nævneren) vurderes inden tirsdag (tæller). Det er dato for opfyldelse af nævnerdefinitionen, 
der afgør tidspunkt for dataindsamling. 
Data opgøres ugentligt eller månedlig således, at der indgår mindst 10 og helst 20 – 40 
indlæggelser i nævneren

SPC diagram Seriediagram

Andelen af patienter, hvor HUSK gennemføres

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95	%

Nævnerdefinition Antal	situationer	hvor	patienter	i	tryksårsrisiko	bør	HUSK’es

Tællerdefinition Antal	situationer	hvor	patienter	i	tryksårsrisiko	har	modtaget	alle	elementer	i	HUSK

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling 
og -behandling

Data indsamles dagligt på enhedsniveau. Opgørelsen sker på enhedsniveau dvs. der tælles 
blandt alle patienter, der er tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette 
ikke er muligt, noteres det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af 
måleperioden)

SPC diagram Seriediagram
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Enhedsniveau:

Dage siden sidste medicineringsfejl som har krævet lægekontakt

Type Resultatindikator

Målsætning 300 dage 

Tællerdefinition Dage mellem de to seneste alvorlige medicineringsfejl hvor lægekontakt har  
været påkrævet

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling 
og -behandling

Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet 
enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som 
en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der 
optræder en medicineringsfejl, og læge kontaktes, noteres datoen og antallet af dage siden 
seneste tilfælde udregnes.  

SPC diagram Seriediagram eller T-diagram

Udskrivelser imellem at en patient ikke har fået foretaget medicinafstemning inden for 24 timer  
efter udskrivelsen

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	20	udskrivninger	imellem	~	95%

Tællerdefinition Udskrivelser imellem at patienter der er udskrevet fra sygehuset, ikke har fået foretaget 
medicinafstemning inden for 24 timer efter udskrivelsen

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling 
og -behandling

Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som 
en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der 
optræder en udskrivelse, noteres det hvorvidt vedkommende har fået foretaget medicin-
afstemning indenfor 24 timer

SPC diagram Seriediagram	eller	G-diagram

Medicineringsfejl 
Definition: ”En utilsigtet hændelse med medicin er en kendt eller ukendt hændelse eller fejl, der sker i 
 forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed eller i forbindelse med forsyning af og information om medicin. 
Den utilsigtede hændelse er defineret ved at være til skade eller at kunne have været til skade for en patient 
og	skyldes	ikke	patientens	sygdom”	(Kilde:	Sundhedsstyrelsen).	 

Der skelnes mellem utilsigtede hændelser og bivirkninger. 

→
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Enhedsniveau:

Andelen af patienter der har fået screenet deres medicinliste ved en STOP liste

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95	%

Nævnerdefinition Antal	patienter	der	har	en	medicinliste

Tællerdefinition Antallet	af	patienter	der	har	fået	screenet	deres	medicinliste	ved	STOP	listen	inden	for		den	
sidste måned, eller som har været visiteret til medicinydelse inden for den sidste  måned. 

Datakilder Lokal opgørelse. 

Dataindsamling og -behandling Data indsamles månedligt på enhedsniveau 

SPC diagram Seriediagram

Pilotmålinger Der er behov for afprøvning af indikatoren i pilotmålinger

Andelen af dispenseringer, hvor Tjeklisten for sikker medicindispensering bliver anvendt

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95	%

Nævnerdefinition Antal	dispenseringer	

Tællerdefinition Antallet	af	dispenseringer	hvor	tjeklisten	for	sikker	medicindispensering	blev	anvendt.	

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Data indsamles på enhedsniveau. Indikatoren opgøres ugentligt eller hver 14 dag, afhængig 
af hvor hyppigt der dispenseres medicin.
Hvis det totale antal dispenseringer på enheden er kendt, indgår alle dispenseringer i 
nævneren, også selvom der kun testes på enkelte beboere (dette er at foretrække). Hvis det 
totale antal dispenseringer ikke er kendt, kan man vælge kun at måle blandt de beboere, 
der testes på – dette skal dog tydeliggøres ved opgørelsen som en annotation, og det skal 
noteres, hvordan antallet af dispenseringer, der bliver målt på, ændrer sig i løbet af måle-
perioden.

