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1.

Introduktion til Socialudvalget - besøg på Caspershus

Sagsfremstilling
Besøg på Caspershus, der starter med en rundvisning, hvor AMR/TR deltager.

Åben sag
Sagsnr: 13/25008
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU

Herefter møde med Bestyrelsen for Caspershus.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Programmet gennemført.
Fraværende: Bent H. Pedersen
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2.

Orientering om utilsigtede hændelser i Frederikshavn

Kommune
Sagsfremstilling
Baggrund
I 2010 kom loven om udvidet patientsikkerhed også til at omfatte kommunerne.
Loven forpligter og giver Frederikshavn Kommune mulighed for at øge
patientsikkerheden og lære af utilsigtede hændeler (UTH).

Åben sag
Sagsnr: 15/7568
Forvaltning: CSP
Sbh: lupe
Besl. komp: SOU/SU

En forøgelse af patientsikkerheden skal gøre det sikkert og trygt at være
borger/patient i Frederikshavn Kommune. Borgere og patienter bør ikke udsættes
for fejl og skader, når de modtager hjælp fra det sundhedsfaglige personale.
Arbejdet med utilsigtede hændelser skal derfor sikre, at flere borgere ikke udsættes
for samme fejl og skader, og at det sundhedsfaglige personale ikke begår de
sammen fejl flere gange.
Sundhedsudvalget og Socialudvalget orienteres her om arbejdet med utilsigtede
hændelser i Frederikshavn Kommune. Risikomanager, Lene Broberg, deltager i
punktet.
Hvad er utilsigtede hændelser?
Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse
med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed, som forvolder skade, eller kunne
forvolde skade på borgeren/patienten.
Forværring, skade og dødsfald relateret til borgerens/patientens sygdom, er ikke en
utilsigtet hændelse og skal ikke rapporteres.
Eksempler på, hvor utilsigtede hændelser sker, er:
•
•
•
•
•

Patientuheld bl.a. fald og brandskader
Infektioner
Medicinering
Behandling og pleje
Overlevering af information, ansvar og dokumentation

Formål
Der arbejdes med læring blandt de involverede medarbejdere på det sted, hvor
hændelsen er sket. En hændelse kan også omfatte involverede parter andre steder
i sundhedssystemet, som også involveres.
Arbejdet er systematiseret gennem obligatorisk rapportering til en database i Dansk
Patientsikkerhed.
Når det lokale læringsarbejde er afsluttet, og rapporteringen sendes til databasen,
sker der automatisk en anonymisering. Herefter er formålet med de rapporterede
data erfaringsopsamling, der kan danne grundlag for bredere forebyggelse og
f.eks. uddannelsesmæssige indsatser.
Styring af UTH-arbejdet i Frederikshavn Kommune
UTH-arbejdet styres og organiseres af en risikomanager.
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I efteråret 2014 blev opgaven som risiko manager for utilsigtede hændelser flyttet
fra Center for Social og Sundhedsmyndighed til udføredelen i Center for Sundhed
og Pleje. Da funktionen ikke er en fuldtidsstilling, varetages den af en
sygeplejerske, der samtidig besvarer opkald til den kommunale sygeplejes
hovedtelefonnummer.
Funktionen som risiko manager dækker Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Bent H. Pedersen

Socialudvalget - Referat - 08. april 2015

Side 6 af 27

3.

Socialudvalgets regnskab 2014

Sagsfremstilling
Iht. økonomiudvalgets beslutning d. 19/3 2014 blev det vedtaget, at der på
Socialudvalgets område skulle hensættes 15,0 mio. kr. som båndlagte midler og
dermed ikke en forbrugsmulighed i 2014.
Beslutningen var en del af de samlede besparelsestiltag for 2014. Nedenstående
regnskab er derfor opgjort uden disse midler.

Åben sag
Sagsnr: 15/13254
Forvaltning: cøp
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

Ved udgangen af 2014 er det korrigerede budget for Socialudvalgets
bevillingsområde på 877,9 og det faktiske forbrug er opgjort til 857,4 mio. kr.

Nettoresultatet, ekskl. båndlagte midler, udviser et mindreforbrug på 20,5 mio. kr.
(Hertil kommer et overskud fra 2013 på 5,8 mio. kr. der henstår på bankbogen.)
I forhold til budgetopfølgningen pr. 31-08.14 er der tale om en forbedring på 12,1
mio. kr..
Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig
sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af
regnskabsresultatet.
Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der
omfatter:
Kort præsentation af området


Orientering om regnskabsresultatet



Gennemgang af opnåede resultater i 2014

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:
Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder,
omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse,
omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår. Der
er i 2014 et mindreforbrug på disse områder på i alt -0,1 mio. kr. der ikke kan
overføres.
Korrigeret herfor udgør årets overskud, der kan disponeres 20,4 mio. kr.
Udover interne udligninger af over og underskud indenfor det enkelte
centerområde, er der også foretaget udligning af underskud og overskud centre
imellem. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige
sammenfatning.
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Regnskabsresultatet inkl. overskud fra 2013 på 5,8 mio. kr., kan iht. anbefalingerne
i årsberetningen, overføres til 2015 således:
DRIFT
Center for Handicap og Psykiatri
Center for Social- og Sundhedsm.
Center for Sundhed og Pleje
Direktørens område

overskud
overskud
overskud
overskud

3,8 mio. kr.
2,5 mio. kr.
3,4 mio. kr.
0,5 mio. kr.

Der er i årsberetningen ikke overførselsanbefalinger til restoverskuddet på 16,0
mio. kr., disse stilles til rådighed for Udvalgets disposition.

ANLÆG:
Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 13,5 mio. kr., heraf er der netto
forbrugt 0,8 mio. kr.
Regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på 12,7 mio. kr., heraf anbefales
overført et overskud på 7,7 mio. kr. til 2015.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller:
1

At der iht. årsberetningen overføres et driftsoverskud på 10,2 mio. kr. til
2015.

2

At der vedrørende anlægskonti overføres et overskud på 7,7 mio. kr. til
2015.

3

At de ikke disponerede midler på hhv. drift og anlæg drøftes.

4

At de båndlagte midler, iht. økonomiudvalgets beslutning, ikke overføres til
2015.

5

At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og
videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
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Ad 1. godkendt
Ad 2. godkendt
Ad 3. De ikke disponerede midler på drift og anlæg stilles til rådighed for byrådets
disposition.
Ad 4. godkendt
Ad 5, godkendt
Fraværende: Bent H. Pedersen.
Bilag
Socialudvalget - Årsberetning 2014.pdf (dok.nr.53757/15)
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4.

Socialudvalget - Budget 2016

Sagsfremstilling
Socialudvalgets budgetoplæg for 2016 indeholder en videreførelse af de vedtagne
besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2015 hvor der, iht. til
økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel produktivitetsstigning på 1 %
i alle udvalg fra og med 2016.

Åben sag
Sagsnr: 15/14026
Forvaltning: cøp
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

For Socialudvalgets budgetområde er der således indregnet en
produktivitetsstigning svarende til en budgetnedskrivning på ca. 9,1 mio. kr. i 2016,
og ligeledes i overslagsårene (fra 2017 og frem).
De indregnede besparelser/omstillinger i 2015 blev effektueret ud fra følgende
vision og strategi:

Visionen:
- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive
selvhjulpne, dette betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de
borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre
funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de
svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil
være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende
år.
Den overordnede strategi
- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i
forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Med afsæt i visionen og den overordnede strategi, anmoder direktøren for Social
og Sundhed udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af,
hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne
grundlag for det administrative budgetforslag der skal behandles på udvalgets
møde i Maj 2015.
Budgetforslaget sendes til høring i respektive fora.

Indstilling
Direktøren for Social og Sundhed indstiller budget 2016 til drøftelse.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
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Drøftelserne fortsættes i næste møde.
Fraværende: Bent H. Pedersen
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5.

Rehabilitering jf. 83a på Fritvalgsområdet

Sagsfremstilling
På baggrund af vedtaget lov pr. 1.1.2015 angående rehabilitering jf. SEL § 83a
følger her en nærmere orientering om lovens konsekvenser for arbejdet med
rehabilitering i Frederikshavn Kommune. Nedenfor vil der være en gennemgang af
lovens hovedelementer som herefter sættes i relation til arbejdet med rehabilitering
i praksis. SEL § 83 omhandler personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til
nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.

Åben sag
Sagsnr: 15/1537
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Hovedelementer i SEL § 83a
Med vedtagelsen af SEL § 83a har kommunen nu fået pligt til at udføre det
rehabiliterende arbejde på ældreområdet.
Den nye lov ensarter således praksis og formulerer i forbindelse med SEL § 83
nogle klare krav for, hvorledes proceduren for det rehabiliterende arbejde skal være
i kommunerne.
Overordnet skal kommunen tilbyde et kortvarigt og tidsafgrænset
rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, såfremt
rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og
dermed øge borgerens selvhjulpenhed og livskvalitet. Derudover skal der
fastlægges nogle klare individuelle mål, der skal indgå i en samlet beskrivelse af
forløbet.
Yderligere skal forløbene udføres helhedsorienteret og tværfagligt med fokus på
opfølgning i forhold til borgerens udvikling.
Loven medfører at forud for visiteringen af behov for hjælp og støtte efter SEL § 83,
skal det vurderes om et rehabiliteringsforløb jf. ovenstående vil være relevant.
Såfremt borgeren ikke gennemfører eller ikke ønsker at gennemføre et
rehabiliteringsforløb, skal visitationen vurdere borgerens behov for hjælp og støtte
jf. SEL § 83. Dermed afhænger forløbet i høj grad af borgerens motivation og de
enkelte fagpersoners mulighed for at motivere borgeren til at gennemføre et sådan
forløb. Der er således ikke mulighed for at nægte borgeren hjælp og støtte jf.
serviceloven med begrundelse i, at borgeren ikke ønsker at gennemføre et tilbud
om et rehabiliteringsforløb.
Det er desuden en del af loven, at der skal fastsættes individuelle mål i forbindelse
med hjælp og støtte efter SEL § 83, hvilket hidtil ikke har været et lovmæssigt krav.
Derudover skal alle borgere, der er bevilliget hjælp og støtte efter SEL § 83 før
lovens ikrafttræden, revurderes senest 1.1.2017. Dette skal ske med særlig henblik
på fastlæggelse af individuelle mål, samt vurdering af om borgeren kan opnå
forbedringer i funktionsevnen ved et rehabiliteringsforløb jf. SEL § 83a.
Som en del af loven ophæves sondringen mellem varig og midlertidig hjælp
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angående betalingsreglen i serviceloven. Dette betyder konkret, at kommunerne
ikke længere kan opkræve betaling for midlertidigt hjælp, hvilket bl.a. har været
gældende praksis i Frederikshavn Kommune.
Konsekvenser af loven i forhold til Frederikshavn Kommune
Lovændringen betyder, som skitseret i foregående afsnit, en del ændringer hvad
angår den rehabiliterende indsats i kommunerne. Kernen i ændringen er, at der i
højere grad kommer lovhjemmel samt fastere rammer for indsatsen i forhold til
borgeren. På baggrund af den foregående gennemgang kan loven overordnet
deles ind i 3 hovedelementer:
1) Den rehabiliterende tilgang generelt
2) Revurdering af alle borgere jf. SEL § 83 senest den 1. januar 2017, herunder
individuelle mål for borgere i rehabiliteringsforløb jf. SEL § 83a
3) Afskaffelse af begreberne midlertidig og varig hjælp
Nedenfor vil hvert af de tre hovedelementer i loven blive gennemgået i forhold til
konsekvenserne for Frederikshavn Kommune.
1) Frederikshavn Kommune har tilrettelagt sin rehabiliterende indsats på
ældreområdet gennem projekt ”Længst Muligt I Eget Liv”, hvor lovhjemlen
er fundet og begrundet gennem SEL § 86 (Genoptræning og
Vedligeholdelsestræning). Projektet er tillige udrullet i den kommunale
hjemmepleje og tilbydes som udgangspunkt alle ny-visiterede borgere
samt (allerede) modtagere af hjælp efter SEL § 83, der vurderes at kunne
forbedre funktionsevnen gennem et rehabiliteringsforløb. Yderligere
opstilles der mål og delmål for borgeren, hvor der ligeledes bliver lavet en
opfølgning på de resultater, som borgeren opnår gennem forløbet.
Frederikshavn Kommunes rehabiliteringsindsats opfylder således lovens
kriterier, men lovændringen giver en mere klar lovhjemmel, hvilket konkret
vil sige, at praksis efter den 1.1.2015 ændres således, at alle forløb
bevilliges jf. SEL § 83a og ikke som hidtil jf. SEL § 86.
2) Center for Social- og Sundhedsmyndighed kan med lovændringen få brug
for at omprioritere de administrative ressourcer både til den løbende
visitation og til kontrolindsatsen, således at ressourcerne samlet set bruges
mest hensigtsmæssigt i forhold til at sikre opfølgning på borgernes mål og
effekten heraf - i forhold til at opnå selvhjulpenhed og i forhold til at sikre en
fortsat gunstig udvikling af udgifterne til §83. Alle borgere jf. SEL § 83 skal
revurderes senest den 1. januar 2017. Revurderingen med fastsættelse af
individuelle mål for borgere i rehabiliteringsforløb jf. SEL § 83a vil medføre,
at visitationsenheden skal lave revisiteringer og fornyede afgørelser for
omkring 2500 borgere indenfor en periode på knap 2 år.
Som tidligere nævnt medfører lovændringen også, at der skal fastlægges
individuelle mål for hjælp og støtte efter SEL § 83a. Dette betyder som
udgangspunkt ikke en ændring af praksis i Frederikshavn Kommune, da
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dette har været en del af Længst Muligt I Eget Liv. Der skal dog være en
mere struktureret og systematisk opfølgning fra Visitationsenheden end
tidligere.
3) En anden konsekvens af loven er, at der ikke længere findes lovhjemmel til
opkrævning for betaling af midlertidig hjemmehjælp. Dette har været
praksis i Frederikshavn Kommune, hvorfor der må påregnes et indtægtstab
på baggrund af den ændrede lovgivning. Center for Økonomi og Personale
vurderer i denne forbindelse ikke at indtægtstabet er af en størrelse, der
påvirker den samlede budgetramme.
Fremtidig strukturering af den rehabiliterende indsats i Frederikshavn
Kommune
Som det fremgår af forrige afsnit opfylder den nuværende praksis vedr. den
rehabiliterende indsats i Frederikshavn Kommune de lovgivningsmæssige krav, der
fremgår af SEL § 83a. Derfor er der som sådan ikke nogle afledte effekter af
lovændringen, der gør, at Frederikshavn Kommune skal nytænke eller
omstrukturere den rehabiliterende indsats.
Dog rummer SEL § 83a ikke nogle bestemmelser, der gør, at borgeren skal
gennemføre et tilbudt forløb gennem SEL § 83a. Dette kan betyde, at borgere, der
ikke ønsker et forløb gennem den kommunale leverandør ift. SEL § 83a, hvor den
rehabiliterende indsats i dag tilrettelægges og gennemføres, kan fravælge tilbuddet
og eksempelvis få en privat leverandør jf. SEL § 83. Her vil borgeren i så fald kun
modtage almindelig personlig pleje og praktisk hjælp uden en forudgående indsats
efter SEL § 83a på at gøre borgeren mere selvhjulpen. Dette skal også ses i lyset
af, at de private leverandører har ca. 40 % af markedet indenfor leveringen af SEL
§ 83 ydelser.
For øge borgerens motivation for et rehabiliteringsforløb kan det være
hensigtsmæssigt at udrulle rehabiliteringsindsatsen til de private leverandører på
lige fod med den kommunale leverandørs projekt ”Længst Muligt I Eget liv”.
Derfor lægger administrationen op til en drøftelse i Socialudvalget, i forhold til om
Socialudvalget finder en udrulning hensigtsmæssig, og noget administrationen skal
arbejde videre med. Såfremt udvalget beslutter, at man gerne vil se på at få den
rehabiliterende indsats udrullet til de private leverandører af SEL § 83 ydelser, vil
administrationen udarbejde en nærmere idéskitse og løsningsforslag i forhold til
dette.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller,
1. at Socialudvalget tager orienteringen om ændringen af Servicelovens SEL
83a til efterretning.
2. at Socialudvalget drøfter, om de private leverandører skal indgå i at levere
rehabilitering efter SEL § 83a og angiver en retning for, hvorledes
administrationen skal arbejde videre med et forslag til udmøntningen af
lovændringen.
3. at Socialudvalget sender sagen til høring i Ældreråd og Handicapråd med
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anmodning om at afgive bemærkninger til den retning, som Socialudvalget
angiver, at administrationen skal arbejde videre med i forhold til
udmøntningen af lovændringen.
at Socialudvalget genoptager behandlingen af sagen på mødet i juni 2015 med
henblik på at træffe beslutning om udrulningen af lovændringen vedr. §83a.
Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingerne godkendt.
Udvalget ønsker i junimøde et oplæg fra administrationen om, hvordan de private
leverandører kan levere rehabilitering i en forsøgsperiode.
Fraværende: Bent H. Pedersen.
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6.

Orientering om godkendelse af vedtægtsændring i

Fontænehuset
Sagsfremstilling
Det fremgår af driftsoverenskomsten mellem den selvejende institution
Fontænehuset og Frederikshavn Kommune, at ændringer i husets vedtægter skal
godkendes af Socialudvalget. Fontænehuset har ønsket at foretage en ændring i
forhold til aflæggelse af regnskab, hvilket formanden for Socialudvalget har
godkendt. Ændringen forelægges nu Socialudvalget til orientering.

Åben sag
Sagsnr: 12/2213
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Socialudvalget besluttede i forbindelse med budget 2014-17, at Fontænehuset
tildeles et årligt beløb til fortsat drift af tilbuddet. I forlængelse af denne beslutning,
er der udarbejdet en driftsoverenskomst mellem Fontænehuset og Frederikshavn
Kommune, som Socialudvalget godkendte den 1. oktober 2014.
Det fremgår af driftsoverenskomsten, at Socialudvalget skal godkende ændringer i
Fontænehusets vedtægter. Fontænehuset har nu ønsket at ændre vedtægternes §
9, der omhandler aflæggelse af årsregnskab.
Af de nuværende vedtægter fremgår det, at Fontænehusets årsregnskab skal
revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dette ønskes ændret til, at
der i stedet foretages et review af årsregnskabet.
Fontænehusets regnskab vil med ændringen fortsat blive gennemgået af en
statsautoriseret eller registreret revisor. Ændringen vil betyde, at der ikke foretages
en decideret kontrol af årsregnskabet, men at revisoren i gennemgangen tager
udgangspunkt i Fontænehusets udsagn. I forhold til en revision, er et review
således en mindre grundig gennemgang af årsregnskabet.
Teksten i Fontænehusets vedtægter ændres fra:
”Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der antages
af bestyrelsen.”
Til:
”Der skal af en statsautoriseret eller registreret revisor, der antages af bestyrelsen,
laves review af årsregnskabet.”

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager formandens
beslutning til efterretning.
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Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Bent H. Pedersen.

Bilag
Vedtægter Fontænehuset.pdf (dok.nr.56920/15)
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7.

Anvendelse af ledige plejeboliger som

aflastningsboliger/"aflastningshotel"
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har igennem en længere periode haft enkelte ledige
plejeboliger i kommunens demensplejeboliger på Drachmannsvænget i Skagen og
Rosengården i Sæby. Samtidigt opleves der et stort pres og stigende efterspørgsel
på kommunens aflastningsboliger, som primært er beliggende i Frederikshavn på
Kastaniegården samt enkelte på plejecentre i Skagen og Sæby.
Der stilles i det følgende forslag om, at indrette to midlertidige aflastningsboliger i
de ledige demensplejeboliger på henholdsvis Drachmannsvænget og Rosengården
– én hvert sted.

Åben sag
Sagsnr: 11/2211
Forvaltning: CSSM
Sbh: mepd
Besl. komp: SOU

Målgruppen i Frederikshavn Kommunes nuværende aflastningsboliger er borgere,
der er i en situation, hvor de har et særligt behov for omsorg og pleje og ikke kan
passes i eget hjem. Det er også muligt at søge om genoptræning under opholdet.
Det gælder både hvis borgeren kommer fra et sygehusophold eller fra eget hjem.
Udvidelse af aflastningsboligkapaciteten skal primært imødekomme behovet for
pasning af borgere, hvor ægtefællen/samlever – der i det daglige varetager en stor
plejeopgave – har behov for aflastning og/eller skal på ferie. Målgruppen er således
fortsat borgere, der er så plejekrævende, at de ikke kan passes i eget hjem uden
bistand og opsyn fra ægtefælle/andre.
For at imødekomme dette særlige aflastningsbehov er der tidsbegrænsning på
opholdet, der kan arrangeres for op til 14 dage af gangen. Der er ikke begrænsning
på, hvor ofte det kan iværksættes. Der kan bookes op til 6 måneder før ønsket
ophold, hvis der er behov for at booke en bestemt periode. Hvis aflastningspladsen
er ledig vil det også være muligt at komme ind ved akut behov for aflastning af
ægtefælle. Tidsbegrænsning og ”forudbestilling” skal ske af hensyn til ægtefællens
mulighed for at planlægge ferie eller andre aktiviteter, og af hensyn til at sikre at
boligerne kan udnyttes optimalt.
Personalet i boligerne er sammensat af de personaleressourcer, der i forvejen er i
demensplejeboligerne. Boligerne er indrettet med plejeseng, basishjælpemidler
(badebænk og toiletforhøjer), tv mv. Særligt indrettede personlige hjælpemidler skal
medbringes under opholdet. Selve opholdet er gratis for borgeren, men der er
egenbetaling – som i de andre aflastningsboliger – for forplejning og
sengelinnedpakke.
Aflastningsboligerne kan indrettes i nuværende ledige demensplejeboliger. Det
betyder, at etableringen af tilbuddet ikke medfører udgifter til en udvidelse af
normeringen i det samlede antal aflastnings- og plejeboligpladser. Etablering af
tilbuddet kan således ske inden for nuværende økonomiske rammer på området.
Der er opmærksomhed på, at der også kan være andre målgrupper og behov, der
kan varetages i forskellige aflastningsboliger. Der er også i det hele taget et stort
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fokus på at sikre, at Frederikshavn kommune har den rette sammenhæng mellem
udbuddet og behovet for både aflastning (midlertidige) samt pleje- og ældreboliger.
Behovene ændres kontinuerligt, og kommunen oplever på nuværende tidspunkt at
have et stort antal ledige boliger, som ikke efterspørges eller ikke kan modsvare
borgernes konkrete behov på området.
Med henblik på at udvikle og undersøge området nærmere, er det efter dialogmøde
om pleje- og ældreboliger besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som
ser nærmere på kommunens nuværende boligtyper samt visitationskriterier, så der
sikres fremadrettet balance mellem kommunens udbud af boliger og borgernes
behov for forskellige boligtyper.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller:
· At der etableres to midlertidige aflastningsboliger i ledige
demensplejeboliger på henholdsvis Drachmannsvænget i Skagen og
Rosengården i Sæby

Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
Ældrerådets høringssvar:
ÆR støtter forslaget med følgende bemærkninger:



Det bør præciseres, hvorfra eventuelle udgifter til istandsættelse efter
aflastningsopholdet skal afholdes.
Det bør præciseres om aflastningen omfatter alle ”typer” borgere, eller om
det kun er for dement.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Bent H. Pedersen.
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8.

Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 -

2020 samt Psykiatriplan 2015 - 2018

Åben sag
Sagsnr: 14/24217
Forvaltning: CSP
Sbh: mskr
Besl. komp:

Sagsfremstilling
Resume
Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020
samt Psykiatriplan 2015-2020 i høring hos blandt andet de nordjyske kommuner.
Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for
regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region
Nordjylland, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal
udvikle sig de kommende år.
De to planer har i marts 2015 indledningsvist været behandlet som to særskilte
sager i både Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Administrationen har
efterfølgende udarbejdet et samlet udkast til høringssvar til de to planer, da det
falder naturligt. Høringssvaret anbefales godkendt overfor Byrådet af
Socialudvalget og Sundhedsudvalget.
Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen samt det samlede
udkast til høringssvar behandles i Ældrerådet og Handicaprådet 30. marts 2015.
For den læser, der ønsker at opsummere sagen, er de
sagsfremstillinger, notater og sygehusplanerne vedhæftet som bilag.

oprindelige

Sagsfremstilling
I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde
en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og
speciallægepraksis og Psykiatriplanen indgår som delplaner i regionens samlede
sundhedsplan.
Plan
for
sygehuse
og
speciallægepraksis
2015-2020
omfatter
planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på
speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen indeholder forslag til
strukturelle
ændringer
og
aktivitetstilpasninger
på
sygehuse
og
i
speciallægepraksis, herunder flytning af aktivitet på sygehusområdet og justeringer
i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger
vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og planlagte forløb,
udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.
Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle
sig i de kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer,
vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de
emner, som planen berører, er psykiatriens struktur/kapacitet og sammenhæng i
patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem
region og kommuner). Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med
input til planen via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.
Regionsrådet tager efter høringsperiodens afslutning stilling til begge planer i juni
2015.
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Indstilling
Social og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
anbefaler Byrådet, at godkende høringssvaret overfor byrådet.

Beslutning Handicaprådet den 30. marts 2015
Handicaprådet støtter op omkring høringssvar fra kommunen.
Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder.

Beslutning Ældrerådet den 30. marts 2015
Ældrerådets høringssvar:
ÆR finder at ”Plan for sygehus og speciallægepraksis” indeholder mange gode
initiativer og fokuspunkter for praksis fremadrettet, der også vil være til gavn for
ældre borgere i Frederikshavn Kommune.
Efter ÆR´s opfattelse skal borgeren, uanset alder, indlægges de steder, hvor
ekspertisen er til stede.
Vedr. Strukturelle ændringer: ÆR anbefaler scenarie 3 for aktiviteten i
Frederikshavn, hvilket vil sige 7-døgns sygehus, idet de øvrige scenarier vil være
uhensigtsmæssige og samtidig vil skabe utryghed for den ældre patient, der ikke er
færdigbehandlet.
Vedr. Neurorehabilitering: ÆR hilser det velkomment, at man vil samle
Neurorehabiliteringspladserne på Frederikshavn Sygehus, idet det giver et samlet
fagligt miljø til det bedste for borgerne. Dette giver også mening i forhold til
samarbejdet med Skagen Gigt- og rygcenter.
Vedr. Medicinske afsnit: ÆR anbefaler, at de 13 resterende interne medicinske
senge forbliver fastholdt i Frederikshavn, samt at man udvider kapaciteten med det
ledige sengeafsnit i bygning 02 plan 5.
Vedr. Akutte patientforløb: ÆR finder det nødvendigt, at der er stor fokus på
kapaciteten af akutbiler, så man sikre borgere i Frederikshavn Kommune en hurtig
kvalificeret behandling på trods af den lange transport til Ålborg
Universitetshospital.
Vedr. Håndkirurgi: ÆR ser gerne, at denne aktivitet flyttes til Frederikshavn, så det
bliver en del af den planlagte kirurgi, sammen med Ortopædkirurgien.
Vedr. Skopifunktion (kikkertundersøgelse): ÆR finder, at det er en god idé, at en
øget andel af Sygehus Vendsyssels Skopifunktion og Dagkirurgi samles i
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Frederikshavn.
Vedr. Daghospitalsfunktion: ÆR ser gerne, at den nuværende daghospitalsfunktion
udvikles yderligere.
Vedr. Speciallægepraksis: ÆR anmoder om, at der bliver sat en ihærdig indsats ind
på at speciallægepraksisområdet styrkes, såvel på Frederikshavn Sygehus, som
uden for, således at der kan ansættes og fastholdes speciallæger i Vendsyssel.
Vedr. Psykiatriplan:
ÆR finder at ”Psykiatriplan 2015-2020” indeholder mange gode initiativer og
fokuspunkter for praksis fremadrettet, der også vil være til gavn for ældre borgere i
Frederikshavn Kommune.
Vedr. Specialisering og samling af ambulatorie: ÆR mener, at det er særdeles
vigtigt, at man bibeholder en ambulant psykiatrisk funktion i Frederikshavn, idet
transporten til Hjørring vil være uoverkommeligt for ældre psykiatriske borgere,
samt deres pårørende, fra Frederikshavn og nærliggende oplandsbyer. Den
ambulante funktion skal være i nærområdet.
Vedr. Sengeafsnittet i Frederikshavn: ÆR tilslutter sig forslaget i Psykiatriplanen
om at: ”afsnittet i Frederikshavn får en sygdomsspecifik målgruppe frem for, som
nu, at dække et geografisk område”.

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Bemærkningerne fra Ældreråd og Handicapråd taget til efterretning.
Høringssvaret anbefales overfor Byrådet, idet der på baggrund af høringssvarene
fra Ældrerådet og Handicaprådet indføjes et afsnit om kapacitet på
speciallægeområdet vedr. børnepsykiatri .
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Bemærkningerne fra ÆR og HR taget til efterretning.
Høringssvaret anbefales overfor Byrådet, idet der indføres bemærkninger om
akutberedskab og om lige adgang til sundhedsvæsenet.
Fraværende: Bent H. Pedersen.
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Bilag
Høringsversion af Plan for sygehuse og speciallægepraksis.pdf (dok.nr.37717/15)
Høringsversion af Psykiatriplan.pdf (dok.nr.37718/15)
Notat i forbindelse med Plan for sygehuse og speciallægepraksis (dok.nr.24422/15)
Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 -2020 (dok.nr.25392/15)
Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis (dok.nr.55378/15)
Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Psykiatriplan 2015 - 2020 (dok.nr.55375/15)
Udkast til høringssvar til Plan for sygehuse og speciallægepraksis samt Psykiatriplanen
(dok.nr.58134/15)
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9.

Evaluering af Ungeenheden efter et års virke

Sagsfremstilling
Ungeenheden blev etableret ved politisk beslutning i Frederikshavn Byråd den 29.
maj 2013. Ungeenheden blev etableret for målgruppen 15-25 år og med
målsætning om at have ”fokus på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og
ressourcer for unge mellem 15-25 år, for hvem, der er et progressionsperspektiv i
forhold til uddannelse og beskæftigelse”. I beslutningen om af etableringen af
Ungeenheden indgik krav om evaluering efter henholdsvis et og tre års virke.

Åben sag
Sagsnr: 15/452
Forvaltning: CU
Sbh: arco
Besl.
komp: BUU/SOU/SUU/AMU/BYR

Center for Unge har i første kvartal 2015 gennemført den politisk bestemte 1årsevaluering af Ungeenheden med baggrund i de politisk vedtagne målsætninger
og fokusområder for Ungeenheden og for evalueringen; herunder spørgsmålet om
målgruppen for Ungeenhedens arbejde bør udvides til også at rumme
aldersgruppen mellem 25 og 30 år.
Indholdet i evalueringen er kvalificeret og godkendt af evalueringsgruppen, som i
store træk er sammensat af samme personkreds, som havde sæde i den
styregruppe, der blev nedsat ved etableringen af Ungeenheden.
Evalueringen har været i høring i MED-udvalgene (Center-MED, Fag-MED og
Hoved-MED), Integrationsrådet og Handicaprådet jf. høringssvarene. Desuden
behandles evalueringen i følgende politiske udvalg; Socialudvalget,
Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og
Sundhedsudvalget, inden endelig behandling i Byrådet d. 29. april 2015.
Evalueringen viser, at Frederikshavn Kommune med oprettelse af Ungeenheden
løser opgaven inden for både kommunale forventninger og ministerielle krav –
dermed må oprettelsen af Ungeenheden betragtes som vellykket med positive
resultater fra enhedens første års virke at udvikle Ungeenhedens fremadrettede
virke på baggrund af.
Evalueringens hovedanbefaling peger på potentialet i at skærpe Ungeenhedens
målsætning til fremadrettet at have fokus på unge mellem 15 og 30 år, der har et
progressionspotentiale rettet mod ordinær uddannelse og beskæftigelse.
En sådan skærpelse af Ungeenhedens målsætning og opgave til fokus på ordinær
uddannelse og beskæftigelse vil yderligere være en målrettet indsats if. til den
kommunale målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang som minimum skal
have en erhvervsuddannelse.
Ved skærpelsen af målsætningen udvides Ungeenhedens målgruppe med
aldersgruppen af de 25 til 30-årige.
Skærpelsen af målsætningen indebærer også, at en betjening af gruppen af 15-25
årige unge borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor
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sigtet med indsatsen ikke er ordinær uddannelse eller beskæftigelse, bør varetages
i de oprindelige centre.
Ungeenheden forankres fortsat i Børne- og Ungdomsudvalget, men ved den
foreslåede skærpelse af Ungeenhedens målsætning, vil der blive et markant øget
fokus på uddannelse og beskæftigelse og dermed en udvidelse af den fælles
opgave mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.
Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget bør derfor drøfte,
hvordan den fælles målsætning sikres bedst – evt. via gennemførelse af fastlagte
fælles møder. Det er Ungeenhedens hensigt at fortsætte og styrke fokus på
enhedens målsætninger og gennemføre effektmålinger til brug for evaluering af
enhedens arbejde.
Ungeenheden evalueres som aftalt ved oprettelsen efter i alt tre års virke til politisk
behandling i første kvartal 2017.
Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Sundhedsudvalget, Socialudvalget,
Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget
samt Byrådet, at:
1.
2.
3.

evalueringen drøftes
anbefalingerne godkendes
Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes
udvalgene vil sikre den fælles målsætning

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
Fraværende: Bent H. Pedersen.

Bilag
- Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.40012/15)
Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.pdf (dok.nr.53839/15)
- Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.pdf (dok.nr.40018/15)
Bilag 4- Høringssvar til 1-årsevalueringen.pdf (dok.nr.53833/15)
1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.53949/15)
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10. Formanden orienterer

Lukket sag
Sagsnr: 13/25008
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SOU
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Jørgen Tousgaard

Pia Karlsen

Helle Madsen

Bent H. Pedersen

Lars Oldager

Karl Falden

Irene Hjortshøj
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Bilag: 3.1. Socialudvalget - Årsberetning 2014.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53757/15

Bilag: 6.1. Vedtægter Fontænehuset.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 56920/15

Vedtægter
for
den selvejende institution
Fontænehuset Frederikshavn.
§1
Den selvejende institutions navn er Fontænehuset Frederikshavn. Institutionens hjemsted er
Frederikshavn kommune.

§2
Klubhusets formål er at øge sindslidendes muligheder for at opnå en ligeværdig tilværelse i
samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed og sociale færdigheder. Klubhuset støtter
medlemmerne i bestræbelser på at komme i beskæftigelse eller uddannelse, samt bistår
medlemmerne ved kontakt til myndigheder og i deres daglige tilværelse.

§3
Klubhuset arbejder efter internationale retningslinier for klubhuse efter Fountain House modellen.
De sindslidende er medlemmer i klubhuset, hvor de er ventede, ønskede og nødvendige for sikring
af den daglige drift. Medlemmerne har ret til arbejde og socialt samvær i klubhuset samt til at
deltage i husets beslutningsproces.

§4
Den selvejende institution drives efter samarbejdsaftale med Frederikshavn kommune, i tiden indtil
den 31.marts 2013 primært med støtte fra Socialministeriet. Institutionen kan i øvrigt modtage
økonomisk og praktisk bistand til brug for aktiviteter i tilknytning til dens virksomhed og formål

§5
Institutionen ledes af en bestyrelse på indtil 12 medlemmer, der sammensættes på følgende måde:
Af og blandt medlemmerne af klubhuset vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.
A f og blandt medarbejderne i klubhuset vælges 1 medlem til bestyrelsen.
Kommunen udpeger 2 medlemmer, der repræsenterer dels embedsmandssiden, dels den politiske
side.
Den til enhver tid værende formand for Støtteforeningen for klubhuset er født medlem af
bestyrelsen.

Op til 6 medlemmer udpeges af bestyrelsen. De pågældende skal være egnede til at bidrage
væsentligt til at opnå institutionens formål. Der skal tilstræbes repræsentation af arbejdsmarkedets
parter.
Lederen af klubhuset kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§6
Bestyrelsen konstituerer sig hvert andet år inden udgangen af januar kvartal med samtidigt valg af
formand, næstformand og sekretær. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, deriblandt
formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
eller i hans sted næstformandens stemme afgørende. Ændring af vedtægterne eller institutionens
nedlæggelse kan vedtages når mindst % af medlemmerne stemmer herfor.
Bestyrelsen indkaldes af formanden til normalt 4 årlige møder, når formanden finder det nødvendigt
eller når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer fremsætter anmodning herom.
Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

§7
Den daglige ledelse af klubhuset varetages af lederen under ansvar overfor bestyrelsen.
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Ansættelse og afskedigelse af det øvrige
personale foretages af lederen efter indstilling fra et ansættelsesudvalg, der består af lige mange
ansatte og medlemmer.
Bestyrelsen holdes løbende orienteret om institutionens økonomi, personalesituationen og
væsentlige spørgsmål i øvrigt.
Løn- og ansættelsesvilkår for personalet fastsættes af bestyrelsen i respekt af gældende normer for
klubhusets institutionelle og faglige område, personalets uddannelse og organisatoriske tilhør.
Klubhuset tegnes i alle retsforhold af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele
prokura.

§8
Der oprettes en forening med det formål, at støtte institutionen økonomisk og driftsmæssigt.
Foreningen fastsætter selv sine vedtægter.

§9

Regnskabsåret er kalenderåret.
Det påhviler lederen at udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, således at
bestyrelsen kan behandle og vedtage budgettet inden regnskabsårets begyndelse.
Der udarbejdes flerårige handlingsplaner for institutionen. Handlingsplanerne skal godkendes af
bestyrelsen.
Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der antages af bestyrelsen.
Årsregnskabet skal aflægges senest den 1. april for det forudgående kalenderår.
Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af eventuelt overskud og kan foretage rimelige
henlæggelser til konsolidering af institutionens formue.

§10
I tilfælde af klubhusets nedlæggelse træffer Frederikshavn kommune efter indstilling fra bestyrelsen
beslutning om anvendelse af en eventuel tilbageværende kapital i overensstemmelse med eller til et
almennyttigt formål i så nær overensstemmelse som muligt med formålsbestemmelsen i § 2.
Nærværende vedtægt er vedtaget på bestyrelsesmøde den:

22. september 2010.
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Kaj Jørgensen
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Socialudvalgsmedlem

Knud Kristensen
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1.

