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DCHI støtter op om dansk prioriteringsinstitut 

I den seneste tid har der været megen debat i medierne omkring, hvorvidt vi i Danmark bør have et prioriteringsinstitut indenfor 
sundhedsvæsenet på samme måde, som der findes i flere af vores nabolande. Fokus i debatten har ofte været på de 
økonomiske konsekvenser af ikke at prioritere, det fortjener dog plads i debatten, at et sådant prioriteringsinstitut i ligeså høj 
grad skulle inddrage effekten af interventioner når disses værdi for samfundet skal opgøres. Formålet med et prioriteringsinstitut 
vil være at sikre mest sundhed for pengene.  
 

Når man siger, at man ikke ønsker at prioritere i Danmark, har vi allerede prioriteret. Vi har prioriteret ‘i dag’ frem for ‘i morgen’. 
Når vi eksempelvis ikke ønsker at reagere på konsekvenserne af stigende medicinudgifter, har vi ubevist nedprioriteret andre 
elementer i sundhedssektoren. Dette kan bl.a. lede til nedskæringer blandt læger, sygeplejesker og andet sundhedspersonel. 
Alternativt skal vi øge det overordnede sundhedsbudget på bekostningen af andre samfundsgoder.  
 

Et prioriteringsinstitut vil sikre større gennemsigtighed i forhold til hvorfor visse interventioner vælges til eller fra. På nuværende 
tidspunkt vælges alt til, men med et prioriteringsinstitut vil vi kritisk kunne vurdere om den ekstra gode vi får ud af 
interventioner/behandlinger er prisen værd. Ved oprettelse af et prioriteringsinstitut kan der på systematisk vis opnås et bedre 
beslutningsgrundlag for prioritering og allokering af knappe ressourcer. Dette kan i højere grad sikre, at alle patienter og 
sygdomsgrupper modtager, hvad der menes at have største effekt i forhold til prisen. Det mener vi vil fremme lighed i sundhed. 
DCHI støtter derfor op om oprettelse af et dansk prioriteringsinstitut.    
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Primo 2014 indgik DCHI i et samarbejde med Institut for 
Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS). Projektet 
havde til formål at evaluere forskellen imellem varslede og 
uvarslede besøg i forbindelse med akkreditering af de danske 
sygehuse.  
 

Baggrunden for projektet var, at IKAS såvel som de danske 
sygehuse havde udvist interesse for brug af uvarslede 
akkrediteringsbesøg til vurdering af kvaliteten i den daglige, 
kliniske praksis på sygehusene. Som led i projektet blev der 
udført en større spørgeskemaundersøgelse for at afdække 
sundhedsprofessionelles holdninger til såvel akkreditering 
generelt og brugen af uvarslede besøg. 
 

Indhentning af data til projektet er nu afsluttet og 
databehandlingen er påbegyndt. Herunder arbejdes der på 
DCHI med udfærdigelsen af videnskabelige artikler til 
internationale tidsskrifter. Professor Lars Holger Ehlers, adjunkt 
Anne Vingaard Olesen samt videnskabelig assistent Katharina 
Beltoft Simonsen arbejder med projektet.  
 

For yderligere information, kontakt Katharina Beltoft Simonsen. 

Aktuelt ved DCHI 
Databearbejdning omkring uvarslede 
besøg på sygehuse er påbegyndt 

I forbindelse med den nærtforestående afslutning af det store 
nordjyske projekt TeleCare Nord er der stor mediebevågenhed 
omkring potentialet ved større patientinddragelse og 
egenomsorg ved kronisk obstruktiv lungesygdom.  
 

TeleCare Nord er et tværsektorielt samarbejde mellem Region 
Nordjylland, de nordjyske kommuner, samt praktiserende 
læger. Forventningerne til resultaterne af studiet er høje, og 
oplæringen af op mod 3000 sundhedsprofessionelle i brugen 
af telemedicin er allerede påbegyndt. På baggrund af de 
nordjyske erfaringer forventes det, at interventionen skal 
udrulles til resten af landet. 
 

Ph.d. studerende Flemming Witt Udsen står for den 
sundhedsøkonomiske evaluering af interventionen. Ved 
interesse kan han kontaktes her. 
  