SPC diagram Seriediagram

Andelen af administrationer, hvor Tjeklisten for sikker medicinadministration blev anvendt

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95	%

Nævnerdefinition Antal	patienter	der	får	medicinadministrationsydelse

Tællerdefinition
Antallet	af	administrationer	hvor	tjeklisten	for	sikker	medicinadministration	blev	anvendt	

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Data indsamles dagligt på enhedsniveau. Indikatoren opgøres ugentligt.
Hvis det totale antal administrationer på enheden er kendt, indgår alle administrationer i 
nævneren, også selvom der kun testes på enkelte beboere (dette er at foretrække). Hvis det 
totale antal administrationer ikke er kendt, kan man vælge kun at måle blandt de beboere,   
der testes på – dette skal dog tydeliggøres ved opgørelsen som en annotation, og det skal 
noteres hvordan antallet af administrationer, der bliver målt på, ændrer sig i løbet af måle-
perioden.
Data kan indsamles ved brug af en daglig stikprøve. En stikprøve tages ved at udtrække  
et tilfældigt antal blandt alle af enhedens administrationer. Som udgangspunkt skal en 
stikprøve indeholde mindst 5 tilfældige administrationer fra dagen i forvejen – således at 
der på en uge indgår mindst 35 administrationer i nævneren

SPC diagram Seriediagram
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Fald
Fald	er	en	hyppig	forekommende	hændelse.	Fald	defineres	som:	”En	begivenhed	som	betyder,	at	en	person,	
uden at ville det, pludselig befinder sig på jorden eller andet lavere niveau”

Enhedsniveau:

Antal fald

Type Resultatindikator

Målsætning Mindst	50%	reduktion

Tællerdefinition Antal	registrerede	fald	på	en	måned	hos	beboere,	der	er	tilknyttet	plejeenheden

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling og –behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en  
annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden).  Data om antal  
beboere tilknyttet plejeenheden indsamles tidstro. Data opgøres månedligt

SPC diagram Seriediagram/C-diagram

Antal dage mellem fald 

Type Resultatindikator

Målsætning Fordobling	af	dage	mellem	fald	~	50%	reduktion

Tællerdefinition Dage mellem seneste to fald

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling og -behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Data indsamles dag-
ligt på enhedsniveau og opgøres dagligt. Hver gang, der sker et fald, registreres datoen, og 
antallet dage siden forrige fald udregnes.

SPC diagram Seriediagram/T-diagram

Andel fald, hvor der er foretaget initial risikovurdering af borgeren inden for 24 timer efter faldet 

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95%

Nævnerdefinition Antal	fald	

Tællerdefinition Antal	fald	hvor	der	er	foretaget	initial	risikovurdering	af	borgeren	inden	for	24	timer	efter	
faldet

Datakilder Lokal dataopgørelse

Dataindsamling og -behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Ved hvert fald  
registreres tidspunkt for faldet samt tidspunkt for initiale risikovurdering, og det  
bestemmes, hvorvidt der er gået 24 timer siden faldet.
Data opgøres månedligt

SPC diagram Seriediagram

→
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Enhedsniveau:

Antal fald imellem, at der ikke er lavet initial risikovurdering af borgeren indenfor 24 timer efter faldet

Type Procesindikator
(Anvendes	på	enheder	med	færre	end	10	fald	om	måneden)

Målsætning Mindst	20	fald	imellem	~	95%

Tællerdefinition Antal	fald	siden,	at	der	ikke er foretaget initial risikovurdering af borgeren inden for  
24 timer efter faldet.

Datakilder Lokal dataopgørelse

Dataindsamling og -behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden).

Hver gang der optræder et fald, noteres det, hvorvidt der er blevet foretaget initial  
risikovurdering af borgeren indenfor 24 timer efter faldet.

Ved hvert fald, uden efterfølgende risikovurdering, beregnes det, hvor mange fald der er 
gået siden sidste fald uden efterfølgende risikovurdering. 

Data opgøres hver gang, der ikke er lavet initial risikovurdering til tiden.

SPC diagram Seriediagram

Andel fald, hvor der er foretaget faldudredning af borgeren indenfor 7 dage efter faldet

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95%

Nævnerdefinition Antal	fald,	hvor	der	efterfølgende	bør	laves	faldudredning	af	borgeren

Undtagelser	for	faldudredning	er:

1) Borgeren har frabedt sig faldudredning efter faldet

2) Der foreligger en aktiv handleplan fra et tidligere fald

3) Faldet	sker	indenfor	7	dage	efter	et	tidligere	fald	af	samme	borger
4) Borgeren indlægges umiddelbart efter faldet

Tællerdefinition Antal	fald	(der	opfylder	nævnerdefinitionen),	hvor	der	er	lavet	faldudredning	inden	for	 
7	dage	efter	faldet.	