Forord

Region Nordjyllands strategi 2018 på sundhedsområdet er ”sikre og effektive patientforløb med
mennesket i centrum”.
Jeg synes allerede, at vi i dag leverer mange sikre patientforløb. Vi leverer også mange effektive
patientforløb, ligesom vi også leverer mange patientforløb med mennesket i centrum. Det sker
fordi regionens medarbejdere hver dag arbejder hårdt med diagnostik, pleje og behandling på
regionens sygehuse. Desuden udvikles kvaliteten og der skabes ny viden ved forskning. Den
indsats vil jeg gerne anerkende. Men jeg vil samtidig tillade mig at være endnu mere ambitiøs.
På Region Nordjyllands vegne og på patienternes vegne.
Vi skal blive endnu bedre til at levere, og vores strategi om sikre og effektive patientforløb med
mennesket i centrum, skal skinne igennem i hvert eneste patientforløb. Samtidig skal vi løbende
udvikle patientforløbene i samarbejde med de øvrige aktører på sundhedsområdet.
Regionens sundhedsplan og delplanerne hertil skal bidrage til at indfri regionens strategi på
sundhedsområdet – hver dag og i hvert eneste patientforløb.
Planen skal også ruste Region Nordjylland imod de udfordringer, der er på sundhedsområdet,
og som fortsat er betydelige i antal og mangfoldighed. Som eksempler kan fremhæves en regional økonomi på ”smalkost”, en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og en betydelig
rekrutteringsudfordring. Samtidig er kravene til effektivitet og produktivitet stigende. Det samme
gælder medicinudgifterne, men også befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet.
Der er således behov for en klar udviklingsplan for det regionale sundhedsvæsen.
Nedenfor kan I læse høringsudkastet til Plan for sygehuse og speciallægepraksis (delplan til
sundhedsplanen).
Høringsudkastet er udarbejdet af Administrationen med deltagelse af regionens samarbejdspartnere på sundhedsområdet. Planudkastet er udarbejdet inden for de rammer, som Regionsrådet har formuleret i budgetaftalen for 2015. Planen anviser derfor en årlig besparelse ved ændringer i sygehusstrukturen på 40 mio. kr. fra 2016 og fremad samt en årlig besparelse på 10
mio. kr. i 2015.
Den nuværende version af Plan for sygehuse og speciallægepraksis er et høringsudkast. Regionsrådet har endnu ikke taget stilling til planen. Det gør vi først i juni måned 2015. I mellemtiden sendes planen i høring i marts og april måned.
Det er mit håb, at rigtig mange aktører vil forholde sig til og indsende høringssvar til planerne.
Høringssvarene er således vigtige brikker i arbejdet med at sikre et solidt plan-fundament for
udviklingen af patientforløbene i Region Nordjylland.

Med venlig hilsen
Ulla Astman
Regionsrådsformand
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2.

Baggrund

Det samlede sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret – på økonomien, på kvaliteten i
hvert eneste patientforløb og af hver eneste aktør på sundhedsområdet. Disse udfordringer er
med til at forme og udvikle det samlede sundhedsvæsen, og der er igennem de seneste år sket
en betydelig udvikling. Det er vurderingen, at sundhedsvæsenet også i årene fremover vil blive
stillet over for væsentlige udfordringer. Det er derfor af afgørende betydning, at der i regionerne
arbejdes målrettet med at skabe det rette planlægningsmæssige grundlag for den udvikling, der
skal fortsætte i de kommende år.
Regionernes sundhedsplan er et vigtigt element i dette planlægningsgrundlag. Sundhedsplanen
er en samlet plan for regionens virksomhed på sundhedsområdet, og sundhedsplanen er sammensat af en række detailplaner på de enkelte virksomhedsområder.
Plan for sygehuse og speciallægepraksis omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Der er en klar sammenhæng mellem Plan for sygehuse og speciallægepraksis og de øvrige detailplaner til sundhedsplanen, herunder Psykiatriplanen, Praksisplanen og Sundhedsberedskabsplanen. Derudover er der en klar sammenhæng mellem Plan for sygehuse og speciallægepraksis samt elementerne i Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.
Regionsrådet besluttede i foråret 2014, at planprocessen for Plan for sygehuse og speciallægepraksis skulle opstartes i efteråret 2014 og afsluttes inden sommeren 2015. Det blev ligeledes
besluttet, at planhorisonten for planen skulle udvides til 2020. Et væsentligt element i Plan for
sygehuse og speciallægepraksis er således at skabe et planlægningsmæssigt grundlag, der
rækker frem til 2020, hvor Nyt Aalborg Universitetshospital står klar. Såfremt de nødvendige
strukturelle og aktivitetsmæssige tilpasninger skal realiseres inden 2020, er der allerede nu behov for at udstikke kursen for den udvikling, der skal ske i det nordjyske sundhedsvæsen frem
mod 2020.
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3.

Opsummering

Plan for sygehuse og speciallægepraksis er udarbejdet som en delplan til regionens samlede
sundhedsplan. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i Region Nordjyllands strategi 2018 på
sundhedsområdet og ud fra elementerne i budgetaftalen for 2015.
Nedenfor er de tre centrale elementer i planen – anbefalinger for patientforløbene, strukturelle
ændringer samt aktivitetsmæssige tilpasninger – opsummeret.

3.1

Anbefalinger for patientforløbene

I forbindelse med udarbejdelsen af Plan for sygehuse og speciallægepraksis, har der været
etableret fire temagrupper, som har haft til opgave at komme med input til planen. Temagrupperne har været organiseret efter forskellige typer af patientforløb: Akutte patientforløb, planlagte
patientforløb, udredningsforløb samt kroniske og varige patientforløb.
Temagrupperne har anført en lang række anbefalinger i relation til udvikling af patientforløbene i
Region Nordjylland. Nedenfor er angivet de centrale og gennemgående elementer i temagruppernes anbefalinger:
 Fortsat fokus på at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer gennem
iværksættelse af en række konkrete handlinger.
 Fokus på øget inddragelse af patienter og pårørende.
 Iværksættelse af flere processer med henblik på at sikre den rette arbejdsdeling og det rette
samarbejde mellem almen praksis, sygehusene og speciallægepraksis.
 Fortsat fokus på at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af potentialerne i henholdsvis almen praksis, på sygehusene og i speciallægepraksis.
 Udvikling af patientforløbene og aktivitetsplanlægningen med henblik på at sikre omlægning
fra akut til planlagt behandling samt behandling under indlæggelse til ambulant behandling.
 Ensretning af patientforløbene med henblik på at sikre samme høje faglige kvalitet i hele
regionen samt skabe mest mulig sundhed for pengene og bedst mulig udnyttelse af den
samlede aktivitet på sundhedsområdet.
Den fulde beskrivelse af temagruppernes anbefalinger ses i afsnittene 8-11.

3.2
ninger

Strukturelle ændringer og aktivitetsmæssige tilpas-

Nedenfor opsummeres de strukturelle ændringer, der med nærværende Plan for sygehuse og
speciallægepraksis foreslås iværksat på sygehusene. Efterfølgende er de aktivitetsmæssige
ændringer i sygehusaktiviteten og i speciallægepraksis opsummeret.
Der gennemføres følgende ændringer på Sygehus Vendsyssel:
 Der implementeres en ny profil for matriklen i Frederikshavn.
 De intern medicinske senge i Frederikshavn flyttes til matriklen i Hjørring.
Der gennemføres følgende ændringer på Aalborg Universitetshospital:
 Sygehusmatriklen i Dronninglund lukkes.
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Sygehusets tre intensivsenge på matriklen i Hobro flyttes til matriklen i Aalborg (Syd).
Tilpasning af skadetilbud i Farsø.
Flytning af den ortopædkirurgiske aktivitet fra Nykøbing til Thisted.

Der gennemføres følgende ændringer på Sygehus Thy-Mors:
 Sygehusets funktioner samles på én matrikel – på matriklen i Thisted.
 Matriklen i Nykøbing ønskes anvendt til sundhedshus i et samarbejde med relevante aktører, herunder speciallægepraksis, almen praksis og Morsø Kommune.
 Coloncancerkirurgien flyttes fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital.
 Sygehus Thy-Mors’s funktioner tilpasses i forhold til sygehusets profil, hvor akutmodtagelsen samt planlagt udredning og behandling i sammenhæng hermed, er sygehusets hovedopgave. Dette omfatter blandt andet en analyse af samarbejdsmuligheder med Aalborg Universitetshospital i relation til drift af øjenspecialet og øre-næse-hals-specialet.
De anførte ændringer i sygehusstrukturen betyder, at den fremtidige sygehusstruktur i Region
Nordjylland fremover vil være som det fremgår nedenfor, men uden de to matrikler, der er markeret med rød pil:
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Aktivitetsmæssige tilpasninger
Med udgangspunkt i de aktuelle og kommende udfordringer på sundhedsområdet samt med
udgangspunkt i en sammenligning af Region Nordjyllands aktivitet med de øvrige regioners aktivtet, iværksættes der aktivitetsmæssige tilpasninger på det kirurgiske område og det medicinske område. Dette indebærer:
 En optimering af de stationære kirurgiske patientforløb.
 Et øget fokus på omlægning til dagkirurgi.
 Etablering af stærke sygehusvisitationer på regionens sygehuse.
 En opprioritering af subakutte ambulatoriespor og daghospitalsfunktioner.
Der gennemføres følgende ændringer i speciallægepraksis:
 Overlægeydernumrene i psykiatri (3), børnepsykiatri (2) og intern medicin (1) nedlægges.
 Antallet af overlægeydernumrene i anæstesiologi (7) bør tilpasses.
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4.

Rammer for planlægningen

Den regionale sundhedsplanlægning sker med udgangspunkt i Sundhedsloven. Af Sundhedslovens § 206 fremgår det, at Regionsrådene skal udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af
regionens virksomhed på sundhedsområdet (sundhedsplan). Det fremgår endvidere, at Regionsrådene forud for behandling af forslag til sundhedsplanen skal indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning. Den endeligt vedtagne plan skal efterfølgende sendes til Sundhedsstyrelsen,
som også skal informeres om eventuelle senere ændringer heri. Regionsrådene er således forpligtet til at ændre indholdet i sundhedsplanen forud for gennemførelse af væsentlige ændringer
i regionens sundhedsvæsen.
Sundhedsloven udstikker således rammerne for den samlede, regionale sundhedsplanlægning
(sundhedsplanen). Sundhedsplanen består traditionelt af en række detailplaner for de enkelte
områder af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Nærværende Plan for sygehuse og
speciallægepraksis er en af disse detailplaner, og planen udgør sammen med de øvrige planer
Region Nordjyllands sundhedsplan.
Udover det lovgivningsmæssige grundlag for den samlede sundhedsplanlægning i regionerne,
er der en række yderligere nationale og regionale elementer, som har en afgørende indflydelse
på planlægning på sundhedsområdet i regionerne. Visse af disse elementer er faste rammer,
som klart definerer krav til sygehus- og speciallægepraksisaktiviteten. Andre er tendenser, som
ikke er direkte rammesættende, men som regionen må forholde sig til, når plangrundlaget for de
kommende år beskrives. Nedenfor beskrives disse rammer og tendenser.

4.1

Nationale rammer og tendenser

En række nationale rammer og tendenser påvirker sundhedsplanlægningen i regionerne. Disse
elementer påvirker såvel den overordnede planlægning på sundhedsområdet som den daglige
drift på de enkelte sygehuse.
Nationale rammer og tendenser:
 Indførelsen af udredningsretten samt kræft- og hjertepakker.
 Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger, samt tendenserne for de kliniske specialer.
 Rammer for fremtidens akutte beredskab samt den faglige gennemgang af akutmodtagelserne.
 Overenskomst om speciallægehjælp.
 Kvalitet på dagsordenen.
 Lægelig uddannelse, herunder tendenserne i forhold til rekruttering af sundhedspersonale.

4.1.1

Indførelsen af udredningsretten og kræft- og hjertepakker

I 2013 blev der indført en ret til hurtig udredning, som betyder, at sygehusene er forpligtet til at
udrede patienterne indenfor 30 dage, medmindre der er faglige hensyn, der gør, at dette ikke er
muligt. Hvis regionen ikke kan udrede patienten af kapacitetsmæssige årsager, er regionen forpligtet til at tilbyde patienten omvisitering til eksempelvis anden region eller privat leverandør.
På kræftområdet blev der i 2008 indført pakkeforløb, mens hjerteområdet fulgte efter i 2010.
Kræft- og hjertepakkerne sikrer patienterne hurtig udredning og behandling uden unødig ventetid. I modsætning til retten til udredning er der ikke tale om en patientrettighed, men i stedet om
faglige målsætninger, som regionerne styrer efter at leve op til. Den lovmæssige ramme for de
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akutte kræft- og hjertesygdomme ligger i stedet i ”Bekendtgørelse om behandling af patienter
med livstruende kræftsygdomme m.v”, som blandt andet forpligter regionerne til at tilbyde patienten første besøg senest 14 dage efter henvisning.
Retten til hurtig udredning vidner sammen med kræft- og hjertepakkerne om, at ambitionerne er
blevet hævet de seneste år. En afgørende forudsætning for effektive udredningsforløb er, at
sygehusene også på de parakliniske områder, såsom patologien, radiologien og biokemien er
kapacitetsmæssigt gearet til at imødekomme de skærpede krav, som udviklingen fører med sig.
De kommende år forventes kravene fortsat at stige blandt andet i takt med den teknologiske
udvikling og i takt med, at der kommer flere ældre borgere i Region Nordjylland.

4.1.2

Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger

Planlægningen af sundhedsvæsenet sker inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens krav og
anbefalinger, herunder specialevejledningerne for de kliniske specialer. Med hjemmel i Sundhedslovens § 208 fastsætter Sundhedsstyrelsen krav til regionsfunktioner og højtspecialiserede
funktioner, herunder til placeringen af disse på regionale og private sygehuse. Den nuværende
fordeling af specialiserede funktioner er fastsat i Sundhedsstyrelsens specialeplan fra 2010.
I starten af 2014 igangsatte Sundhedsstyrelsen i samarbejde med regioner og faglige miljøer en
revision af den gældende specialeplan. Revisionen skal sikre, at specialeplanen følger med udviklingen, og at eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nuværende plan bliver vurderet. Sundhedsstyrelsens umiddelbare udmelding er, at ’landkortet’ for den specialiserede del af det danske sundhedsvæsen generelt er tegnet med den nuværende specialeplan, og at der ikke er behov for nye, store ændringer.
Den kommende specialeplan vil blive udmeldt i løbet af 2015. Nærværende planproces sker
derfor inden for rammerne af den gældende specialeplan fra 2010. I og med at regionerne skal
ansøge om de specialiserede funktioner, som regionen ønsker at varetage, kan der opstå ændringer til den eksisterende plan, som får betydning for den samlede sygehusdrift i Region Nordjylland. Disse ændringer forventes dog at være af driftsmæssig karakter, så de kan håndteres
inden for den struktur for sygehuse og speciallægepraksis, der fremlægges med nærværende
Plan for sygehuse og speciallægepraksis.

4.1.3

Anbefalinger for det akutte beredskab

I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger for det akutte beredskab”, som omfatter en helt
ny dagsorden for akutområdet. Der er i anbefalingerne fokus på specialisering og på at skabe et
kvalitetsløft af den akutte behandling. Anbefalingerne har betydet en væsentlig omstrukturering
af den akutte indsats i hele landet. Antallet af akutte modtagelser i Danmark er således reduceret fra 40 til 22 siden 2007. Også i Region Nordjylland er der sket ændringer, og akutte patienter
modtages nu primært på akutmodtagelserne på Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors samt
på Aalborg Universitetshospital.
Regionerne fik 7-10 år til at implementere de nye anbefalinger. I Region Nordjylland er akutstrukturen overordnet set tilpasset i forhold til de rammer, der udstikkes i anbefalingerne for det
akutte beredskab. På visse områder er Sundhedsstyrelsens anbefalinger dog endnu ikke implementeret. Disse resterende elementer skal implementeres i løbet af den kommende planlæg-
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ningsperiode og Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal sikre, at der ikke er strukturelle
og aktivitetsmæssige benspænd for den proces.
I 2014 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Danske Regioner desuden udarbejdet en faglig gennemgang af akutmodtagelserne. I den faglige gennemgang gennemgås alle landets akutmodtagelser med udgangspunkt i de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen fremsatte for området i 2007. Gennemgangen konkluderer, at regionerne generelt er
kommet langt med implementeringen af den nye akutstruktur, men fremsætter også anbefalinger
for den resterende del af implementeringsprocessen. Disse anbefalinger er inkluderet i Økonomiaftalen for 2015 mellem Regeringen og regionerne, hvoraf det fremgår, at regionerne skal
sikre implementeringen af anbefalingerne fra den faglige gennemgang. Den fremtidige planlægning i relation til de akutte patientforløb skal derfor ske koordineret med de anbefalinger, som
regionen skal leve op til på akutområdet.

4.1.4

Overenskomst om speciallægehjælp

Overenskomst om Speciallægehjælp udgør den overordnede ramme for aktiviteten i speciallægepraksis. Den nuværende overenskomst trådte i kraft 1. oktober 2011.
Der er indgået en forhandlingsaftale om en ny overenskomst med virkning fra 1. april 2015. Dog
er økonomiprotokollatet gældende fra 1. oktober 2014. Denne overenskomst danner rammerne
for de planlægningsmæssige tiltag, der involverer speciallægepraksis.
Der er i forhandlingsaftalen aftalt en omfattende modernisering af specialet Psykiatri. Denne
moderniseringsproces forventes afsluttet i første halvdel af 2015. Inden Plan for sygehuse og
speciallægepraksis er færdigbearbejdet, vil der derfor kunne foreligge en række nye retningslinjer for specialet psykiatri. Der skal ske en løbende tilpasning i processen, således at eventuelle
nye eller reviderede elementer i specialet indarbejdes i planen.

4.1.5

Kvalitet på dagsordenen

I de seneste år har der været et betydeligt fokus på kvalitet frem for kvantitet – både på den nationale og den regionale dagsorden. Kvalitet samt sammenhængen mellem øget kvalitet og en
samtidig omkostningsreduktion er emner, der præger den sundhedspolitiske dagsorden. Det er
en udfordring, der kræver nye styringsredskaber. Fra nationalt plan er der i høj grad fokus på
den faglige kvalitet, patientsikkerhed og sammenhængende forløb på tværs af aktører. Dette ses
blandt andet gennem øget lovgivning samt gennemsigtighed i sundhedsvæsenet med offentliggørelse af data – eksempelvis sygehusenes præstationer (servicemål, RKKP-data, sundhedskvalitet.dk, Den Danske Kvalitetsmodel mm.), synliggørelse af den patientoplevede kvalitet samt
forskellige økonomiske kvalitetsincitamenter. Vores fokus er at drive og udvikle vores sundhedsvæsen, så borgerne har adgang til de bedst mulige ydelser med vægt på kvalitet samt tryghed og sammenhæng. Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal være med til at fastholde
dette fokus i patientforløbene.
Der er behov for, at Region Nordjylland videreudvikler ledere og medarbejderes engagement i
kvalitetsarbejdet, med henblik på at understøtte en kultur, hvor der er fokus på at skabe løbende
forbedringer i klinisk praksis. I planperioden skal der således sættes en ny dagsorden for kvalitet. Kvalitetsarbejdet skal give mening for sygehusets ansatte, og skabe værdi for patienter og
pårørende. Det skal resultere i konkrete, mærkbare forbedringer.
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For at styrke dette fokus vil Region Nordjylland blandt andet implementere den internationalt
kendte forbedringsmodel Model for Improvement, der er udviklet af Institute for Healthcare
Improvement (IHI). Modellen, der i Danmark generelt omtales som Forbedringsmodellen, beskriver en globalt anerkendt metode til at sikre forandrings- og forbedringsprocesser. Overordnet
handler modellen om, hvordan man realiserer de kvalitetsmål, man har sat sig i praksis. Dette
arbejde skal ses i relation til forbedringsarbejdet i Region Nordjylland generelt.

4.1.6

Lægelig uddannelse og rekruttering

Med etableringen af medicinuddannelsen i 2010 på Aalborg Universitet er der opnået muligheder for fremadrettet at sikre en øget rekruttering af læger til regionen. Dette betyder også, at
behovet for uddannelsesstillinger på de nordjyske sygehuse og i speciallægepraksisområdet
stiger, hvorfor Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal sikre, at uddannelsesfunktionerne
understøttes – på Universitetet, på sygehusene og i speciallægepraksis. Dette gøres bl.a. ved at
understøtte, at uddannelseskvaliteten er i top, ikke mindst fordi netop uddannelseskvaliteten er
et væsentligt rekrutteringsparameter blandt yngre læger, når de vælger uddannelsessted.
Udover den grundlæggende medicinuddannelse er det derfor væsentligt at holde fokus på mulighederne for efterfølgende speciallægeuddannelse (lægelig videreuddannelse), der ligeledes
har indflydelse på mulighederne for rekruttering af uddannelsessøgende læger og efterfølgende
speciallæger til regionens sygehuse såvel som i speciallægepraksis. En vigtig faktor for sundhedsvæsenets funktion er netop, at der findes den nødvendige lægelige arbejdskraft, og at der
sikres en hensigtsmæssig fordeling mellem de forskellige specialer (38) og geografier (uddannelsessteder). Målet er derfor, at der uddannes mindst det antal læger, der efterspørges. Sundhedsstyrelsens 5-årige dimensioneringsplaner for den lægelige videreuddannelse er de centrale
sundhedsmyndigheders måde at imødekomme dette mål. Dimensioneringsplanerne regulerer
antallet af speciallæger via fordeling af uddannelsesforløb inden for de enkelte specialer.
Med indgåelse af samarbejdsaftalen med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, januar 2013 omkring den lægelige medicinuddannelse med tilhørende opbygning af
fælles forskningsinitiativer, er der skabt nye rammer for fremme af rekruttering af læger til landsdelen og fremme af den sundhedsvidenskabelige forskning. Med en styrket forskningsindsats i
regionen er vi med til at sikre, at den nordjyske befolkning tilbydes den bedste og nyeste behandling, pleje og rehabilitering. I samarbejde med kommunerne vil vi styrke den forebyggende
indsats.
For regionen er det afgørende, at rekrutteringen af læger fremmes. Det gælder såvel til almen
praksis som til hospitalsområdet. Her spiller den nordjyske medicinuddannelse en stor rolle. Et
aktivt forskningsmiljø er desuden en betingelse for bevarelse af de højtspecialiserede funktioner
på sygehusene – primært på Aalborg Universitetshospital. Med samarbejdet med Aalborg Universitet, som er kendt for en meget entreprenant tilgang til udvikling af innovation og anvendt
forskning, er der mulighed for at øge hastigheden fra et forskningsresultat er anerkendt til anvendelse i den kliniske dagligdag, men samtidigt også at gøre problemstillinger i den kliniske
dagligdag til genstand for en forskningsindsats.
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4.2

Regionale rammer og tendenser

På samme vis, som en række nationale rammer og tendenser påvirker sundhedsplanlægningen,
er der også regionale elementer, som er rammesættende for den kommende Plan for sygehuse
og speciallægepraksis.
Regionale rammer og tendenser:
 Strategi 2018
 Sundhedsaftalerne
 Nyt Aalborg Universitetshospital
 Budget 2015
 Organisering af patientforløb i Region Nordjylland

4.2.1

Strategi 2018 på sundhedsområdet

I maj 2014 vedtog Regionsrådet Strategi 2018, som er en samlet strategi for Region Nordjyllands driftsområde. Strategi 2018 er rammesættende og retningsanvisende for hele Region
Nordjyllands driftsområde, og strategien tager udgangspunkt i Region Nordjyllands mission om
“Et godt liv for alle borgere i Region Nordjylland” samt visionen om ”Det sammenhængende
Nordjylland”. På det grundlag er der opstillet strategiske mål for de tre driftsområder: regional
udvikling, specialsektoren og sundhedsområdet.
De strategiske mål på sundhedsområdet er formuleret med udgangspunkt i to inspirationskilder:
 Triple Aim (Region Nordjylland vil arbejde for parallelt at forbedre befolkningens sundhedstilstand, forbedre patienters oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet og reducere omkostninger pr. indbygger til sundhedsvæsenet).
 Regionernes 6 fælles værdier på sundhedsområdet(1 (patientsikkerhed, effekt, rettidighed,
omkostningseffektivitet, patientfokus, lighed).
De tre strategiske mål for sundhedsområdet er:
1. Sikre patientforløb
2. Effektive patientforløb
3. Patientforløb med mennesket i centrum
De tre strategiske mål er tæt forbundne og skal realiseres i sammenhæng med hinanden. De er
derfor sammenfattet som følger: ”Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb
med mennesket i centrum”. Den struktur, der i nærværende plan skitseres for sygehuse og speciallægepraksis, skal leve op til elementerne i denne strategi for sundhedsområdet.

4.2.2

Sundhedsaftalerne

De lovbestemte sundhedsaftaler skal sikre koordinering og sammenhæng af indsatsen inden for
sundhedsområdet med det formål at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af regioner
og kommuner.
Den overordnede sundhedsaftale er en politisk aftale, der tager afsæt i konkrete målsætninger
for udviklingen af sundhedsområdet. Derudover er der følgende obligatoriske indsatsområder:
1. Forebyggelse
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2. Behandling og pleje
3. Genoptræning og rehabilitering
4. Sundheds IT og digitale arbejdsgange
Arbejdet med at udvikle Sundhedsaftalen 2015 skal være afsluttet med udgangen af januar måned 2015, og den nye Sundhedsaftale dækker perioden 2015-2018.
Den kommende sundhedsaftale danner de aftalemæssige rammer for den tværsektorielle indsats for patientforløb, der går på tværs af regioner og kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal udarbejdes inden for disse rammer, hvad angår tværsektorielle patientforløb.
Samtidig er det vigtigt, at der – qua det indholdsmæssige sammenfald – sker en koordinering
mellem implementeringen af de to planer.

4.2.3

Nyt Aalborg Universitetshospital

Nyt Aalborg Universitetshospital står klar i 2020, og her vil størstedelen af de nuværende funktioner på Aalborg Universitetshospital blive samlet på én matrikel. Etablering af Nyt Aalborg Universitetshospital har stor driftsmæssig betydning for hospitalet, men også for den samlede strukturplanlægning i Region Nordjylland. Nyt Aalborg Universitetshospital bliver således et epicenter
på sundhedsområdet i Region Nordjylland. Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal udarbejdes inden for rammerne af de beslutninger, der er omfattet af etableringen af Nyt Aalborg
Universitetshospital. Heri ligger eksempelvis forudsætninger om en væsentlig aktivitetsomlægning fra stationær til ambulant behandling samt forudsætninger om en højere udnyttelsesgrad af
ambulatoriefaciliteter.
Derudover skal Plan for sygehuse og speciallægepraksis sikre det rette strukturmæssige afsæt
for Nyt Aalborg Universitetshospital. Det er således i den kommende planproces, at der skal
tages stilling til eventuelle strukturmæssige tilpasninger i perioden 2015-2020 med henblik på at
skabe det bedst mulige samspil mellem Nyt Aalborg Universitetshospital og funktionerne på de
øvrige sygehuse og i speciallægepraksis.

4.2.4

Budgetaftalen for 2015

I budgetaftalen for 2015 bekræfter Regionsrådet, at den centrale sygehusstruktur i Region Nordjylland er bygget op omkring de tre akutsygehuse. Af budgetaftalen fremgår det endvidere, at
der fortsat ønskes sygehusdrift på andre matrikler end akutsygehusene, når dette kan ske på en
hensigtsmæssig og økonomisk rentabel facon. I planprocessen er der derfor i et samarbejde
mellem Administration og sygehusledelser udarbejdet en vurdering af, hvilke funktioner, der ikke
er afhængige af akutte beredskaber m.m., og som derfor kan udføres på sygehusmatrikler uden
akutfunktion eller i speciallægepraksis.
I budgetaftalen for budget 2015 fremgår det desuden, at beslutningen om samling af regionens
neurorehabiliteringsfunktioner i ét center, bekræftes. I forhold til placeringen af dette center,
fremgår det af budgetaftalen, at ”den fysiske placering af centeret afventer en endelig afklaring
af strukturplanlægningen, idet en eventuel frigørelse af lokaler på eksisterende matrikler vil kunne muliggøre en minimering af etableringsomkostningerne i forhold til det planlagte nybyggeri i
Brønderslev”. Derudover fremgår det af budgetaftalen, at der i budgetaftalen var enighed om, at
der ved den endelige placering bør tages behørigt hensyn til, at afstanden til centeret skal være
rimelig fra alle dele af regionen.
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Som en del af nærværende Plan for sygehuse og speciallægepraksis er der således udarbejdet
en analyse af mulige alternativer for placering af det planlagte regionale center for neurorehabilitering.
I budgetaftalen blev der indarbejdet en årlig besparelse ved ændringer i sygehusstrukturen på
40 mio. kr. fra 2016 og fremover. Det forventes, at der efter vedtagelse af Plan for sygehuse og
speciallægepraksis i juni 2015 kan realiseres en kvartårseffekt på 10 mio. kr. i 2015.
De ovenfor fremhævede elementer fra budgetaftalen for 2015 har dannet udgangspunkt for
planprocessen, og stiller samtidig klare, regionale rammer for den kommende struktur for sygehuse og speciallægepraksis.

4.2.5

Organisering af patientforløb i Region Nordjylland

’Patientens team’ sætter patienten i centrum. Der er et nyt koncept, som Region Nordjylland har
taget initiativ til at udvikle for at styrke kvalitet, sammenhæng og effektivitet i det enkelte patientforløb – og med øget fokus på, at patienten og de pårørende skal være helt centrale aktører
sammen med relevante fagpersoner.
De principper, der karakteriserer patientens team som organiseringsform er, at:
1. Patienten er aktiv deltager i teamet, hvis de kan og vil – patienten er partner.
2. Patienten beslutter, om pårørende er deltagere i teamet, samt hvilken rolle de ønsker, at
pårørende tager, hvis de kan og vil.
3. I ethvert forløb er der en behandlingsansvarlig læge, der har ansvaret for behandling, behandlingsplan og forløb.
4. Den behandlingsansvarlige læge har ansvaret for forløbet. Opgaven, men ikke ansvaret,
kan uddelegeres til en anden fagperson, som i psykiatrien betegnes stafetholderen. Der koordineres med de personer, der skal involveres i forløbet og kommunikeres med patienten
om forløbet.
5. Patientens team sammensættes og organiseres i forhold til det konkrete patientforløb samt
de ressourcer, det er muligt at få i spil.
6. I patientens team koordineres patientforløbet i en stafettankegang, hvor ansvaret for patientens forløb overdrages på en måde, hvor der kvitteres ved modtagelse. Det betyder, at hvis
en patient overflyttes til en anden organisatorisk enhed eller ansvaret for patienten på anden
vis overdrages, skal overdragelsen af ansvaret ske som overdragelse af en depeche i en
stafet, hvor ansvaret for behandling og forløb ikke slippes, før den er kvitteret hos den modtagende behandlingsansvarlige læge.
Samarbejdsmodellen skal anvendes for at styrke patientens oplevelse af at være i centrum for
sit forløb – dog uden at ansvaret flyttes væk fra patientens behandlere. Desuden skal pårørende
indgå som vigtige aktører i teamet. Sammen med patienten skal de inddrages i udstrakt grad,
f.eks. ved at sidde med ved behandlingsmøder og deltage i udarbejdelse af behandlingsplanen.
’Patientens team’ er en dynamisk organiserings- og arbejdsform, der omfatter både det interne
og det eksterne samarbejde. Teamet tilpasses i takt med, at opgaven ændrer sig i behandlingsforløbet. Den fælles opgave er at opnå størst mulig kvalitet i pleje, behandling og rehabilitering.
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5.

Region Nordjylland i tal

I en beskrivelse af Region Nordjylland med udgangspunkt i sundhedsvæsenet og med sigte på
perspektiverne herfor, er tre elementer af vigtig betydning:
 Den demografiske udvikling
 Sundhedstilstanden for de nordjyske borgere
 Udviklingen i sundhedsudgifter

5.1

Demografi

Demografien og de fremadrettede ændringer heri er en af de væsentligste udfordringer på
sundhedsområdet. Dette gælder såvel nationalt som regionalt, hvor andelen af ældre forventes
at stige betydeligt. Denne udvikling betyder, at efterspørgslen efter sundhedsydelser alt andet
lige vil stige eftersom den ældre del af befolkningen traditionelt efterspørger flere sundhedsydelser end den yngre del af befolkningen.
På nationalt plan forventes andelen af befolkningen i aldersgruppen over 65 år at stige fra 29 % i
2014 til 34 % i 2025.
Samme tendens gør sig gældende i Region Nordjylland, hvor befolkningsprognosen viser, at
antallet af ældre over 65 år forventes at stige med mere end 25.000 borgere fra 2014 til 2025.
Samtidig forventes antallet af borgere i alderen 19-65 år at falde med cirka 6.000 borgere. Dette
blandt andet på grund af lave fødselstal og fordi flere områder af regionen er udfordret af en
forholdsvis stor fraflytning.
Tabel 1: Befolkningsprognose for Region Nordjylland for perioden 2011-2025
Aldersinddelte befolkningsgrupper
0-18 år
19-65 år
66+ år
I alt

2014

2020

2025

125.543
349.006
106.508
581.057

118.258
344.688
120.980
583.926

119.623
339.543
131.490
590.656

Kilde: Danmarks statistik

I 2025 er det forventningen, at næsten 1/4 af nordjyderne er over 65 år. Til sammenligning udgør
andelen af ældre i dag godt 1/6 del af befolkningen i Region Nordjylland.
Tabel 2: Procentuel fordeling af aldersgrupper i Region Nordjylland for perioden 2014-2025
Aldersinddelte befolkningsgrupper
0-18 år
19-65 år
66+ år
I alt

2014

2020

2025

22
60
18
100

20
59
21
100

20
57
22
100

Kilde: Danmarks Statistik
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Den forventede stigning i andelen af ældre over 65 år – blandt andet som følge af forlængelse af
levetiden og store ”efterkrigsårgange” - vil utvivlsomt have en stor betydning for behovet for udredning og behandling.

5.2

Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen kortlægger borgernes sundhedstilstand og vaner på både regionalt og kommunalt niveau på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes samtidig i alle regioner i Danmark.
Et repræsentativt udsnit på 35.700 nordjyske borgere over 16 år modtog i februar 2013 et spørgeskema, hvor de blev spurgt til deres sundhedsvaner og trivsel samt deres fysiske og psykiske
helbred. 20.220 nordjyder svarede på spørgeskemaet (svarprocent på 56,6 %).
Sundhedsprofilen for 2013 viste for det første, at 67,2 %, svarende til 302.706 borgere i Region
Nordjylland har mindst én specifik langvarig sygdom eller lidelse eller tidligere sygdom med nuværende eftervirkninger.
Derudover viste sundhedsprofilen følgende om borgernes vaner inden for kost, rygning, alkohol
og motion (KRAM-faktorerne):
 17,1 % af borgerne i Region Nordjylland, svarende til 79.772 personer, ryger dagligt.
 7,9 %, svarende til 30.487 borgere i Region Nordjylland, overskrider Sundhedsstyrelsens
høj-risikogrænse i forhold til alkoholforbrug.
 17,9 %, svarende til 81.030 borgere i Region Nordjylland, har usunde kostvaner. Næsten
dobbelt så mange mænd (23,4 %) som kvinder (12,4 %) har usunde kostvaner.
 17,1 %, svarende til 78.578 borgere i Region Nordjylland, er fysisk inaktive. 16,4 %, svarende til 74.757 borgere i Region Nordjylland, er svært overvægtige (BMI ≥ 30).

5.3

Økonomi

Sundhedsområdet er Region Nordjyllands største driftsområde, og sundhedsområdet udgør op
mod 90 % af regionens samlede budget.
I Region Nordjylland er de samlede udgifter til sundhedsområdet steget fra 9,8 mia. kr. i 2009 til
10,5 mia. kr. i 2013. Denne udvikling ses også på sygehusområdet og speciallægepraksisområdet, hvor der har været en betydelig stigning fra 2009 til 2013. Udgifterne til speciallægepraksis
er fra 2009 til 2013 steget fra 228 mio. kr. til 247 mio. kr. årligt. I samme periode er udgifterne til
sygehusene steget fra 7,3 mia. i 2009 til 8 mio. i 2013.
Den afledte økonomiske udfordring som følge af den stigende andel ældre over 65 år og det
generelle billede af nordjydernes sundhedstilstand, er dog vanskelig at forudsige præcist. Såfremt det nuværende niveau for aldersfordelte sundhedsudgifter fastholdes, vil det utvivlsomt
medføre højere sundhedsudgifter. Der er imidlertid en tæt sammenhæng med potentielle effekter af sund aldring, teknologiske muligheder og aktivitetsforbedringer. Eksempelvis tyder flere
undersøgelser på, at sundhedsudgifterne pr. person ikke er direkte afledt af alderen, men af
restlevetiden. Stigende levetid betyder med andre ord, at sundhedsudgifterne udskydes til en
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højere alder, hvorfor udgiftsstigningen ikke nødvendigvis bliver så stor, som stigningen i andelen
af ældre umiddelbart tilsiger. Dette betegnes som ”sund aldring”.
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6.

