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De gode eksempler

—  Er der nogle kommuner i jeres region, der skiller sig ud?

—  Erindrer I forløb, hvor borgeren har givet særlig udtryk for tilfredshed?

—  Hvornår har I oplevet, at borgerne har fået særlig effekt af den ikke-medicinske behandling?

—  Kender I eksempler fra andre regioner, der er særlig attråværdige for borgere med osteoporose?

—  Har I oplevet utilsigtede hændelser, der har medført implementering af lærende tiltag?

—  Bruger I sundhedsaftalen som løftestang?

Opsporing

—  Hvilke redskaber og metoder fungerer godt, når borgere med potentiel osteoporose skal opspores?

—  Hvor bliver nye patienter typisk identificeret?

—  Hvilke værktøjer anvender I til at risikostratificere borgerne med?

—  Hvordan håndteres arvelige risikofaktorer?

—   Hvordan sikrer I opmærksomhed på de borgere, der er atypiske i forhold til osteoporose-risiko  
(f.eks. mænd, unge)?

—   Hvordan sikrer I samarbejde med de fagområder, der behandler med lægemidler, som kan medføre 
osteopeni og osteoporose (sekundær ostoeporose)?

Forebyggelse og behandling

—  Hvem anbefaler og hjælper borgerne med forebyggelse af (forværring af) osteoporose?

—  Hvordan sikrer I bedst, at borgerne kan udvikle gode vaner omkring den ikke-medicinske behandling (KRAM)? 

—  Hvem anbefaler eventuel medicinsk behandling?

—  Hvem iværksætter eventuel medicinsk behandling?

—  Genoptræning – hospital, derhjemme, kommunalt regi eller?

—  Osteoporoseskoler – har I dem, hvordan er de forankret, hvordan går det?
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Fastholdelse og løbende justering af tiltag

—  Hvem følger op og hvor ofte monitoreres, at behandlingen virker godt?

—  Er der etableret systematisk 3 måneders kontrol efter start af behandling og efterfølgende årskontrol?

—  Hvem har ansvaret for at afdække ulemper i forbindelse med behandling, herunder bivirkninger?

—  Hvor ofte skal patienter i behandling DXA skannes?

—  Findes der tiltag for særlige udsatte patienter med osteoporose?

—  Findes der særlige værktøjer til at understøtte og stimulere borgernes kvalitet i livet med osteoporose?

Identificering og forløb efter fraktur

—  Hvem vurderer og hvordan vurderes, om der er tale om lav-energi fraktur?

—  Hvem er de relevante patienter?

—  Hvordan adskiller patientrejsen sig mellem patienter med lavenergifraktur og patienter med knoglesammenfald?

—  Hvordan sikrer I den bedste genoptræning?

Det skæve

—  Borger eller patient? 

Mål, evaluering, feedback og data

—  Hvad er det væsentligste for livskvaliteten for borgere med osteoporose? 

—  Hvilke mål har I for osteoporoseområdet?

—  Hvordan opsamler I borgernes feedback på forløb og behandling?

—  Hvordan monitoreres den faglige kvalitet?

—  Hvordan monitorerer I de individuelle indsatser og de samlede forløb for borgerne?

—  Hvordan arbejder I med, at jeres røntgen/DXA er kalibreret korrekt og samstemmende på tværs af matrikler?
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