


Langsigtet Økonomisk Planlægning 

 

- Muligheder 

- Udfordringer 

 

• Topleder-seminar – arbejde med 

afgrænsning af væsentlige muligheder 

og udfordringer 

• Konkretisering og prioritering af 

muligheder og udfordringer 



Lærings- og kvalitetsteams 

Etableres på områder med utilfredsstillende kvalitet eller stor variation 
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Afdelingerne: 

 

• Datadrevet, 

kliniknært 

forbedrings-

arbejde 

 

• Systematisk brug  

af tidstro data 

 

• Veje til 

målopfyldelse 

tilpasses lokale 

forhold 

 

Ekspertgruppen: 

 

• Førende klinikere, 

forbedrings-

eksperter, peer-

eksperter 

 

• Definerer mål for 

og indhold af 

forbedringsarbejdet 

 

• Understøtter 

afdelingernes 

forbedringsarbejde 

 



I lærings- og kvalitetsteamet indgår de relevante afdelinger i et forpligtende 

samarbejder, hvor erfaringer med og resultater af lokale forbedringsindsatser 

deles frit på tværs af organisationer.  

 

Det kliniske indhold i lærings- og kvalitetsteamet defineres af en 

ekspertgruppe af bl.a. relevante førende klinikere. Det kunne være 

styregruppen for en relevant klinisk database, der også definere 

målsætningerne for de kvalitetsforbedringer, der skal opnås.  

 

Kriterierne for udvælgelse er bl.a., at behandlingskvaliteten generelt er 

utilfredsstillende, og/eller at der er stor uønsket variation i 

behandlingskvaliteten. Det vil desuden have betydning  

• at sygdoms- eller indsatsområdet har tilstrækkelig patientvolumen og/eller 

alvorlighed  

• at de nødvendige data til måling af effekt kan genereres 

Lærings- og kvalitetsteams er inspireret af den måde at arbejde med 

kvalitetsudvikling på, som er kendt fra fx Patientsikkert Sygehus. Det vil sige 

datadrevet, kliniknært forbedringsarbejde baseret på tidstro data.  

På lidt længere vil der også blive etableret teams, som går på tværs af 

sektorerne. Her kan vi bl.a. lære af erfaringerne fra de såkaldte Managed 

Clinical Networks, som findes i Skotland og England. 
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