Nordjysk projekt inspirerer til landsdækkende indsats 

mailto:kbs@business.aau.dk
mailto:fwu@business.aau.dk
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Den nuværende strategi for 
Aalborg Universitet udløber 
i 2015. I den forbindelse 
skal alle institutter med  
tilhørende forsknings- 
grupper komme med inputs  
til den nye strategi, der skal løbe frem til 2020. Særlig fokus er 
på, hvordan Universitet bedst opnår revitalisering og øget 
digitalisering. Derudover er der identificeret fire 
indsatsområder, herunder  
• Forskning med forskel  
• PBL – den næste generation  
• Uddannelse med forskel  
• Ét AAU – AAU-DNA  
   

Med baggrund i dette afholdes der den 10. og 11. april 
strategiseminar for de ansatte ved DCHI. Her skal fokus være 
på, hvordan vi bedst bidrager til Universitets overordnede 
strategi. Endvidere skal vi diskutere, hvordan vi på DCHI kan 
forbedre anvendelsen af vores forskningsresultater til 
forbedringer i det nordjyske sundhedsvæsen.  
 

For yderligere oplysninger omkring Aalborg Universitets 
strategiproces, se her.  

Aktuelt ved DCHI 
Hvor skal vi hen, du?   Evaluering af Forløbsbaseret Ledelsesmæssig 

Organisering afsluttet 

DCHI har i samarbejde med Center for Organisation, 
Management and Administration (COMA) afsluttet evaluering af 
det regionale projekt ”Forløbsbaseret Ledelsesmæssig 
Organisering” (FLO). DCHI har varetaget evaluering af det 
kvantitative arbejde i form af data vedrørende genindlæggelser 
og samarbejde mellem afdelingerne på de nordjyske sygehuse. I 
den forbindelse er der udkommet en rapport med resultaterne af 
projektet.   
 

På baggrund af resultaterne, vil Region Nordjylland arbejde 
videre med udviklingen af den organisatoriske struktur på 
sygehusene for at sikre, at patienten fortsat er i centrum.  
 

Rapporten i sin fulde længde kan findes her.  

http://www.strategi.aau.dk/
http://www.rn.dk/Service/Soegeresultat?SI__sw=flo+evaluering
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DCHI i medierne 
Fokus på de sundhedsøkonomiske konsekvenser 
af utilstrækkeligt behandlet knogleskørhed 

Den 13. februar 2015 bragte  
EkstraBladet en forsidehistorie omkring  
de personlige og sundhedsøkonomiske  
konsekvenser ved knogleskørhed for  
patienter og det danske samfund.  
Artiklen problematiserede den nuværen- 
de, utilstrækkelige forebyggelse  
af sygdommen, hvilket resulterer i ellers  
forebyggelige knoglebrud, som er for- 
bundet med øget morbiditet, mortalitet  
og store samfundsmæssige omkostninger.  
 

Louise Hansen ved DCHI arbejder i sin  
ph.d. med knogleskørhed og blev i den forbindelse interviewet til 
artiklen. Her lægger hun blandt andet vægt på vigtigheden af 
forebyggende indsats i forhold til knoglebrud. Potentielt kunne 
der fx spares op mod 32 procent af de 12 milliarder, der årligt 
bruges på behandling af knogleskørhedsrelaterede hoftebrud, 
hvis den forebyggende indsats blev optimeret.  
 
Ved interesse, kontakt Louise Hansen for yderligere information.   
 

Fornyet interesse for allergis påvirkning af 
livskvalitet 

MetroExpress bragte den 11. marts 2015 en artikel omkring 
hvordan allergi påvirker unge i deres dagligdag og særligt dens 
betydning for livskvalitet.  
 

I den forbindelse blev lektor Karin Dam Petersen fra DCHI 
kontaktet grundet sin ekspertise på området. Ifølge Karin oplever 
unge med allergi en livskvalitetsforringelse som gør at de på 
dage med stor påvirkning har en livskvalitet som kan sidestilles 
med patienter med hjertekarsygdomme eller alvorlige 
muskelsmerter.  
 

Karin har længe forsket indenfor dette område og anses som en 
af landets førende allergiforskere med ekspertise indenfor 
sundhedsrelateret livskvalitet. Karin har tidligere udgivet flere 
artikler på området, der kan ses her. 
 

Hele artiklen kan læses på MetroExpress’ hjemmeside.  
For yderligere interesse, kontakt Karin Dam Petersen.  

mailto:lhan@business.aau.dk
http://vbn.aau.dk/da/persons/karin-dam-petersen(2e36a0d6-1251-4e37-a8f6-8f0a16c9875e)/publications.html
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/25664576
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/25664576
mailto:kdp@business.aau.dk
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Udgivelser siden december 2014 

• Hæsum LKE, Ehlers LH, Hejlesen O. Influence of health literacy on outcomes using telehomecare technology: a systematic review. Health 
Educational Journal 2015. doi: 10.1177/0017896914565489. 