Status på sygehusområdet

I Region Nordjylland er sygehusområdet organiseret i tre sygehusmatrikler i form af Sygehus
Thy-Mors, Sygehus Vendsyssel samt Aalborg Universitetshospital.
Sygehus Thy-Mors består af sygehusmatriklerne i Thisted og Nykøbing, mens Sygehus Vendsyssel består af matriklerne i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Skagen. Endelig består
Aalborg Universitetshospital af matriklerne i Aalborg (nord og syd), Dronninglund, Farsø og Hobro. I Region Nordjylland er ortopædkirurgien spredt på regionens matrikler, men er ledelsesmæssigt organiseret under Aalborg Universitetshospital.
Figur 1: Sygehusmatrikler i Region Nordjylland
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Sygehusenes aktivitet består overordnet af tre elementer.
 Ambulante besøg, hvor der ikke kræves indlæggelse. Dette vil typisk være udredning, behandling eller kontrol.
 Sengedage, som er antallet af dage, hvor en seng er belagt.
 Udskrivninger, der er antallet af registrerede udskrivninger på sygehusene.
Region Nordjylland har i perioden 2010-2013 oplevet en stigning i antallet af ambulante besøg
på regionens sygehuse på 40.000 besøg svarende til en stigning på cirka 8 % Det har særlig
været på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel, at der har været en stigning i
antallet af ambulante besøg, mens Sygehus Thy-Mors har ligget stabilt omkring 46.000 besøg i
perioden.
Tabel 3: Ambulante besøg på regionens sygehuse 2010-2013

Sygehus Thy-Mors
Aalborg Universitetshospital
Sygehus Vendsyssel
Sygehus Himmerland
Total

2010
45.798
404.172
79.692
13.536
543.198

2011
47.635
418.116
85.648
13.860
565.259

2012
44.717
423.949
89.038
14.075
571.779

2013
45.840
433.264
88.684
14.732
582.520

Som led i omlægningen fra stationær aktivitet til ambulant aktivitet har antallet af sengedage på
sygehusene været faldende. Dette gælder både akutte forløb og planlagte forløb, hvor antallet af
sengedage er faldet med henholdsvis 6 % og 19 % Også her har ændringen været mest markant på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel.
Tabel 4: Sengedage på regionens sygehuse 2010-2013

Akut aktivitet

Sygehus Thy-Mors
Aalborg Universitetshospital
Sygehus Vendsyssel
Sygehus Himmerland

Akut aktivitet
i alt
Planlagt aktivitet Sygehus Thy-Mors
Aalborg Universitetshospital
Sygehus Vendsyssel
Sygehus Himmerland
Planlagt aktivitet
i alt

2010
41.435
201.117
77.968
32.570
353.090

2011
38.444
195.294
78.704
34.204
346.646

2012
38.064
191.511
77.993
34.584
342.152

2013
40.383
183.834
74.951
32.554
331.722

4.202
80.334
29.385
2.649
116.570

3.738
73.706
26.194
3.002
106.640

3.666
67.731
25.959
2.673
100.029

3.467
65.580
22.527
2.955
94.529

Regionens sygehuse har i perioden 2010-2013 oplevet en stigning i antallet af udskrivninger af
akut indlagte patienter på cirka 12 % Det har særlig været på Sygehus Thy-Mors, at der har været en procentvis stor stigning i antallet af udskrivninger af akutte patienter. For så vidt angår de
planlagte patienter har antallet af udskrivninger været faldende i perioden, og denne udvikling
har været båret af markante fald på både Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital.
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Tabel 5: Udskrivninger på regionens sygehuse 2010-2013

Akut aktivitet

Akut aktivitet i alt
Planlagt aktivitet

Sygehus Thy-Mors
Aalborg Universitetshospital
Sygehus Vendsyssel
Sygehus Himmerland
Sygehus Thy-Mors
Aalborg Universitetshospital
Sygehus Vendsyssel
Sygehus Himmerland

Planlagt aktivitet i alt

2010
9.604
43.380
18.400
5.958
77.342
1.558
27.595
6.157
483
35.793

2011
9.739
43.197
19.708
6.678
79.322
1.502
26.575
5.137
567
33.781

2012
10.855
43.787
19.660
9.370
83.672
1.490
22.034
4.954
639
29.117

2013
14.859
42.852
19.581
9.353
86.645
1.525
22.011
3.519
613
27.668

Benchmarking på regionsniveau
De fem regioner i Danmark har alle indrettet deres sundhedsvæsen forskelligt, og da sundhedsvæsenerne består af mange parametre er det som udgangspunkt svært at lave direkte sammenligninger mellem regionerne. To centrale indikatorer er dog interessante i form af antallet af indlæggelser pr. 1.000 indbyggere samt den gennemsnitlige liggetid på sygehuse.
Antallet af indlæggelser pr. 1.000 indbyggere har de seneste år været stigende i samtlige regioner. Region Nordjylland har i perioden ligget forholdsvis stabilt, men oplevede dog en mindre
stigning fra 2012 til 2013, så næsten hver femte borger blev indlagt i løbet af et år. Trods stigningen er Region Nordjylland fortsat den region i landet, hvor forholdsvis færrest indbyggere
indlægges i løbet af et år.
Tabel 6: Indlæggelser pr. 1.000 indbyggere i regionerne 2010-2013

Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Hovedtotal

2010
253
209
195
250
205
226

2011
252
205
195
263
203
226

2012
257
213
195
266
208
231

2013
257
212
197
266
209
232

Den gennemsnitlige liggetid har de seneste år været faldende i alle regioner. Region Nordjylland
har gennem perioden været den region, som har haft længst gennemsnitlig liggetid, men har
tilsvarende også været den region, der har oplevet det største fald siden 2010. I 2010 var liggetiden i Region Nordjylland således i gennemsnit 4,2 dage, mens den i 2013 var faldet til 3,7 dage.
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Tabel 7: Liggetid i regionerne 2010-2013

Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Landsgennemsnit

2010

2011

2012

2013

3,7
3,5
4,2
3,2
3,6
3,6

3,6
3,3
4,0
3,0
3,6
3,5

3,4
3,2
3,9
2,9
3,4
3,3

3,4
3,1
3,7
2,8
3,4
3,3
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7.
Status på speciallægepraksisområdet
Nedenfor følger en kort overordnet status for speciallægeområdet med en oversigt over udviklingen i perioden 2010-2014. For en mere detaljeret gennemgang vedrørende de enkelte specialer henvises der til bilag 6.

7.1
Kapacitet – praktiserende speciallæger i Region
Nordjylland
I speciallægepraksis skelnes der mellem begreberne ”kapacitet” og ”ydernummer”. Et ydernummer er det nummer, som den enkelte klinik bruger, når der skal afregnes med sygesikringen. For
at kunne behandle patienter med offentligt tilskud og derved modtage honorar fra den offentlige
sygesikring, skal en speciallæge således have et ydernummer.
Det samlede antal ydernumre på speciallægeområdet i Region Nordjylland udgør 83 ydernumre.
Heraf er 63 aktive.
Ydernumrene fordeler sig på fuldtids-, deltids- og overlægeydernumre. Et fuldtidsydernummer
kendetegnes ved, at speciallægen skal have sin fuldtidsbeskæftigelse i praksis og beregnes i
udgangspunktet med kapaciteten 1, jf. dog nærmere nedenfor. En deltidspraksis beregnes kapacitetsmæssigt som 1/3 fuldtidspraksis og en overlægepraksis som 1/10 fuldtidspraksis.
Dette angiver således en vis omsætningsmæssig norm for aktiviteten på et ydernummer, og er
dermed som udgangspunkt retningsgivende for kapaciteten. Men et ydernummer er ikke alene
et mål for kapaciteten. Der kan således på samme ydernummer godt være flere speciallæger
(kapaciteter), som praktiserer under ét og samme ydernummer. Det kan være speciallæger som
deler et ydernummer, eller der kan være tilknyttet en såkaldt assisterende speciallæge til ydernummeret. Sidstnævnte indgår dog ikke som kapacitet i statistikken.
Den samlede kapacitet på speciallægeområdet er for nuværende 65 i fuldtidspraksis og 2 i deltidspraksis, i alt en kapacitet på 65,66.
Nedenstående skema giver et overblik over fordelingen af ydernumre samt kapacitet mellem de
enkelte specialer. Tal i parentes angiver eventuelle ledige ydernumre indenfor specialerne.
Tabel 8: Ydernumre og aktiv kapacitet (Januar 2015) fordelt på speciale og praksistype
Speciale

Ydernumre

Øjenlægehjælp
Ørelægehjælp
Dermato-venerologi
Psykiatri
Pædiatri

Fuldtid
17 (3)
15 (1)
6
7
5 (1)

Kapacitet
Deltid

Overlæge

3 (3)

Aktiv kapacitet
14
14
8
9
4
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Ortopædkirurgi
Kirurgi
Gynækologi
Reumatologi*
Neurologi
Intern medicin
Børnepsykiatri
Anæstesiologi
Total

4
3
2
3 (1)
2 (1)
1
1
2
68 (7)

1
1

1 (1)
2 (2)
7 (7)
13 (13)

2

4
3
2
2
1,33
1,33
1
2
65,66

* Der er pr. 1. januar 2015 Tildelt fuldtidsydernummer til ny speciallæge i reumatologi. Klinikken forventes opstartet 1.
marts 2015. I denne tabel er ydernummeret talt med som besat, samt angivet som aktiv kapacitet.

Kapaciteten på speciallægeområdet i Region Nordjylland er svingene fra år til år. I nedenstående tabel vises udviklingen over en 5-årig periode i den samlede kapacitet, fordelt på de enkelte
specialer. Da kapaciteten kan skifte i løbet af året, er nedenstående tal opgjort for de kapaciteter
der var aktive i december måned det pågældende år.
Tabel 9: Aktiv kapacitet fordelt på speciale og praksistype, opgjort december måned det pågældende år.
Speciale

2010

Øjenlægehjælp
Ørelægehjælp
Dermato-venerologi
Psykiatri
Pædiatri
Ortopædkirurgi
Kirurgi
Gynækologi
Reumatologi
Neurologi
Intern medicin
Børnepsykiatri
Anæstesiologi
Total

16
14
7
9
4
4
3
2
1
0,66
0,53
1
2,1
64,3

2011
16
14
7
9
4
4
3
2
1
0,66
1,43
1
2
65,1

2012

2013

2014

16
14
8
9
4
4
3
2
1
0,66
1,33
1
2
66

15
14
8
9
4
4
3
2

14
14
8
9
4
4
3
2
1
1,33
1,33
1
2
64,66

0,66
1,33
1
2
64

Antallet af ydernumre vedrørende de enkelte specialer, sat i forhold til indbyggertallet i Region
Nordjylland og sammenlignet med tilsvarende tal for de øvrige regioner, fremgår af bilag 6.
Ydernumrenes geografiske placering er vist i nedenstående figur. Figuren viser udelukkende
fuldtids- og deltidsydernumre. En mere detaljeret gennemgang af ydernumrenes geografiske
placering fremgår af bilag 6.

26

Figur 2: Geografisk placering af ydernumre fordelt på kommuner.

7.2

Aktivitet og forbrug i speciallægepraksis

1

I dette afsnit belyses speciallægeområdet i Region Nordjylland ud fra såvel en aktivitetsmæssig
som en forbrugsmæssig vinkel. Det gøres dels ved at kigge på antallet af ydelser, antallet af
patienter og den forbrugte økonomi.
Hver gang der er en patientkontakt hos en praktiserende speciallæge, udløser det én eller flere
ydelser, som honoreres af regionen.
Patienter har frit valg blandt speciallæger. Derfor vil en mindre del af de ydelser, der leveres af
de nordjyske speciallæger vedrøre borgere med bopæl udenfor Region Nordjylland. På tilsvarende vis vil nordjyske borgere også kunne søge speciallæge med praksis uden for Region
Nordjylland. Der vil derfor ikke nødvendigvis være overensstemmelse, mellem de ydelser som
leveres, og de ydelser som forbruges.

1

Det bemærkes generelt vedrørende talmateriale i dette afsnit, at data vedrørende 2014 bygger på estimater, der kan være usikre – specielt vedrørende specialer, hvor der er sket generationsskifte, ydernumre
er nybesat og lignende. Talmaterialet vil blive opdateret i den endelige plan, således at de reelle tal vedrørende 2014 indgår i planen.
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Aktivitet anvendes i det følgende som betegnelse, for det der produceres af de nordjyske speciallæger. Det gøres ud fra den samlede mængde af ydelser, der er leveret af regionens praktiserende speciallæger.
Forbrug anvendes som betegnelse for de nordjyske borgeres forbrug af speciallægeydelser
uanset om disse ydelser er leveret af en speciallæge med praksis i Region Nordjylland eller en
anden speciallæge med praksis uden for regionen.

7.2.1

Aktivitet hos de nordjyske speciallæger

Som nævnt ovenfor angives aktiviteten hos de nordjyske speciallæger ved antallet af ydelser,
der er leveret til borgerne uanset disses bopæl.
Tabel 10: Udviklingen i aktivitet for de enkelte specialer (Antal ydelser)

Anæstesiologi
Dermato-venerologi
Reumatologi
Gynækologi-obstetrik
Intern medicin
Kirurgi
Neurologi
Øjenlægehjælp
Ortopædisk kirurgi
Ørelægehjælp
Psykiatri
Pædiatri
Børnepsykiatri
Total

2010

2011

2012

2013

2014 (estimeret)

34.165

35.845

32.540

31.955

34.445

173.548
5.604
28.711
10.457
23.452
1.442
196.359
24.499
299.905
30.987
43.940
2.420
875.489

165.729
17.305
28.399
7.672
25.671
1.446
221.154
33.115
313.615
25.574
40.021
2.427
917.973

156.486
12.426
27.064
7.256
26.123
1.498
216.863
33.373
298.657
27.287
38.914
2.323
880.810

164.171
117
28.571
8.530
27.583
584
213.574
33.578
289.398
22.667
39.358
2.210
862.296

157.189
696
31.236
9.379
27.709
2.303
209.049
30.655
302.957
19.692
40.359
2.163
865.321

Aktivitetsniveauet i speciallægepraksis har siden 2011 været let faldende, hvilket kan ses i nedenstående figur. Dette skyldes formentlig i høj grad, at der med overenskomsten for speciallægepraksis fra 2011 blev indført en overordnet økonomisk ramme for hele speciallægepraksisområdet i Danmark. Denne ramme blev indført for at stabilisere udgiftsniveauet til speciallægepraksisområdet, som indtil da havde været præget af stor årlig vækst. Rammen er en overordnet
ramme for hele landet, og er dækkende for samtlige specialer
Figur 3: Samlet udvikling i aktivitet for alle specialer.
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Mellem de enkelte specialer er det stor forskel i udviklingen i aktivitet. Nogle specialer har set
en stigning, mens andre har set et fald i aktivitet. Årsagerne til denne udvikling drøftes i bilag 6.
I nedenstående tabel ses udviklingen i aktivitet for de enkelte specialer.
Tabel 11: Udviklingen i aktivitet for de enkelte specialer (2010 = indeks 100)
2010
Neurologi
Ortopædkirurgi
Kirurgi
Gynækologi-obstetrik
Øjenlægehjælp
Ørelægehjælp
Anæstesiologi
Pædiatri
Dermato-venerologi
Intern medicin
Børnepsykiatri
Psykiatri
Reumatologi
Total

7.2.2

2011

2012

2013

2014 (estimeret)

100

100

104

40

160

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

135
109
99
113
105
105
91
95
73
100
83
309
105

136
111
94
110
100
95
89
90
69
96
88
222
101

137
118
100
109
96
94
90
95
82
91
73
2
98

125
118
109
106
101
101
92
91
90
89
64
12
99

De nordjyske borgeres forbrug af speciallægeydelser

Som nævnt ovenfor under afsnit 2 vil der i og med borgerens frie valg være forskel på den aktivitet, der er hos de nordjyske speciallæger (leverede ydelser) og de nordjyske borgeres forbrug af
speciallægeydelser.
I nedenstående tabel ses Region Nordjyllands borgeres forbrug af speciallægeydelser, fordelt på
de enkelte specialer. Her kan der, i lighed med speciallægernes aktivitet fordelt på de enkelte
specialer, ses en stor forskel på de enkelte specialer. Dette vil især hænge sammen med udbuddet på det enkelte speciale, altså hvor mange aktive ydernumre der er på det givne tidspunkt.
Især ved specialet reumatologi ses et stort udsving. Dette skyldes, at der ved periodens start
ikke var nogle aktive ydernumre. Èt ydernummer blev kort efter aktivt, men kort efter opstart blev
ydernummeret igen vakant.
Tabel 12: Udvikling i Region Nordjyllands borgeres forbrug af speciallægeydelser (Antal ydelser)

Anæstesiologi
Dermato-venerologi

2010

2011

2012

2013

2014 (estimeret)

35.009
171.182

36.944
166.807

33.603
161.541

32.787
167.874

36.191
162.757
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Reumatologi (Fysiurgi)
Gynækologi-obstetrik
Intern medicin
Kirurgi
Neurologi
Øjenlægehjælp
Ortopædisk kirurgi
Ørelægehjælp
Psykiatri
Pædiatri
Børnepsykiatri
Total

6.757
35.772
11.744
23.567
4.906
195.445
23.825
302.284
33.608
45.929
3.117
893.145

17.606
34.787
9.359
25.882
4.993
219.133
31.775
315.393
28.608
41.954
2.435
935.676

13.309
33.891
8.435
26.386
5.409
215.336
31.492
302.242
30.331
40.783
2.317
905.075

2.616
35.318
10.164
27.937
4.248
212.994
31.876
293.146
25.281
41.164
2.261
887.666

2.149
38.338
10.495
28.068
4.448
207.983
28.979
307.765
22.316
41.776
2.284
893.664

Tabel 13: Udvikling i Region Nordjyllands borgeres forbrug af speciallægeydelser (2010 = indeks
100)

2010
Ortopædisk kirurgi
Kirurgi
Gynækologi-obstetrik
Øjenlægehjælp
Anæstesiologi
Ørelægehjælp
Dermato-venerologi
Pædiatri
Neurologi
Intern medicin
Børnepsykiatri
Psykiatri
Reumatologi
Total

2011

2012

2013

2014 (estimeret)

100

133

132

134

122

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

110
97
112
106
104
97
91
102
80
78
85
261
105

112
95
110
96
100
94
89
110
72
74
90
197
101

119
99
109
94
97
98
90
87
87
73
75
39
99

119
107
106
103
102
95
91
91
89
73
66
32
100

Nedenfor ses en samlet opgørelse over forbrug af speciallægeydelser pr. borger, fordelt på de
enkelte regioner. For Region Nordjyllands vedkommende kan det ses, at borgernes forbrug af
ydelser generelt har været nogenlunde stabilt i perioden, hvilket er en nogenlunde landsdækkende tendens.
Tabel 14: Forbrug af ydelser pr. borger, fordelt på regioner

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark

2010

2011

2012

2013

2014 (estimeret)

2,9

2,9

2,9

2,8

2,9

1,7
1,6

1,8
1,6

1,7
1,6

1,7
1,6

1,8
1,7
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Region Midtjylland
Region Nordjylland

1,6
1,5

1,6
1,6

1,6
1,5

1,6
1,5

1,6
1,5

Tabellen viser tydeligt forskellen i forbrug af speciallægeydelser i Region Hovedstaden og de
øvrige regioner.
Tendensen omkring det stabile forbrug af ydelser hos borgerne kommer også til udtryk i tabel
15, hvoraf det fremgår, at de borgere, som i løbet af et kalenderår opsøger praktiserende speciallæger, gennemsnitligt modtager cirka det samme antal ydelser som tidligere.
Tabel 15: Forbrug af ydelser pr. patient, fordelt på regioner

Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Syddanmark

2010

2011

2012

2013

2014 (estimeret)

7,6

7,5

7,4

7,4

7,4

6,1
5,7
5,7
5,5

6,1
5,7
5,7
5,6

6,0
5,7
5,6
5,5

6,0
5,7
5,5
5,6

6,1
5,8
5,7
5,6

Igen ses en tydelig forskel i forbrug af speciallægeydelser i Region Hovedstaden og de øvrige
regioner.
Sammenlignet med de øvrige regioner undtaget Region Hovedstaden, ligger borgernes forbrug
af ydelser pr. patient i Region Nordjylland lavt.

7.2.3

Udgifter til speciallægeområdet

Estimeret vil de nordjyske borgere i 2014 have forbrugt speciallægeydelser for cirka 243 mio. kr.
Nedenstående tabel illustrerer Region Nordjyllands borgeres forbrug af ydelser hos praktiserende speciallæger i hele landet, vist med den udgiftsmæssige fordeling mellem specialerne.
Tabel 16: Fordeling af nordjyske borgeres forbrug af ydelser, fordelt mellem praksisspecialerne
(estimeret)

Ørelægehjælp
Øjenlægehjælp
Dermato-venerologi
Kirurgi
Ortopædisk kirurgi
Pædiatri
Psykiatri
Gynækologi-obstetrik
Anæstesiologi
Intern medicin
Børnepsykiatri
Neurologi

Bruttohonorar
kr. 67.314.437,39

Fordeling
27,7 %

kr. 52.562.062,72
kr. 37.748.216,06
kr. 13.724.969,68
kr. 13.550.874,38
kr. 13.301.481,68
kr. 12.402.266,47
kr. 10.712.336,03
kr. 10.811.678,72
kr. 4.692.348,12
kr. 2.518.540,22
kr. 2.724.517,04

21,6 %
15,5 %
5,6 %
5,6 %
5,5 %
5,1 %
4,4 %
4,4 %
1,9 %
1,0 %
1,1 %
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Reumatologi (Fysiurgi)
Plastikkirurgi
Patologi
Diagnostisk radiologi
Diagnostisk radiologi, København
Total

kr. 703.417,88
kr. 157.315,20
kr. 157.107,79
kr. 2.586,03
kr. 1.666,78
kr. 243.085.822,19

0,3 %
0,06 %
0,06 %
0,001 %
0,001 %
100,0 %

Der ses en stor lighed med tallene i tabellen vedrørende bruttohonorar hos de praktiserende
speciallæger i Region Nordjylland.
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8.

Akutte patientforløb

De akutte patientforløb har rødder ind i stort set alle dele af sundhedsvæsenet – kommuner,
almen praksis/lægevagt, speciallægepraksis, kommunerne og sygehusene. Patientforløbene
spænder vidt – fra den simple fodskade til de komplicerede patienter med mange diagnoser og
videre til den svært tilskadekomne trafikant. Diversiteten i disse patientforløb betyder, at patienternes krav til de forskellige aktører er vidt forskellige. Et væsentligt element har patientforløbene
imidlertid til fælles – de opstår på alle tider af døgnet og patienterne forventer høj faglig kvalitet
og sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer hele døgnet rundt.

8.1

Strukturen set i relation til de akutte patientforløb

I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger for det akutte beredskab”. Hensigten med anbefalingerne var at sikre høj kvalitet og effektivitet i udredning og behandling af akut syge eller tilskadekomne patienter. Den akutte patient skal møde et sundhedsvæsen, hvor de rette specialistkompetencer og faciliteter er til stede uanset tid og sted, og hvor udredningen og den relevante behandling sættes i gang hurtigst muligt. Et vigtigt element i anbefalingerne var derfor ønsket
om at samle indtaget af akutte patienter på færre sygehuse, og anbefalingerne har givet anledning til en væsentlig omstrukturering af den akutte indsats i hele landet. Antallet af akutte modtagelser i Danmark er således reduceret fra 40 til 22 siden 2007. Også i Region Nordjylland er
der sket ændringer.
Den grundlæggende struktur på akutområdet i Region Nordjylland er fastlagt i ”Strukturplan for
det somatiske sygehusvæsen” fra 2007 og i ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” fra 2012
(delplan til regionens sundhedsplan for 2010-2014).
De akutte tilbud i Region Nordjylland rummer tre akutmodtagelser – en på Sygehus Vendsyssel i
Hjørring, en på Sygehus Thy-Mors i Thisted og en på Aalborg Universitetshospital. Akutmodtagelserne er etableret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for det akutte beredskab, herunder krav til befolkningsunderlag, krav om speciallægetilstedeværelse, arbejdsgange, uddannelse m.v. Akutmodtagelsen på Sygehus Thy-Mors lever ikke op til kravene om
befolkningsunderlag, og er en af tre akutmodtagelser i landet, der er etableret med dispensation
fra Sundhedsstyrelsen. Grundet de geografiske forhold, omkring Nykøbing Falster, Bornholm og
Thisted, har Sundhedsstyrelsen vurderet, at de geografiske hensyn vejer tungere, end kravet til
befolkningsunderlag.
Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital fungerer også som traumecenter (Akut- og
traumecenter). Akut- og Traumecentret har traumecenterfunktion, hvor akutte og svært tilskadekomne patienter kan modtages. Traumecenter-funktionen dækker hele regionen, mens akutmodtagefunktionen i øvrigt dækker sygehusets befolkningsunderlag.
Alle akutmodtagelser er etableret i helt eller delvist nye bygninger, og alle akutmodtagelser har
fungeret siden 2013. Når Nyt Aalborg Universitetshospital står klar, vil det nuværende Akut- og
Traumecenter blive udvidet og fusioneret med Børnemodtagelsen samt Psykiatrisk Skadestue.
Derudover modtages der lægevisiterede akutte medicinske patienter på Akut Modtage Afsnit
(AMA) på Aalborg Universitetshospital, Hobro. AMA’en er ikke en akutmodtagelse jf. Sundhedsstyrelsens definitioner, og indtaget af patienter er reguleret i visitationsretningslinjer for indbrin-
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gelse af akutte patienter til AMA’en. I AMA’en modtages der således ikke akutte præhospitale
transporter med mindre de er lægeligt visiteret af lægebilslægen ved lægebilen i Aalborg.
I forbindelse med AMA drives der på Aalborg Universitetshospital, Hobro en Småskadeklinik, der
er bemandet med behandlersygeplejersker. Småskadeklinikken behandler mindre skader og er
åben alle dage mellem kl. 8 og 22. Herudover er der på Aalborg Universitetshospital, Farsø en
ortopædkirurgisk skadestue.
I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev der truffet beslutning om at tilpasse ortopædkirurgisk skadestue i Farsø og Småskadeklinikken i Hobro. Begge tilbud opretholdes, men ændrer
navn til skadeklinikker. Tilbuddet i Hobro ændrer ikke bemanding og vil fortsat være dækket med
behandlersygeplejersker, men tilbuddet vil fremover være døgnåbent. Tilbuddet i Hobro fortsætter i samdrift med AMA. Tilbuddet i Farsø ændrer ikke åbningstider og vil fremover fortsat være
døgnåbent, men bemandingen ændres, således at tilbuddet fra kl. 22-08 ikke vil være bemandet
med læger men med behandlersygeplejersker. For begge tilbud gælder, at behandlersygeplejerskerne vil have læge-backup fra lægerne på matriklen suppleret med lægedækning fra Aalborg
Universitetshospital, Aalborg. Tilpasningerne af akuttilbuddene i Himmerland sker i løbet af
2015.
Regionens akutte tilbud omfatter desuden Psykiatrisk Skadestue, som er beliggende på Psykiatrisk Sygehus i Aalborg samt Børnemodtagelsen, som er Aalborg Universitetshospitals selvstændige modtagelse af akut syge børn.
Tabel 17: Akutte tilbud i Region Nordjylland
Sygehus

Matrikel

Aalborg
Syd
Universitetshospital

Akuttilbud

Åbningstid

Planlagte ændringer

Aalborg
Hobro
Universitetshospital

AMA og
Småskadeklinik

Aalborg
Farsø
Universitetshospital

Ortopædkirurgisk
skadestue

Sygehus
Vendsyssel
Sygehus
Thy-Mors

Hjørring

Akutmodtagelse

Flyttes til Nyt Aalborg
Universitetshospital og
udvides samtidig.
Samles med Akut- og
Traumecentret i Nyt
Aalborg Universitetshospital
AMA:
Døgn- Småskadeklinikken omåben
dannes til Skadeklinik i
2015 og åbningstiden
Småskadeklinik: udvides til at dække
kl. 8-22
hele døgnet.
Døgnåben
Omdannes til skadeklinik i 2015, og fremover
kun dækket med behandlersygeplejersker
fra 22-08.
Døgnåben
-

Thisted

Akutmodtagelse

Døgnåben

Aalborg
Nord
Universitetshospital

Akut- og Traume- Døgnåben
centret (akutmodtagelse)
Børnemodtagelsen Døgnåben

-

34

Psykiatrien

8.2

Aalborg

Psykiatrisk skade- Døgnåben
stue

Samles med Akut- og
Traumecentret i Nyt
Aalborg Universitetshospital

De akutte patientforløb

Det fælles kendetegn for de akutte patientforløb er, at alle forløb starter med en akut henvendelse. Fokus i nærværende afsnit er på de akutte patientforløb, der omfatter akutte ydelser på regionens sygehuse samt på den akutte aktivitet i speciallægepraksis. Akutte patientforløb, der
håndteres selvstændigt i almen praksis håndteres i Praksisplanen.
De akutte tilbud i speciallægepraksis begrænser sig til akutte tilbud inden for speciallægernes
normale åbningstider. Den akutte aktivitet finder hovedsagligt sted ved øre-næse-hals-lægerne
og øjenlægerne, og til disse specialer er der fri adgang til de akutte tilbud. Fælles for de akutte
patientforløb i speciallægepraksis er, at størstedelen af patienterne fuldt ud håndteres i speciallægepraksis. Kun er meget lav andel viderevisteres til akutte tilbud i sygehusregi.
Adgangen til de akutte tilbud på sygehusene i Region Nordjylland er visiteret. I dagtid er visitationen forankret i almen praksis og i vagttid er visitationen forankret i lægevagten. Alle akutte patienter med behov for akut sygehusbehandling er således visiteret enten via almen praksis/lægevagt eller via den sundhedsfaglige visitation, der finder sted i forbindelse med præhospital kørsel. Et begrænset antal patienter ankommer til akutmodtagelserne/skadeklinikkerne uden
forinden at have været i kontakt med enten almen praksis eller lægevagten.
Figur 4: Flowet for akutte patientforløb

Kommunale
akuttilbud
Ambulant
behandling
Almen praksis

Akutmodtagelser
Subakutte tilbud
Skadeklinikker

Lægevagt

Indlæggelse i
akutmodtagelser/
AMA

Præhospital
visitation (112)

Indlæggelse på
specialeafsnit
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De akutte patientforløb med en sygehuskontakt starter med en henvisning fra enten almen praksis, lægevagten eller via 112. Mange akutte patientforløb håndteres dog i almen praksis og i
lægevagten og involverer ingen akutte sygehuskontakter.
Almen praksis/lægevagten har – udover mulighed for henvisning til sygehusenes akuttilbud –
mulighed for at henvise patienter til kommunale akuttilbud.
De kommunale akuttilbud består overordnet af to former for tilbud:
 Udgående akutfunktioner bemandet med sygeplejersker, som efter aftale med almen praksis kan tage ud og tilse en patient inden for en time. Kommunerne i Region Nordjylland har i
den kommende sundhedsaftale forpligtet sig til at prioritere oprettelsen af udgående akutfunktioner, og i alle kommuner (undtaget Thisted) er der oprettet sådanne udgående funktioner på nuværende tidspunkt.
 Forskellige typer af midlertidige sengepladser, som kommunerne tilbyder patienter, der har
behov for akut sygeplejefaglig bistand og pleje. Det kan f.eks. dreje sig om:
 akutpladser med sygeplejefaglig indsats i hele døgnet (herunder akutpladser med særlig
fokus på genoptræning og rehabilitering).
 døgnrehabiliteringspladser med terapeutfaglige kompetencer.
 døgn- eller aflastningspladser til færdigbehandlede uden døgndækket sygepleje eller terapeutfaglige kompetencer.
De forskellige former for døgnpladser i kommunalt regi er ikke en del af den indgåede sundhedsaftale. Størstedelen af regionens kommuner har dog oprettet forskellige typer af akutpladser, men der er endnu enkelte kommuner, som ikke har disse tilbud.
Akuttilbuddene er primært målrettet ældre patienter, og hensigten med tilbuddene er at tilbyde
sygeplejefaglig hjælp med det formål at forebygge indlæggelser. Dette sker i samarbejde med
almen praksis på en sådan måde, at patienterne kan undgå indlæggelse. Størstedelen af de
patienter, der henvises hertil, kan afsluttes derfra uden behov for sygehustilbud. En mindre andel kan, efter ophold på kommunale akuttilbud, have behov for efterfølgende henvisning til sygehusene. Udgangspunktet for anvendelsen af akutpladser skal være, at det er et bedre tilbud
for borgeren end alternativet, eksempelvis en (akut) sygehusindlæggelse.
Alle akutte patienter, der modtages på akutmodtagelserne, AMA og skadeklinikkerne, modtages
efter samme procedure. Det primære fokus er en systematisk vurdering af hastegrad (triagering), og derefter udredning/diagnosticering samt iværksættelse af primær behandling.
De akutte patientforløb kan derefter fortsætte på flere måder.
For det første kan patienterne behandles ambulant i akutmodtagelserne og skadeklinkkerne og
derefter afsluttes. Dette forløb gælder for en betydelig andel af de akutte patientforløb, idet der
er en stor mængde af patienter med lettere skader og sygdomstilfælde. Visse af disse patientforløb varetages selvstændigt at behandlersygeplejersker, som under delegeret ansvar har mulighed for at håndtere visse skader og sygdomstilfælde uden involvering af læge.
For det andet kan patienterne viderehenvises fra akutmodtagelserne, AMA, skadeklinikkerne til
sygehusenes øvrige diagnostiske og behandlingsmæssige tilbud. Dette sker som en integreret
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del af patientforløbet, og mange af disse patientforløb afsluttes ligeledes ambulant. Der ligger et
stort potentiale i at sikre den rette sammenkobling af akutmodtagelserne og de øvrige diagnostiske og behandlingsmæssige tilbud på sygehusene (diagnostiske centre, daghospitalstilbud og
subakutte tider i specialernes ambulatorier). Dermed vil der ofte være mulighed for at spare patienterne for en indlæggelse
For det tredje kan de akutte patienter afsluttes efter kort indlæggelse i de akutte sengeafsnit i
akutmodtagelserne og AMA. Patienter, hvor der er forventning om kort indlæggelse – som hovedregel op til 48 timer – afsluttes på denne måde.
For det fjerde kan akutte patientforløb afsluttes efter indlæggelse i de øvrige sengeafsnit på sygehusene. Patientforløb, hvor der efter udredning i akutmodtagelserne og AMA er forventning
om længere indlæggelse (over 48 timer) overføres fra akutmodtagelserne og AMA til de øvrige
sengeafsnit på sygehusene og afsluttes derfra.

8.2.1

Udviklingen i patientforløbene

Som det fremgår af tabel 18, er andelen af akutte indlæggelser på sygehusene i Region Nordjylland 76 %. Sammenlignet med de øvrige regioner i landet, ligger andelen af akutte indlæggelser
af det samlede antal indlæggelser i Region Nordjylland lige over landsgennemsnittet på 75 %.
Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Nordjylland ligger på
samme niveau mellem 71 % og 76 %. Region Sjælland adskiller sig fra de øvrige regioner, idet
andelen af akutte indlæggelser her udgør 83 % (se tabel 18).
Tabel 18: Antal og andel akutte indlæggelser i regionerne i 2013
Region

Indlæggelser
i alt

Akutte
indlæggelser
i alt

Andel akutte
indlæggelser

Akutte indlæggelser pr. 1.000
indbyggere

Region Nordjylland

114.313

86.645

76 %

149

Region Midtjylland

270.704

195.500

72 %

153

Region Syddanmark

251.946

178.939

71 %

149

Region Sjælland

218.115

181.117

83 %

221

Region Hovedstaden

452.130

340.287

75 %

194

1.307.208

982.288

75 %

174

Hele landet
Kilde: E-sundhed

En sammenligning af de fem regioner fordelt i forhold til indbyggertal viser, at antallet af akutte
indlæggelser pr. 1.000 indbyggere varierer fra 149 i Region Nordjylland til 221 i Region Sjælland. Landsgennemsnittet er 174 akutte indlæggelser pr. 1.000 indbyggere. Sammenlignet med
de øvrige regioner – når der er taget højde for indbyggertallet i regionerne – er andelen af akutte
indlæggelser i Region Nordjylland således lavt.
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De akutte kontakter består både af skadestuekontakter og akutte indlæggelser. Når der alene
ses på antallet af skadestuekontakter, så viser udviklingen fra 2007 til 2013, at der er sket et
betydeligt fald i antallet af skadestuekontakter.
Tabel 19: Udviklingen i skadestuebesøg fra 2007-2013
Region

2009

2010

2011

2012

2013

2013: Pr.
1.000 indbyggere

Region Nordjylland

64.142

65.827

61.643

52.744

52.126

90

Region Midtjylland

153.356

153.843

150.888

128.383

102.237

80

Region Syddanmark

174.765

176.789

183.281

185.296

188.223

156

Region Sjælland

134.274

116.861

105.101

89.235

91.675

112

Region Hovedstaden

311.138

298.739

293.476

281.805

271.306

155

Hele landet

837.675

812.059

794.389

737.463

705.567

125

Kilde: E-sundhed

Dette fald i antallet af skadestuebesøg ses i alle regioner i den omtalte periode. Når antallet af
skadestuekontakter sammenlignes pr. 1.000 indbyggere, ligger Region Midtjylland lavest med
80 skadestuebesøg pr. 1.000 indbyggere. Region Nordjylland ligger også lavt med 90 skadestuebesøg pr. 1.000 indbyggere. Gennemsnittet for hele landet er 125 skadestuebesøg pr. 1.000
indbyggere. Højest ligger Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Forklaringerne her på kan være flere, men det er ikke uden betydning, at der i Region Nordjylland har været visiteret adgang til sygehusenes akuttilbud i en længere årrække. Senest blev
adgangen til Akut- og Traumecentret, Aalborg Universitetshospital gjort visiteret i 2012. Adgangen til de øvrige sygehuse i regionen har været visiteret i en lang årrække. I Region Midtjylland
har adgangen være visiteret i halvdelen af regionen i mange år. I den resterende del af Region
Midtjylland blev der indført visiteret adgang i løbet af 2013. De øvrige regioner har ikke haft tradition for visiteret adgang og har først indført visiteret adgang i løbet af 2014.

8.3

Udfordringer i relation til de akutte patientforløb

Tre elementer er centrale udfordringer i relation til de akutte patientforløb:
- Generelle udfordringer i relation til akutte patientforløb.
- Konsolidering af akutmodtagelserne.
- Øget samarbejde mellem primærsektor (almen praksis, praktiserende speciallæger og
kommunerne) og sekundærsektor (sygehusene).

8.3.1

Generelle udfordringer i relation til akutte patientforløb

I takt med at andelen af ældre borgere forventes øget frem mod 2025, er der en forventning om,
at antallet af patienter, der kræver sygehusbehandling, stiger. Det udfordrer det samlede sundhedsvæsen og således også akutmodtagelserne. Akutmodtagelserne er indgangen til det sam-
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lede sygehus når patientforløbet starter med en akut henvendelse. Denne stigning i behovet for
sundhedsydelser skal håndteres. Dette skal ske uden at der sker kvalitetsforandringer i negativ
retning og i en tid, hvor sygehuse og regioner har fokus på at implementere og konsolidere en
ny akutstruktur.