Datakilder Lokal dataopgørelse

Dataindsamling og -behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden).

Hver gang der sker et fald, som opfylder nævnerdefinitionen, registreres tidspunkt for fal-
det	samt	tidspunkt	for	faldudredning,	og	det	bestemmes,	hvorvidt	der	er	gået	7	dage	siden	
faldet.

Data opgøres månedligt

SPC diagram Seriediagram

→
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Enhedsniveau:

Antal fald imellem, at der ikke er lavet faldudredning af borgeren indenfor 7 dage efter faldet

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	20	fald	imellem	~	95%

Nævnerdefinition Antal	fald,	hvor	der	efterfølgende	bør	laves	faldudredning	af	borgeren

Undtagelser	for	faldudredning	er:

1) Borgeren har frabedt sig faldudredning efter faldet

2) Der foreligger en aktiv handleplan fra et tidligere fald

3) Faldet	sker	indenfor	7	dage	efter	et	tidligere	fald	af	samme	borger
4) Borgeren indlægges umiddelbart efter faldet

Tællerdefinition Antal	fald	(der	opfylder	nævnerdefinitionen)	siden,	at	der	ikke er lavet faldudredning inden 
for	7	dage	efter	faldet.	

Datakilder Lokal dataopgørelse

Dataindsamling og -behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden).

Hver gang der optræder et fald (der opfylder nævnerdefinitionen) noteres det hvorvidt, der 
er	lavet	faldudredning	inden	for	7	dage	efter	faldet.

Ved hvert fald uden faldudredning, beregnes det, hvor mange fald der er gået siden sidste 
fald uden faldudredning. 

Data opgøres hver gang der ikke er lavet faldudredning til tiden.

SPC diagram Seriediagram

Andel faldudredninger, hvor der er iværksat en handleplan inden for 7 dage efter faldudredningen

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	95%

Nævnerdefinition Antal	faldudredninger

Tællerdefinition Antal	faldudredninger,	hvor	der	er	lavet	faldudredning	inden	for	7	dage	efter	faldet.	

Datakilder Lokal dataopgørelse

Dataindsamling og -behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden).

Ved hver faldudredning registreres dato for faldudredningen samt dato for handleplanen, 
og	det	bestemmes,	hvorvidt	der	er	gået	7	dage	siden	faldudredningen

Data opgøres månedligt

SPC diagram Seriediagram

Antal faldudredninger imellem, at der ikke er iværksat en handleplan indenfor 7 dage efter faldudredningen

Type Procesindikator

Målsætning Mindst	20	faldudredninger	imellem	~	95%

Nævnerdefinition Antal	faldudredninger,	hvor	der	efterfølgende	bør	laves	en	handleplan

Tællerdefinition Antal	faldudredninger	(der	opfylder	nævnerdefinitionen)	siden,	at	der	ikke er lavet en  
handleplan	inden	for	7	dage	efter	faldet.	

Datakilder Lokal dataopgørelse

Dataindsamling og -behandling Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle beboere, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testbeboere (hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden).

For	hver	faldudredning	noteres	det	hvorvidt,	der	er	lavet	en	handleplan	inden	for	7	dage	
efter faldudredningen.

Ved	hvert	faldudredning	uden	handleplan	inden	7	dage,	beregnes	det,	hvor	mange	 
faldudredninger der er gået siden sidste gang, der ikke forelå en handleplan inden for  
7	dage.

Data opgøres hver gang der ikke er lavet en handleplan til tiden.

SPC diagram Seriediagram
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Infektion

Enhedsniveau:

Dage mellem KAD-relateret urinvejsinfektion

Type Resultatindikator

Målsætning Afventer	baseline,	relativt	med	50%

Tællerdefinition Dage	mellem	de	to	seneste	KAD-relaterede	urinvejsinfektioner

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet 
enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der  
optræder	en	KAD-relateret	urinvejsinfektion	noteres	datoen,	og	antallet	af	dage	siden	 
seneste tilfælde udregnes.

