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      DSDK april 2019 

Invitation til deltagelse i styregruppe om udbredelse af dagkirurgi i Danmark. 

Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK) har i samarbejde med Danske Regioner og RKKP indledt et arbejde omkring 

kortlægning af dagkirurgi i Danmark samt udvikling af en kvalitetsdatabase.  

Ambulant kirurgi/dagkirurgi leverer ligeværdig eller bedre kvalitet (herunder PRO-data) til en lavere pris end stationær 

kirurgi. Dette er baggrunden for at man internationalt (OECD) betragter en øget ambulant kirurgi som et selvstændigt 

kvalitetsmål. Målet harmonerer med nationale og regionale danske målsætninger. 

På mange områder hører dansk dagkirurgi allerede nu til blandt verdens bedste, men der er alt for stor diversitet i 
udbredelsen og implementeringen af de bedste metoder. Der er således talrige eksempler på at udarbejdelsen og 
implementeringen af et godt forløb på ét hospital ikke en gang udbredes til nabohospitalet (i samme region).  

I DSDK har vi forsøgt at belyse dette problem mere konkret ved at indhente data på 10 udvalgte kirurgiske procedurer 

indenfor specialerne abdominalkirurgi, ortopædkirurgi, ØNH-kirurgi, gynækologi og urologi. De indhentede data 

angiver den procentuelle andel af indgrebene, der udføres som dagkirurgi på det enkelte sygehus/hospital, dvs. 

indlagt/udskrevet samme dato. 

Resultaterne viser store forskelle både interregionalt og intraregionalt. Således er der flere eksempler på at et indgreb 

udføres hhv. 100% og 0% ambulant. Diversiteten er så stor, at den ikke alene kan forklares ud fra hverken faglige eller 

lokale/regionale forhold. Man kan gisne meget om årsagerne til variationen, men data genererer i sig selv flere 

spørgsmål end forklaringer. 

 

For at komme videre, har vi besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af interessenter fra kirurgiske selskaber, 

Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Danske Regioner, 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og DSDK. Målet med styregruppen er i første omgang at 

diskutere mulighederne for at skabe et databasebaseret kvalitetsløft indenfor dansk dagkirurgi, evt. understøttet af 

øvrige aktiviteter, ex symposier/workshops. På sigt vil styregruppen blive åbnet for andre interessenter. 

Vi vil derfor gerne invitere en repræsentant med fra jeres selskab, der kan tale på selskabets vegne og har interesse i 

dagkirurgi. 

Mødet vil finde sted i d. 6. juni 2019 kl. 14.30-16.30 hos Danske Regioner. Navn på deltager mailes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen  

  

Hanne Føns  

Formand DSDK  
Officer of the Executive Committee IAAS  
  
Direkte: 4829 4904  
Mail: Hanne.Foens@regionh.dk   

 

  