• Hæsum LKE, Ehlers LH, Hejlesen O. Validation of the Test of Functional Health Literacy in Adults in a Danish population. Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 2015. doi: 10.1111/scs.12186.  

• Hansson E, Ekman I, Swedberg K, Ulin K, Wolf A, Ehlers LH, Olsson LE. Person-centred care for patients with chronic heart failure – a cost–utility 
analysis. European Journal of Cardiovascular Nursing 2015, doi: 10.1177/1474515114567035.   

• Læborg NJHS, Gerstrøm M, Holst AW, Frost K, Ehlers LH, Baggesen KL. Operation for makulahul på Aalborg Universitetshospital og på 
Øjenklinikken Frost, Nykøbing Mors. Et kvalitetssikringsprojekt. Oftalmologii 2014. 34.4, s. 8-12. 

• Kristensen S, Sabroe S, Bartels P, Mainz J, Christensen KB. Adaption and validation of the Safety Attitudes Questionnaire for the Danish hospital 
setting. Clinical Epidemiology 2015. 7, pp. 149-160.   

Artikler 

 

Abstracts 

 
 
 

• Harvey NC, Hansen L, Judge A, Javaid MK, Vestergaard P, Cooper C, Abrahamsen B. Social inequality and hip fracture: secular trends in the 
Danish population. Abstract book P377. http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf   

• Hansen L,  Jørgensen AD, Gerstoft F, Modi A, Vestergaard P. Health care costs in patients who became nonadherent during long-term oral 
bisphosphonate use. Abstract book P602. http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf  

• Riis A, Bro F, Maindal HT, Jensen CE, Jensen MB. Recruiting medical groups for research: process evaluation of a recruitment procedure in 
general practice. Abstract book #42. http://www.hib.no/contentassets/a7e48c09c58e429890ef9b7e342ee232/abstract-book.pdf?id=6793. 

• Binder P, Hellebek T, de Boer Y, Kristensen S. Perceptions of patient safety culture among general practitioners in the Capital Region of 
Denmark. https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=245435.   

• Streely A, Ehlers LH. Oxford textbook of global public health (Population screening and public health). Oxford University Press 2015, pp. 1507-
1577.    

Bidrag til bog 

http://dx.doi.org/10.1177/0017896914565489
http://cnu.sagepub.com/content/early/2015/01/16/1474515114567035.full
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.wco-iof-esceo.org/sites/ecceo15/pdfs/wco15-abstractbook.pdf
http://www.hib.no/contentassets/a7e48c09c58e429890ef9b7e342ee232/abstract-book.pdf?id=6793
http://www.hib.no/contentassets/a7e48c09c58e429890ef9b7e342ee232/abstract-book.pdf?id=6793
http://www.hib.no/contentassets/a7e48c09c58e429890ef9b7e342ee232/abstract-book.pdf?id=6793
http://www.hib.no/contentassets/a7e48c09c58e429890ef9b7e342ee232/abstract-book.pdf?id=6793
https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=245435
https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=245435
https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=245435
https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=245435
https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=245435
https://b-com.mci-group.com/Abstract/Statistics/AbstractStatisticsViewPage.aspx?AbstractID=245435
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Konferencedeltagelse 
Deltagelse i International Forum on Quality and Safety 
in Healthcare 

I april afholder Institute for Healthcare Improvement (IHI) i 
samarbejde med British Medical Journal (BMJ) det tyvende 
internationale forum omkring kvalitetsudvikling og 
patientsikkerhed indenfor sundhedsvæsenet. 
  

International forum on Quality and Safety in Healthcare er en 
årlig tilbagevende konference, der i 2015 afholdes i London, 
England. Hovedtemaet for dette års konference er samarbejde 
med patienten, herunder hvordan der kan dannes bro mellem 
forskning og daglig klinisk praksis. Dette for at sikre, at 
forskningsresultater implementeres optimalt, så patienter får 
størst mulig nytte af den nyeste viden og de nyeste 
behandlingsmåder. 
    