8.3.2

Konsolidering af akutmodtagelserne

Da Sundhedsstyrelsen i 2007 udgav ”Anbefalinger for det akutte beredskab” var udgangspunktet
en planlægningshorisont på 5-10 år. Anbefalingerne betød således ikke kun et opgør med tidligere praksis for modtagelse af akutte patienter, men også en gennemgribende kultur og strukturændring af sygehusvæsenet.
Nu – syv år efter udgivelsen af anbefalingerne – er der etableret en ny akutstruktur i Region
Nordjylland med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De tre akutmodtagelser på
Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors og Aalborg Universitetshospital er de centrale elementer i denne struktur. Selvom de planlagte ændringer er implementeret og nye bygninger er opført, er der fortsat en væsentlig opgave forbundet med konsolideringen af akutmodtagelserne.
Derfor er Sundhedsstyrelsens oplæg fra 2007 meget aktuelt hvad angår implementeringshorisonten, hvor følgende fremgår:
”De afledte konsekvenser af rapportens anbefalinger vil være omfattende. Derfor er det
væsentligt, at rapporten lægger op til implementering over 5-10 år afhængigt af den enkelte regions øvrige planlægning. Regionerne bør således trinvist træffe foranstaltninger med
det sigte at kunne opfylde rapportens 24 anbefalinger efter denne implementeringsperiode”.
Den nuværende konsolideringsfase har primært tre udfordringer: uddannelse og rekruttering af
akutlæger, driften af tre betydeligt forskellige akutmodtagelser samt kulturændringen fra akutmodtagelse til akutsygehus.
Akutmodtagelserne er ligesom den resterende del af sundhedsområdet udfordret af manglen på
speciallæger. Akutmodtagelserne i Region Nordjylland har derfor svært ved at mønstre den – af
Sundhedsstyrelsens anbefalede – brede vifte af tilstedeværende speciallæger døgnet rundt.
Manglen på speciallæger forstærkes af, at der ikke er et egentlig speciale inden for akut behandling/akut medicin. Derfor vanskeliggøres rekruttering til området. På grund af fraværet af et
egentligt speciale inden for akut medicin, har Region Midtjylland og Region Nordjylland i samarbejde etableret en fagområdeuddannelse inden for akut medicin. Denne uddannelse varer to år
og kræver en fuld speciallægeuddannelse forinden, hvorfor antallet af uddannede læger fortsat
er begrænset. Samlet set betyder ovenstående, at rekruttering og uddannelse på akutområdet i
dag og i årene fremover fortsat er en betydelig udfordring for konsolideringen af akutmodtagelserne.
Derudover er det svært at sikre et ensartet koncept for akutmodtagelserne i Region Nordjylland,
når der i regionen er tre akutsygehuse med væsentligt forskellige muligheder og udfordringer.
Akutmodtagelserne skal således fungere i forskellige sygehusmæssige setup hvad angår patientindtag, rekrutteringsmuligheder, aktivitet og lægelig tilstedeværelse.
Etableringen af akutmodtagelserne har betydet en væsentlig strukturændring på sygehusområdet. Samtidig medfører etableringen af akutmodtagelserne en kulturændring for det samlede
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sygehusvæsen. Det har været - og vil i de kommende år fortsat være - en udfordring at sikre den
rette kulturelle sammensmeltning af akutmodtagelserne med sygehusets øvrige funktioner.
Uden denne sammensmeltning kan potentialerne i akutmodtagelserne og potentialerne inden for
daghospitalsfunktioner, subakutte tilbud og diagnostiske centre ikke udnyttes fuldt ud.
Regionsrådet vedtog i 2013 regionale servicemål på akutområdet. Servicemålene betyder at:
 Alle patienter skal triageres (hastegradsvurderes) inden for 15 minutter efter ankomst. Der
er fastlagt en målopfyldelse på 95 %.
 Alle patienter skal være tilset af en relevant sundhedsfaglig aktør inden for en time (gennemsnitsmål for alle patientforløb). Relevant sundhedsfaglig aktør kan enten være en læge
eller en sygeplejerske. Alvorligheden af patienternes skade/sygdomstilfælde er afgørende
for, hvilken sundhedsfaglig ressource, der vurderes at kunne opstarte behandlingen. Målopfyldelsen er sat til 85 %.
 Alle patienter skal mundtligt informeres om ventetid ved ankomst til sygehuset. Der skal oplyses konkrete tidsintervaller. Der er fastlagt en målopfyldelse på 90 %.
Regionens sygehuse har arbejdet med implementeringen af servicemålene, og servicemålene
har været med til at sætte fokus på arbejdsgange og optimering af flow. Den fastsatte målopfyldelse udfordrer imidlertid fortsat sygehusene.

8.3.3

Tværsektorielt samarbejde

Et vedvarende fokus i alle regioner og på tværs af sektorer er arbejdet med at nedbringe antallet
af forebyggelige genindlæggelser. Patientforløbene skal således planlægges og afvikles på en
sådan måde, at forebyggelige genindlæggelser så vidt muligt undgås.
Etableringen af de nye akutmodtagelser omfatter hensigten om at accelerere de akutte patientforløb, således at unødig ventetid elimineres og indlæggelser i et vist omfang undgås, hvis ambulant behandling er muligt. Effekterne af etableringen af akutmodtagelserne ses endnu ikke
fuldt ud. Det er dog af afgørende betydning ikke kun at anskue direkte konsekvenser af etableringen af akutmodtagelserne, men også de eventuelle afledte effekter, blandt andet andele af
akutte genindlæggelser. Betyder de accelererede patientforløb med andre ord, at antallet af
akutte genindlæggelser stiger? Som det fremgår af tabel 20, er dette ikke umiddelbart tilfældet,
men der må konstateres en mindre stigning både i Region Nordjylland og de øvrige regioner fra
2011 til 2012. Dette var dog før etableringen af akutmodtagelserne. Denne stigning er dog også
generel på landsplan.
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Tabel 20: Akutte genindlæggelser på regionsniveau
18
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Genindlæggelsesprocent 2011
Genindlæggelsesprocent 2012
Genindlæggelsesprocent 2013

Kilde: E-sundhed (november 2014). Baseret på national definition af genindlæggelser 2.

Til trods for at Region Nordjylland ligger lavest af alle regioner, så bør det være et vedvarende
fokusområde at søge at nedbringe antallet af akutte og forebyggelige genindlæggelser. Dette
kan kun ske i et ambitiøst samarbejde på tværs af sektorerne.
En anden væsentlig udfordring er at sørge for sikre og gnidningsløse sektorovergange. Denne
udfordring har en særlig vinkel i relation til de akutte patientforløb, hvor hastigheden generelt er
høj. Dette stiller store krav til samarbejdet mellem sygehuse, almen praksis og kommunerne i
relation til at sikre gode sektorovergange. Den generelle ramme for sektorovergangene er sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Denne aftale rummer blandt
andet det aftalemæssige grundlag for indlæggelser og udskrivninger fra regionens sygehuse.
Det er af afgørende betydning, at indholdet i sundhedsaftalen er kendt af alle aktører, der er
involveret i sektorovergangene. Dermed sikres det bedst mulige udgangspunkt for hensigtsmæssige sektorovergange med patienten i centrum.
Derudover er det af afgørende betydning for de akutte patientforløb, at kommunikationen på
tværs af sektorerne kan ske umiddelbart og let. På nuværende tidspunkt kommunikerer sygehuse og region via e-breve. Denne løsning kan anvendes til kommunikation om indlagte patienter,
men ikke til kommunikation om patienters ambulante kontakter. Der ønskes en model, hvor
kommunikationen via e-breve eller lignende modul er mulig for alle typer af patientforløb. I forhold til rådgivning fra sygehusspecialist til almen praksis/speciallægepraksis, er der i dag mulighed for at kontakte sygehusene telefonisk for råd og vejledning. Denne mulighed anvendes når
der er umiddelbart behov for rådgivning. I det nye patientadministrative system, der implementeres i planperioden, forventes der at blive mulighed for elektronisk rådgivning af almen praksis/speciallægepraksis ved spørgsmål, hvor der ikke er behov for umiddelbart svar. Dette er et
supplement til muligheden for telefonisk rådgivning ved behov for hurtig rådgivning. Det er af
2

National definition af genindlæggelser: Alle akutte genindlæggelser, der sker inden for 30 dage. Cancerdiagnoser og
ortopædkirurgiske diagnoser er frasorteret. Hændelser i det enkelte patientforløb er koblet sammen, således at indlæggelser og udskrivninger, der sker inden for 4 timer, er koblet sammen til et forløb.
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afgørende betydning, at denne mulighed for elektronisk rådgivning bliver implementeret fuldt ud,
således at sygehusene også kan svare almen praksis/speciallægepraksis elektronisk. Samlet
set er det således centralt, at kommunikationen kan ske umiddelbart og let mellem almen praksis, kommunerne, speciallægepraksis og sygehusene. Dermed opnås de bedste sektorovergange og dermed sikres et godt grundlag for håndtering af mange patientforløb i almen praksis.
Ovenstående mulighed for elektronisk kommunikation skal supplere de allerede eksisterende
aftaler om udsendelse af epikriser inden for tre hverdage samt den rådgivningsordning, der i dag
er på alle akutmodtagelser. Rådgivningsordningen rummer således mulighed for, at patient, pårørende, almen praksis/lægevagten og kommunalt personale kan kontakte akutmodtagelse i op
til 72 timer efter patienten af afsluttet i akutmodtagelsen. Der kan stilles spørgsmål til patientforløbet, medicin, symptomer osv. Hensigten er at sikre umiddelbar håndtering af eventuelle tvivlsspørgsmål, så sektorovergangene bliver trygge og sikre. Der er dog behov for at øge kendskabet til denne ordning blandt kommuner og almen praksis. Derudover er der behov for at stramme
op på procedurerne på sygehusene, således at det sikres, at alle patienter bliver informeret om
tilbuddet.
Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser er således et centralt emne – både for sygehusene, almen praksis og kommunerne. Det er vurderingen, at muligheden for råd og vejledning
på specialistniveau kan medvirke til at nedbringe antallet af såvel indlæggelser som antallet af
forebyggelige genindlæggelser. Det er en udfordring at etablere et setup, der imødekommer
behovet for speciallægerådgivning til almen praksis og specialistsygeplejerskerådgivning til det
kommunale plejepersonale. Rammerne for denne rådgivning skal sikres.

8.4

Målsætning for akutte patientforløb

Målsætningen for de akutte patientforløb er, at de akutte patienter skal opleve sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid. Kvaliteten i patientforløbene skal være den
samme over hele regionen og den samme på alle tider af døgnet.
Patienterne skal tilbydes de rette patientforløb, og fokus skal være på at sikre visitationen ind i
de rette patientforløb. Behandling og udredning skal ske med udgangspunkt i det reelle behov,
og tilbuddene skal matche patienternes behov. Derfor skal der blandt andet fokuseres på ambulante tilbud som alternativ til indlæggelse samt på det rette samarbejde mellem almen praksis,
sygehusene og kommunerne, således at uhensigtsmæssige indlæggelser undgås.
Målsætningen er endvidere at patienterne oplever sikre og trygge overgange mellem sektorerne.
Informationen skal flyde let, uhindret og uden forsinkelser, således at alle parter har de fornødne
oplysninger til at sikre gode patientforløb.
Derudover er det regionens målsætning, at akutmodtagelserne i de kommende år konsolideres
yderligere. Fokus er på at skabe et sammenhængende akutsygehus, men også et sammenhængende akuttilbud på tværs af sektorer. Derfor skal samarbejde med almen praksis/lægevagten og kommunerne øges og videreudvikles i de kommende år.
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8.5
Anbefalinger i relation til udviklingen af de akutte patientforløb
Med udgangspunkt i målsætningen for de akutte patientforløb, opstilles neden for konkrete anbefalinger for udviklingen af de akutte patientforløb. Visse anbefalinger dækker hele patientforløbet, mens andre fokuserer på delen før akut behandling/udredning på sygehusene, under akut
behandling/udredning på sygehusene samt efter akut behandling/udredning på sygehusene.
For det samlede akutte patientforløb:
 Der skal udarbejdes en forløbsbeskrivelse for akutte henvendelser fra almen praksis/lægevagten til sygehusene. Beskrivelsen skal gælde for hele regionen og har til hensigt
at skabe klare aftaler omkring henvisning til akut udredning og behandling i sygehusregi.
 Der skal fokuseres på inddragelse af patienter og pårørende. Dette gælder både i forhold til
de konkrete patientforløb, hvor patient og pårørende i højere grad skal inddrages. Derudover skal patienter og pårørendes oplevelser og input løbende anvendes til optimering af patientforløbene.
 Der skal etableres en fast struktur for audit af akutte patientforløb. Processen skal være forankret lokalt på sygehusene og skal finde sted i samarbejde med almen praksis og kommunerne for at sikre læring omkring det samlede akutte patientforløb. Fokus skal derudover
være at udvikle og afprøve nye elementer i relation til at sikre de mest hensigtsmæssige patientforløb. Forventningen er, at sådanne initiativer kan være med til at udligne indlæggelsesvariationen mellem praktiserende læger samt nedbringe antallet af akutte indlæggelser
og forebyggelige genindlæggelser og sikre bedre kommunikation og samarbejde i sektorovergangene. Ikke fordi, der spares penge, men fordi det er bedre for patient og pårørende.
 Fyldestgørende, rettidig og let kommunikation i hele patientforløbet er afgørende for at alle
aktører kan bidrage til gode og sammenhængende patientforløb. Det er derfor vigtigt, at der
er de rette systemmæssige og organisatoriske rammer herfor. Disse rammer bør prioriteres i
et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis, og der skal være enkle kommunikationsveje til gavn for alle aktører.
Ved akut kontakt og før akut behandling/udredning på sygehus:
 Potentialerne i de kommunale akuttilbud skal udnyttes fuldt ud. Fokus er på at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, men også på at sikre de rette overgange for sygehusene til
kommunerne. Dette kan kun ske i et velfungerende samarbejde mellem almen praksis/lægevagten, sygehusene og kommunerne, og skal ske inden for rammerne af Sundhedsaftalen3.
 Regionen ønsker at afprøve nye samarbejdsformer for at støtte op om de kommunale
akuttilbud. Eksempelvis ønskes der igangsat projekter, hvor paramedicinere kan supplere kommunernes akutteams og praktiserende læger. Projekterne skal iværksættes i

3

Af Sundhedsaftalen 2015-2018 fremgår, at ”Tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner sker i overensstem-

melse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til ”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale sygepleje” fra april 2014.”
Det sikres hermed, at de kommuner, der vælger at supplere deres eksisterende tilbud om en udgående funktion med
kommunale akutpladser, efterlever anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen i samarbejde med sygehus og almen praksis. Det er herudover aftalt, at der i kommende sundhedsaftaleperiode skal udarbejdes en samarbejdsaftale, som skal
fastlægge rammerne for samarbejdet mellem akutfunktion i hjemmesygeplejen og de regionale behandlingstilbud.
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samarbejde med kommunerne og almen praksis. Udgangspunktet er i første omgang et
samarbejde omkring paramedicinerne i Brovst og Farsø.
Samarbejdet mellem kommunerne og sygehusene skal til enhver tid være i fokus med henblik på at skabe de mest hensigtsmæssige patientforløb. Regionerne ønsker eksempelvis at
prioritere delestilling for sygeplejersker mellem region og kommune. Hensigten er at skabe
bedre overgange, men også at skabe kompetenceudvikling på tværs af de to sektorer.
Regionen ønsker at prioritere visitationen til sygehuset. Almen praksis/lægevagten har henvisningsret til sygehusene, men sygehusene vurderer hvilke tilbud, der bedst matcher patientens behov. Sygehusene skal derfor arbejde fokuseret med dels at tilvejebringe de rette
udrednings- og behandlingstilbud til patienter og dels arbejde fokuseret med selve visitationen. Såfremt subakutte tider skal fungere som et reelt alternativ til indlæggelse, skal de subakutte tider kunne bookes ved første kontakt til sygehuset. Målet er udredning og behandling i subakutte forløb frem for udredning og behandling under indlæggelse.

På sygehuset under akut kontakt:
 Samarbejde mellem lægevagten og akutmodtagelserne ønskes udvidet og videreudviklet i
de kommende år. Hensigten er et mere dynamisk samarbejde og en fysisk placering af lægevagtslokalerne i akutmodtagelserne. Denne fysiske tætte placering gælder de lægevagtskonsultationer, der ligger på sygehuse med akutmodtagelser. For de øvrige lægevagtskonsultationer er der ikke anbefalinger om ændringer4.
 Der skal ske en konsolidering af akutmodtagelserne, og akutmodtagelserne skal i højere
grad sammenkobles med det samlede sygehus. Hensigten er at skabe robuste akutsygehuse, hvor potentialerne i såvel akutmodtagelsen som de specialespecifikke afsnit udnyttes
fuldt ud. Kun dermed kan vi tilbyde patienterne de bedst mulige akutte patientforløb.
Efter akut sygehuskontakt:
 Sygehusenes rådgivningsordning i akutmodtagelserne skal prioriteres. Sygehusene skal
fokusere på at informere alle patienter om muligheden, og kendskabet til tilbuddet skal udbredes i kommuner og almen praksis.

4

Placeringen af lægevagtskonsultationer generelt er ikke en del af nærværende plans omfang. Eventuelle spørgsmål
herom, håndteres i Region Nordjyllands Praksisplan.
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9.

Udredningsforløb

Næsten alle patienter i sundhedsvæsenet starter deres forløb med udredning i enten almen
praksis, speciallægepraksis eller sygehusregi. For langt størstedelen af patienterne afsluttes
forløbet allerede i almen praksis, men for en mindre gruppe er der behov for mere specialiseret
udredning.
I nærværende afsnit er fokus på de aktiviteter som vedrører udredningsforløbene i tilknytning til
speciallægepraksis og sygehusene. Eftersom mange patienter efter endt udredning overgår til
behandling på sygehusene skal kapitlet ses i sammenhæng til særlig afsnittet om planlagte patientforløb.

9.1

Strukturen set i relation til udredningsforløb

Udredning af patienter finder i dag sted på alle regionens sygehuse og i speciallægepraksis.
Omkring 90 % af patienterne, som er i kontakt med sundhedsvæsenet, udredes i dag i almen
praksis, og det er derfor kun en mindre del af patienterne, som udredes på sygehuse og i speciallægepraksis.
Tabel 21: Henvisninger til udredning eller behandling fordelt på sygehusmatrikler 2010-2014

7603: Sygehus Thy-Mors
8001: Aalborg Universitetshospital
8003: Sygehus Vendsyssel
8005: Sygehus Himmerland
Hovedtotal

9.2

2010

2011

2012

2013

2014

12.989
88.899
24.327
3.521
129.736

13.832
113.851
25.866
3.606
157.155

14.920
119.096
27.630
4.059
165.705

15.384
123.688
29.456
4.566
173.094

16.022
129.857
31.260
4.142
181.282

Udredningsforløbene

For langt de fleste patienter starter patientforløbet med en udredning for at finde årsagen til de
symptomer patienten har. Typisk sker udredningen i almen praksis ofte understøttet af diagnostiske undersøgelser, som almen praksis kan bestille på sygehuset. For nogle patienter vil forløbet i almen praksis resultere i, at den praktiserende læge henviser til videre udredning eller behandling hos privat praktiserende speciallæge eller på et af regionens sygehuse. For mange
patienter afsluttes udredningen med at patienten afsluttes til eget hjem eller videre behandling i
almen praksis, mens der for andre er behov for at holde dem i sygehusregi enten ambulant eller
gennem indlæggelse.
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Figur 5: Flowchart for udredningsforløbene
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Antallet af henvisninger til udredning eller behandling har været stigende over en årrække. Med
undtagelse af perioden 2010-2011 har der de seneste år været registreret en årlig stigning på 45 % i antallet af henvisninger til udredning eller behandling. Selvom udredningsforløb udgør en
mindre del af alle henvisninger skal de tillægges afgørende værdi i et moderne samarbejdende
sundhedsvæsen, hvor rettighed og effektivitet er blandt nøgleordene.
Tabel 22: Årlig stigning i antallet af henvisninger til udredning eller behandling 2010-2014

Behandling og udredning
Årlig stigning (%)

2010

2011

2012

2013

F2014

129.736
-

157.155
21 %

165.705
5%

173.094
4%

179.648
4%

Det tilsvarende billede ses i den årlige stigning i antallet af henvisninger fra almen praksis til diagnostiske undersøgelser. Her har der siden 2010 været årlige stigninger på 1-6 % og intet tyder
på, at dette billede vil ændre sig fremadrettet.
Tabel 23: Årlig stigning i antallet af henvisninger til diagnostiske undersøgelser

Diagnostiske undersøgelser (almen praksis)
Årlig stigning

2010

2011

2012

2013

F2014

200.289
-

208.436
4%

221.400
6%

223.729
1%

231.768
4%

De parakliniske afdelinger er kendetegnet ved, at de primært foretager undersøgelser eller tager
prøver fra patienter. Typiske eksempler på parakliniske funktioner er billeddiagnostik, patologi og
sygehusenes laboratorier.
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I et moderne sygehusvæsen er hurtig adgang til moderne diagnostiske undersøgelser afgørende
for høj kvalitet i udredningen af patienterne. I yderste konsekvens kan manglende gennemførelse af parakliniske undersøgelser og forsinkede svar og undersøgelser have betydning for patientsikkerheden, fordi diagnostik og behandling af sygdomme bliver unødig forsinket.
Der har de seneste år været en stigende efterspørgsel på billeddiagnostiske ydelser. I 2012 blev
der udført cirka 520.000 billeddiagnostiske undersøgelser, mens dette tal i 2014 er steget til cirka 570.000 undersøgelser. Der har særlig indenfor CT-området været en procentvis stor stigning
i antallet af undersøgelser, og netop CT-scanninger er kendetegnet ved at være ressourcekrævende at beskrive.
Tabel 24: Udvikling i billeddiagnostiske ydelser på nordjyske sygehuse 2008-2014

Angiografier
CT-skanninger
MR-skanninger
Røntgenundersøgelser
Ultralyds-undersøgelser
Hovedtotal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8.050
53.958
19.774
254.422
123.835
460.039

7.562
59.224
21.093
249.809
137.933
475.621

5.021
68.680
22.965
259.804
141.736
498.206

4.434
78.677
26.167
257.893
149.510
516.681

4.724
91.843
28.441
277.755
165.087
567.850

4.679
83.555
27.350
268.404
159.785
543.773

En tilsvarende udvikling ses på laboratorieområdet, hvor der i perioden fra 2008 til 2014 har været en stigning i antallet af prøver på cirka 35 % svarende til en stigning på cirka 4 mio. prøver. I
gennemsnit svarer dette til en årlig stigning på cirka 5 %
Tabel 25: Udviklingen på laboratorieområdet 2008-2014 (mio. prøver)

Analyser
Årlig stigning

9.3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11,9
3%

12,0
1%

13,6
14 %

14,2
4%

14,7
3%

15,5
5%

Udfordringer i relation til udredningsforløbene

Region Nordjylland står de kommende år overfor en række udfordringer, som knytter sig til udredningen af borgerne. De primære udfordringer vedrører:
 Understøttelse af udredning i almen praksis.
 Understøttelse og effektiv udnyttelse af ressourcerne i speciallægepraksis.
 Fortsat udvikling af udredningen på sygehusene, herunder håndtering af pres på parakliniske funktioner.

9.3.1

Udredning i almen praksis

Almen praksis er borgernes primære indgang til sundhedsvæsenet, og alle borgere har ret til at
blive tilknyttet en praktiserende læge. Det er i almen praksis, at flest borgere udredes, ligesom
det er fra almen praksis, at de fleste henvisninger til praktiserende speciallæger og sygehuse
kommer.
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I kraft af at det er gennem de praktiserende læger, at langt de fleste patienter henvises til speciallægepraksis og sygehusene, er det vigtigt, at arbejdet i almen praksis understøttes gennem
eksempelvis fortsat udvikling af de diagnostiske muligheder i almen praksis. I Region Nordjylland har det gennem en årrække været muligt for almen praksis at henvises direkte til røntgen,
ultralyd samt visse CT-scanninger, og denne mulighed er i november 2014 blevet udvidet til også at omfatte visse MR-scanninger. Adgangen til avanceret billeddiagnostik er vigtig for at holde
patienterne i almen praksis, og korte vente- og svartider er derfor vigtige parametre i optimalt
samarbejde med sygehusene og almen praksis. For at sikre fortsat ledelsesmæssig fokus på
svartider, er der i regionen en målsætning om, at svartider i 2014 ikke må være længere end
fem hverdage.
Der er med udredningsretten indført nogle patientrettigheder på sygehusene, som sikrer patienterne adgang til hurtig udredning. Disse patientrettigheder gælder dog ikke almen praksis og
speciallægepraksis, hvilket betyder, at der ikke er krav i lovgivningen til, hvor hurtigt udredningsforløbene her skal være gennemført. Det skaber en øget risiko for, at patienterne vil søge hen
mod sygehusene, efterhånden som udredningsretten bliver en mere indgroet del af sundhedsvæsenet og patienternes bevidsthed.
Der er mellem Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland (NordKap) og sygehusene et tæt samarbejde omkring patientforløbene. I første halvår af 2015 er der igangsat et regionalt arbejde, som skal klarlægge henvisningsmønstre med henblik på at sikre, at det er de korrekte patienter, som henvises, ligesom arbejdet skal munde ud i en række anbefalinger om,
hvordan det fortsat sikres, at det er de rigtige patienter, som henvises til udredning og behandling på sygehusene.

9.3.2

Udredning i speciallægepraksis

De praktiserende speciallæger varetager sammen med almen praksis udredningen af patienter
udenfor sygehusene. De praktiserende speciallæger omfatter i Region Nordjylland specialerne
pædiatri, øre-næse-hals, dermatologi, anæstesiologi, psykiatri, kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, reumatologi, intern medicin, børnepsykiatri, øjne, neurologi samt kardiologi. En forudsætning for at blive udredt hos en praktiserende speciallæge er i hovedreglen, at der foreligger en
henvisning fra almen praksis. Inden for øjenspecialet og øre-næse-hals-specialet er der dog ikke
krav om, at der foreligger en henvisning.
De praktiserende speciallæger spiller en central rolle i det nordjyske sygehusvæsen. De er i dag
selvstændige erhvervsdrivende og har der mulighed for at tilrettelægge deres praksis som de
ønsker det, dog indenfor rammerne af overenskomsten, herunder ydelseskataloget, som beskriver hvilke ydelser, der kan udføres hos de praktiserende speciallæger.
Region Nordjylland har i flere omgange haft særaftaler (§64 aftaler) med praktiserende speciallæger omkring ydelser, som ligger udenfor overenskomsten, og som typisk har været sygehusydelser. Dette drejer sig blandt andet om grå stær operationer, afgrænset ortopædkirurgi samt
neurologiske forundersøgelser. I tillæg til dette giver den nye overenskomst på området regionerne mulighed for at friholde op til 20 % af aktiviteten til bestemte specialer, til aktivitet aftalt
mellem den praktiserende speciallæge og regionen. En proaktiv anvendelse af mulighederne for
at indgå særaftaler kan fremadrettet give regionen bedre styringsmuligheder, og kan være med
til at sikre en bedre sammenhæng til almen praksis og sygehusene.
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En forudsætning for at kunne sikre denne sammenhæng er, at der mellem almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehuse sker en tæt koordinering omkring behov og indsatsområder.
Dette kan eksempelvis ske gennem nedsættelsen af trepartsudvalg på udvalgte specialer, hvor
det vurderes, at der er et særligt behov for at sikre sammenhæng mellem sektorerne.

9.3.3

Udredning på regionens sygehuse

På regionens sygehuse bliver arbejdet med planlagt udredning af patienter i dag sat af de rammer, der er indført med udredningsretten. Med udredningsretten har patienterne ret til at blive
udredt indenfor 30 dage på et af regionens sygehuse eller – hvis dette ikke er muligt – blive udredt på et privathospital indenfor 30 dage.
Erfaringer med udredningsretten
Erfaringerne med udredningsretten viser, at sygehusene i Region Nordjylland har store udfordringer med at sikre udredning indenfor 30 dage. Over et halvt år i 2014 udredte regionens sygehuse cirka 50 % af patienterne, som var henvist til udredning. En del af de patienter, som ikke
kunne udredes indenfor 30 dage, valgte at blive omvisiteret, men langt størstedelen af gruppen
valgte at vente på det sygehus, de var henvist til. Det betyder, at regionen som helhed overholder udredningsretten, men illustrerer også, hvorfor det er svært for sygehusene at komme til
bunds i ventelisterne. For mange specialer er der således tale om, at de skubber en ventelistepukkel foran sig, som gør, at det selv på sigt kan være en udfordring, at kunne tilbyde udredning
indenfor 30 dage.
De foreløbige erfaringer med udredningsretten viser, at der fortsat er behov for, at der på sygehusene er et stærkt ledelsesmæssigt fokus på arbejdet med få udredt flere patienter på regionens egne sygehuse. Der er blandt sygehusene og sygehusenes områder stor variation i, hvordan udredningsretten er blevet grebet an, og i forlængelse heraf, hvilke resultater der er leveret.
For at forbedre vilkårene for arbejdet med udredningsretten på sygehusene er det vigtigt, at
rammerne for igangsættelsen af meraktivitetsprojekter er klarlagt, så disse kan igangsættes med
kort varsel. I specialer med kapacitetsproblemer vil det dog også være relevant, at der – udover
afklaring af igangsættelsen af yderligere aktivitet – også sker en afklaring i forhold til mulighederne for at besætte deltidsydernumre.
Fælles visitation af patienter henvist til udredning, behandling eller diagnostiske undersøgelser
Som led i sygehusenes arbejde med at øge produktiviteten gennem blandt andet øget effektivitet, er der de senere år kommet et forstærket fokus på effektiv udnyttelse af regionens kapacitet.
Indførelsen af udredningsretten og implementeringen af Regeringens sundhedsstrategi ”Jo før jo
bedre” forstærker og vil yderligere forstærke dette behov.
Da Region Nordjylland i 2011 etablerede ’Enheden for sygehusvalg’, var det første skridt mod en
mere effektiv udnyttelse af kapaciteten. I dag sikrer ’Enheden for sygehusvalg’, at ledig kapacitet
på regionens sygehuse altid anvendes før patienten omvisiteres til andre regioner eller privathospitaler. En omvisitering gennem ’Enheden for sygehusvalg’ er imidlertid tidsmæssig krævende,
idet patienten først skal indkaldes fra det regionale sygehus inden omvisiteringen kan finde sted.
I forhold til udredningsretten betyder dette, at der ofte kan være gået værdifuld tid før et andet
sygehus kan komme i gang med udredningen.
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De foreløbige erfaringer med udredningsretten peger dog ikke mod, at dette har været tilstrækkeligt til at sikre en effektiv kapacitetsudnyttelse med homogene ventetider på tværs af regionen.
Der er således behov for stærkere styringsmodeller/værktøjer, hvis der skal skabes en effektiv
udnyttelse af kapaciteten under hensynstagen til den nordjyske sygehusstruktur.
Et værktøj som kan give patienten et hurtigt og effektivt patientforløb, hvor kapaciteten på regionens sygehuse anvendes effektivt, er indførelsen af fælles visitation på udvalgte, afgrænsede
områder. Med en fælles visitation får de praktiserende læger én fælles indgang til sygehusene,
og det vil være gennem den fælles visitation, at den endelig visitering til regionens sygehuse
sker. En fælles visitation vil, udover at sikre hurtigere og mere effektiv kapacitetsudnyttelse, derfor også afbureaukratisere de praktiserende lægers henvisningsadgang. Indførelsen af fælles
visitation på udvalgte områder forudsætter, at der udarbejdes fælles visitationsretningslinjer på
de givne områder, samt at visitationen fortsat sker under hensynstagen til geografisk nærhed
samt patientens frie sygehusvalg.
Eftersom Region Nordjylland udgør et fælles henvisningsområde vil en fælles visitation sikre, at
patienterne visiteres til de sygehuse, som hurtigst kan udrede patienten. Dette vil ligeledes også
ligge de fornødne rammer for, at regionen på sigt kan optimere udnyttelsen af aftalerne med
private leverandører.
Diagnostik af patienter med ikke-specialerelaterede symptomer
For størstedelen af de patienter som den praktiserende læge ønsker henvist til videre udredning
på sygehus, vil patientens symptomer indikere, hvilket speciale patienten bør henvises til. Men
for nogle symptomers vedkommende kan flere specialer være relevante og patienten kan risikere at blive sendt frem og tilbage mellem almen praksis og sygehus flere gange (”yo-yo forløb”).
Det medfører forsinket diagnostik og behandling.
Der er etableret diagnostiske centre på alle regionens sygehuse med særligt fokus på mistanke
om kræftsygdom. Andre symptomer som f.eks. åndenød eller svimmelhed/besvimelse giver ikke
primært kræftmistanke, men kan være tegn på anden alvorlig sygdom. De diagnostiske centres
målgruppe skal udvides, så der oprettes et tilbud til udredning for patienter med ikkespecialespecifikke symptomer til hurtig udredning (indenfor 1-2 uger) efter stafetmetoden.
Henvisning forudgås af relevante undersøgelser i almen praksis, og på modtagende sygehus
skal der disponeres over relevant speciallægedækning og ”undersøgelsespakke”.
Opgaveglidning
Med en fortsat stigende efterspørgsel på ydelser fra sygehusene kombineret med rekrutteringsudfordringer i flere specialer er det vigtigt, at der de kommende år er fokus på fortsat opgaveglidning mellem faggrupperne.
I flere specialer er der allerede succes med at flytte opgaver fra særligt lægegruppen til andre
specialuddannelde medarbejdere. Et eksempel på dette er beskrivende radiografer, hvor radiografer, som har gennemgået en efteruddannelse, er i stand til at beskrive billeder indenfor blandt
andet knogleområdet. Dermed flyttes der arbejde fra speciallæger i radiologi.
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Et andet eksempel på opgaveglidning er indenfor det kardiologiske speciale, hvor der de seneste år er blevet efteruddannet flere sygeplejersker til ekkoteknikere med henblik på selvstændig
varetagelse af ekkokardiografier.
Det er vigtigt, at regionen fremadrettet samler op på de gode initiativer, og at der på tværs af
afdelinger og sygehuse sker en erfaringsudveksling omkring initiativer og muligheder med henblik på at aflaste pressede specialer.
Parakliniske funktioner
Udviklingen på det billeddiagnostiske område presser det samlede sygehusvæsen, da flaskehalse på området potentielt kan forsinke mange udrednings-, behandlings- og kontrolforløb. Det
er derfor vigtigt, at der sker en effektiv udnyttelse af regionens ressourcer på området, samt at
der er et hensigtsmæssigt snit mellem specialerne, som leverer de parakliniske ydelser. En forudsætning for en effektiv udnyttelse af den diagnostiske kapacitet i regionen er, at der sker en
tæt koordinering mellem sygehusenes diagnostiske afdelinger. En tæt koordinering vil sikre et
hensigtsmæssigt patientflow, som er afstemt med sygehusenes profiler, ligesom det vil medvirke
til, at der på tværs af sygehusene tilbydes den samme høje kvalitet i ydelserne. Med etableringen af et diagnostisk råd sikres de formelle rammer for dette arbejde. Det diagnostiske råd skal
indarbejdes i den nye sundhedsfaglige rådgivningsstruktur, som er under implementering.
Den teknologiske udvikling har betydet, at der de seneste år er opstået nye muligheder på det
telemedicinske område. Dette skaber muligheder for en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende vagtstruktur. På det billeddiagnostiske område er der på alle regionens akutsygehuse i
dag vagtlag, som betjener sygehuset udenfor dagtid. I kraft af sygehusenes størrelser er der
imidlertid stor forskel på den belastning, der er på vagtlagene, og det skal på den baggrund afklares i hvilket omfang sygehusene kan understøtte hinanden i eksempelvis beskrivelser af akutte scanninger i vagttiden. Det vurderes i dag, at omkring 70 % af alle kliniske beslutninger involverer laboratoriesvar. Det er således ikke kun billeddiagnostikken, som i dag anvendes som centralt element i forbindelse med udredninger. I modsætning til billeddiagnostikken er der dog for
størstedelen af undersøgelserne tale om forholdsvis billige undersøgelser, som kan laves hurtigt.
I dag anvendes en lang række tests i den indledende del af udredningsforløbet i kraft af de såkaldte ’rule out test’. Dette drejer sig eksempelvis om målingen pro BNP, som kan bruges i forbindelse med udelukkelse at hjerteinsufficiens. Prøven bruges som alternativ til ekkokardiografi.
Den er væsentlig billigere og kan laves hurtigere, da den laves på baggrund af en blodprøve fra
patienten. Der er på nuværende tidspunkt få af disse tests, som er implementeret, og generelt er
implementeringen sket langsomt. Med det voksende pres, der i dag er på det diagnostiske område, skal der igangsættes et arbejde med at sikre en effektiv udnyttelse af det biokemiske område. Det skal sikres, at relevante parter inddrages i arbejdet.

9.4

Målsætning for udredningsforløbene

Regionens målsætning for patienter henvist til udredning er, at de skal udredes hurtigt samt at
der skal være sammenhæng i forløbet mellem almen praksis, speciallægepraksis og sygehuse.
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En afgørende forudsætning for dette er, at der er klarhed omkring målgrupper i sekundærsektoren samt at sekundærsektoren løbende sørger for at understøtte diagnostikken i særlig almen
praksis.

9.5

Anbefalinger i relation til udredningsforløb

Almen praksis og praktiserende speciallæger:
 Der bør arbejdes med henvisninger samt understøttelse af almen praksis: Regionen oplever
på flere specialer en stigning i antallet af henvisninger fra almen praksis. I en del tilfælde er
der tale om patienter, som ikke ligger indenfor afdelingens eller sygehusets målgruppe. Der
igangsættes arbejde med fokus på at sikre, at de korrekte patienter henvises samt afklarer
mulighederne for øget understøttelse af diagnostikken i almen praksis, ligesom der skal ske
en afklaring af i hvilket omfang patienter udenfor målgrupperne kan håndteres i centeret
vedrørende diagnosticering af ikke-specialespecifikke symptomer.
 Der bør sikres en effektiv udnyttelse af speciallægepraksis: Det skal afklares i hvilke specialer det vil være hensigtsmæssigt at anvende overenskomstens muligheder for at friholde aktivitet til særlige indsatsområder. Dette skal ske i samarbejde mellem regionen og speciallægepraksis.
 Der bør etableres deltidsydernumre og brugen af aktivitetsafhængig finansiering skal øges
(meraktivitet) på afgrænsede områder: Det skal afklares i hvilket omfang nedsættelsen af
deltidsydernumre og øget aktivitetsafhængig finansiering (meraktivitet) på afgrænsede områder kan anvendes til at aflaste pressede specialer. En nedsættelse af deltidsydernumre
skal forudsætte, at der er overblik over udfordringer og perspektiver i det pågældende speciale.
 Øget anvendelse af kapacitet i speciallægepraksis: Regionen har med den eksisterende
overenskomst på speciallægeområdet mulighed for at indgå aftaler om ydelser, som ikke er
omfattet af overenskomsten. Det skal afklares på hvilke specialer, og i hvilket omfang dette
kan ske indenfor nogle hensigtsmæssige vilkår omkring blandt andet økonomi og kvalitet.
 Nedsættelse af trepartsudvalg indenfor udvalgte specialer: Der skal nedsættes treparts udvalg mellem almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehuse på områder, hvor det
vurderes at være hensigtsmæssigt. Det kan eksempelvis være på specialer, som er kapacitetsmæssigt presset eller specialer, hvor der kan ske en opgaveglidning fra sygehuse til
speciallægepraksis.
Udredning på sygehusene:
 Håndtering af komorbiditet i kræft- og hjertepakker: Mange forløb i kræft- og hjertepakker er
udfordret af komorbiditet hos patienten. Dette kan medføre ventetid for patienten, der betyder, at målsætningerne i kræft- og hjertepakkerne ikke kan overholdes. Der skal udarbejdes
en fælles regional model, som sikrer, at alle relevante patienter ved henvisning får vurderet
komorbiditet, samt at komorbiditet håndteres på sygehusene.
 Potentialerne i de diagnostiske centre skal udnyttes bedre, og centrene skal ”geares” til at
håndtere flere typer af patienter, herunder også patienter med ikke-organspecifikke symptomer. De diagnostiske centre skal således være den centrale indgang for patienter, der skal
udredes – både for specialerelaterede symptomer og ikke-specialerelaterede symptomer.
 Indførelse af fælles visitation på udvalgte områder: Der er på tværs af sygehusene fortsat
stor variation i ventetiderne. Der skal igangsættes en proces, som skal afklare, hvilke specialer, der kan indføres fælles visitation på, og hvordan dette kan gøres. Formålet med den
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fælles visitation er sikre en bedre udnyttelse af kapacitet samt skabe bedre rammer for at leve op til kravene i udredningsretten. Herudover vil en fælles visitation medvirke til at sikre
mere ensartede forløb på tværs af sygehusene. En fælles visitation forudsætter klare visitationsretningslinjer samt en løbende hensyntagen til geografi og patientens frie sygehusvalg.
Øget fokus på opgaveglidning: Der skal igangsættes pilotprojekter vedrørende opgaveglidning indenfor særligt udfordrede specialer, herunder også i praksis. Som en del af den nye
rådgivningsstruktur nedsættes et netværk for forløbsansvarlige viceklinikchefer, og det skal
være i regi af dette, at der klarlægges proces og peges på relevante specialer.