SPC diagram Seriediagram eller T-diagram

Antal Kateteranlæggelser og -skift imellem, at KAD-pakkens elementer ved anlæggelse ikke er opfyldt

Type Procesindikator

Målsætning Afventer	baseline

Tællerdefinition
Kateteranlæggelser og -skift imellem, at der ikke er; 
•	Udført	korrekt	håndhygiejne	før	og	efter	proceduren	(hånddesinfektion	og	håndvask) 
•	Anvendt	aseptisk	teknik,	desinfektion	og	gel

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Data indsamles dagligt på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er  
tilknyttet enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres  
det som en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). 
Hver gang der forekommer en kateteranlæggelse eller et -skift, noteres det, hvorvidt begge 
elementer	i	KAD-pakken	blev	opfyldt	

SPC diagram Seriediagram	eller	G-chart

Andel situationer i forbindelse med daglig kateterpleje, hvor KAD-pakkens elementer  
ved daglig pleje er opfyldt

Type Procesindikator

Målsætning Afventer	baseline,	relativt	med	95%

Nævnerdefinition Antal	situationer	hvor	der	udføres	kateterpleje

Tællerdefinition Antal	situationer	i	forbindelse	med	daglig	kateterpleje,	hvor	der	er;
•	Udført	korrekt	håndhygiejne	før	og	efter	proceduren	(hånddesinfektion	og	håndvask)
•	Anvendt	handsker 
•	Dato	for	poseskift	er	overholdt	(posen	anvendes	maks.	1	uge)

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet 
enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation, hvordan nævneren ændrer sig i løbet af måleperioden) 

SPC diagram Seriediagram

→
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Enhedsniveau:

Andel patienter med behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, som har tandkødsblødning  
i forbindelse med udførelse

Type Resultatindikator

Målsætning Afventer	baseline,	relativt	med	50%	reduktion

Nævnerdefinition Antal	patienter	med	behov	til	hjælp	til	daglig	mund-	og	tandhygiejne

Tællerdefinition Antal	patienter	med	behov	for	hjælp	til	daglig	mund-	og	tandhygiejne,	som	har	tandkøds-
blødning i forbindelse med udførelse

Datakilder Lokal opgørelse ved tjek af patienter

Dataindsamling  
og -behandling

Data indsamles på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet 
enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation, hvordan nævneren ændrer sig i løbet af måleperioden)
En gang hver 14. dag kigges der efter tandkødsblødning hos de patienter, der har behov for 
hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, og det noteres hvorvidt der forekommer tandkøds-
blødning eller ej

SPC diagram Seriediagram/P-chart

Antal dage imellem at en patient kommer i behandling for lungebetændelse

Type Resultatindikator

Målsætning Afventer	baseline	relativt	med	25%

Tællerdefinition Dage mellem de to seneste patienter med lungebetændelse

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet  
enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som 
en annotation, hvordan populationen ændrer sig i løbet af måleperioden). Hver gang der 
optræder en lungebetændelse noteres datoen, og antallet af dage siden seneste tilfælde 
udregnes

SPC diagram Seriediagram eller T-diagram

Andel patienter hvor der er behov for hjælp til daglig mund- og tandhygiejne, der får udført  
daglig mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan

Type Procesindikator

Målsætning 95%

Nævnerdefinition Antal	situationer,	hvor	der	er	behov	for	hjælp	til	daglig	mund-	og	tandhygiejne

Tællerdefinition Antal	situationer,	hvor	der	er	behov	for	hjælp	til	daglig	mund-	og	tandhygiejne,	og	der	 
udføres daglig mund- og tandhygiejne i henhold til udarbejdet plan

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Opgørelsen sker på enhedsniveau, dvs. der tælles blandt alle patienter, der er tilknyttet 
enheden, og ikke kun blandt testpatienter. (Hvis dette ikke er muligt, noteres det som en 
annotation, hvordan nævneren ændrer sig i løbet af måleperioden)

SPC diagram Seriediagram

→
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Enhedsniveau:

Andel situationer, hvor der skal anvendes håndhygiejne/engangshandsker, hvor anvendelsen  
er korrekt udført

Type Procesindikator

Målsætning 95%

Nævnerdefinition Antal	situationer,	hvor	der	skal	udføres	håndhygiejne/engangshandsker

Tællerdefinition Antal	situationer,	hvor	der	skal	udføres	håndhygiejne/engangshandsker,	hvor	 
anvendelsen er korrekt udført

Datakilder Lokal opgørelse

Dataindsamling  
og -behandling

Data indsamles ved, at en eller flere personer på skift observerer mindst 20 situationer 
med krævet håndhygiejne. Der benyttes et på forhånd udarbejdet observationsskema. Data 
overføres fra observationsskemaet til et registreringsskema/database. Det besluttes lokalt, 
om observationerne skal ske på faste tidspunkter eller fordeles over døgnet

SPC diagram Seriediagram
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