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Kan fysioterapi journaler fra kroniske 
lænderyg patienter anvendes til at 

vurdere klinisk relevant effekt?



Journaldatas genanvendelsespotentiale 

Øget fokus på journaldatas genanvendelsespotentiale til 
forskning, kvalitetssikring og dokumentation af praksis

• Nationalt behov for mere sundhed for pengene

• National digital strategi (Digitalisering med effekt 2013-17) skal 
optimere og kvalitetssikre sundhedsydelser

• Elektronisk journaldata skal genanvendes til forskning, 
kvalitetssikring og dokumentation af praksis
• (Collect Once - Use many times (COUMT) (Cimino, 2007)

• Derfor skal det dokumenteres hvad vi får for pengene og det 
skal belyses hvordan praksis kan optimeres



Er Collect Once Use – Many Times muligt i 
den elektroniske terapijournal? 

Formål: undersøge hvorvidt kommunal 
fysioterapijournaldata kunne genanvendes til at 
belyse den kliniske effekt af kommunal behandling 
af lænderyg smertepatienter set i forhold til den 
videnskabelige evidens på området

Case: Kommunal elektronisk terapijournal 
omhandlende rehabilitering af rygsmertepatienter
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Forklarende sekventielt mixed-methods
design

Forklarende sekventielt mixed-methods design

Curry et al. 2013



Registerudtræk fra en kommunal 
elektronisk terapijournal (Kvantitativ)

• Kommunale terapijournaler med reumatologiske 
diagnosekoder hhv. § 140 og § 86

• Udtræk foretaget på journaler i perioden; N=172

• Registerudtræk udført over 2 omgange
• Computerudtræk (diagnosekoder, SKS-koder, o.l.)
• Manuelle opslag (effektmål i prosatekst)

• Eksklusion (N=121) på baggrund af guidelines fra Initiative
on Methods Measurement and Pain Assesment in Clinical
Trials (IMMPACT)
• Journaler med effektmål for både smerter og funktion (N=51)
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Resultater (Kvantitativt)

Ændringer i smerter fra startnotat til slut 
notat var ikke registeret for 50% 

Ændringer i  fysiskfunktion fra startnotat til 
slut notat var ikke registeret for 52% 

Black Box på 121 journaler ud af 172 mulige



Indholdsanalyse af prosatekst(kvalitative)

• 6 borgere meldte sig frivilligt til at give indsigt i deres 
journal, Start- og slutnotater blev analyseret 

• Teksten i journalernes start- og slutnotater blev kodet 
og analyseret

• Def. God data kvalitet: præcise, fyldestgørende, systematiske 
og konsekvent registeret

• Fund blev verificeret gennem semistruktureret 
interview af dataindsamler/datamaneger
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Resultater (Kvalitativt)

I. Der anvendes ikke præcise og fyldestgørende effektmål for smerte
og funktionsniveau svarende til evidensen på området

II. Der anvendes ikke konsekvent og systematisk valide og reliable
målemetoder til dokumentation af effekt

III. Data og effektmål er relativt lettilgængelige i journalerne,

IV. Effekt og forløb dokumenteres ikke i en tilfredsstillende grad
systematisk og ensartet hvilket udfordre sammenligneligheden fra
patient til patient

V. Målsætning og intervention kan med fordel yderligere tilpasses ICF

VI. Genoptræningsplaner udfordre muligvis datakvaliteten, hvilket må
afklares ved yderligere forskning

VII. Der forefindes ikke retningslinjer vedrørende dokumentations- eller
klinisk praksis på rygområdet

Data i den elektronisk terapijournal var delvis 
tilgængelig…

MEN de er ikke præcise, fyldestgørende, 
systematiske og konsekvent registeret



Eksempel på dokumentation og datakvalitet



Eksempler på skriftlig dokumentation



Diskussion

Datakvaliteten og de kliniske forudsætninger for at 
producere data af høj kvalitet

Def. Af høj datakvalitet: ”data, som er egnet for forbrugeren 
af data” (Strong, Lee og Wang, 1997)
Hvilken forbruger skal data så være egnet for?

Formål med dataindsamling
Høj datakvaliteten er afhængig af formålet

Meningsfulde effektparametre
Effektparametre og datatype skal matche alle formål og 
interesser 
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Next step..

Nyt projekt: 

Implementering af ny dokumentationspraksis i den 
kommunale terapijournal

Formål: at optimere datakvaliteten samtidig med 
implementering af Fælles Sprog III

Plan: gennemføre en struktureret implementering 
af ny dokumentationspraksis som bygger på 
erfaringer fra første studie
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Spørgsmål?

Tak for opmærksomheden 
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