Parakliniske funktioner:
 Mere effektiv udnyttelse af vagtlagene på det billeddiagnostiske område: På alle regionens
sygehuse er der etableret et radiologisk vagtlag. På Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel er det i tilstedeværelse fra 15-23, mens det herefter er i tilkald fra egen bolig. Det skal afklares i hvilket omfang der kan ske en mere effektiv udnyttelse af vagtlagene i
tidsrummet kl. 15-23.
 Igangsættelse af pilotprojekt om øget brug af biokemiske undersøgelser: Biokemiske undersøgelser kan i et omfang udgøre et alternativ til eksempelvis billeddiagnostik, ligesom det
kan fungere som filter i forhold til den videre udredning. Der skal igangsættes et pilotprojekt
omkring 2-3 undersøgelser for at opsamle erfaringer. Erfaringerne skal anvendes i et videre
og bredere arbejde på området.
 Etablering af Diagnostisk råd: Der skal etableres et diagnostisk råd. Det diagnostiske råd
skal knyttes op på klinikledelserne med deltagelse af administrationen. Det diagnostiske råd
skal som udgangspunkt dække alle parakliniske specialer, og vil have ansvaret for den faglige koordination af tværgående problemstillinger. Blandt de opgaver det diagnostiske råd
indledningsvist skal prioritere skal være afslutningen af processen med at ensrettet de undersøgelsesprotokoller, der anvendes på det billeddiagnostiske område.
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10.

Planlagte patientforløb

De planlagte patientforløb udgør størstedelen af den ambulante sygehusaktivitet og stort set
hele aktiviteten i speciallægepraksis i Region Nordjylland. Derimod udgør den planlagte aktivitet
kun en mindre del af det samlede antal indlæggelser.
Den ambulante aktivitet i sygehusregi samt aktiviteten i speciallægepraksis består både af udredning og behandling. Det er ikke muligt præcist at angive andelen af behandlingsrettede aktiviteter heraf. Det samlede antal indlæggelser består af såvel akutte som planlagte indlæggelser.
Her er snittet rent, og alle indlæggelser, der foregår som planlagte, er med fokus på behandling.
I nærværende afsnit er fokus på de behandlingsrettede aktiviteter (såvel indlæggelser som ambulante kontakter), der foregår efter udredning og henvisning fra enten almen praksis, speciallægepraksis eller andet sygehusafsnit.
Den planlagte aktivitet har en tæt sammenhæng med den akutte aktivitet inden for de enkelte
specialer. Inden for visse specialer, har der igennem de seneste år dog været fokus på at adskille den planlagte fra den akutte aktivitet. Dette i bestræbelserne på at skabe optimale rammer for
at især kirurgiske behandlinger kan finde sted uden forstyrrelser fra den akutte aktivitet. Fokus
har været på at skabe bedre produktivitet for den behandling, der foregår i planlagte forløb.

10.1

Strukturen set i relation til de planlagte patientforløb

De planlagte aktivet er fordelt over alle sygehusmatriklerne i Region Nordjylland, og de planlagte
forløb foregår både under indlæggelse og som ambulant behandling. Derudover er der en væsentlig ambulant aktivitet forbundet med opfølgningsforløb for patienter med længerevarende
eller kronisk sygdom.
Den planlagte aktivitet er fordelt på samtlige sygehusmatrikler i Region Nordjylland. På visse
matrikler foregår den planlagte aktivitet i samdrift med den akutte aktivitet i specialerne. På andre matrikler foregår den planlagte aktivitet i særskilte spor.
Den planlagte aktivitet består af både indlæggelser og ambulante kontakter. De planlagte indlæggelser er fordelt på samtlige specialer. I oversigten neden for ses en fordeling af de planlagte
indlæggelser på specialer.
Tabel 26: Planlagte indlæggelser fordelt på specialer og matrikler (2013)
2009
Anæstesiologi
Geriatri
Gynækologi og obstetrik
Tand-mund- og kæbekirurgi
Hæmatologi
Ikke klassificeret speciale
Infektionsmedicin
Intern medicin

31
5.042
278
196
308
76
2.511

2010

2011

2012

2013

55
4.858
288
254
310
128
2.196

8
43
3.425
278
277
314
129
2.141

9
37
3.065
292
291
382
146
2.248

9
38
2.714
279
322
372
178
1.917
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Kardiologi
Karkirurgi
Kir. Gastroenterologi
Kirurgi
Endokrinologi
Med. Gastroenterologi
Lungesygdomme
Nyresygdomme
Neurokirurgi
Neurologi
Oftalmologi
Onkologi
Ortopædkirurgi
Oto-, rhino-, laryngologi
Plastikkirurgi
Pædiatri
Reumatologi
Thoraxkirurgi
Urologi
Total

2.649
625
2.469
3.310
295
122
394
179
584
477
265
4.769
5.764
2.171
606
2.676
344
748
1.473
38.362

2.786
581
2.433
2.886
363
116
512
201
686
370
399
4.960
4.779
1.612
610
2.478
528
705
879
35.973

2.733
528
2.474
2.939
373
87
584
225
746
386
306
5.488
4.161
1.528
663
2.494
504
639
552
34.025

2.913
418
2.558
2.931
388
99
582
191
744
335
211
982
3.855
1.370
744
2.559
543
695
568
29.176

3.151
430
2.222
1.847
370
158
627
183
709
562
163
1.219
3.609
1.397
904
2.646
505
666
524
27.887

Kilde: E-sundhed

I perioden 2009 til 2013 er der sket et generelt fald i antallet af planlagte indlæggelser – fra
38.362 i 2009 til 27.887 i 2013.
Denne udvikling ses inden for stort set alle specialer. Det største fald ses inden for specialerne
gynækologi/obstetrik, kirurgi, onkologi, ortopædkirurgi samt urologi.
Kun inden for få specialer er antallet af planlagte indlæggelser steget. Det gælder inden for følgende specialer: infektionsmedicin, hæmatologi, kardiologi, lungemedicin samt reumatologi.

10.2

De planlagte patientforløb

De planlagte patientforløb rummer alle de patientforløb, der ikke starter akut, og hvor patienterne
er henvist fra primærsektor til enten sygehus eller speciallægepraksis for udredning eller behandling. Patientforløbene kan enten være stationære - og dermed foregå som indlæggelser –
eller foregå som ambulante behandlinger, dagbehandling eller dagkirurgi. Mens de akutte patientforløb er svære at forudsige, idet aktiviteten svinger over året, over døgnet og ofte afhængigt
af eksterne forhold, så er de planlagte patientforløb i højere grad præget af muligheden for at
planlægge aktiviteten. Denne mulighed for planlægning betyder dog ikke, at det er uproblematisk at afvikle de planlagte funktioner, ligesom der traditionelt har været en betydelig udfordring
forbundet med at sikre overensstemmelse mellem aktivitet og ressourcer - og inden for de gældende tidsgrænser.
Nedenfor er patientflowet for de planlagte behandlingsrettede forløb skitseret. Behandlingen
sker efter henvisning fra og udredning hos enten almen praksis, andre sygehusafsnit eller speciallægepraksis. Forud for henvisning til planlagt behandling kan være foregået en længere ud-
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redning, herunder afprøvning af alternativer til den planlagte behandling (f.eks. træningsforløb). I
andre tilfælde er der udelukkende tale om henvisning på baggrund af klare indikationer.
Figur 6: Flow for planlagte patientforløb

Indlæggelse på
specialeafsnit

Almen praksis
Planlagt behandling/
Speciallægepraksis

Sygehusafsnit

opfølgningsforløb
Hjem (ingen
opfølgning)

Hjem
(opfølgningsforløb)

I nærværende plan, er der i temaet om udredningsforløb (afsnit 9) et særskilt fokus på de planlagte funktioner, hvor fokus er på udredning. I dette afsnit er fokus således på de planlagte behandlingsrettede aktiviteter, der sker efter henvisning fra andre sygehusafsnit, almen prakis eller
speciallægepraksis, hvor udredningen har fundet sted. I nogle patientforløb er der tale om længere udredningsforløb, mens der i andre patientforløb udelukkende er tale om henvisning på
baggrund af klare indikationer samt ønsker/behov hos patienten.
De planlagte patientforløb defineres i nærværende plan-kontekst som planlagte patientforløb,
hvor det primære fokus er på behandlingsrettede funktioner efter udredning samt planlagte opfølgningsforløb. Der er planlagte forløb inden for alle specialer, men aktiviteten er især stor inden
for de kirurgiske specialer. Patientforløbene kan være forankret i et enkelt speciale, men også
gå på tværs af flere specialer.
Derudover er pakkeforløb for kræft- og hjertepatienter generelt håndteret i dette afsnit, idet disse
forløb er kendetegnet ved at foregå i planlagte forløb omfattende både udredning og behandling.
De planlagte patientforløb er karakteriseret ved at store dele af aktiviteten er omlagt fra behandling under indlæggelse til enten dagbehandling eller dagkirurgi. Denne tendens ses inden for
stort set alle de kirurgiske specialer (abdominalkirurgi, ortopædkirurgi, urologi og gynækologi),
og skyldes dels udviklingen af mindre indgribende behandlingsmetoder og dels fokus på accelererede patientforløb. Derudover er der sket en udvikling i retning af, at der udvikles ikkeoperative alternativer til de traditionelle kirurgiske behandlinger.
En opgørelse af indlæggelserne i Region Nordjylland viser, at andelen af planlagte indlæggelser
udgår 24 % af det samlede antal indlæggelser. De øvrige indlæggelser er akutte. Region Nord-
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jylland ligger lige under landsgennemsnittet på 25 %. Andelen er højest i Region Syddanmark og
Region Midtjylland og klart lavest i Region Sjælland.
Tabel 27: Andelen af planlagte indlæggelser (2013):
Region

Indlæggelser
(antal)

Planlagte
Indlæggelser
(antal)

Planlagte
Indlæggelser
(andel)

Planlagte
indlæggelser
pr.
1.000
indbyggere

Region Nordjylland

114.313

27.668

24 %

48

Region Midtjylland

270.704

75.204

28 %

59

Region Syddanmark

251.946

73.007

29 %

61

Region Sjælland

218.115

36.998

17 %

45

Region Hovedstaden

452.130

111.843

25 %

64

1.307.208

324.720

25 %

58

Hele landet
Kilde: E-sundhed

Andelen af planlagte indlæggelser pr. 1.000 indbyggere viser, at Region Nordjylland og Region
Sjælland ligger lavest med henholdsvis 48 planlagte indlæggelser pr. 1.000 indbyggere og 45
planlagte indlæggelser pr. 1.000 indbyggere. Højest ligger de store regioner – Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark.
En væsentlig forklaring på forskellene i andelen af planlagte indlæggelser i de fem regioner, er
fordelingen af højtspecialiserede funktioner. Disse funktioner er primært forankret omkring de
store sygehuse, og erfaringsmæssigt især omkring de tre største sygehuse – Rigshospitalet,
Odense Universitetshospital og Århus Universitetshospital. Ofte er de højtspecialiserede funktioner, planlagte indlæggelsesforløb. Derfor vil der være en forskel mellem regionerne som følge
af fordelingen af de højtspecialiserede funktioner.
Størstedelen af aktiviteten i speciallægepraksis er planlagt. Kun inden for øre-næse-halsspecialet og øjenspecialet er der i speciallægepraksis akutte patientforløb. Aktiviteten i speciallægepraksis kan ikke adskilles på henvisningsmåde – akut eller planlagt – og det er heller ikke
muligt at skille udredningsforløbene ud af de planlagte forløb med fokus på behandling (efter
klinisk beslutning). Aktiviteten i speciallægepraksis fordeler sig mellem en række specialer, se
tabel 28.
Tabel 28: Aktiviteten i speciallægepraksis fordelt på specialer (2013):
Speciale (antal ydernumre)
Anæstesiologi (3*)
Dermato-venerologi (6)

Antal behandlede personer
5.697
34.044

Antal ydelser
31.955
164.171
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Reumatologi (1*)
Gynækologi-obstetrik (2)
Intern medicin (2*)
Kirurgi (3)
Neurologi (2*)
Øjenlægehjælp (16*)
Ortopædkirurgi (4)
Øre-næse-hals (14)
Psykiatri (8*)
Pædiatri (4)
Børnepsykiatri (1)
Total

72
6.030
2.420
5.527
381
61.255
11.440
52.015
2.805
4.623
497
155.865

117
28.571
8.530
27.583
584
213.574
33.578
289.398
26.274
39.358
2.210
865.903

* Et eller flere af ydernumrene er deltidsydernumre, eller et eller flere ydernumre har været vakante i en del af perioden.

Et mål i de tidligere strukturplaner har været at omlægge dels fra akut til planlagt aktivitet og dels
fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling/dagbehandling/dagkirurgi. Udviklingen
fra 2010 til 2013 viser at andelen af operationer, der foregår samme dag ud af det samlede antal
operationer, er steget fra 60 % til 65 %. Den samme tendens ses i de øvrige regioner, og på
landsplan er gennemsnittet af dagkirurgi ud af det samlede antal operationer steget fra 63 % til
66 % (se tabel 29).
Den dagkirurgiske aktivitet i Region Nordjylland ligger under over landsgennemsnittet 66 %. Højest ligger Region Syddanmark og lavest ligger Region Hovedstaden. Det er dog fortsat forventningen at andelen af dagkirurgi kan udvides.
Tabel 29: Udviklingen i andelen af dagkirurgi ud af den samlede kirurgiske aktivitet i de fem regioner (2010 – 2013)
Region

2010

2011

2012

2013

60 %

62 %

63 %

65 %

64 %

65 %

65 %

67 %

66 %

68 %

70 %

71 %

65 %

65 %

67 %

68 %

59 %

60 %

61 %

62 %

63 %

64 %

65 %

66 %

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Hele landet
Kilde: E-sundhed.

I ovenstående tabel er de dagkirurgiske operationer opgjort som alle operationer, der er kodet
som dagkirurgi samt alle operationer, hvor indlæggelse og udskrivning sker samme dag.
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10.3

Udfordringer i relation til de planlagte patientforløb

De primære udfordringer i relation til de planlagte patientforløb er følgende:
- Generelle udfordringer i relation til planlagte patientforløb
- Pakkeforløb for kræft- og hjertepatienter
- Sikker og effektiv driftsafvikling
- Afvikling af planlagte patientforløb
- Udfordringer i relation til at sikre samme høje, faglige kvalitet i de planlagte patientforløb
Udfordringerne er uddybet i afsnittene nedenfor.

10.3.1

Generelle udfordringer i relation til planlagte patientforløb

Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stigende og det samme er produktivitetskravene. Det
udfordrer sygehusenes drift og regionernes planlægning. Regionerne er gennem de seneste år
dels stillet over for store produktivitetskrav samtidig med at de økonomiske rammer er stramme.
Det stiller krav til at regionerne og sygehusene arbejder målrettet med at omlægge arbejdsgange og funktioner til at kunne fungere inden for de driftsmæssige rammer.
Ikke blot er regionerne og sygehusene underlagt en stram økonomi og høje forventninger til produktiviteten. Også antallet af patienter, der har behov for behandling, stiger. Dette skyldes del
den demografiske udvikling, som betyder at der bliver flere ældre, og ofte stiger behovet for udredning og behandling med alderen. Der må derfor forventes en generel stigning i behovet for
udredning og behandling.
Derudover forventes der i de kommende år en betydelig stigning i livsstilsrelaterede sygdomme
samt i kræftsygdomme. Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse5 viser blandt andet, at antallet
af kræftpatienter forventes at stige markant over de kommende år. Dette medfører et øget behov
for udredning og behandling. Når der alene fokuseres på den behandlingsrettede aktivitet, er
stigningen også markant. Forventningen er, at antallet af kræftoperationer vil stige med 21-31 %
fra 2011 til 2025. Samtidig forventes behovet for strålebehandlingen at stige med mellem 12 og
27 % og kemoterapien vil stige med mellem 19 og 29 % fra 2011 til 2025. Der er således tale om
en betydelig stigning, som også gør sig gældende inden for udredning, men også i forhold til
efterfølgende kontrol, palliation og rehabilitering. Derudover betyder udviklingen af nye behandlingsmetoder og ny medicin, at patienterne fremover kan leve længere med deres kræftsygdom,
men det betyder også at antallet af patienter, der skal behandles for senfølger af deres kræftsygdom stiger. Disse tendenser udfordrer ikke alene regionerne, men det samlede sundhedsvæsen på tværs af almen praksis, speciallægepraksis, kommuner og regioner.
Derudover en evig udfordring at sikre, at opgaver afvikles på lavest effektive omsorgsniveau
(LEON). Dette kan kun ske i et godt samarbejde mellem almen praksis, kommunerne og regionen. Potentialerne her inden for skal udnyttes fuldt og til patienternes bedste, således at de oplever et sammenhængende og borgernært sundhedsvæsen.

5

Gerda Engholm og Hans Storm, Kræftens Bekæmpelse (2014)
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10.3.2

Pakkeforløb for kræft- og hjertepatienter

Udredningen og behandling af hjerte- og kræftsygdomme finder i dag sted på alle regionens
sygehuse. På Sygehus Thy-Mors sker der udredning og behandling af blandt andet colonkræft
(tyk- og endetarmskræft), mens der på Sygehus Vendsyssel blandt sker udredning af gynækologisk kræft samt behandling af blandt andet tyktarmskræft og brystkræft. Langt størstedelen af
kræftforløbene er dog centreret omkring Aalborg Universitetshospital, hvor langt den største
andel af kræftkirurgien er placeret, ligesom regionens tilbud indenfor hæmatologi, onkologi og
strålebehandling er placeret her. På hjerteområdet sker der også udredning på alle sygehuse,
men opgaven er centreret omkring de specialiserede ressourcer på Aalborg Universitetshospital.
Hovedparten af behandlingen i relation til hjertepakkerne sker ligeledes kun på Aalborg Universitetshospital.
Kræftpakkerne har siden 2008 været en integreret del af udredningen og behandlingen af kræftpatienter, mens hjertepakkerne blev indført i 2010. Pakkerne sikrer patienterne et veltilrettelagt,
helhedsorienteret faglig forløb, som er uden unødvendig ventetid. Pakkerne stiller dog også store krav til sygehusene. Der skal løbende være kapacitet til at imødekomme udsving i antallet af
henvisninger på de kliniske afdelinger, ligesom de parakliniske afdelinger, som led i udredningen, løbende skal kunne håndtere skiftende behov.
I efteråret 2012 blev der indført en national monitorering af kræftområdet. Den første årsrapport
blev udgivet i maj 2014 og dækkede registrerede kræftforløb i 2013. Årsrapporten viser, at Region Nordjylland generelt er gode til at overholde forløbstiderne i kræftpakkerne, men også at der
er udfordringer omkring håndtering af komorbiditet og overgange mellem sygehuse. Blandt de
pakker som regionen har haft udfordringer på er lungekræft, hvor der gennem de seneste år har
været udfordringer med både den medicinske behandlingskapacitet samt kapaciteten på stråleområdet.
Tabel 30: Udvalgte kræft pakker 2013 (målopfyldelse fra henvisning til start behandling)
Kræftpakkeforløb

Aktivitet

Målopfyldelse (i %)

Hoved-Hals
Stråle
Blære/nyre
Kirurgi
Prostata
Kirurgi
Livmoderhals
Kirurgi
Lunge
Medicinsk
Lunge
Stråle
Kilde: Statens Serum Institut: ”Årsopgørelse 2013 - Monitorering af kræftområdet”
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15
54
54
53

Data fra den nationale monitorering af hjerteområdet blev første gang offentliggjort i 2013. Mens
de mere end tyve pakker på kræftområdet dækker mange specialer er de tre eksisterende hjertepakker centreret omkring det kardiologiske område. Data viser, at Region Nordjylland er blandt
de regioner, som er bedst til at få patienterne igennem indenfor forløbstiderne i hjertepakkerne,
men også at der stadig er basis for forbedringer.
Tabel 31: Hjertepakker 3. kvartal 2014 (udvalgte indikatorer)
Hjertepakkeforløb

Aktivitet

Målopfyldelse
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Stabil angina pectoris (ho- Tid fra henvisning til bekræftet diagnose
vedkranspulsåre)
Ustabil angina pectoris
Tid fra henvisning til beslutning om behandlingsform
Hjertesvigt
Tid fra henvisning til beslutning om udredning

72 %
95 %
64 %

Kilde: Statens Serum Institut: ”Data for monitorering af hjerteområdet, 3. kvartal 2014”

Den nationale kræftmonitorering fokuserer udelukkende på regionernes overholdelse af pakkernes forløbstider. I regi af Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP) bliver der løbende fulgt
op på kvaliteten i den danske kræftbehandling, og det samlede billede viser en kræftbehandling
på et højt niveau.
Næsten 40 % af den danske befolkning har en eller flere langvarige sygdomme, som eksempelvis diabetes eller hjerte-kar sygdomme. Da det generelt er ældre mennesker, som er i kræft- og
hjertepakkerne, vurderes tallet i denne gruppe at være højere end 40 % En stor del af patienterne i kræft- og hjertepakker har derfor komorbiditet, og dette stiller særlige krav til kræft- og hjertepakkeforløbene. Den nationale monitorering af kræftområdet har vist, at Region Nordjylland på
en række pakker fortsat har udfordringer med at håndtere komorbiditetspatienter inden for forløbstiderne. Tallene viser, at der er et behov for, at der i regionen gøres en særlig indsats for at
håndtere komorbiditet.

10.3.3

Afvikling af planlagte patientforløb

Fluktuationerne på efterspørgselssiden udfordrer overordnet set planlægningen på sygehusene.
Erfaringsmæssigt har det dels taget lang tid at flytte fokus fra et område til et andet og dels været besværligt at tilvejebringe betydelig ekstra aktivitet på kort sigt. Dette er set med udredningsretten, de planlagte forløb for kræft- og hjertepatienter med tilhørende krav om maksimale ventetider samt tidligere behandlingsgarantier.
I disse tilfælde er regionerne og sygehusene blevet udfordret i at finde de rette redskaber til at
håndtere større fluktuationer og dermed sikre bedre ressourceudnyttelse, idet kravene på øvrige
områder samtidig opretholdes. Disse fluktuationer forventes ikke at ændre sig i de kommende år
og samtidig forventes der en betydelig stigning i det generelle behov for udredning og behandling. En væsentlig udfordring for de planlagte patientforløb er derfor at sikre og videreudvikle de
metoder, der kan sikre den rette kapacitet på det rette tidspunkt og til samme høje fagligt kvalitet
på alle enheder.
Større fluktuationer er ikke ene om at udfordre aktivitetsplanlægningen og driften på sygehusene. Også mindre fluktuationer fra uge til uge eller over døgnet, kan – såfremt driften er presset –
få betydelige konsekvenser for aktivitetsafviklingen med stigende ventetider som konsekvens.
Også disse mindre fluktuationer vil være en udfordring fremover.
Den rette planlægning af og dynamik i aktiviteten er med andre ord essentiel for at sikre en hensigtsmæssig drift på sygehusene i årene fremover.
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10.3.4

Sikker og effektiv driftsafvikling

Indenfor stort set alle specialer består aktiviteten både af akut og planlagt aktivitet. Den driftsmæssige sammenhæng mellem de to typer af aktivitet varierer mellem specialerne, hvorfor der
også er forskellige traditioner for afvikling af den samlede aktivitet. Inden for visse specialer, er
der inden for de seneste år set en tendens til adskillelse af den akutte og den planlagte aktivitet,
mens der inden for andre specialer fortsat ses en tæt sammenkobling af de forskellige former for
aktivitet.
Driftsmæssigt er der forskellige erfaringer med såvel en sammenkobling af akut og planlagt aktivitet som adskilte aktiviteter. Inden for flere af de kirurgiske specialer, er der erfaring med adskilte spor også på forskellige matrikler. Inden for andre specialer – typisk de medicinske – ses der
ikke samme tendens til adskillelse af den akutte og den planlagte aktivitet.
Fordelene ved en samlet drift er, at det faglige miljø for sundhedspersonalet er samlet et sted.
Det giver gode vilkår for faglig sparring og udvikling, samt gode muligheder for forskning. Ulemperne er derimod, at den akutte og den planlagte aktivitet er vanskelig at håndtere i et driftsmæssigt setup, hvor det er de samme ressourcer, der anvendes til begge typer af aktivitet. Det
kan enten betyde aflysning af planlagt aktivitet eller ekstra ventetid i relation til afvikling af den
akutte aktivitet.
Fordelene ved en adskillelse af den planlagte og den akutte aktivitet er netop muligheden for at
afvikle begge spor uden forstyrrelser fra det andet spor. Det giver gode rammer for høj produktivitet inden for den planlagte aktivitet, men kan til gengæld betyde en lav produktivitet inden for
den akutte aktivitet. Såfremt de to typer af aktivitet desuden er adskilt fysisk – dvs. på forskellige
matrikler eller sygehuse – er der ikke den samme fleksibilitet i forhold til at udnytte faciliteter og
personale fuldt ud. Der er dog flere muligheder for at skabe robuste planlagte spor på særskilte
enheder, således at der i driftsafviklingen kompenseres for de eventuelle ulemper.
Afhængig af det enkelte speciale og de enkelte funktioner, er der forskelle i mulighederne for at
rekruttere sundhedspersonale til de særskilte planlagte spor.
Udfordringen i relation til drift af særskilte planlagte spor er, at det er vanskeligt at finde en model, som sikrer den rette udnyttelse af operationsstuer og andre faciliteter uden for dagtid. Dette
kan imødekommes ved at den planlagte aktivitet afvikles på matrikler/i enheder, hvor der ikke er
lægeligt beredskab når dagens aktiviteter ophører. Dermed kan der være mulighed for at lade
de lægelige ressourcer følge den planlagte aktivitet.
Ovenstående elementer i relation til driftsafvikling er ikke særlige for Region Nordjylland, men
der er en klar sammenhæng til den sygehusstruktur og de rekrutteringsmuligheder, der gør sig
gældende i de enkelte regioner i forhold til, hvor udtalte henholdsvis fordele og ulemper er.

10.3.5

Samme kvalitet i de planlagte patientforløb på tværs af matriklerne

Kvalitetsdagsordenen er i de seneste 5-6 blevet endnu mere central på sundhedsområdet og
regionerne udfordres løbende på evnen til at sikre tilbud af samme høje faglige kvalitet på alle
sygehusenheder inden for alle funktioner og specialer. Regionerne skal levere samme høje faglige kvalitet og samme indhold i patientforløbene på alle matrikler. Dette kan udfordre regionerne, når mulighederne for rekruttering er forskellige og volumen inden for de enkelte funktioner
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varierer. I mange henseender er der således en klar sammenhæng mellem kvalitet, volumen,
effektiv drift uden ventetider samt mulighed for rekruttering.
Sundhedsstyrelsen stiller i specialeplanen klare krav til volumen inden for de specialiserede
funktioner (regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner). Alle specialiserede funktioner
skal ansøges, og ”landkortet” over specialiserede funktioner tegnes med specialeplanen. Sundhedsstyrelsens udgangspunkt er at ”øvelse gør mester”, og der er et klart fokus på volumen inden for de enkelte funktioner.
Der er således klare krav til såvel volumen som kvalitet. Disse krav påvirker ikke kun driften på
de enkelte matrikler, men også den samlede sygehusplanlægning i den henseende at sygehusstrukturen skal sikre de rette rammer for afvikling af aktivitet af samme høje faglige kvalitet på
alle sygehusenheder. Sygehusplanlægningen alene kan imidlertid ikke sikre dette. Der er ligeledes behov for en fokuseret indsats på de enkelte sygehusenheder for at sikre den rette faglige
kvalitet. Derudover er der i de enkelte regioner behov for et fokus på at sikre ensartede patientforløb på tværs af regionens sygehusmatrikler.

10.4

Målsætning for planlagte patientforløb

I lyset af de udfordringer, der ses i relation til afviklingen af de planlagte patientforløb, så er den
centrale målsætning for de planlagte patientforløb, at patienterne skal opleve velkoordinerede
patientforløb af høj kvalitet og med mindst mulig ventetid. Behandlingen skal så vidt muligt være
ambulant - og der skal ikke behandles mere end nødvendigt.
Patientforløbene skal være velkoordinerede fra start til slut – fra primærsektor til sekundærsektor
og tilbage igen. I løbet af de forskellige elementer i patientforløbet, skal patienterne ikke opleve
unødig ventetid eller uplanlagte overgange mellem sektorerne, sygehusene eller de enkelte afsnit på sygehusene. Dette kan ikke leveres uden et velfungerende samarbejde mellem almen
praksis, speciallægepraksis, kommuner og sygehuse.
Uanset hvor i regionen, borgerne modtager behandling, så skal de tilbydes samme type patientforløb og samme høje faglige kvalitet.
I de seneste år, er der sket betydelige omlægninger af aktiviteten på sygehusene. Denne omlægning skal fortsætte, og fokus skal være på den rette behandling i den rette udstrækning og
på den bedst mulige måde. Det betyder mest mulig ambulant behandling og ikke mere behandling end nødvendigt.

10.5
Konkrete anbefalinger i relation til de planlagte patientforløb
Med udgangspunkt i den anførte målsætning for de planlagte patientforløb, opstilles der en række konkrete anbefalinger, som skal bidrage til at indfri elementerne i målsætningen. Anbefalingerne beskrives nedenfor.
Kapacitetsudnyttelse og driftsafvikling:
 Med udsigt til en betydelig stigning i behovet for udredning og behandling – dels som følge
af stigning i livsstilssygdomme og dels som følge af stigning i kræftsygdomme – er den
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overordnede anbefaling, at fokus fastholdes og intensiveres i forhold til at sikre en høj kapacitetsudnyttelse. Dette fokus skal ses i sammenhæng med elementerne i budgetaftalen for
2015, hvor der er fokus på minimering af spild samt effektiviseringer og forbedringer.
I relation til den samlede strukturplanlægning på sygehusområdet, anbefales det, at planlagt
behandling placeres på enheder/matrikler, hvor funktionerne kan drives mest hensigtsmæssigt. Der vil gælde forskellige vilkår for drift af funktioner inden for de enkelte specialer afhængig af volumen, sammenhæng med andre funktioner samt muligheder for rekruttering.
Hensigten er fuld udnyttelse af faciliteter, hvor der også er akut aktivitet. Hensigten er dernæst at sikre særskilte planlagte spor – enten særskilt drift på samme matrikel eller særskilt
drift på anden matrikel. Driften skal under alle omstændigheder ske under hensyn til den øvrige aktivitet på matriklerne samt de tilstedeværende lægelige beredskaber.
Der skal udarbejdes en strategi for speciallægepraksisspecialerne – i prioriteret rækkefølge i
forhold til patientforløbene. Dette bør ske med henblik på at sikre den rette udvikling af specialerne som en samlet del af regionens kapacitet på sundhedsområdet. (Se i øvrigt afsnit
om udredningsforløb).
Der anbefales et øget fokus på koordinering og arbejdsdeling mellem speciallægepraksis,
almen praksis og sygehusene i de kommende år. Dette skal ske med henblik på at skabe
den mest hensigtsmæssige aktivitetsafvikling inden for de enkelte specialer. (Se i øvrigt afsnit om udredningsforløb).
En forudsætning for en øget samtænkning af kapaciteten i sygehusregi og speciallægepraksis er, at der til stadighed fokuseres på relationerne mellem sygehuse, speciallægepraksis
og almen praksis. Derfor skal der – når der inden for de enkelte specialer er udarbejdet en
overordnet arbejdsdeling mellem parterne, herunder udarbejdet et strategi for praksisspecialerne - etableres trepartsudvalg mellem almen praksis, speciallægepraksis og sygehusene.
Trepartsudvalgene har til formål at understøtte drøftelser mellem repræsentanter for almen
praksis, speciallægepraksis samt speciallæger fra relevante sygehusafsnit. Fokus i trepartsudvalgene vil være det faglige indhold inden for specialet med henblik på højere grad af
ensretning af patientforløbene, klare rammer for kommunikation samt fokus på gode overgange, herunder også med fokus på at undgå unødvendige dobbeltundersøgelser og behandling med mangelfuld effekt. (Se i øvrigt afsnit om udredningsforløb).
Det anbefales at det nuværende fokus på omlægning til dagkirurgi fastholdes, idet det fortsat er vurderingen at andelen af dagkirurgisk aktivitet kan hæves yderligere.

Pakkeforløb for kræft- og hjertepatienter:
 En afgørende forudsætning for dette arbejde er, at komordbiditet erkendes tidligt i forløbet,
så det fra starten kan blive håndteret. Det skal derfor sikres, at alle relevante patienter fremover bliver vurderet for komordbiditet ved henvisning til kræft- og hjertepakker. I flere specialer medbringer patienten i dag en selvdeklaration ved første besøg. I denne angiver patienten oplysninger, såsom medicin, funktionsniveau samt elementer fra KRAM-faktorerne, og i
forbindelse med første besøg beregnes patientens komorbiditet ud fra den såkaldte Charlsons komorbiditetsindex. Dette giver sygehuset mulighed for at inddrage andre relevante afdelinger på sygehuset, som har ansvaret for at reservere tider til patienter med komordbiditet. En øget inddragelse af andre afsnit skal dog ikke ændre på, at behandlingen af komordbiditet som udgangspunkt fortsat bliver behandlet i almen praksis. Implementering af ovenstående praksis bør ske på alle sygehuse og for alle kræft- og hjertepatienter med mistanke
om komorbiditet.
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Henvisning og visitation:
 For at imødekomme elementerne i målsætningen for de planlagte forløb, er det anbefalingen, at der arbejdes målrettet med at sikre de rette, samme og klare rammer for visitation og
henvisning. Den rette visitation og samme, klare indikationer for undersøgelser og behandlinger er således et afgørende element i forhold til at tilbyde patienterne den rette behandling
– hverken mere eller mindre. Der skal derudover sikres, at rammerne for henvisning til forskellige typer af behandling er de samme i hele regionen og at information om henvisningskriterierne er let tilgængelige for de aktører, der henviser patienterne (almen praksis, speciallægepraksis og andre sygehusafsnit). Derudover er det af vigtig betydning, at samarbejdet
allerede starter med indsatsen i kommunerne, hvor der kan fokuseres på at iværksætte træning tidligt i forløbene. Erfaringer viser således, at behovet for behandling inden for visse
sygdomme/diagnoser kan begrænses, hvis borgerne tidligt tilbydes fokuseret træning.
Fokus på inddragelse af patienter og pårørende:
 Som et grundlæggende element anbefales det, at patient/pårørende inddragelse anvendes
mere aktivt i forhold til at sikre den rette indgang til behandlingen, men også den rette overgang fra behandling til eventuel kommunal indsats. Jo bedre patienter og pårørende er informeret om og involveret i processen frem til behandling, jo større muligheder er der for at
patienter og pårørende bliver den aktive medspiller, som erfaringer viser, er afgørende for
succes af behandlingsforløbet. På samme vis er det af afgørende betydning, at overgangene fra sygehus til kommune/almen praksis forløber så smidigt som muligt. Et centralt element heri er igen, at patienterne er velinformeret omkring forløbet også efter selve behandlingen. Derudover er det af afgørende betydning, at kommuner og almen praksis har den
rette information i forhold til at videreføre patientforløbet/efterbehandlingen. Når kommunikation, dialog og information prioriteres vil kvaliteten i patientforløbene stige samtidig med at
patientforløbene vil kunne afvikles mere effektivt samlet set.
 I takt med at flere patienter bliver i stand til at leve længere med deres sydom, vil ikke kun
behovet for udredning og behandling stige, men også behovet for opfølgning og kontrol. To
anbefalinger er centrale i relation til de fremtidige opfølgningsforløb. For det første, er der
behov for en løbende indsats og dialog mellem primærsektor og sekundærsektor for at sikre, at så store dele af opfølgningen kan ske tæt på patienten. Derfor bør mest mulig opfølgning ske i almen praksis med mulighed for rådgivning fra sygehusene. For det andet bør der
i fremtidens opfølgningsforløb fokuseres mere på individuelle forløb tilrettelagt i samarbejde
med patienten og mindre på standardiserede opfølgningsforløb med faste intervaller. Denne
tendens ses allerede nu inden for opfølgningsforløb for kræftpatienter, hvor nye anbefalinger
er på vej. Disse elementer omkring udlægning af hele eller dele af opfølgningsforløb samt
individualiserede opfølgningsforløb, skal implementeres bredt i Region Nordjylland. Hensigten er at skabe et koncept for opfølgningsprogram, som i højere grad tager udgangspunkt i
patientens behov, undgår unødvendige opfølgninger og giver hurtig adgang til ekstra opfølgning, hvis behovet opstår. Konceptet skal udvikles inden for rammerne af de faglige rekommandationer inden for de enkelte specialer.
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11.