Forummet danner ramme for ideudveksling og –generering 
mellem flere end 3000 sundhedsforskere. 
Fra DCHI deltager professor Lars Holger Ehlers samt 
forskningsassistenter Annette Willemoes Holst og Katherina 
Beltoft Simonsen. Deltagelsen skal sikre kendskab og brug af 
nyeste viden omkring kvalitetssikring og patientsikkerhed i 
DCHI’s forskning og den daglige undervisning af studerende ved 
Aalborg Universitet.   
 

Ydermere skal ph.d. studerende Solvejg Kristensen med 
tilknytning til DCHI præsentere en poster med titlen  
‘Adaption and Validation of the Safety Attitude Questionnaire for 
the Danish hospital setting’.  
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Lars Oddershede har som den første ph.d. studerende ved DCHI indleveret sin 
afhandling med titlen ”Putting the ‘Q’ in QALY in Cost-Utility Analyses” og er blevet 
indstillet til forsvar. 
  

Afhandlingen har hovedfokus på håndtering af data vedrørende sundhedsrelateret 
livskvalitet, som anvendes i cost-utility analyser. Lars præsenterer i sin afhandling 
nye metoder til ibrugtagning af disse data indenfor sundhedsøkonomi, alt 
afhængigt af dataenes type. 
 

Emnet for forsvaret bliver en kritisk vurdering af EQ-5D instrumentet og 
præference-baseret metoder til at estimere sundhedsrelateret livskvalitet ud fra 
EQ-5D-3L. Herunder vil der være en diskussion af nødvendigheden af 
landespecifikke værdisæt til måling af sundhedsrelateret livskvalitet.  
 

Ph.d. komiteen består af professor Kjeld Møller Pedersen (formand) fra Centre for 
Health Economic Research (COHERE) ved Syddansk Universitet,  professor Sylvia 
Evers fra Department of Health Services Research ved Maastricht University samt 
professor Ivar Sønbo Kristiansen fra Department of Health Management and 
Health Economics ved Oslo University.    

Ph.d. studerende  
indstillet til forsvar 

Lars skal forsvare sin ph.d. afhandling 
den 4. juni 2015 kl. 13.00  
på Fibigerstræde 15, auditorium C, 
9220 Aalborg Øst. Alle er velkomne.  
 

For yderligere information kontakt  
Ina Marianne Svendsen.   

mailto:ims@business.aau.dk
mailto:ims@business.aau.dk
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Følg DCHI på LinkedIn  

Er du interesseret i kvalitetsudvikling og sundhedsøkonomi, kan 
du få opdateringer om nyheder, jobmuligheder, faglige 
arrangementer og andre events. Derudover er du velkommen til 
at deltage i eller selv starte diskussioner og dialog med DCHI’s 
faste stab af medarbejdere og  
ph.d. studerende. LinkedIn kan også være et tilbud om at 
udbygge dit netværk og styrke din faglige profil.  
 
DCHI’s LinkedIn gruppe kan findes her. 

 

Siden sidst 

Tre ph.d. studerende fra DCHI deltog i kurset ”Utility data for 
Health Technology Assessment” ved University of Sheffield. 
Kurset blev afholdt i starten af marts og omhandlede de 
forskellige redskaber, der bruges til måling af helbredsrelateret 
livskvalitet og sygdommes påvirkning af denne.  
 

Kurset gav indblik i avancerede metoder til håndtering af 
problemstillinger vedrørende generiske instrumenter til måling 
af helbredsrelateret livskvalitet, særligt EQ-5D og SF-6D. Som 
afrunding på kurset blev der givet et overblik over 
beslutningsprocesser indenfor forskellige landes 
sundhedsvæsen, samt hvordan sundhedsøkonomiske 
evalueringer bruges i forskellig grad i disse processer.  
 

Kursisterne havde et stort udbytte af kurset og oprettede gode 
relationer til potentielle, fremtidige samarbejdspartnere. 

Kursusdeltagelse omkring  
helbredsrelateret livskvalitet 

Halifax Hall hvor kurset blev afholdt 

http://www.linkedin.com/groups/Danish-Center-Healthcare-Improvements-DCHI-7437607
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DCHI er et tværfakultært og anvendelsesorienteret 
forskningscenter etableret i samarbejde mellem det 
samfundsfaglige og det sundhedsfaglige fakultet ved Aalborg 
Universitet samt Region Nordjylland. 
 
Centerets mission er gennem forskning, evalueringer, 
undersøgelser og studenterprojekter at frembringe ny viden 
og nye metoder til forbedringer i sundhedsvæsnet. 
 

- Næste nyhedsbrev  
August 2015 

- God Påske! 


