
Anbefaling 3: Styrk fokus på faglig kvalitet

Merete Stubkjær Christensen, Hospitalsdirektør for Sclerosehospitalerne



Anbefaling 3: 
Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk 
dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af 
rehabiliteringskompetencer Rehabiliteringsforum Danmark

Sundhedsstyrelsen
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KL 
Danske Regioner
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SST, Socialstyrelse
Danske Handicap.
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Politisk udspil til sundhedsreform, marts 2022

2 øvrige initiativer: Ny retning for forebyggelse – Tid til den enkelte patient

?

?

?
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Kronikere

Digitalisering



Hvad siger aktørerne i rehabilitering selv?

Forskellig sprog?

Hvad er effekt?

Viden?

Forskning på 
det komplekse?

Værdien af 
tiltag??

SPROG for faglig kvalitet



Goddag mand – faglig kvalitet i rehabilitering

Ansvar?

Koordination?

Ledelse?



Goddag mand – faglig kvalitet i rehabilitering

?



Hvorfor er rehabilitering og faglig kvalitet        
”det nye sort”?

Patientens / borgerens livskvalitet, 
funktionsniveau, mestring

Fremtidens sundhedsvæsen:                      
– flere patienter og færre personaler

Markante forskellighed i kommuner og i 
specialeområder

Økonomi – dyrt ikke at vide

Vi arbejder ikke efter bedste viden...



Faglig kvalitet i rehabilitering



Hvad ved vi? – er det kendt og anvendt?

• Integreret tværfaglighed / interdisciplinær arbejdsform mellem kompetente 
fagfolk har betydning for behandlingsresultatet

• Intensitet har betydning for effekten af indsatserne

• Helhedsorienteret tilgang har signifikant effekt på helbredsrelateret livskvalitet

Hvad vil vi gerne vide mere om?

• Egne indsatser: descriptive data over egne behandlinger 
og tværfaglighed (intern kvalitetssikring)

• Funktionsmål: går det bedre efter rehabilitering – og 
holder det sig på sigt?

• Målemetoder: monofaglige, tværfaglige, generiske, 
databaser, ...



Forskning
Videns-
basering

Data og 
monitore-

ring

Rehab. 
kompe-
tencer

Etablerede forskningsenheder i rehab.
Generisk funktionsmåling tværsektorielt
Nationale samtaler tværgående
Sundhedsøkonomiske analyser 

Etablerede videnscentre/specialister 
Styrk relation og vidensdeling

Lethed: IT, fælles vidensbank, kendskab

Rehabiliteringskompetence-beskrivelser
Fagspecifikke beskrivelser, lokale krav

Nationale tværfaglige, tværgående tiltag

Etablerede databaser og 
monitoreringserfaring 

Kodning, prøvehandlinger, oplæring lokalt
Nationale tværfaglige, tværgående tiltag

Generalister og specialister: skab samarbejde og kompetence og faglig kvalitet



Hovedområder i anbefaling 3:   Org.+praksis

• Praksis – Udvikling – Forskning: 
skab samtale og fælles fora

• Kompetenceudvikling: 
rehabiliteringskundskab og 
monofaglighed

• Styrk systematiske data og 
målinger: anvend dem

• Forpligtelser til specialister og 
generalister til samarbejde

• Kompetencekrav: De 3 
rehabiliteringsniveauer kommunalt. 
Visitator-kompetencer 

• Dansk Rehabiliteringsdatabase

Lokalt Centralt



Bekymring: Hvor er ansvaret for faglig kvalitet i 
rehabilitering?

Til drøftelse i tænketanken, lokalt, rehab-selskaber:

• Hvor ligger ansvaret for faglig kvalitet i rehabilitering?

• Ord skaber hvad de nævner...  - ikke nævnt eller nævnt mange steder...?

• Alles ansvar – implicit ansvar ... ingen ansvar eller utallige versioner?

Udspil til sundhedsreform, love, specialeplanen, forvaltninger, institutioner, ...

Faglige 
selskaber

Lokal 
leder

Team

SST KL, DR



National udfordring...

Spørgsmål til tænketanken og 
styregruppen for ”Hvidbogen for 
rehabilitering”:

”Dansk Rehabiliteringsdatabase”              
-hvordan kommer vi dertil?                          
-hvordan sætter vi i gang?



Tak for opmærksomheden