Kroniske og varige patientforløb

I de senere år er forekomsten af kroniske sygdomme6 steget blandt andet som følge af bedre
levevilkår og muligheder for behandling af sygdomme, som tidligere var livstruende. Befolkningen lever som helhed længere end tidligere generationer, men det betyder også af cirka en tredjedel af befolkningen i dag lever med en eller flere kroniske sygdomme. Mange mennesker, der
lever med kroniske sygdomme har – heldigvis – en udmærket livskvalitet og funktionsevne i
hverdagen.
Sundhedsvæsenet og samfundet står derfor over for en betydelig opgave. Opgaven består i at
forebygge kroniske sygdommes opståen hos befolkningen generelt og i at igangsætte indsatser
overfor de borgere, der er i særlig risiko for kroniske sygdomme. Opgaven består ligeledes i at
opspore, behandle og rehabilitere patienterne, og ikke mindst i at bidrage til, at patienterne i videst mulig omfang bliver i stand til at tage vare på egen situation.
Der er mange fællestræk ved en del af de kroniske sygdomme, og derfor arbejdes der nationalt,
regionalt og kommunalt med at udvikle flere af den type indsatser over for kronisk sygdom generelt. Hovedparten af indsatserne har fokus på indsatsen i det borgernære sundhedsvæsen i regi
af almen praksis og kommuner samt sekundært fokus på indsatsen på sygehuse undervejs,
hvor der måtte være behov for det.

11.1

De kroniske og varige patientforløb

Med udgangspunkt i definitionen af kronisk sygdom er her illustreret nogle af de diagnoser man
finder ved målgruppen7. Oversigten er ikke udtømmende og fremgår ikke i prioriteret rækkefølge:
 Diabetes*
 Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) *
 Iskæmiske hjertekarsygdomme*
 Hjerteinsufficiens*
 Depression
 Skizofreni*
 Demens*
 Apopleksi (slagtilfælde – blødning eller/og blodprop i hjernen)
 Claudicatio intermittens (muskelsmerter som typisk er intermitterende og gangrelaterede)
 Kræft*
 Allergiske sygdomme
 Progredierende neurologiske sygdomme (f.eks. sklerose, Alzheimers og Parkinsons sygdom)
 Leddegigt
 Knogleskørhed (osteoporose)*
 Smerter i bevægeapparatet
 Kroniske smerter
 Kronisk nyreinsufficiens (dialysepatienter)

6
7

Kronisk sygdom er sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende.
Kilde: ”Kriterier for udarbejdelse af forløbsprogrammer for kroniske sygdomme”, Sundhedsstyrelsen, maj 2011.
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I ovenstående oversigt er de patientgrupper markeret (*), hvor der eksisterer eller er ved at blive
udarbejdet en sundhedsaftale. Patienter vil ofte have to eller flere kroniske sygdomme.
Som en del af patientgrupperne inden for nærværende patientforløbstype, er også de ældre,
medicinske patienter. Disse patienter kan karakteriseres ved følgende parametre:
 Helbredsmæssige problemstillinger ift. f.eks. nedsat funktion, svære kroniske sygdomme og
polyfarmaci.
 Organisatoriske problemstillinger ift. f.eks. genindlæggelser eller lang indlæggelsestid, tæt
og hyppig kontakt med både kommune, almen praksis og sygehus; som kræver koordination
udover det, som naturligt varetages af sundhedspersonalet, pårørende og andre aktører,
som er involveret i patientforløbet.
 Sociale problemstillinger ift. skrøbelighed, usikkerhed og manglende overblik over behandlingsindsatser. F.eks. patienter med svagt eller intet netværk, enlige, hvor ægtefælle nyligt er
død, patienter med begrænset egenomsorgskapacitet, patienter med misbrug eller patienter
med nedsat kognitiv funktion eller kommunikationsbarrierer.
Målgruppens fællestræk er, at der er tale om langvarige og komplekse forløb med flere aktører
involveret samtidig - internt på sygehusene, imellem sygehusene og på tværs af sektorer. Et
andet fællestræk er, at det ikke er muligt at skitsere prototyper af patientforløb, idet der ikke er
tale om gænge forløb, men derimod forskellige typer af forløb. Nedenfor er skitseret de aktører,
der er involveret og de typer af behandlingsmuligheder, der er for de omtalte patientforløb.

11.2
løb

Struktur i relation til de kroniske og varige patientfor-

Der er en væsentlig aktivitet forbundet med de kroniske og varige patientforløb. Der er således
tale om patientforløb, hvor antallet af kontakter til såvel sygehuse, som almen praksis, speciallægepraksis og ofte kommunerne, er høje.
Den sygehusrelaterede aktivitet i relation til disse patientforløb består såvel af aktivitet på hovedfunktionsniveau, som regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner. Hovedfunktionerne er
fordelt på alle regionens sygehusenheder og matrikler, og består såvel af ambulante funktioner,
som sengeafsnit. Regionsfunktionerne og de højtspecialiserede funktioner er primært centreret
på Aalborg Universitetshospital, men forefindes også i mindre omfang på regionens øvrige sygehuse.
Et af de væsentligste karakteristika for de kroniske og varige patientforløb er, at det er patientforløb, hvor mange aktører er involveret og ofte på samme tidspunkt. Derudover er patientforløbene kendetegnet ved, at spænde vidt. I denne gruppe af patientforløb, er der komplekse og langvarige forløb fordelt på flere sygehusspecialer og med kontakt til mange aktører på samme tid. I
denne gruppe af patientforløb er der imidlertid også kroniske patientforløb indenfor et speciale,
hvor almen praksis kan være den primære behandlingsansvarlige igennem hele forløbet.
Det er derfor ikke muligt at skitsere en simpel opstilling af ”prototypen” inden for denne type patientforløb. Derfor er nedenstående flowchart nærmere en opstilling af de aktører, der er involveret i patientforløbene.
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Figur 7: Flowchart for kroniske og varige patientforløb
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En tværsektoriel indsats over for patienterne er således af afgørende betydning og helt essentiel
i relation til at sikre sammenhæng i kroniske, komplekse og varige patientforløb, hvor forløbet
ofte er langstrakt og involverer mange aktører.

11.3
forløb

Udfordringer i relation til kroniske og varige patient-

De primære udfordringer i relation til kroniske og varige patientforløb er følgende:
 Indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser
 Langvarige og ofte komplekse patientforløb med involvering af mange aktører
 Komorbiditet
 Kommunikation i overgange
 Telemedicinske løsninger
 Patient- og pårørendeinddragelse
Udfordringerne uddybes nedenfor.

11.3.1

Indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser

Gennem de seneste år, er der igangsat flere initiativer med henblik på at nedbringe antallet af
indlæggelser og genindlæggelser. Det er til stadighed en udfordring for det samlede sundhedsvæsen at sikre patientforløb, hvor patienterne får det rette tilbud i første omgang – herunder ikke
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nødvendigvis en indlæggelse eller en akut kontakt, men et ambulant tilbud eller en subakut kontakt.
Indlæggelser og alternativer hertil:
Patienter med kronisk sygdom, langvarig sygdom eller komorbiditet har erfaringsmæssigt flere
indlæggelser end andre patienter. Mange af disse indlæggelser hverken kan eller skal forhindres, men en vis andel af indlæggelserne formodes at kunne undgås, hvis der er andre – og
bedre alternativer – til indlæggelse. Det er en udfordring dels at sikre tilstedeværelse af disse
tilbud og dels at sikre at potentialerne i tilbuddene udnyttes fuldt ud, herunder også at de centrale aktører er bekendt med de eksisterende alternativer til indlæggelse.
I Sundhedsaftalen om forløbskoordinering af den ældre medicinske patient er det besluttet, at
styrke den tidlige opsporing i kommunerne og etablere en udgående funktion bemandet med
sygeplejersker, der kan tilse borgeren indenfor 1 time, hvis der er behov for dette. Funktionen
kan aktiveres enten via hjemmeplejen, der ser en pludselig forværring eller via egen læge/vagtlæge, der kan efterspørge en hurtig sygeplejefaglig vurdering af borgeren. I den nye
sundhedsaftale er det aftalt, at målgruppen for den eksisterende udgående funktion udvides til at
gælde alle voksne borgere med akut behov for sygeplejefaglig vurdering – herunder også på sigt
inddragelse af borgere med ”lettere”, akutte psykiatriske problemstillinger. Hensigten er at sikre
bedre patientforløb, herunder også at undgå unødvendige indlæggelser.
Kommunerne har etableret akutpladser, aflastningspladser og lignende (se definition heraf i afsnit 8 om akutte patientforløb), som kan benyttes for at forebygge en indlæggelse. I den forbindelse udgav Sundhedsstyrelsen i 2014 ”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje”, hvori kvalitetskrav bliver stillet til akutpladserne. Det fremgår af den nye sundhedsaftale
under indsatsområdet behandling og pleje, at ”tilrettelæggelsen af de kommunale akutfunktioner
sker i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til ”Kvalitet i akutfunktioner i den
kommunale sygepleje” fra april 2014.
Det er vurderingen, at potentialerne i de kommunale akuttilbud endnu ikke udnyttes fuldt ud. Det
er derfor vigtigt, at der bliver skabt kendskab og tillid til kommunernes akuttilbud. Dels ved at
Sundhedsstyrelsens anbefalinger implementeres og dels ved at sikre en dialog med de praktiserende læger og sygehusene om benyttelsen af akutpladserne.
En anden udfordring er tilgængeligheden til speciallægerådgivning fra sygehuset samt almen
praksis’s adgang til akutte og subakutte diagnostiske undersøgelser og svar. Sygehusenes rolle
i denne kontekst er, at understøtte almen praksis og kommuner i deres bestræbelser på, at sikre
alternativer til en akut sygehusindlæggelse. Dette kræver, at der udover akutambulatorier og
velfungerende diagnostiske centre, er mulighed for at den praktiserende læge/vagtlæge kan
søge råd ved speciallægerne på sygehuset. Der er i dag ikke et velfungerende setup her for
inden for alle specialer og på alle sygehusenheder.
En tredje udfordring er, at behandling og pleje i nogle tilfælde forudsætter en specialistviden,
som ikke kan varetages i aksen mellem almen praksis og kommunens sygepleje. I disse tilfælde
indlægges borgeren som regel, men der vurderes at være et udviklingspotentiale i at erstatte en
sygehusindlæggelse med en specialistbehandling med udgangspunkt i eget hjem/plejebolig. Et
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eksempel er implementering af Intravenøs behandling (IV), der muliggør hurtigere udskrivninger
til glæde for borgerne.
Forebyggelige genindlæggelser og nedbringelsen heraf:
Region Nordjylland har traditionelt få genindlæggelser, når regionen sammenlignes med øvrige
regioner (se tabel 20). Der vurderes dog stadig at være potentiale for at nedbringe antallet af
genindlæggelser, og i Sundhedsaftalen om forløbskoordinering af den ældre medicinske patient
er det aftalt, at styrke forløbskoordineringen efter udskrivning ved:
 at alle særligt svækkede ældre medicinske patienter oplever tryghed i forbindelse med
hjemkomstsituationen – enten ved at det kommunale plejepersonale er til stede ved hjemkomsten eller ved borgeren oplever, at der er lavet en tilstrækkelig præcis aftale ift. første
besøg fra det kommunale plejepersonale efter borgerens hjemkomst.
 at der efter udskrivninger af alle særligt svækkede ældre medicinske patienter etableres en
opfølgende dialog mellem kommunal sygeplejerske og alment praktiserende læge – under
inddragelse af borgeren og evt. pårørende – med det formål, at sikre sammenhæng i indsatsen og forebygge genindlæggelser ved at lave en fælles plan for det videre forløb – herunder genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Centralt er, at sygeplejerske og almen praksis
afklarer behovet for et opfølgende hjemmebesøg.
 at kvalitetssikringen af forløbskoordineringen er forankret i det kommunale lægelige udvalg –
via nedsættelse af særlig opfølgningsgruppe – der løbende drøfter og sikrer fremdriften –
herunder udbredelsen af opfølgende hjemmebesøg.
For at sikre tryghed i hjemkomstsituationen bør ovenstående kommunale ”modtagelse af borgeren i eget hjem” suppleres med etablering af ”hente-hjem”- eller ”følge hjem”-ordninger i de tilfælde, hvor dette måtte være relevant.
Derudover er det af afgørende betydning, at fokus intensiveres i forhold til at nedbringe fejl og
mangler med medicinafstemning i forbindelse med både indlæggelse og udskrivelse. Medicin er
ofte årsag til genindlæggelser. Det er vurderingen, at mange indlæggelser og genindlæggelser
skyldes at patienten ikke får den rette medicin.
En anden udfordring er, at der er uoverensstemmelse mellem det tidspunkt, hvor patientansvaret overdrages til praktiserende læge og det tidspunkt praktiserende læge modtager epikrisen
(udskrivningsbrevene) fra sygehuset. Det regionale servicemål er, at 85 % af epikriserne skal
være udsendt senest 3 hverdage efter udskrivelsen. Genindlæggelser sker typisk inden for de
første dage efter udskrivning. Det anbefales, at epikrisen sendes med patienten hjem og udsendes til almen praksis når patienten forlader sygehuset.

11.3.2

Langvarige og ofte komplekse patientforløb med involvering af
mange aktører

Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning beskriver de aftaler, der er for den tværsektorielle kommunikation mellem sektorerne i forbindelse med indlæggelse og udskrivning. Formålet
med sundhedsaftalen er at understøtte kvalitet og sammenhæng i patientforløbet umiddelbart op
til en sygehusindlæggelse og i forbindelse med indlæggelses- og udskrivningsforløb, samt at
forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.
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Når en kommune siger ja til en udskrivelse, er det et ja til at overtage det plejemæssige ansvar
for borgeren. Dermed burde ingen borgere ”falde mellem to stole”. Dette er ikke ensbetydende
med, at det ikke sker undtagelsesvist.
Sygehusenes rolle under indlæggelsen er at levere den bedst mulige udredning, behandling og
pleje, der om muligt kan sikre borgeren hurtig tilbagevenden til sit tidligere funktionsniveau.
Under et indlæggelsesforløb er der flere udfordringer.
For det første giver overflytninger mellem afdelinger og sygehuse udfordringer i forhold til at sikre sammenhængende, sikre og trygge patientforløb8. Derfor bør sygehusplanlægningen tage
udgangspunkt i et princip om, at patienten ikke flyttes unødvendigt under en indlæggelse – hverken mellem afdelinger eller mellem sygehuse. Spredningen af sygehusfunktioner på flere forskellige matrikler inden for samme organisatoriske enhed er uhensigtsmæssigt. Helt grundlæggende bør der derfor ske en kapacitetsmæssig tilpasning, så det sikres at overflytninger i størst
muligt omfang undgås. Det er vigtigt, at dimensioneringen passer til opgaven.
En anden udfordring opstår i de situationer hvor det ikke kan undgås at flytte patienterne. Hvis
overflytningen skyldes mangel på kapacitet findes der i dag ikke sundhedsfaglige kriterier for at
overflytte patienterne – så de mest skrøbelige patienter skånes. Der er derfor behov for fælles
retningslinjer for overflytninger af patienter. Hvis overflytningen skyldes, at behandling skal ske
på andet afsnit eller sygehus er det vigtigt, at der sikres den rette opgaveoverdragelse.
En tredje udfordring er indlæggelsestiden. Muskeltabet ved inaktivitet i forbindelse med en indlæggelse er 10 % af muskelmassen for den hospitaliserede ældre ved tre dages indlæggelse
eller svarende til 1 kg muskelmasse. Udfordringen har sammenhæng med ovenstående problemstillinger fordi overflytninger af patienter mellem afdelinger og sygehuse giver en længere
indlæggelsestid. Genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen bliver således (alt andet lige) længere, jo længere borgeren har været indlagt. Derudover er der generelt erfaring for, at overflytninger mellem afsnit eller sygehusmatrikler/enheder forlænger indlæggelsestiden, fordi overgange kræver koordinering og overlevering af informationer.
For de ambulante forløb er udfordringen, at ambulante funktioner ofte er centraliseret på sygehusene og i nogle endda kun på det store sygehus i regionen eller naboregionen til gene for de
borgere, der har langt til det relevante sygehus. Ud fra et princip om at borgernes tid er lige så
vigtig som personalets tid, bør ambulante sygehusfunktioner decentraliseres i det omfang det
giver fagligt mening og er økonomisk hensigtsmæssigt. Det bør f.eks. undersøges mulighederne
for at medicinudlevering i forbindelse med sygehusbehandling kan ske fra nærmeste sygehus
eller nærmeste apotek i forhold til patientens bopæl.

11.3.3

Håndtering af patienter med flere sygdomme (komorbiditet)

Gruppen af patienter med flere samtidige sygdomme (komorbiditet) kan opsummeres til tre
grupper af patienter:
 Patienter med to eller flere samtidige sygdomme (ofte kroniske), hvor der kun er tale om
somatiske sygdomme

8

Komplekse patientforløb i Region Nordjylland, Dansk Selskab for patientsikkerhed, september 2012.
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Patienter med to eller flere samtidige sygdomme (ofte kroniske), hvor der både er tale om
somatiske og psykiatriske sygdomme
Patienter med mange samtidige sygdomme, hvor det samlede sygdomsbillede er komplekst
i en sådan grad, at det samlede forbrug af sundhedsydelser er ekstraordinært højt.

Patienter med flere sygdomme (komorbiditet) stiller erfaringsmæssigt større krav til sundhedsvæsenet, og erfaringsmæssigt er sundhedsvæsenet også dårligst til at håndtere disse patientforløb sammenlignet med enkle patientforløb inden for et enkelt sygdomsområde. Patientforløb
hvor flere aktører på tværs af sektorer og inden for de enkelte sektorer, er involveret, stiller således store krav til forløbskoordination for at sikre sammenhæng i patientforløbene.
Flertallet af de kroniske patienter har to eller flere kroniske, somatiske sygdomme. For størstedelen af disse patienter, vil patientens praktiserende læge have overordnede behandlingsansvar
og derved være den, der er ansvarlig for koordinering af patientforløbet. I andre tilfælde, vil patientens behandlingsansvarlige læge være ansat på et af regionens sygehuse, idet sygdommen
er specialiseret i en sådan grad, at størstedelen af behandlingen finder sted på sygehuset. Uanset hvilke patientforløb, der er tale om, så er fællesnævneren, at der er behov for et betydeligt
fokus på forløbskoordination for at sikre trygge og sammenhængende patientforløb.
En væsentlig udfordring inden for denne gruppe af patienter, er patienter med flere sygdomme,
hvoraf nogle er somatiske og andre er psykiatriske. Mennesker med alvorlig psykisk lidelse som
f.eks. skizofreni eller affektive sygdomme lever således i gennemsnit 15-20 år kortere end befolkningen generelt. Denne markante overdødelighed skyldes en kombination af forskellige faktorer, blandt andet øget risiko for at få en kronisk fysisk sygdom, øget risiko for selvmord og bivirkninger af medicin. Det vurderes, at 60 % af overdødeligheden skyldes somatisk sygdom,
mens 40 % tilskrives andre årsager, herunder primært selvmord.
Patienter med f.eks. skizofreni og affektive sygdomme har desuden oversygelighed af hjertesygdomme, infektionssygdomme, diabetes og overvægt. Jf. den nationale sundhedsprofil i 2010
har patienter med psykisk sygdom en betydelig højere livsstilsrisiko end almenbefolkningen.
Samtidig kan den medicinske behandling medføre helbredsproblemer.
Det er en vigtig problemstilling, at psykisk syge patienters somatiske sygdomme langt fra altid
bliver udredt, diagnosticeret og behandlet. Når det forholder sig sådan, kan det skyldes, at patienten ikke altid selv er opmærksom på eller finder overskud til at søge læge. Desuden viser undersøgelser, at patienter med psykiske sygdomme underbehandles for fysisk sygdom – samt at
de oftere oplever fejl i behandlingen af den fysiske sygdom.
I Region Nordjylland er der stort fokus på at arbejde aktivt for at reducere den store overdødelighed og oversygelighed – udløst af faktorer som usund levevis og uhensigtsmæssige patientforløb. Borgere med psykisk sygdom skal tilbydes evidensbaseret forebyggelse, udredning, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af samme høje faglige standard, som mennesker
med fysiske sygdomme, uanset hvor man bor i regionen.
I Sundhedsaftalen 2015–2018 er det et politisk mål, at sundheden skal øges for de borgere, der
har færrest gode leveår og lever de korteste liv. Levetiden for mennesker med psykiske sygdomme skal øges. Mennesker med psykiske sygdomme skal være velbehandlede for deres so-
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matiske sygdomme, såvel på sygehuse og i almen praksis, og i fællesskab skal det sikres, at
mennesker med psykisk sygdom modtager den rette forebyggelse, diagnostik, behandling og
rehabilitering.
En analyse af forbruget af sundhedsydelser viser, at en relativ stor andel af regionens samlede
sundhedsudgifter er knyttet til en meget lille andel borgere. Således er 32 % af regionens sundhedsudgifter9 i 2013 relateret til udredning og behandling af kun 1 % af regionens borgere. Analysen viser endvidere, at denne gruppe borgeres sundhedsudgifter har været stigende fra 2009
til 2013 – fra 29 til 32 % af regionens samlede sundhedsudgifter.
Erfaringer fra flere studier viser, at komplekse patientforløb er svære at håndtere. Erfaringer viser desuden, at der er potentiale for at forbedre disse patientforløb10, blandt andet ved at optimere forløbskoordinationen. Udfordringen er imidlertid at identificere de omtalte patienter/patientgrupper prospektivt, således at der kan iværksættes initiativer med henblik på at optimere patientforløbene.

11.3.4

Sektorovergange

Rettidig og fyldestgørende kommunikation er afgørende for gode og sikre sektorovergange.
Inden ofte dyre telemedicinske projekter prioriteres, bør det overvejes at prioritere en styrkelse
af den grundlæggende kommunikation mellem sundhedsprofessionelle og med patienter og pårørende.
En kommunikationsudfordring er, at prøvesvar ikke kan ses 1) på tværs af regioner, 2) hvis privathospitaler har varetaget undersøgelser/behandling og 3) ved private speciallæger. Derudover
går henvisninger ikke direkte ind i den elektroniske patientjournal (EPJ). Der er tillige udfordringer i forhold til at sikre elektronisk understøttet kommunikation i forhold til ambulatorierne, og i
samarbejdet mellem sygehusene og kommunernes rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk
sygdom.
En anden udfordring er, at almen praksis ikke i tilstrækkelig grad er tænkt ind i kommunikationen
med sygehuset i forbindelse med f.eks. indlæggelser. Det betyder, at almen praksis først bliver
opmærksom på en indlæggelse, når epikrisen (udskrivningsbrevet) modtages. En tidligere involvering/information af almen praksis vil især være relevant over for patienter med kronisk, langvarig og kompleks sygdom. Sygehuset kan eksempelvis kontakte almen praksis når særligt sårbare patienter, patienter med særlig komorbiditet eller patienter med andre, særlige behov indlægges. Almen praksis vil også kunne kobles på udskrivningskonferencer i form af videokonferencer
for at sikre koordinering i sektorovergangene.
I dag er der ikke de rette IT løsninger, der kan understøtte kommunikation med patient og pårørende. Der vurderes at være et potentiale forbundet med en prioritering af dette område for at
sikre tryghed for patient og pårørende, men også i forhold til at planlægge det samlede patient9

De samlede sundhedsudgifter er her defineret som DRG-værdien af de somatiske indlæggelser og ambulante besøg samt ydelser knyttet hertil. Derudover indgår de afregnede omkostninger til almen praksis og speciallægepraksis,
fysio.- og ergoterapeuter, tandlæger og psykologer m.v. Udgifter til psykiatri indgår ikke i udregningen, idet vi ikke har
pålidelige omkostningsdata på individniveau fra Psykiatrien.
10
”Komplekse patientforløb i Region Nordjylland. Journalaudit og interviews med pårørende”. Dansk Selskab for Patientsikkerhed. September 2012.
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forløb ud fra patient og pårørendes behov og præferencer. Erfaringerne fra projektet ”åben journal”, der er taget initiativ til i forlængelse af Region Nordjyllands kræftplan, skal - blandt flere
elementer - danne basis her for.

11.3.5

Telemedicinske løsninger

Telemedicin er en samlebetegnelse for en ”digitalt understøttet sundhedsfaglig ydelse over afstand”11. Traditionelle eksempler fra sygehusverdenen er teleradiologi, teledermatologi, telepatologi, telepsykiatri, telekardiologi og telemedicinske løsninger er på denne måde ikke nyt indenfor
sundhedsvæsenet.
I forhold til udviklingen af nye telemedicinske løsninger er det vigtigt, at understrege at det teknisk mulige ikke altid er ensbetydende med det sundhedsfagligt hensigtsmæssige. Derudover
kan småskalaprojekter nogle gange være komplicerede og dyre at opskalere.
Det er derfor vigtigt, at have klare mål for nye telemedicinske projekter og foretage en grundig
evaluering af i hvilket omfang projekterne indfrier målene og hvorvidt billigere alternativer kan
forventes at opnå samme effekt.
Telemedicin er ikke en teknologi, men en (ny) måde at samarbejde på. Implementering af telemedicin kræver derfor implementering af nye arbejdsgange og nye måder at samarbejde på.
Udskrivningskonference kan i dag afholdes som videokonferencer i de situationer det er hensigtsmæssigt. Telehomecare storskala projektet er et eksempel på et monitoreringssystem, hvor
patient og pårørende er en aktive medspillere/ressourcer i forhold til at handle på eget sygdomsbillede med sundhedsfaglig backup. På denne måde kan telemedicinske løsninger potentielt give tryghed og understøtte et mestrings- og rehabiliteringsperspektiv for patient og pårørende.
Potentialerne inden for telemedicinske løsninger er endnu ikke fuldt udnyttet. Der bør arbejdes
for at udnytte det fulde potentiale med henblik på kvalificeret understøttelse af behandling i patientens hjem. Det er en central udfordring forbundet med at sikre den rette prioritering af de telemedicinske løsninger og dernæst en væsentlig udfordring i relation til at sikre at løsningerne
ledsages af nye arbejdsgange.

11.3.6

Patient- og pårørendeinddragelse

Patienten, borgeren eller brugeren har igennem de seneste årtier altid været i udgangspunktet
for store planer, men spørgsmålet er hvordan vi skal forstå brugerinddragelse. Videnscenter for
brugerinddragelse angiver tre typiske forståelser af brugerinddragelse:
 Informeret samtykke, der drejer sig om patienten har indflydelse på beslutninger om plejen
og behandlingen og om patienten føler sig informeret om sygdom, pleje og behandling.
 Egenomsorg, der drejer sig om at uddanne patienten til at håndtere egen sygdom og at patienten er aktiv i plejen og behandlingen.
 Fælles beslutningstagen, der drejer sig om at spørge ind til patientens behov, præferencer
og viden og at anvende viden og præferencer til at tilrettelægge behandlingsforløbet.
En for nyligt offentliggjort undersøgelse fra Videnscenter for brugerinddragelse (VIBIS) viser
med al tydelighed, at vi ikke er i mål endnu:
11

Kilde: Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, 2004.
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Hver femte patient i somatikken og psykiatrien oplever, at de bliver for lidt inddraget i
beslutning om behandling.
Hver fjerde patient har spørgsmål eller bekymringer, som de ikke fik talt med personalet
om.
Hver tredje kræftpatient synes ikke, at var tilstrækkeligt involveret i beslutninger om behandling og pleje.
Fire ud af 10 patienter mener, at de kunne have bidraget mere med egne oplevelser og
vurderinger.

Patient- og pårørendeinddragelse skal ses i relation til det arbejde, der allerede er igangsat på
regionalt plan, men der er utvivlsomt et stort potentiale forbundet med i højere grad at indrette
patientforløb og arbejdsgange efter patienter og pårørendes oplevelser/præferencer. Det er en
udfordring at sikre det rette setup for patient- og pårørendeinddragelse.

11.4

Målsætning for kroniske og varige patientforløb

Målsætningen er at kvalitetssikre og udvikle et sammenhængende tilbud til borgere med varige
eller kroniske sygdomme i et tæt samarbejde mellem sygehuse, almen praksis, speciallægepraksis og kommuner, hvor omdrejningspunktet er bruger- og pårørendeperspektivet.
Kvaliteten i alternativer til sygehusindlæggelse skal sikres og udvikles og skal være bedre for
borger og pårørende end en indlæggelse. Sygehusene bør tilrettelægge sine funktioner så flest
mulige overflytninger mellem afdelinger og sygehusmatrikler forebygges og når en overflytning
er nødvendig skal der sikres en sikker, effektiv og tryg overgang for patient og pårørende. Der
skal sikres trygge overgange efter udskrivning og almen praksis og kommunernes opfølgning
skal understøttes i deres opfølgning efter udskrivelse fra sygehuset. Sygehusene skal sikre at
alle patienter får én behandlingsansvarlig læge under en indlæggelse. Der skal fortsat arbejdes
med anvende telemedicin, hvor det understøtter kvalificeret behandling i patientens eget hjem
og borgerens mestringsevne, men samtidig sikres, at den grundlæggende kommunikation mellem sundhedsprofessionelle og med patienter og pårørende fungerer effektivt. Sygehusvisitationen skal tage udgangspunkt i et nærhedsprincip og ensartede faglige retningslinjer, der kan understøtte sikre, effektive og sammenhængende patientforløb. Sygehusplanlægningen skal ske
med udgangspunkt i et brugerperspektiv, hvor udgangspunktet er decentrale ambulante tilbud i
de tilfælde, hvor fagligheden ikke forudsætter centralisering/samling af aktiviteten. Der skal derudover arbejdes med at styrke en brugerinddragende kultur på alle sygehuse, så flere patienter
og pårørende oplever, at sygehuset er til for dem og ikke omvendt. Implementeringen skal sikres
via et stærkt og vedholdende ledelsesfokus på opgaven i et tæt samspil med øvrige sektorer.

11.5

Anbefalinger

Nedenstående anbefalinger tager udgangspunkt i de udfordringer, der gælder for de kroniske og
varige patientforløb og hensigten er, at de skal bidrage til at indfri målsætningen for patientforløbene.
Alternativer til indlæggelse:
 For at udnytte potentialerne i de kommunale akuttilbud, anbefales det, at Sundhedsstyrelsen
anbefalinger om ”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje” implementeres i de kommuner, der har etableret midlertidige akutpladser. En ensretning af tilbuddene
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vil kunne bidrage til at sikre en bedre udnyttelse af akuttilbuddene. Regionen vil gerne samarbejde med kommunerne omkring tilbuddene.
For at sikre alternativer til indlæggelse, er det af afgørende betydning, at almen praksis/vagtlæge har umiddelbart adgang til specialistrådgivning fra sygehuset udover adgangen
til akutambulatorier og velfungerende diagnostiske centre. Se i øvrigt afsnit om akutte patientforløb.
Det bør afdækkes om der er mulighed for at etablere et setup, der giver mulighed for at ”indlægge borgeren i eget hjem”, hvor behandlingsansvaret fastholdes i sygehusregi. Det er forventningen at der kan være situationer, hvor dette vil være hensigtsmæssigt. Der er i dag ikke mulighed herfor. Det anbefales, at der igangsættes et tværsektorielt samarbejde i relation
til at undersøge mulighederne herfor.
I afsnittet om de akutte patientforløb, er vigtigheden af en velfungerende sygehusvisitation
fremhævet som en afgørende parameter i forhold til at tilbyde patienter – samt almen praksis og lægevagten – reelle alternativer til akutte indlæggelser. Denne funktion kan med fordel udvides, såfremt sygehusvisitationen ligeledes har overblik over de kommunale alternativer til akut indlæggelse. Dette kræver dog en ensretning af de kommunale akuttilbud, og en
fælles forståelse og accept af sygehusvisitatorens rolle.

Forebyggelige genindlæggelser:
 Genindlæggelser bør i videst mulige omfang minimeres. Mulighederne for og perspektiverne
i at etablere ”hente-hjem”- eller ”følge-hjem”-ordninger for at understøtte trygheden for borgeren i forbindelse med hjemkomstsituationen efter en sygehusindlæggelse bør derfor undersøges. Dette initiativ skal ses i sammenhæng med de øvrige indsatser for at undgå forebyggelige indlæggelser/genindlæggelser (se evt. afsnit om akutte patientforløb).
 Patienter med kronisk sygdom, langvarig sygdom og komplekse sygdomsforløb har ofte et
stort medicinforbrug. Det er derfor vigtigt, at medicinordinationer gennemgås regelmæssigt
og at medicinlisten altid er opdateret. Med implementeringen af Fælles Medicin Kort (FMK)
er der skabt det IT-mæssige grundlag for kommunikation om medicin på tværs af sektorer.
Der er dog fortsat behov for et stærkt ledelsesfokus på implementering af FMK, idet potentialerne i ordningen ikke indfries, hvis ikke alle aktører aktivt tager ansvar for at sikre at FMK
til enhver tid er opdateret. Princippet er, at alle ordinationer bør være opdaterede og at alle
ordinationer har et seponerings- eller evalueringstidspunkt, så det undgås at patienter tager
unødvendig medicin.
 I dag er servicemålet, at alle udskrivningsbreve skal være afsendt fra sygehuset senest tre
hverdage efter, at patienten er udskrevet. Servicemålet omhandler indlagte og ambulante
patienter, og målopfyldelsen er sat til 85 %. Det anbefales, at der arbejdes hen imod at hæve målopfyldelsen, og på sigt, at der arbejdes hen imod at epikriser (udskrivningsbreve)
sendes med patienterne hjem og udsendes til egen læge, når patienten forlader sygehuset.
Indsatser over for langvarige og ofte komplekse patientforløb med involvering af mange aktører
 Alle sygehuse arbejder – i forlængelse af den nye ledelsesmæssige struktur på sygehusene
– med at definere og implementere elementerne i ”patientens team”. Sideløbende arbejdes
der på regionalt plan med at definere begrebet ”behandlingsansvarlig læge”. Disse to initiativer er særdeles vigtige for at sikre sammenhængende og sikre patientforløb for de patienter,
hvis patientforløb er kroniske, langvarige og ofte meget komplekse. Erfaringer viser således,
at det er disse patientforløb, der stiller størst krav til forløbskoordination og samtidig også, at
det er disse patientforløb, som sundhedsvæsenet generelt har sværest ved at håndtere. Der
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bør derfor fastholdes fokus på at sikre den rette forløbskoordinering af disse patientforløb.
Det kan overvejes, om det er hensigtsmæssigt at patienter med langvarige patientforløb i
sygehusambulatorier eller speciallægepraksis får tildelt én behandlingsansvarlig læge inden
for hver kronisk sygdom, som kan samarbejde med almen praksis som overordnet behandlingsansvarlig læge.
Som anført i afsnittet oven for, så er en betydelig del af regionens samlede sundhedsudgifter relateret til udredning og behandling af en meget lille andel borgere. Det anbefales, at
der igangsættes en proces i forhold til at finde en metode til at identificere den gruppe borgere, der har det omtalte forbrug. Derefter bør det analyseres og vurderes, hvilke tiltag, der
kan iværksættes for at optimere patienternes forløb.
Der skal indgås og implementeres aftaler om liaisonsomatisk samarbejde mellem Psykiatrien og de somatiske sygehuse - med henblik på samarbejde om udredning, diagnostik og
behandling af somatisk sygdom hos patienter med psykisk sygdom.

Sektorovergange og kommunikation
 Skift mellem afsnit, sygehusenheder og sygehuse er en ulempe for patienter. Det er derfor
en anbefaling, at sygehusplanlægningen tager udgangspunkt i, at patienterne som udgangspunkt ikke flyttes mellem afsnit, sygehusmatrikler og enheder under en indlæggelse.
Såfremt overflytninger er uundgåelige, er det af afgørende betydning, at der sker den rette
overdragelse af opgaver og informationer, så der skabes et solidt grundlag for at levere
sammenhængende patientforløb.
 Der er fortsat behov for at fokusere på den grundlæggende kommunikation mellem sundhedsprofessionelle. I dag er det muligt at kommunikere elektronisk om indlæggelser, men
ikke om ambulante besøg og prøvesvar. Der bør arbejdes på at sikre det IT-mæssige setup
i forhold til at sikre den elektroniske kommunikation i relation til alle elementer af patientforløbene. Disse kommunikationsmoduler skal omfatte alle aktører i patientforløbet – såvel sygehusene, almen praksis, praktiserende speciallæger som kommunerne.
 Den grundlæggende kommunikation mellem sundhedsprofessionelle bør udvikles. Det kan
eksempelvis ske ved at sygehuset kan kontakte patientens praktiserende læge i forbindelse
med en sygehusbehandling eller ved at almen praksis bliver inviteret med i udskrivningskonference via videokonference. Initiativer af denne art kan eventuelt afprøves i småskalaprojekter for at høste erfaringer.
 Der bør udvikles og implementeres hensigtsmæssige IT-løsninger, der muliggør og understøtter elektronisk kommunikationen med patienter og pårørende. Dette initiativ skal ses i
sammenhæng med udvikling af telemedicinske løsninger.
Telemedicin
 Det bør fortsat arbejdes med at anvende telemedicinske løsninger, hvor det understøtter
behandlingen kvalificeret. Det er essentielt at udviklingen af telemedicinske løsninger sker
sideløbende med udvikling.
Inddragelse af patient- og pårørende:
 Det er anbefalingen, at der fortsat arbejdes målrettet, vedholdende og med stærk ledelsesforankring på at sikre patient og pårørendeinddragelse. Indsatserne bør ske koordineret
med de øvrige regionale indsatser på området.
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12.

Aktivitetsmæssige tilpasninger

En lang række udfordringer er – som tidligere fremhævet i planen – særligt centrale på sundhedsområdet. Disse elementer udfordrer ikke blot Region Nordjylland, men alle aktører på
sundhedsområdet.
Visse udfordringer bør imødegås nationalt, men størstedelen af udfordringerne, påhviler det regionerne at løse i samarbejde med kommuner, almen praksis, speciallægepraksis og de øvrige
aktører på området.
Region Nordjylland har derfor et væsentligt ansvar i forhold til at reagere på disse udfordringer
på sundhedsområdet. Udover de ovenfor nævnte målsætninger og konkrete anbefalinger i relation til patientforløbene konkret, er der derfor behov for en tilpasning af aktiviteten på sygehusområdet i Region Nordjylland generelt. Hvis ikke denne tilpasning sker, vil det nordjyske sygehusvæsen ikke være gearet til fremtiden.
Der skal derfor iværksættes en tilpasning af aktiviteten på sygehusene i Region Nordjylland.
Disse tilpasninger er baseret på følgende udfordringer for Region Nordjylland:
 Klare krav til aktivitetsudvikling i relation til kvalitetsfondsbyggerierne, der - hvis regionens samlede aktivitet skal udvikle sig i samme retning – afføder betydelige krav til omlægninger af sygehusenes aktivitet.
 Et øget og vedvarende fokus på kvalitet, der samtidig med en stram økonomi, stiller
store krav til regionernes prioriteringer på sundhedsområdet samt krav til en løbende
udvikling af patientforløbene.
 Stigende krav til kvalitet, stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, men også et
begrænset udbud af speciallæger.
 En meget lille andel af regionens borgere har så komplekse patientforløb med tilhørende
stort forbrug af sundhedsydelser, at de alene udgør 32 % af regionens sundhedsudgifter.
Der er et stort potentiale i at sikre bedre forløb for disse patienter på tværs af sektorerne.
Ovenstående udfordringer skal ses i relation til to elementer. For det første budgetaftalens tekst
om sygehusstrukturen, hvor akutsygehusenes centrale placering i Region Nordjyllands sygehusstruktur bekræftes samtidig med, at der fremstår et ønske om at bevare decentrale enheder i
de setup, der er økonomisk og fagligt bæredygtige. For det andet i relation til regionens strategi
på sundhedsområdet, hvor det strategiske mål er, at levere sikre og effektive patientforløb med
mennesket i centrum.
Det betyder, at Region Nordjylland står over for nedenstående, konkrete udfordringer.

12.1
Udvikling i aktiviteten på regionens sygehuse frem
mod 2020
Når man anskuer Region Nordjyllands udfordringer med udgangspunkt i ovenstående platforme,
så fremstår det af afgørende betydning, at der sker en tilpasning af sygehusaktiviteten i Region
Nordjylland. Til trods for at der gennem de seneste år allerede er sket betydelige tilpasninger, er
der fortsat et uudnyttet potentiale i relation til at omlægge aktiviteten.
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Klare krav til aktivitetsudvikling i relation til kvalitetsfondsbyggerierne
I forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne af de nye ”super-sygehuse” er der formuleret en
række forudsætninger for fremskrivning af sygehusenes aktivitet frem mod 2020. Forudsætningerne er udarbejdet på baggrund af forventninger til den demografiske udvikling, sygdomsudviklingen samt generelle forventninger til effekterne af omstillingen af sygehusenes aktivitet. Fremskrivningsforudsætningerne omfatter, at den ambulante aktivitet stiger med 50 % fra 2007 til
2020. Derudover forudsættes det, at den stationære aktivitet (målt på sengedage) falder med 20
% frem mod 202012.
Disse forudsætninger gælder for den omstilling, der i disse år foregår på Aalborg Universitetshospital som en del af forberedelserne til udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.
En sammenligning af den samlede aktivitetsudvikling i Region Nordjylland fra 2007 til 2013 med
fremskrivningsforudsætningerne, indikerer at der fortsat er behov for betydelige omlægninger af
aktiviteten på de nordjyske sygehuse, hvis forventningerne til den fremtidige aktivitet på sygehusene skal opfyldes.
Den samlede stationære aktivitet er fra 2007 til 2013 faldet med 14 % i Region Nordjylland – fra
490.000 sengedage til 425.000 sengedage. Den største omlægning er sket inden for det kirurgiske speciale, mens der inden for det medicinske speciale resterer en omlægning på 14 procentpoint.
Hvis den forudsatte udvikling i den stationære aktivitet skal opfyldes, skal der i årene fra 2013 til
2020 ske en yderligere reduktion på 6 procentpoint svarende til en årlig reduktion i antallet af
senge på 1,2 procentpoint. Omregnet til senge, svarer dette til, at der i Region Nordjylland fra
2013 til 2020 skal nedlægges omkring 90 senge13.
Den samlede ambulante aktivitet i Region Nordjylland er fra 2007 til 2013 steget med 32 % – fra
454.000 ambulante besøg til 600.000 ambulante besøg.
Den største omlægning er sket på indenfor primært gynækologi, onkologi, pædiatri og oftalmologi. Her har stigningen været 40 %. Indenfor de medicinske specialer er antallet af ambulante
besøg steget med 34 %. Inden for de kirurgiske specialer er de ambulante besøg steget med
kun 19 %.
Forudsætningen fra kvalitetsfondsbyggerierne er imidlertid en stigning i den ambulante aktivitet
på 50 %, hvorfor der tilbagestår en betydelig udvikling af den ambulante aktivitet. Hvis fremskrivningsforudsætninger skal opfyldes, skal den ambulante aktivitet årligt frem mod 2020 stige
med 1,8 procentpoint årligt. Dette svarer til en udbygning af den ambulante aktivitet med 80.000
ambulante besøg.
Samlet set, står Region Nordjylland derfor over for at skulle iværksætte en væsentlig omlægning
af aktiviteten på sygehusene, hvis den samlede aktivitet i Region Nordjylland skal leve op til de
investerings- og sygehusplaner”, november 2008 og november 2010. Regeringens ekspertpanel.
Udregnet på baggrund af en gennemsnitlig belægning på 85 procent. Der forudsættes normalt en gennemsnitlig
belægning på 90 procent på stationære senge og en belægning på 70 procent på diagnostiske senge (senge i akutmodtagelsernes sengeafsnit).
12
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”Regionernes
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forudsætninger om aktivitetsudviklingen, der er fastlagt i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerier.
Et øget og vedvarende fokus på kvalitet, der samtidig med en stram økonomi, stiller store
krav til regionernes prioriteringer
Regionerne har gennem de seneste år oplevet et øget og vedvarende fokus på kvalitet, og sideløbende er der med initiativer som kræftpakker, hjertepakker og udredningsretten stillet store
krav til forløbstider og ventetider. Disse initiativer kommer hver dag patienterne til gode, men det
er også initiativer, der udfordrer driftsplanlægningen på sygehusene og i regionen samlet set.
Samtidig er regionerne blevet stillet over for betydelig krav aktivitetsstigninger og en stram økonomi.
Regionerne er med andre ord stillet over for store prioriteringer for at imødekomme krav om såvel kvalitet, ventetider, forløbstider, aktivitet, effektiviseringer og økonomi. Der er ikke forventning om, at disse vilkår vil ændre sig betydeligt i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at
regionerne løbende arbejder på at tilrettelægge aktiviteten mest hensigtsmæssigt, således at
borgerne får mest mulig sundhed for pengene.
I bestræbelserne på at planlægge aktiviteten bedst muligt, er der i regionerne derfor gennem de
seneste år set flere initiativer på at omlægge aktiviteten – dels fra akut til planlagt behandling og
dels fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling. En sammenligning med de øvrige regioner viser at Region Nordjylland på visse parametre ikke er kommet så langt som andre
regioner.
En sammenligning af aktiviteten i Region Nordjylland med de øvrige regioner viser således, at:
 Region Nordjylland har færre indlæggelser pr. 1.000 indbyggere
 Region Nordjylland har færre ambulante besøg pr. 1.000 indbyggere
 Den gennemsnitlige liggetid i Region Nordjylland er højere
Ovenstående tendenser gælder for den samlede aktivitet i Region Nordjylland (se tabel 32 til
tabel 35 nedenfor). Dette billede har været gennemgående i de seneste år, når aktiviteten i Region Nordjylland er sammenlignet med aktiviteten i de øvrige regioner.
Når aktiviteten sammenlignes inden for de forskellige grupper af specialer, viser der sig et betydeligt udsving. Især indenfor de medicinske specialer og de kirurgiske specialer (inkl. urologi og
ortopædkirurgi) er der betydelige forskelle mellem Region Nordjylland og de øvrige regioner.
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Tabel 32: Sygehusudskrivninger pr. 1.000 indbyggere i 2013 og 2014 fordelt på specialegrupper
Gruppe af specialer14
Andet
Gynækologi
Intensiv
Kardiologi
Kirurgi
Medicin
Neurologi
Onkologi
Ortopædi
Pædiatri
Øjen, ØNH og
Kæbe
I alt

2013
Region
Nordjylland

2014

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

Region
Nordjylland

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

9
16
0
12
31
59
4
5
16
14

11
21
1
14
38
54
9
6
20
19

77
77
80
81
109
48
80
79
72

1
15
0
12
26
68
6
4
15
12

1
21
1
17
38
64
9
6
19
18

54
71
0
72
69
106
63
67
78
66

4
169

6
199

70
85

4
162

6
199

68
81

Kilde: Landspatientregistret 9. januar. Regionerne registrerer aktiviteten i akutmodtagelserne forskelligt, hvilket medfører en usikkerhed om sammenligneligheden på dette område. Her er akutmodtagelserne indregnet under den medicinske specialegruppe. Tallene for 2014 er foreløbige, idet året endnu ikke er færdigregistreret.

Som det fremgår af ovenstående tabel, så ligger Region Nordjylland under indeks 100 (landsgennemsnittet) for alle specialegrupper, bortset fra gruppen af medicinske specialer. Her ligger
Region Nordjylland på indeks 106, og har flere indlæggelser pr. 1.000 indbyggere, end de øvrige
regioner.
Den samme tendens gør sig gældende for de medicinske specialer, når den ambulante aktivitet
(ambulante besøg pr. 1.000 indbyggere) sammenlignes med de øvrige regioner.
Tabel 33: Ambulante besøg pr. 1.000 indbyggere i 2013 og 2014 fordelt på specialekoder
Gruppe af specialer
Andet
Gynækologi

2013
Region
Nordjylland
28
158

2014

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

Region
Nordjylland

36
182

77
87

31
163

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

53
184

60
88

14

Afgrænsning af specialegrupper fremgår nedenfor. For de øvrige specialer gælder, at der ikke er tale om samlinger
af specialer.
Andet: Blandet sygehus, fysiurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi, patalogisk anatomi, diagnostisk radiologi, klinisk farmakologi, klinisk genetik, arbejdsmedicin, almen medicin, samfundsmedicin, fyio-/ergoterapi, ikke-klassificeret speciale.
Kirurgi: kirurgi, karkirurgi, abdominalkirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, urologi, neurokirurgi.
Medicin: intern medicin, geriatri, hepatologi, hæmatologi, infektionsmedicin, allergologi, endokrinologi, gastroenterologi, lungemedicin, nyremedicin, reumatologi, dermato-venerologi samt tropemedicin.
Øjen, ØNH og kæbe: Øjenspecialet, øre-næse-hals-specialet samt kæbekirurgi/hospitalsodontologi.
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Intensiv
Kardiologi
Kirurgi
Medicin
Neurologi
Onkologi
Ortopædi
Pædiatri
Øjen, ØNH og
Kæbe
I alt

8
43
148
312
18
97
117
28

11
79
166
411
40
116
153
48

77
55
89
76
44
84
76
57

32
44
155
310
17
100
121
31

16
93
183
418
40
119
173
51

203
47
85
74
43
84
70
62

139
1095

142
1383

98
79

142
1147

149
1479

96
78

Kilde: Landspatientregistret 9. januar. Regionerne registrerer aktiviteten i akutmodtagelserne forskelligt, hvilket medfører en usikkerhed om sammenligneligheden på dette område. Her er akutmodtagelserne indregnet under den medicinske specialegruppe. Tallene for 2014 er foreløbige, idet året endnu ikke er færdigregistreret.

Inden for de medicinske specialer er andelen af ambulante besøg pr. 1.000 indbygger lavere
end landsgennemsnittet. Sammenholdt med antallet af indlæggelser pr. 1.000 indbyggere inden
for de medicinske specialer, tyder det på, at der i Region Nordjylland ikke er sket den samme
grad af omlægning fra behandling under indlæggelser til ambulant behandling inden for de medicinske specialer.
Tabel 33 viser desuden at Region Nordjylland indenfor stort set alle specialegrupper ligger under
landsgennemsnittet i forhold til ambulante besøg pr. 1.000 indbyggere. Det er dog kun inden for
de medicinske specialer, at der samtidig ses flere indlæggelser pr. 1.000 indbyggere.
Gennem de seneste år, har Region Nordjylland generelt har haft længere gennemsnitlige liggetider end de øvrige regioner. Dette er også tilfældet i både 2013 og 2014.
Tabel 34: Gennemsnitlige liggetider i 2013 og 2014 fordelt på specialegrupper
Gruppe af specialer
Andet
Gynækologi
Kardiologi
Kirurgi
Medicin
Neurologi
Onkologi
Ortopædi
Pædiatri
Øjen, ØNH og
Kæbe
I alt

2013
Region
Nordjylland

2014

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

Region
Nordjylland

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

2,3
2,8
2,5
3,9
6,1
4,1
3,6
4,7
2,9

2,8
2,5
2,9
3,6
5,0
6,5
3,6
3,7
2,6

82
112
83
107
121
63
98
127
112

7,7
2,9
2,4
4,3
5,2
3,3
3,8
4,7
3,2

9,1
2,4
3,0
3,5
4,4
6,1
3,6
3,6
2,6

85
119
80
121
119
53
106
130
122

1,9
4,3

1,9
3,8

100
114

1,7
4,3

1,8
3,7

96
116

82

Kilde: Landspatientregistret 9. januar. Regionerne registrerer aktiviteten i akutmodtagelserne forskelligt, hvilket medfører en usikkerhed om sammenligneligheden på dette område. Her er akutmodtagelserne indregnet under den medicinske specialegruppe. Tallene for 2014 er foreløbige, idet året endnu ikke er færdigregistreret.

Som det fremgår af tabel 34, ligger Region Nordjylland på indeks 116 i forhold til landsgennemsnittet (indeks 100), når de gennemsnitlige liggetider sammenlignes. Region Nordjylland ligger
over landsgennemsnittet inden for stort set alle specialegrupper. De største forskelle set i forhold
til landsgennemsnittet ses inden ortopædkirurgien (indeks 130), pædiatri (indeks 122), kirurgi
(indeks 121) samt medicin (indeks 119) og gynækologi (indeks 119).
De gennemsnitlige liggetider kan i en vis grad være præget af forskellige registreringspraksis i
de fem regioner. Visse regioner anvender indlæggelser også til registrering af korte ophold,
mens andre regioner registrerer disse procedurer som ambulante besøg. Disse forskelle påvirker opgørelserne af de gennemsnitlige liggetider. En sammenligning af gennemsnitlige liggetider
kan derfor renses for 0-dags indlæggelser for et mere nuanceret billede. Nedenfor er der således udarbejdet en sammenligning af gennemsnitlige liggetider uden 0-dags indlæggelser.
Tabel 35: Gennemsnitlige liggetider i 2013 og 2014 fordelt på specialegrupper (uden 0-dags
indlæggelser)
Gruppe af specialer
Andet
Gynækologi
Kardiologi
Kirurgi
Medicin
Neurologi
Onkologi
Ortopædi
Pædiatri
Øjen, ØNH og
Kæbe
I alt

2013
Region
Nordjylland

2014

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

Region
Nordjylland

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

3,9
3,4
3,3
4,5
6,8
4,9
4,4
5,3
4,4

4,5
3,1
3,9
4,6
6,1
7,9
5,2
4,6
4,5

86
109
85
97
110
63
86
113
97

8,1
3,4
3,2
4,9
6,3
3,6
4,6
5,2
4,6

9,8
3,0
3,9
4,6
5,8
7,4
5,1
4,5
4,4

83
111
83
106
109
49
90
115
106

2,1
5,2

2,4
5,0

87
105

1,8
5,1

2,2
4,9

82
105

Kilde: Landspatientregistret 9. januar. Regionerne registrerer aktiviteten i akutmodtagelserne forskelligt, hvilket medfører en usikkerhed om sammenligneligheden på dette område. Her er akutmodtagelserne indregnet under den medicinske specialegruppe. Tallene for 2014 er foreløbige, idet året endnu ikke er færdigregistreret.

En sammenligning af gennemsnitlige liggetider, hvor 0-dags indlæggelser er ekskluderet, bringer
Region Nordjylland tættere på landsgennemsnittet (indeks 100), men Region Nordjylland ligger
fortsat over landsgennemsnittet (indeks 105). De medicinske specialer, det ortopædkirurgiske
speciale samt det gynækologiske speciale ligger over det samlede niveau for Region Nordjylland
(indeks 105).
Ovenstående sammenligning af aktiviteten i de fem regioner viser samlet set, at der fortsat er
behov for aktivitetstilpasninger i Region Nordjylland. Selvom der igennem de seneste år har væ-
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ret fokus på omlægninger af sygehusaktiviteten, er de øvrige regioner kommet længere i denne
omlægning.
Især inden for de medicinske specialer, er det – på baggrund af ovenstående – vurderingen, at
der er behov for at intensivere fokus på aktivitetsomlægninger.
Stigende krav til kvalitet, stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, men også et begrænset udbud af speciallæger
Rekruttering af sundhedspersonale har gennem de senest 5-10 år været en national udfordring,
og i Region Nordjylland har denne udfordring været særligt udtalt. Dette skyldes dels størrelsen
på regionens sygehuse, men også geografien. Der er i Region Nordjylland taget initiativ til flere
tiltag gennem de senest år med henblik på at øge rekrutteringen – især af læger. Disse initiativer
skal fortsætte fremover, men denne indsats hverken kan eller skal stå alene. Der skal sideløbende arbejdes med opgaveglidning og en tilpasning af aktivitetsplanlægningen til de tilstedeværende personaleressourcer. Der er i dag en ubalance mellem vores aktivitetsplanlægning og
de speciallægeressourcer, som vi har til rådighed. Denne ubalance skal vi reagere på, og vi skal
løbende overveje, hvordan vi anvender vores speciallægeressourcer mest hensigtsmæssigt.
32 % af regionens sundhedsudgifter er bundet til 1 % af regionens borgere
Det er ikke noget nyt, at visse borgere har et større forbrug af sundhedsydelser end andre borgere. Det er heller ikke nyt, at visse faktorer – heriblandt uddannelse - har en stor betydning for
borgernes forbrug af sundhedsydelser. Det er heller ikke noget nyt, at nogle – meget komplekse
og komplicerede – patientforløb udfordrer sundhedsvæsenet mere end andre.
Men der er behov for noget nyt, når vi ser, at 32 % af regionens sundhedsudgifter er bundet til 1
% af regionens borgere. I 2009 var det 29 % af regionens sundhedsudgifter, der var bundet til 1
% af regionens borgere. Denne udvikling skal vi vende, blandt andet ved at tilpasse vores aktivitet.
Vores aktivitetsplanlægning skal i højere grad end i dag, være gearet til at håndtere denne 1 %
af regionens borgere. Aktiviteten skal ændres fordi der er god økonomi i det, men også fordi der
er behov for at give disse borgere bedre patientforløb.
Her er der ikke tale om aktivitetstilpasning og nye modeller alene for den sygehusbaserede del
af disse patientforløb. Her er der tale om tilpasninger af borgernes samlede forløb – i kommunerne på tværs af fagområder, i almen praksis, i speciallægepraksis og på sygehusene. Region
Nordjylland ønsker at indgå i et samarbejde herom med henblik på at udarbejde modeller for
bedre håndtering af disse borgeres forløb. Derudover skal der sættes fokus på aktiv patientstøtte og på at opbygge tilbud tæt på borgerne, der matcher borgernes behov.

12.2
En stærk sygehusvisitation kombineret med en opprioritering af de subakutte tilbud
I en sammenligning med de øvrige regioner – som i afsnit 12.1 – adskiller Region Nordjylland sig
især inden for de medicinske specialer, hvor:
 Antallet af indlæggelser pr. 1.000 indbyggere ligger over landsgennemsnittet.
 Antallet af ambulante besøg pr. indbyggere ligger under landsgennemsnittet.
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Den gennemsnitlige liggetid ligger over landsgennemsnittet.

Der vurderes derfor at være et potentiale forbundet med aktivitetsomlægninger på det medicinske område hen imod landsgennemsnittet.
En væsentlig del af alle patientforløb starter med akut henvendelse. I 2013 var der således
114.313 indlæggelser i Region Nordjylland, hvoraf 86.645 var akutte indlæggelser. Herudover
var der mere end 52.000 skadestuebesøg. Såfremt Region Nordjylland skal lykkes med de ønskede og nødvendige omlægninger af aktiviteten, er der derfor behov for at fokusere på, hvordan de akutte henvendelser håndteres mest hensigtsmæssigt.
Der har igennem flere år været fokus på initiativer, der kan bidrage til at omlægge aktiviteten –
fra akut til subakut og fra stationær til ambulant. Det har bidraget til at sikre væsentlige omlægninger. Der er imidlertid fortsat behov for væsentlige tilpasninger. To elementer er centrale og
bør iværksættes samtidig. For det første skal der etableres en stærk sygehusvisitation på hvert
sygehus. For det andet skal der ske en opprioritering af subakutte tilbud/daghospitalstilbud, således at der er reelle alternativer til en akut indlæggelse/henvendelse.
I dag foregår visitationen af de akutte patienter ved at almen praksis/lægevagten henvender sig
til sygehusets visitation. På visse sygehuse er visitationen fordelt på specialerne, på andre sygehuse er visitationen forankret i akutmodtagelsen. I Region Midtjylland er der igennem 2013 og
2014 etableret hospitalsvisitationer på alle regionens akutsygehuse. Hospitalsvisitationerne har
haft til opgave at sikre den rette visitation af de akutte patienter, herunder den rette fordeling
mellem regionens hospitaler. Derudover har hospitalsvisitationen haft en væsentlig rolle i forhold
til at omvisitere akutte henvendelser til hospitalernes subakutte tilbud. Hospitalsvisitationerne har
således mulighed for at booke tider i de subakutte ambulatorier mens de er i forbindelse med
almen praksis/lægevagten. Almen praksis/lægevagten og patienter får dermed besked umiddelbart. Region Midtjyllands erfaringer med indførelsen af hospitalsvisitationen har været positive15,
og Region Nordjylland ser potentiale for at indføre en lignende sygehusvisitation på regionens
sygehuse.
Flere sygehuse har arbejdet på at etablere subakutte ambulatorietilbud som alternativ til akut
indlæggelse/henvendelse. Tilbuddene har haft varierende effekt, men på Sygehus Vendsyssel
er det lykkedes at omdanne mere end 30 procent af de akutte kardiologiske henvendelser til
ambulante besøg. Dette er opnået ved at lade de akutte kardiologiske patienter tilse af kardiologisk speciallæge i daghospitalsfunktionen. De kardiologiske speciallæger er til stede i tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 20. Erfaringerne herfra, ønsker regionen at anvende til at skabe lignende
subakutte tilbud med henblik på at sikre omlægning af den akutte aktivitet til subakut aktivitet.
Med udgangspunkt i ovenstående, er der lavet nedenstående koncept-beskrivelse for indførelse
af sygehusvisitationer på regionens sygehuse.

12.2.1

Koncept for indførelse af sygehusvisitationer i Region Nordjylland

Den overordnede opgave for sygehusvisitationen bliver at fungere som fælles indgang for de
henvisende aktører. Det betyder, at praktiserende læger, lægevagt, praktiserende speciallæger,
15

Data fra Hospitalsenheden Midt viser, at hospitalsvisitationen årligt henviser omkring 2.500 patienter til subakutte ambulatorietilbud. Hospitalets
optageområde er på 230.000 indbyggere.
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AMK-vagtcentralen, politi, ambulante psykiatriske enheder og andre sygehusenheder som overordnet princip skal benytte samme indgang i forbindelse med akut henvendelse, uanset, hvad
patienten fejler. Personalet i sygehusvisitationen skal derfor have et stort kendskab til den samlede sygehusstruktur og organisationen internt på sygehusene, herunder de alternative tilbud til
de akutte patienter. Sygehusvisitationerne har således til opgave, i samarbejde med henvisende
aktør, at sikre det rette tilbud til den akutte patient.
Sygehusvisitationen skal forholde sig til, om patienten skal henvises til:
A. Dette eller andet hospital, jf. sygehusenes befolkningsunderlag
B. Udredning og behandling i akutmodtagelsen
C. Ambulant behandling i akutmodtagelsen, i subakut specialambulatorium, andre ambulatorietilbud
Udover at sikre at patienten faktisk er henvist til rette sygehus, er sygehusvisitationernes kerneopgave således at sikre, at patienten henvises til den rette faglige kompetence og tilbydes de
mest hensigtsmæssige patientforløb. Dette indebærer en dialog med henvisende instans om
forskellige muligheder, og stillingtagen til, hvor patienten konkret skal modtages. Her har sygehusvisitator en række muligheder. Som udgangspunkt sker henvendelsen til hospitalsvisitationen med henblik på udredning og behandling – ofte i et indlæggelsesforløb – men sygehusvisitationen kan i dialog med den henvisende aktør træffe aftale om flere typer af patientforløb ud
fra en faglig vurdering af, hvad der bedst imødekommer patientens behov. Erfaringerne fra de
længst fungerende hospitalsvisitationer i Region Midtjylland viser som ovenfor anført – gode
erfaringer med muligheden for at henvise til subakutte ambulatoriebesøg samme dag eller den
efterfølgende dag. Sygehusvisitationens adgang til at anvise udvalgte tider i en række subakutte, og øvrige, ambulatorier på hospitalet er derfor et centralt element. Dette kræver, at der indgås og løbende vedligeholdes aftaler med sygehusets øvrige afsnit om, hvilke patientgrupper,
det kan være relevant at henvise til subakutte ambulatorietider.
Både i situationer, hvor patienten henvises til subakutte ambulatorietider, og i tilfælde hvor intentionen om indlæggelse fastholdes, er det relevant, at der er indgået aftaler med alle sygehusets
afsnit om mulighed for at etablere en læge-til-læge dialog i forbindelse med afklaring af patientens forløb. Også dette er der gode erfaringer med i hospitalsvisitationerne i Region Midtjylland.
Sygehusvisitationen skal således også omfatte muligheden for at stille henviser videre til specialistrådgivning i de enkelte specialer. Denne mulighed vurderes især at være relevant i vagttid,
idet der i dagtid allerede er forskellige muligheder for specialistrådgivning på regionens sygehuse.
Ovenstående elementer er basisindholdet i sygehusvisitationens arbejde. Der er en række udviklingspotentialer i sygehusvisitationen.
For det første er der mulighed for at udvide sygehusvisitationens funktion, såfremt der bliver
mulighed for at dirigere især akutte skadepatienter til den akutmodtagelse eller skadeklinik, der
har den korteste ventetid i øjeblik. Dette er ikke muligt i dag, men det er vurderingen, at denne
mulighed vil bidrage til bedre kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb.
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For det andet kan sygehusvisitationen fremover udvides til også at kunne informere om/henvise
til eventuelle udgående funktioner samt kommunale akuttilbud. Hvad angår sidstnævnte, er det
dog kommunerne, der har visitationsretten til tilbuddene.
For det tredje er der mulighed for at koble bestilling af præhospital kørsel på ordningen, således
at almen praksis/lægevagten får mulighed for at bestille eventuel, præhospital transport i samme
arbejdsgang. Det er ikke en mulighed i dag, og almen praksis/lægevagten skal kontakte såvel
sygehus som præhospital aktør.
Det nye bookingsystem, der i 2015 bliver implementeret på regionens sygehuse skal fungere
som teknisk platform for sygehusvisitationen.
Før de ovenstående sygehusvisitationer kan indføres, er der dels behov for en færdigbearbejdelse af et regionalt koncept for sygehusvisitationerne, og dels behov for et afklaringsarbejde på
de enkelte sygehusenheder for at sikre, at de rette aftaler mellem sygehusvisitationen og de
enkelte afsnit er indgået. Disse processer forventes igangsat umiddelbart efter planens vedtagelse.

12.2.2

Økonomiske og aktivitetsmæssige effekter ved indførelsen af sygehusvisitation i Region Nordjylland

Som tidligere anført, er der årligt mere end 80.000 akutte indlæggelser i Region Nordjylland.
Såfremt det med indførelsen af stærke sygehusvisitationer er muligt blot at omlægge 1/10 af
disse akutte indlæggelser til subakutte ambulante besøg, vil der være mulighed for at reducere
antallet af akutte indlæggelser med 8.000.
Den gennemsnitlige liggetid for indlæggelser i Region Nordjylland er cirka 4 dage, og belægningsprocent antages at ligge mellem 85 og 95 procent (afhængig af de forskellige typer af senge). Det betyder, at en omlægning af blot 1/10 af de akutte indlæggelser til subakutte tilbud, giver mulighed for at lukke 15-20 senge på regionens sygehuse. En omlægning af blot hver 20.
akutte indlæggelse, vil give en besparelse på mellem 7 og 10 senge.
Eftersom der sideløbende er behov for at etablere de nødvendige subakutte tilbud, forudsættes
det at der samtidig er behov for at opjustere den ambulante aktivitet.
Ovenstående aktivitetsmæssige ændringer vil – alt andet lige – medføre en økonomisk besparelse for Region Nordjylland. En besparelse, der primært forventes at kunne indhentes på de
medicinske specialer, idet størstedelen af de akutte indlæggelser er medicinske.
En lukning af 15-20 medicinske senge vil svare til en økonomisk besparelse på 11-15 mio. kr.16.
En lukning af 7-10 senge vil give halvdelen, svarende til 5,5 – 7,5 mio. kr. Af denne besparelse
vil der skulle afsættes finansiering til etablering af de subakutte tilbud, hvorfor det ikke er muligt
at kapitalisere den fulde besparelse. Uagtet heraf, er det vurderingen, at der er et besparelsespotentiale forbundet med at etablere sygehusvisitationer på regionens sygehuse. Derudover er
det vurderingen, at implementeringen af stærke sygehusvisitationer med mulighed for at visitere
til subakutte tilbud, vil bidrage til bedre patientforløb.
16

Der er forskellige normeringer på de forskellige typer af senge, hvorfor driftsudgifterne pr. seng afhænger af speciale, funktion osv. I nærværende udregning er den gennemsnitlige driftsudgift pr. seng fastlagt til 750.000.
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12.3

Det rette vilkår for patientflowet på sygehusene

Etableringen af sygehusvisitationerne forventes – som det fremgår ovenfor – at bidrage til at
regulere flowet af akutte patienter på regionens sygehuse. Denne indsats skal ikke stå alene.
Sideløbende hermed skal der fokuseres på initiativer, der kan lette presset på driften på især
sengeafsnittene på regionens sygehuse. Dette skal ske ved at sikre gode vilkår for håndtering
og koordinering af det samlede patientflow på sygehusene.
Der vurderes således fortsat at være et potentiale forbundet med at sikre det rette patientflow på
sygehusene, herunder de rette patientforløb for den enkelte patient. Derfor bør der fremadrettet
fortsat arbejdes fokuseret med at optimere indlæggelsesforløbene, så indlæggelsestiden reduceres i de tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt for patienten.
Erfaringerne fra projektet Sikkert patientflow17, som i øjeblikket kører på Sygehus Thy-Mors og
Sygehus Vendsyssel, skal anvendes til at iværksætte flowprojekter på regionens sygehuse. En
mulighed er at udbrede projektet til alle regionens sygehuse. De foreløbige erfaringer med projektet er, at der er potentiale i at arbejde struktureret med håndtering og udvikling af flowet internt på sygehusene. Erfaringerne er desuden, at der hermed opnås klare gevinster i form af et
øget fokus på koordination af det enkelte patientforløb, bedre rammer for håndtering af sygehusets samlede patientflow samt øge fokus på den relationelle koordinering mellem sygehusets
mange afsnit og funktioner.
Det fastlægges ikke, at det er denne metode, der skal anvendes til at iværksætte flowprojekter
på regionens sygehuse. Der kan anvendes andre metoder og projekter. En udrulning af projektet
Sikkert patientflow bør under alle omstændigheder afvente, at den fulde projektperiode er afsluttet, hvilket sker ved udgangen af 2015. Dermed er det vurderingen, at der – på samme vis som
ved Patientsikkert sygehus – er opnået et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at udrulle metoderne
i projektet.
Det væsentlige er, at der på regionens sygehuse sker en opprioritering af arbejdet med at sikre
det samlede patientflow på sygehuset. Dermed sikres ikke alene bedre patientforløb for den
enkelte patient, bedre mulighed for at håndtere det samlede patientflow, men også mulighed for
at lette presset på sygehusets afsnit. Flowprojekterne skal således ikke anskues som besparelsesøvelser, og det er ikke hensigten at indhente en besparelse som resultat af projekterne. Målsætningen er derimod, at projekterne skal frigive tid og rum på de enkelte afsnit til at fokusere på
kerneopgaven.
Det præsenterede besparelsespotentiale ved Plan for sygehuse og speciallægepraksis fra 2016
og fremover er større, end det fremsatte krav i budgetaftalen for 2015. Derfor omfordeles en del
af denne besparelse – 2 mio. kr. årligt – til at igangsætte og finansiere flowprojekter med henblik
på at frigive tid og rum for sundhedspersonalet på de enkelte sygehuse og afsnit.

12.4

Fortsat udvikling af de kirurgiske patientforløb

Temagruppen om planlagte patientforløb har blandt andet formuleret anbefalinger om planlægningen af den planlagte aktivitet. Temagruppen understreger i den forbindelse, at den samlede
aktivitet skal anskues samlet, og at det overordnede hensyn er, at regionens samlede kapacitet
17

www.sikkertpatientflow.dk
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udnyttes bedst muligt. Dernæst påpeger temagruppen, at der er potentialer i at etablere særskilte planlagte aktivitetsspor, så den planlagte aktivitet ikke ”forstyrres” af akut aktivitet.
Inden for de kirurgiske specialer er der traditionelt arbejdet med særskilte planlagte spor, hvor
planlagt aktivitet kan afvikles uden forstyrrelser fra den akutte aktivitet. Matriklerne i Frederikshavn og Farsø er eksempler på matrikler, hvor størstedelen af den kirurgiske aktivitet foregår
planlagt. Det giver gode vilkår for driftsplanlægningen.
Derudover er der inden for alle de kirurgiske specialer arbejdet fokuseret med at omlægge patientforløbene fra kirurgi under indlæggelse til dagkirurgi. Denne udvikling er sket over de seneste
år, og andelen af dagkirurgi ud af den samlede kirurgiske aktivitet i Region Nordjylland lå i 2013
over landsgennemsnittet (se tabel 29).
Det er Region Nordjyllands ambition at andelen af dagkirurgi skal øges i de kommende år, og
der vurderes at være et væsentligt potentiale forbundet med at indfri denne ambition.
I Region Nordjylland var der i 2013 9.265 kirurgiske operationer18, 7.076 ortopædkirurgiske operationer samt 48.664 dagkirurgiske indgreb (alle specialer). Den dagkirurgiske andel af den samlede aktivitet udgjorde 65 %. Med de rette rammer for afviklingen af den dagkirurgiske aktivitet,
er det vurderingen, at den dagkirurgiske aktivitet kan hæves. Dette skal dels ske som følge af de
strukturelle ændringer, som nærværende plan medfører, eksempelvis tilpasningen af profilen for
sygehusmatriklen i Frederikshavn. Og dels via en fastholdelse af den fokuserede, faglige indsats
på sygehuse i forhold til at omlægge konkrete behandlinger og patientforløb til dagkirurgiske
forløb. Erfaringer fra andre regioner og lande skal indgå som naturlige inspirationskilder til denne
fortsatte omlægning af aktiviteten.
En omlægning af blot 1 % af den kirurgiske aktivitet fra behandling under indlæggelse til dagkirurgi vil have en betydelig indvirkning på regionens og sygehusenes drift og økonomi.
Herudover skal Region Nordjylland sikre et fortsat fokus på udviklingen af de kirurgiske patientforløb. Også her, er det vurderingen, at der er potentiale for at skabe endnu bedre patientforløb.
En benchmarking af Region Nordjyllands liggetider op imod landsgennemsnittet i 2013 og 2014
viser således, at Region Nordjylland ligger højere end landsgennemsnittet. Region Nordjylland lå
i 2013 på indeks 114 og i 2014 på indeks 116 sammenlignet med landsgennemsnittet som indeks 100.
Tabel 36: Gennemsnitlig liggetid inden for specialerne (2013 og 2014)
Gruppe af specialer
Andet
Gynækologi
Kardiologi
Kirurgi

2013
Region
Nordjylland
2,3
2,8
2,5
3,9

2014*

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

Region
Nordjylland

2,8
2,5
2,9
3,6

82
112
83
107

7,7
2,9
2,4
4,3

Landsgennemsnit

RN indeks
DK = 100

9,1
2,4
3,0
3,5

85
119
80
121

18

Kirurgiske indlæggelser er her afgrænset til indlæggelser inden for: kirurgi, urologi, neurokirurgi, thoraxkirurgi, karkirurgi, abdominalkirurgi og plastikkirurgi.
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Medicin
Neurologi
Onkologi
Ortopædi
Pædiatri
Øjenspecialet,
øre-næse-halsspecialet og kæbekirurgi
I alt

6,1
4,1
3,6
4,7
2,9
1,9

5,0
6,5
3,6
3,7
2,6
1,9

121
63
98
127
112
100

5,2
3,3
3,8
4,7
3,2
1,7

4,4
6,1
3,6
3,6
2,6
1,8

119
53
106
130
122
96

4,3

3,8

114

4,3

3,7

116

Kilde: Landspatientregistret 9. januar. Regionerne registrerer aktiviteten i akutmodtagelserne forskelligt, hvilket medfører en usikkerhed om sammenligneligheden på dette område. Her er akutmodtagelserne indregnet under den medicinske specialegruppe. Tallene for 2014 er foreløbige, idet året endnu ikke er færdigregistreret.

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er den gennemsnitlige liggetid inden for gruppen af
kirurgiske specialer (her afgrænset som følgende specialer: kirurgi, karkirurgi, abdominalkirurgi,
plastikkirurgi, thoraxkirurgi, urologi, neurokirurgi) samt gynækologi og ortopædkirurgi ligeledes
højere end landsgennemsnittet både i 2013 og 2014. Inden for alle tre specialer/specialegrupper
er der desuden sket en stigning i den gennemsnitlige liggetid fra 2013 til 2014.
Det vurderes derfor, at der er et potentiale forbundet med at optimere og udvikle de stationære
kirurgiske patientforløb, således at den gennemsnitlige liggetid nærmer sig landsgennemsnittet.

12.5

Gennemgang af specialer

Der udarbejdes i høringsperioden en gennemgang af det abdominalkirurgiske (mave-tarmkirurgiske) speciale, herunder særligt kræftkirurgien. Gennemgangen skal beskrive den fremtidige arbejdsdeling inden for specialet og de enkelte funktioner. Hensigten er at skabe den rette
arbejdsdeling mellem primært Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital, hvor størstedelen af aktiviteten inden for specialet foregår. Gennemgangen vil indgå i høringsmaterialet,
og på baggrund heraf vil den endelige plan omfatte en beskrivelse af, hvordan den fremtidige
arbejdsdeling, herunder fordeling af funktioner, skal være.
Der igangsættes en gennemgang af udvalgte specialer med henblik på at sikre den rette udvikling af specialer, herunder den rette arbejdsdeling mellem regionens sygehusenheder. Denne
proces igangsættes efter planens vedtagelse. Hensigten er ikke at realisere en besparelse, men
at sikre den rette planlægning inden for det enkelte speciale. Det startes med en gennemgang af
de to kirurgiske specialer: gynækologi og urologi. Derudover iværksættes der en gennemgang af
det billeddiagnostiske speciale, som også anbefalet af temagruppen vedrørende udredningsforløb. Processen for gennemgangene beskrives i implementeringsplanen.

12.6

Opsummering af aktivitetstilpasninger

Med udgangspunkt i ovenstående, iværksættes der følgende aktivitetsmæssige tilpasninger på
sygehusene i Region Nordjylland i planperioden:
 Der etableres stærke sygehusvisitationer kombineret med en udvidelse af den subakutte
ambulatoriekapacitet. Målsætningen er at sikre et godt fundament for omlægning af akutte
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patientforløb fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling i subakutte ambulatorier.
Der iværksættes flowprojekter på regionens sygehuse. Målsætningen er at forbedre patientforløbet for de enkelte patienter, at skabe bedre rammer for håndteringen af det samlede patientflow på sygehusene samt at frigive ressourcer på de enkelte sygehuse og afsnit. Herudover er det forventningen at iværksættelsen af flowprojekter vil bidrage til at øge patientsikkerheden, idet velkoordinerede patientforløb også er sikrere patientforløb.
Der iværksættes ændringer på det kirurgiske område. Målsætningen er at afkorte de stationære patientforløb samt at øge andelen af dagkirurgien.
Der igangsættes – efter planens vedtagelse - en gennemgang af udvalgte specialer med
henblik på at sikre den rette udvikling af specialer, herunder den rette arbejdsdeling mellem
regionens sygehusenheder. Målsætningen er at sikre den rette planlægning og arbejdsdeling inden for de enkelte specialer frem mod 2020.
Der udarbejdes i høringsperioden en gennemgang af det abdominalkirurgiske (mave-tarmkirurgiske) speciale, herunder særligt kræftkirurgien. Hensigten er at skabe den rette arbejdsdeling mellem primært Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital, i et setup
hvor den faglige udvikling sikres og hvor der sikres fagligt og driftsmæssigt bæredygtige enheder.

Baseret på ovenstående er det vurderingen, at der kan indhentes en besparelse på 10,5 mio. kr.
årligt fra 2016 og frem ved at gennemføre de anførte tilpasninger af aktiviteten.
Arbejdet med etableringen af sygehusvisitationer og udvidelsen af den subakutte ambulatoriekapacitet igangsættes i efteråret 2015 og forventes implementeret i løbet af 2016. Det er forventningen at disse initiativer kan bidrage til en besparelse på 5,25 mio. kr. årligt som følge af
aktivitetsomlægningen.
Flowprojekterne på regionens sygehuse skal finansieres ud af den samlede besparelse som
følge af implementeringen af elementerne i Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Det er
ikke forventningen, at der er skabt potentiale til at finansiere disse projekter før medio 2016.
Ændringerne på det kirurgiske område iværksættes i 2015, og der indhentes en besparelse på
1,3 mio. kr. i 2015. Besparelsen indhentes ved at lukke 7 kirurgiske senge (fordeles på kirurgi,
ortopædkirurgi og gynækologi). Som følge af regionens forholdsmæssigt længere liggetider
sammenlignet med de øvrige regioner, vurderes der således at være et potentiale ved at arbejde
med at optimere de kirurgiske/ortopædkirurgiske/gynækologiske patientforløb. Denne proces
kickstartes ved at lukke de anførte senge. Samtidig hermed igangsættes der projekter på afsnittene med henblik på at bidrage til at optimere patientforløbene.
Sengelukningerne vil fra 2016 og fremad medføre en besparelse på 5,25 mio. kr. årligt.
Det faglige arbejde på sygehusene i forhold til at omlægge patientforløb fra behandling under
indlæggelse til dagkirurgi, skal fortsætte og prioriteres på regionens sygehuse. Denne indsats
forventes på sigt at kunne bidrage til aktivitetsomlægninger.
Der er ikke forventning om en økonomisk effekt af gennemgangen af specialerne i hverken høringsperioden eller efter planens vedtagelse.
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13. Den fremtidige sygehusstruktur i
Region Nordjylland
Med nærværende Plan for sygehuse og speciallægepraksis, er det ønsket ikke blot at skærpe
den samlede sygehusstruktur i Region Nordjylland, men også de enkelte sygehusenheders og
matriklers profil. Dette ønske skal ses i relation til at sikre et solidt planlægningsgrundlag, hvor
de enkelte sygehusenheders og matrikler rolle er klart defineret og til sammen udgør en hensigtsmæssig sygehusstruktur i Region Nordjylland. Målsætningen er at skabe en struktur, der
sætter de rette rammer i forhold til tre centrale elementer.
For det første skal sygehusstrukturen være robust og bæredygtig således at Region Nordjylland
har det bedst mulige udgangspunkt for at imødekomme de udfordringer, som regionen i dag og i
årene fremover, stilles over for på sundhedsområdet.
For det andet skal sygehusstrukturen sikre de rette rammer for at leve op til regionens strategi
2018 på sundhedsområdet, hvor de strategiske mål er at levere sikre og effektive patientforløb
med mennesket i centrum.
For det tredje skal sygehusstrukturen understøtte den udvikling og den driftstilpasning, der skal
ske som en del af etablering af Nyt Aalborg Universitetshospital. For at sikre, at sidstnævnte
sker inden 2020, skal der allerede nu igangsættes initiativer med henblik på at tilpasse drift, aktivitet og struktur her til.
Med udgangspunkt i ovenstående, samt med inspiration fra indholdet i afsnit 8 til 11, er der derfor udarbejdet et forslag til en ny sygehusstruktur i Region Nordjylland. Ændringerne til sygehusstrukturen er udarbejdet inden for de nationale og regionale rammer, der gælder for sundhedsplanlægning samt inden for elementerne i budget 2015. Sygehusledelsernes indmeldinger til
strukturdrøftelserne har dannet basis for den struktur, der præsenteres nedenfor.
Strukturen skal ses inden for rammerne af budgetaftalen for 2015, hvor Regionsrådet bekræftede akutsygehusenes centrale placering i Region Nordjyllands sygehusstruktur. I budgetaftalen
blev det samtidig understreget at, der fortsat ønskes drift på andre matrikler end akutsygehusene, når dette kan ske på en hensigtsmæssig og økonomisk rentabel facon.
I afsnit 13.1. – 13.3. nedenfor beskrives profilen for regionens sygehuse fremover, herunder også de strukturelle ændringer for hver sygehusenhed. I afsnit 13.4. opsummeres elementerne i
den nye sygehusstruktur samt rationalerne bag den. I afsnit 13.5. beskrives effekter af den nye
sygehusstruktur.

13.1
Sygehus Thy-Mors – skærpet profil med fokus på
akutmodtagelsens drift
Sygehus Thy-Mors er et af regionens tre akutsygehuse, og akutfunktionen er en af sygehusets
helt centrale funktioner. Udover akutfunktionen, varetager sygehuset en række funktioner på
hovedfunktionsniveau, primært inden for det medicinske og det kirurgiske speciale, men også
inden for øre-næse-hals-specialet og øjenspecialet.
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Sygehus Thy-Mors står over for en række udfordringer, herunder ikke mindst en presset driftsøkonomi og en vanskelig lægerekrutteringssituation. Begge elementer aktualiseres yderligere af
to andre elementer i relation til sygehusets drift. For det første er sygehusets drift delt på to matrikler (I Thisted og Nykøbing). Dette er isoleret set ikke en udfordring. I lyset af sygehusets begrænsede lægeressourcer, er det imidlertid af afgørende betydning, at de driftsmæssige rammer
sikrer den bedst mulige udnyttelse af personaleressourcerne. Dette er ikke tilfældet i dag, hvilket
medfører lavere produktivitet og højere omkostninger sammenlignet med drift på én matrikel.
Herudover medfører det udfordringer i forhold til at opretholde det faglige miljø, hvilket er en væsentlig faktor i forhold til rekruttering.
For det andet er sygehusets befolkningsunderlag og generelle aktivitetsniveau lavere, end hvad
Sundhedsstyrelsen oprindeligt fastsatte i forbindelse med etableringen af de fælles akutmodtagelser. Det betyder ikke, at der ikke er behov for en akutmodtagelse på Sygehus Thy-Mors, men
det betyder at sygehuset ikke har samme vilkår for at drive akutmodtagelsen og sikre de rette
speciallægekompetencer og vagtlag som visse af de større akutsygehuse. Det er derfor centralt
for akutmodtagelsens funktion, at sygehusets drift er opbygget omkring og med primært sigte på
at understøtte og drive akutmodtagelsen. Drift på to matrikler, og dertilhørende spredning af de
lægelige ressourcer udfordrer muligheden for at skabe disse rammer for driften.
Det er derfor vigtigt, at sygehusets profil og dermed aktivitetsniveau tilpasses i forhold til sygehusets kerneopgave. Hensigten er at skabe et solidt og bæredygtigt akutsygehus, hvor aktivitet
og økonomi balancerer og hvor kvalitet og patientsikkerhed er i top. Det er samtidig målsætningen at give sygehuset et godt udgangspunkt for at imødekomme de udfordringer, som sygehuset aktuelt og gennem de seneste år har stået overfor.
Regionen ser derfor behov for at skærpe Sygehus Thy-Mors’ profil som akutsygehus for borgerne i sygehusets optageområde. Ambitionen er dermed, at Sygehus Thy-Mors skal have en profil,
hvor sygehuset udreder og behandler gængse lidelser hos først og fremmest befolkningen i sygehusets nuværende optageområde. Det gælder såvel akut som planlagt udredning og behandling. Da sygehusets primære fokus skal være sygehuset rolle som akutsygehus, vil det primære
formål med de planlagte funktioner være at sikre, at de sundhedsfaglige ressourcer, der er bundet i den akutte funktion, udnyttes bedst muligt.
En skærpelse af sygehusets profil betyder imidlertid også, at visse nuværende funktioner ikke
længere skal varetages på Sygehus Thy-Mors.
Det skal bemærkes, at en skærpet faglig profil kun er ét element i den fremtidige udvikling af
Sygehus Thy-Mors. Der er således fortsat behov for at arbejde med rekruttering af læger og
sygeplejersker, forskning på sygehuset og at fortsætte sygehusets indsats inden for patientsikkerhed og kvalitetsudvikling.
Der gennemføres derfor nedenstående ændringer på Sygehus Thy-Mors.

13.1.1

Ændringer på Sygehus Thy-Mors

Der gennemføres følgende ændringer på Sygehus Thy-Mors:
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Sygehusets funktioner samles på én matrikel – på matriklen i Thisted. Alle sygehusfunktioner i Nykøbing flyttes til Thisted, og der iværksættes de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger for at rumme aktiviteten i Thisted.
Matriklen i Nykøbing ønskes anvendt til sundhedshus i et samarbejde med relevante aktører, herunder speciallægepraksis, almen praksis og Morsø Kommune.
Coloncancerkirurgien flyttes fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital. Dette
sker med henblik på at sikre de påkrævede specialistkompetencer til at varetage funktionen
og ud fra hensigten om at påbegynde en samling af kræftkirurgien i Region Nordjylland på
færre matrikler.
Sygehus Thy-Mors’s funktioner tilpasses i forhold til sygehuset profil, hvor akutmodtagelsen
samt planlagt udredning og behandling i sammenhæng hermed, er sygehusets hovedopgave. Forskellige muligheder afsøges i samarbejde med Aalborg Universitetshospital i relation
til drift af øjenspecialet og øre-næse-hals-specialet. Denne analyse udarbejdes i høringsperioden og eventuelle ændringer som følge heraf, vil blive indarbejdet i det endelige udkast af
Plan for sygehuse og speciallægepraksis.

Samling af funktioner på matriklen i Thisted:
Hensynet til rationel og effektiv drift tilsiger, at Sygehus Thy-Mors fremadrettet skal drives på én
matrikel – Thisted. Den nuværende fordeling med planlagte funktioner i Nykøbing medfører ekstra omkostninger og udfordrer sygehuset i forhold til at sikre akutmodtagelsens drift. De nuværende funktioner på sygehusets matrikel flyttes derfor til matriklen i Thisted. Hensigten er generelt at skabe bedre rammer for driften, herunder bedre produktivitet. Derudover er hensigten at
skabe bedre driftsvilkår for akutmodtagelsen
En samling af sygehusets funktioner på matriklen i Thisted giver bedre muligheder for at understøtte driften af akutmodtagelsen. Herudover opnås højere fleksibilitet i driften inden for de pågældende specialer.
Samlingen af sygehusets funktion på matriklen i Thisted afføder dels en besparelse på sygehusdriften og dels en besparelse på driften af bygningen i Nykøbing. I alt opnås en besparelse
på 4,64 mio. kr.
Omdannelse af matriklen i Nykøbing til sundhedshus:
Sygehusfunktionerne på matriklen i Nykøbing flyttes til Thisted. Det er ønsket at anvende matriklen i Nykøbing til etablering af et sundhedshus som en naturlig udvidelse af de tilbud, der allerede i dag er placeret på matriklen (primært speciallægepraksis, kommunale tilbud samt almen
praksis). En model herfor beskrives i høringsperioden i samarbejde med almen praksis, speciallægepraksis, kommunerne og Sygehus Thy-Mors.
Flytning af coloncancerkirurgien fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital:
Sygehus Thy-Mors varetager i dag coloncancerkirurgi. I 2014 foretog sygehuset cirka 25 operationer af den pågældende art. Coloncanceroperationer varetages herudover på Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitetshospital.
For varetagelsen af denne type operationer, er der fastsat krav til kvaliteten i behandlingen, herunder konkret krav om, at operationerne foretages af en specialist på området. Sygehus ThyMors har ikke en sådan specialist. Derudover peger flere nationale studier inden for colonkirur-
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gien, på at et højere patientvolumen og større erfaring hos den enkelte kirurg mindsker risikoen
for permanente ulemper som følge af operationen (stomi) og giver bedre langtidsoverlevelse.
I lyset ovenstående, flyttes denne type operationer fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital. Denne flytning betyder, at coloncanceroperationer vil kunne udføres i et setup, der
lever op til kvalitetskravene.
De økonomiske konsekvenser som følge af ændringen begrænser sig til præhospital transport af
patienterne. Denne udgift vurderes maksimal at udgøre 50.000 kroner årligt.
En tilpasning af sygehusets funktioner
Som en del af skærpelsen af profilen for Sygehus Thy-Mors, er der i planprocessen set på, hvilke kerneopgaver Sygehus Thy-Mors har i dag samt hvilke opgaver, der skal være sygehusets
kerneopgaver fremover. Som en del af denne proces, er der set på muligheder for at etablere
forskellige former for samarbejde med Aalborg Universitetshospital inden for øjenspecialet og
øre-næse-hals-specialet. Rationalet herfor er at sikre en højere grad af samarbejde og dertil
hørende ensretning af patientforløb inden for specialerne. Rationalet er også at der er tale om
funktioner, som ikke vurderes at være en del af Sygehus Thy-Mors’s kerneopgave fremover.
Derfor bør eventuelle samdriftsmuligheder med Aalborg Universitetshospital overvejes.
Ovenstående muligheder analyseres i høringsperioden, og vil indgå i den endelige Plan for sygehuse og speciallægepraksis.

13.2
Aalborg Universitetshospital – på vej mod Nyt Aalborg Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital er krumtappen i det nordjyske sygehusvæsen. Som regionens største sygehus, har Aalborg Universitetshospital en central rolle i det samarbejdende nordjyske
sundhedsvæsen, og samspillet med regionens øvrige sygehuse er af afgørende betydning for
sygehusets funktion. Det er essentielt, at sygehusstrukturen understøtter Aalborg Universitetshospitals specialiserede funktioner, men også de decentrale sygehusenheders store aktivitet –
primært på hovedfunktionsniveau.
Aalborg Universitetshospital varetager alle de højtspecialiserede funktioner, som Region Nordjylland varetager og størstedelen af regionens funktioner på hovedfunktionsniveau. Aalborg Universitetshospital er med andre ord regionens spydspids inden for specialiseret behandling, men
også inden for forskning, udvikling og uddannelse. Disse funktioner er tæt forbundet med sygehusets funktion som universitetshospital, og vil også fremover være væsentlige elementer i sygehusets profil, og det er fortsat ambitionen, at Aalborg Universitetshospital skal være kendt –
både nationalt og internationalt.
Profilen for Aalborg Universitetshospital er allerede klart defineret som følge af sygehusets rolle
som universitetshospital, og sygehuset står på et stærkt fundament i forhold til forskning og uddannelse med eksekvering af den første forskningsstrategi i et tæt samarbejde med Aalborg
Universitet.
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Aalborg Universitetshospital er i gang med en tilpasning af aktiviteten frem mod Nyt Aalborg
Universitetshospital står klar i 2020. Denne tilpasning omfatter både struktur, aktivitet og driftsforhold. Flere af disse tilpasninger er allerede sat i klare udviklingsspor og har udelukkende konsekvenser for driften af Aalborg Universitetshospital. Andre elementer er tæt forbundet med den
samlede sygehusstruktur i Region Nordjylland.
Et væsentligt element i nærværende Plan for sygehuse og speciallægepraksis er derfor at sikre
de rette strukturelle rammer for den udvikling, der skal ske på Aalborg Universitetshospital frem
mod 2020. Det er med dette udgangspunkt, at der med denne plan iværksættes nedenstående
ændringer for Aalborg Universitetshospital.

13.2.1

Ændringer på Aalborg Universitetshospital

Der gennemføres følgende ændringer på Aalborg Universitetshospital:
 Sygehusmatriklen i Dronninglund lukkes. Funktionerne på matriklen henholdsvis lukkes og
flyttes til sygehusets øvrige matrikler.
 Sygehusets tre intensivsenge på matriklen i Hobro reduceres til to senge, og de to senge
flyttes til matriklen i Aalborg (Syd).
 Tilpasning af skadeklinikken i Farsø.
 Flytning af den ortopædkirurgiske aktivitet fra Nykøbing til Thisted.
Lukning af sygehusmatriklen i Dronninglund:
Sygehusmatriklen i Dronninglund lukkes som en del af forberedelserne til samling af Aalborg
Universitetshospitals funktioner i Nyt Aalborg Universitetshospital. En væsentligt element heri er
at reducere antallet af matrikler, som sygehusets aktivitet er fordelt over. Lukningen af matriklen
er desuden begrundet i muligheden for at samle funktioner og specialer på færre matrikler således at de driftsmæssige vilkår forbedres.
I dag varetages følgende funktioner på matriklen i Dronninglund:
 Sengeafsnit M1 med 18 intern medicinske senge, hvoraf 10-14 af sengene er dedikerede til
neurorehabilitering.
 Sengeafsnit M2 med 18 intern medicinske senge.
 Medicinsk dagafsnit og ambulatorium med funktioner inden for blandt andet endokrinologi
(diabetes) og kardiologi (ekkokardiografier).
 Fertilitetsbehandling
 Håndkirurgi
 Terapi
 Billeddiagnostisk funktion
 Klinisk Biokemi (blodprøvetagning)
 Midlertidig regionsklinik
Der er udarbejdet en rokadeplan for samtlige funktioner, som indebærer at størstedelen af funktionerne flyttes til sygehusets øvrige matrikler og samles med eksisterende driftsenheder. Herudover er der en række funktioner, som flyttes til øvrige sygehuse, og afslutningsvist er der potentiale for at lukke en mindre del af aktiviteten.
Rokadeplanen er som følger (rokader markeret med kursiv):
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Sengeafsnit M1 med 18 intern medicinske senge, hvoraf 10-14 af sengene er dedikerede til
neurorehabilitering samt sengeafsnit M2 med 18 intern medicinske senge: 12 senge flyttes
som del af regionens planer om at samle neurorehabiliteringen (se afsnit 15). 16 senge flyttes til Aalborg Universitetshospital (Syd) og Sygehus Vendsyssel i en fordeling afhængig af
sygehusenes optageområder. 8 senge lukkes.
Medicinsk dagafsnit og ambulatorium med funktioner inden for blandt andet endokrinologi
(diabetes) og kardiologi (ekkokardiografier): Funktionerne flyttes til Aalborg Universitetshospitals matrikler i Farsø eller Hobro.
Fertilitetsbehandling: Funktionen flyttes til Aalborg Universitetshospital, Hobro.
Håndkirurgi: Funktionen flyttes til Frederikshavn, hvor de nødvendige faciliteter er tilstede.
Terapi: Funktionen er knyttet til drift af de intern medicinske senge. Funktionen følger fordelingen af disse senge.
Billeddiagnostisk funktion: Flyttes til Aalborg Universitetshospital, Hobro.
Klinisk Biokemi (blodprøvetagning): Funktionen flyttes til Aalborg Universitetshospital (Nord)
Midlertidig regionsklinik: Flyttes ikke, idet aftalen ophører senest pr. 1.1.2016.

Rokadeplanen og konsekvenserne heraf er nærmere beskrevet i bilag 7.
Det samlede besparelsespotentiale ved lukningen af sygehusmatriklen i Dronninglund er 23,7
mio. kr. årligt Besparelserne er fordelt med 13,5 mio. kr. på sygehusdrift, 8,2 mio. kr. på bygningsdrift og 2 mio. kr. på præhospitale transporter.
Reducering og flytning af intensivsenge:
Aalborg Universitetshospital har aktuelt et intensivafsnit med tre intensivsenge på matriklen i
Hobro. Afsnittet varetager desuden opvågningsfunktion til anæstesiafsnittet på matriklen.
Som følge af de seneste års ændringer i funktionerne i Hobro er aktiviteten på intensivafsnittet i
Hobro faldet betydeligt. Det betyder, at kapacitetsudnyttelsen i Hobro er svingende, hvilket besværliggør planlægningen af den optimale bemanding. Dette betyder, at der i perioder, hvor
sengeudnyttelsen viser sig at blive lav, opleves personalemæssig overkapacitet. Samtidig oplever Aalborg Universitetshospital pres på sengekapaciteten i Aalborg, og i disse perioder med
kapacitetsproblemer sker der derfor fra tid til anden overflytninger fra Aalborg til Hobro, hvilket er
uhensigtsmæssigt.
Derfor flyttes de tre intensivsenge fra Hobro til Aalborg. Som følge af den større fleksibilitet i relation til udnyttelsen af sengene, når de placeres i Aalborg, bliver der mulighed for at reducere
antallet af senge fra tre til to. Med denne ændring sikres der en højere kvalitet i intensivsengene,
som følge af en samling med de øvrige intensivsenge. Derudover opnås der færre overflytninger
og dermed højere patientsikkerhed samt en bedre udnyttelse af sengene med dertilhørende
besparelse på 1,3 mio. kr. årligt (svarende til en intensivseng).
Skadeklinikken i Farsø:
Også på akutområdet er der behov for at skabe de rette strukturelle rammer frem mod 2020. I
løbet af 2013 blev de tre akutmodtagelser i Hjørring, Thisted og Aalborg etableret. Disse akutmodtagelser er grundstenen i akutstrukturen i Region Nordjylland. De øvrige tilbud – Småskadeklinikken i Hobro, AMA i Hobro samt ortopædkirurgisk skadestue i Farsø – er også væsentlige
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elementer i regionens akutstruktur. Der er således behov for at sikre gode akuttilbud til borgerne
i Himmerland.
To elementer giver anledning til, at ændre akutstrukturen.
For det første er antallet af patienter, der søger akut hjælp ved de eksisterende akuttilbud i
Himmerland om natten begrænset (I 2014 var der i alt 245 skadepatienter i perioden kl.22-08 i
ortopædkirurgisk skadestue). For det andet har Regionsrådets beslutning om at omdanne ortopædkirurgisk skadestue i Farsø og Småskadeklinikken i Hobro vist sig vanskelig at implementere. Sidstnævnte gælder kun den nuværende ortopædkirurgiske skadestue i Farsø, der er planlagt omdannet til en skadeklinik, der er bemandet med behandlersygeplejersker døgnet rundt
(suppleret af ortopædkirurgiske læger i perioden fra kl. 8-22). Det er svært at rekruttere sygeplejersker fra den eksisterende stab, som ønsker at uddanne sig til behandlersygeplejersker som
forudsat i beslutningen. En opretholdelse af begge tilbud – Småskadeklinikken i Hobro og den
ortopædkirurgiske skadestue – som døgnåbne skadeklinikker medfører en merdriftsudgift på 0,9
mio. kr. årligt sammenlignet med en model, hvor kun et af tilbuddene er døgnåbent.
En sammenkobling af driftsudgifter ved opretholdelse af to døgnåbne skadetilbud med antallet af
patienter, der søger akut hjælp i nattetiden, giver anledning til at genoverveje akutstrukturen i
Himmerland. Det vurderes derfor at være hensigtsmæssigt kun at opretholde et tilbud åbent om
natten. Tilbuddet i Farsø foreslås derfor lukket fra kl. 22-08. Tilbuddet i Hobro fastholdes døgnåbent i en samdriftsmodel med AMA i Hobro.
På matriklen i Farsø er der placeret en lægevagtsfunktion. Det er hensigten at etablere samarbejde mellem skadeklinikken og lægevagten i lægevagtens åbningstid. Mulighederne herfor vil
blive analyseret i forbindelse med den kommende Praksisplan.
Ved lukning af ortopædkirurgisk skadestue i Farsø opnås en driftsmæssig besparelse på 0,9
mio. kr.
Flytning af den ortopædkirurgiske aktivitet fra Nykøbing til Thisted:
Som en del af den samlede manøvre omkring lukningen af sygehusfunktionerne i Nykøbing,
flyttes også de ortopædkirurgiske funktioner, som Aalborg Universitetshospital driver, fra Nykøbing til Thisted.
Flytningen sker således som en del af den samlede manøvre for at sikre bedre understøtte af
akutmodtagelsen. Det sker også for at sikre mere hensigtsmæssige rammer for afviklingen af
operationsaktiviteten som følge af samlingen af aktiviteterne på Sygehus Thy-Mors på én matrikel. Derudover er der betydelige rekrutteringsmæssige problemer i relation til at sikre lægedækning til funktionerne i Nykøbing.
Aktiviteten er på nuværende tidspunkt midlertidigt flyttet fra Nykøbing til Thisted på grund af problemer med at sikre bemandingen på matriklen i Nykøbing. Denne midlertidige løsning permanentgøres. Der vurderes ikke at være et betydeligt besparelsespotentiale forbundet med ændringen. Det er muligt, at forsøge at indhente denne – relativt begrænsede – besparelse. Alternativt forudsættes det, at Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital, arbejder med at udnytte de forbedrede driftsrammer til at øge aktiviteten.
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13.3

Sygehus Vendsyssel – bæredygtige enheder

Sygehus Vendsyssel er et af regionens tre akutsygehuse, og udgør en central aktør i forhold til
at levere sygehusydelser af høj faglig kvalitet til de nordjyske borgere i Vendsyssel. Dette karakteristikum skal også være det centrale element i sygehusets fremtidige profil. Sygehus Vendsyssel skal også fremover være kendt som et stærkt regionalsygehus med en fuld udbygget akutmodtagelse. Fokus skal være på funktioner på hovedfunktionsniveau, men sygehuset skal også
have spydspidsfunktioner på regionsfunktionsniveau inden for de specialer, hvor sygehusets
potentiale er til stede.
Sygehus Vendsyssel varetager i dag en væsentlig uddannelsesmæssig funktion, ligesom der er
en vis forskningsaktivitet på sygehuset. Disse elementer skal også fremover være en del af sygehusets profil.
Det centrale element i ændringerne for Sygehus Vendsyssel er ønsket om at alle sygehusets
matrikler bliver fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Dette skal ske ved hjælp af en tilpasning af fordelingen af funktioner – primært mellem matriklen i Hjørring og matriklen i Frederikshavn.
Sygehusets drift er delt over flere matrikler:
 Sygehus Vendsyssel i Hjørring
 Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn
 Sygehus Vendsyssel, Skagen Gigt- og Rygcenter
 Sygehus Vendsyssel, Brønderslev Neurorehabiliteringscenter.
Igennem de seneste år, er der sket en betydelig udvikling af aktiviteten på sygehusets matrikler i
Hjørring og Frederikshavn. Denne udvikling er sket over en længere periode og senest som følge af etableringen af den fælles akutmodtagelse på matriklen i Hjørring i 2013. Det er regionens
ønske, at den igangsatte udvikling af de to matrikler fortsættes og gennemføres fuldt ud, således
at der – især for matriklen i Frederikshavn – skabes en mere klar profil. Dermed kan der sikres
et faglig og økonomisk bæredygtig fundament for drift af matriklen i Frederikshavn samtidig med
at driftsforholdene for visse af sygehusets specialer forbedres.
Kendetegnet for sygehusets to øvrige matrikler er, at der er tale om matrikler, hvor der kun er
placeret en funktion – henholdsvis neurorehabilitering og genoptræning af gigt- og rygpatienter.
Disse matrikler fungerer stort set som stand-alone-funktioner, og det er hensigten at driften af
disse matrikler skal fortsætte sådan fremover. Der er således skabt klare profiler for matriklernes
drift i en sådan karakter, at der opnås hensigtsmæssige driftsforhold.
Med udgangspunkt i ovenstående, skal der gennemføres nedenstående ændringer for Sygehus
Vendsyssel.

13.3.1

Ændringer på Sygehus Vendsyssel

Der gennemføres følgende ændringer på Sygehus Vendsyssel:
 Der implementeres en ny profil for matriklen i Frederikshavn.
 De 13 intern medicinske senge i Frederikshavn flyttes til matriklen i Hjørring.
De enkelte strukturelementer uddybes nedenfor.
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Ny profil for sygehusmatriklen i Frederikshavn:
I tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fremtidens akutberedskab (2007), er modtagelsen af akutte patienter på Sygehus Vendsyssel samlet på matriklen i Hjørring. Denne samling
har medført ændringer af anvendelsen af især matriklerne i Hjørring og Frederikshavn. For at
sikre fagligt og driftsmæssigt bæredygtige enheder på Sygehus Vendsyssel, er det ønskeligt at
fuldføre den udvikling, der med akutmodtagelsen er startet. Denne udvikling skal bekræfte matriklen i Hjørring som sygehusets akutte matrikel og samtidig bekræfte matriklen i Frederikshavn
som sygehusets center for planlagt behandling.
Omdannelsen af matriklen i Frederikshavn til center for planlagt behandling er baseret på ønsket
om at sikre en bæredygtig enhed med en skarp og tydelig profil. Hermed opnås bedre driftsvilkår
for afviklingen af den planlagte aktivitet, ligesom det er forventningen at den skærpede profil kan
bidrage til såvel fastholdelse som rekruttering af kompetent personale.
For at sikre, at de planlagte funktioner på matriklen i Frederikshavn er robuste på lang sigt, er
der behov for at omfordele visse kirurgiske funktioner mellem matriklen i Hjørring og matriklen i
Frederikshavn. Således kan en øget andel af Sygehus Vendsyssels skopifunktion og dagkirurgi
samles i Frederikshavn, mens gynækologien i højere grad samles i Hjørring. På længere sigt
giver det en kirurgisk base, der kan danne grundlag for forbedrede uddannelsesmuligheder for
kirurgiske læger. Dermed opnås fagligt robuste og selvbærende funktioner.
Der er opstillet tre scenarier for den fremtidige udvikling af Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn.
Fælles for de tre scenarier er, at matriklen omdannes til primært at omfatte planlagt behandling,
og at de intern medicinske senge flyttes fra Frederikshavn til Hjørring (se nedenfor). Alle scenarier omfatter desuden, at den nuværende daghospitalsfunktion i Frederikshavn fastholdes og
udvikles yderligere.
Uagtet hvilket scenarium, der vælges for den fremtidige udvikling af matriklen, er det vurderingen, at driften på matriklen kan optimeres i den kommende planperiode. Der er en klar sammenhæng til den samlede sygehusstruktur – blandt andet den ortopædkirurgiske aktivitet og
placeringen af neurorehabiliteringssengene (se afsnit 15). Derfor vil der efter planens vedtagelse
blive udarbejdet en endelig profil for sygehusmatriklen i Frederikshavn. Denne vil blive fremlagt
til politisk vedtagelse inden udgangen af 2015.
Flytning af de intern medicinske senge fra Frederikshavn til Hjørring:
På matriklen i Frederikshavn er der i alt 26 medicinske senge, hvoraf halvdelen er neurorehabiliteringssenge. Herudover er der en større ambulant medicinsk aktivitet på matriklen.
Som følge af de ændrede behandlingsregimer på det medicinske område og som følge af regionens planer om at samle neurorehabiliteringen på færre matrikler, vil der blive gennemført ændringer i den medicinske aktivitet på sygehusmatriklen i Frederikshavn.
Ændringerne betyder, at de medicinske senge flyttes. De 13 neurorehabiliteringssenge samles/flyttes som følge af planerne herom. De resterende 13 senge flyttes til matriklen i Hjørring,
hvor alle patienterne i forvejen modtages via akutmodtagelsen. Dermed opnås mere hensigtsmæssige driftsforhold og færre overflytninger af patienter mellem sygehusets matrikler. Derudover bliver der bedre muligheder for at udnytte de lægelige ressourcer, hvilket er af afgørende
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betydning, idet det gennem længere tid har været yderst vanskeligt at rekruttere speciallæger
inden for de medicinske specialer til matriklen i Frederikshavn.
Ændringer omfatter ikke ændringer for den ambulante medicinske aktivitet. Der er dog muligheder for at udbygge denne aktivitet fremover, såfremt behovet herfor opstår.
Det er forventningen, at forbedringen af driftsvilkårene, tilknytningen til akutmodtagelsen samt
fraværet af overflytninger mellem sygehusets matrikler, kan optimere anvendelsen af sengene i
en sådan grad, at det er muligt at reducere antallet af senge. Dermed opnås en økonomisk besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2016 og fremad samt en besparelse med kvartårseffekt i 2015,
svarende til 0,75 mio. kr. Herudover er der en besparelse på 1,25 mio. kr. årligt på præhospital
transport.

13.4
Opsummering af ændringer og økonomiske konsekvenser
Som det fremgår ovenfor, så lægger høringsudkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis
op til en række strukturelle tilpasninger af sygehusstrukturen i Region Nordjylland, men også en
række aktivitetsmæssige tilpasninger, der skal bidrage til at sikre den rette aktivitetsmæssige og
økonomiske udvikling i Region Nordjylland.

13.4.1

Opsummering af strukturelle ændringer og aktivitetsmæssige tilpasninger

Der er tre overordnede tendenser i de foreslåede ændringer.
For det første, flyttes flere funktioner og aktiviteter mellem sygehusmatrikler uden for Aalborg
Universitetshospital. Det gælder eksempelvis flytning af de intern medicinske senge fra Sygehus
Vendsyssel i Frederikshavn til Hjørring og samlingen af Sygehus Thy-Mors’s funktioner på matriklen i Thisted. Herudover flyttes neurorehabiliteringssengene som en konsekvens af den tidligere politiske beslutning om samling af neurorehabiliteringen i Region Nordjylland.
For det andet flyttes et antal funktioner mellem Aalborg Universitetshospitals matrikler. Det sker
primært som følge af lukningen af sygehusmatriklen i Dronninglund. Eksempelvis flyttes Fertilitetsklinikken og den billediagnostiske aktivitet fra matriklen i Dronninglund til matriklen i Hobro.
Det samme gælder for klinisk biokemi samt et antal medicinske senge, der flyttes fra matriklen i
Dronninglund til matriklerne i Aalborg. Derudover flyttes intensivsengene fra matriklen i Hobro til
matriklen i Aalborg (Syd).
For det tredje flyttes enkelte funktioner til og fra Aalborg Universitetshospital. Eneste funktioner,
der flytter fra de øvrige sygehusenheder til Aalborg Universitetshospital, er coloncancerkirurgien,
der flytter fra Sygehus Thy-Mors. Aalborg Universitetshospital afgiver et antal medicinske senge
fra matriklen i Dronninglund til Sygehus Vendsyssel, Hjørring, ligesom håndkirurgien afgives fra
matriklen i Dronninglund til Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn.
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13.4.2

Opsummering af økonomiske konsekvenser

Med de foreslåede ændringer og tilpasninger, opnås der en samlet besparelse i 2015 på 10,05
mio. kr. Fra 2016 og i årene fremover opnås en besparelse på 45,74 mio. kr. Dermed er forudsætningerne i budget 2015 indfriet.
Der er vis usikkerhed forbundet med muligheden for at realisere den samlede besparelse med
helårseffekt, idet flere ændringer og tilpasninger kræver en vis implementeringstid, ligesom der
en vis usikkerhed forbundet muligheden for at indhente den fulde besparelse på bygningsdrift på
de matrikler, der fraflyttes/lukkes. Derfor foreslås en "buffer-pulje" til at imødegå de anførte usikkerheder. Såfremt puljen ikke udnyttes, vil den kunne indgå i de kommende års budgetlægning.
Nedenfor fremgår en oversigt over alle ændringer. Yderligere information om de enkelte strukturelle ændringer på de enkelte sygehusenheder fremgår af bilag 7.
Tabel 37: Oversigt over ændringer og tilpasninger
Sygehus

Strukturelement

Sygehus
Vendsyssel
(se afsnit 13.3)

Ny profil for matriklen i Frederikshavn
Flytning af medicinske senge
fra Frederikshavn til Hjørring
Lukning af matriklen i Dronninglund.
Ændringer på intensivområdet.
Flytning af ortopædkirurgisk
aktivitet fra Nykøbing flyttes.
Ændring af skadetilbud på matriklen i Farsø.
Opsigelse af lejemål
Sygehusfunktionerne i Nykøbing flyttes til Thisted.
Flytning af coloncancerkirurgien
til Aalborg Universitetshospital

Aalborg
Universitetshospital
(se afsnit 13.2)

Sygehus
Thy-Mors
(se afsnit 13.1)
Aktivitetstilpasninger
(se afsnit 12)
I ALT

”Buffer-pulje”
I alt ekskl. ”buffer-pulje”

2015

2016 og årene
fremover
0 mio. kr.
0,5 mio. kr.

1,05 mio. kr.

4,25 mio. kr.

5,9 mio. kr.

23,7 mio. kr.

0,3 mio. kr.
*)

1,3 mio. kr.

0,9 mio. kr.

0,9 mio. kr.

0,6 mio. kr.

**)
4,64 mio. kr.

-

- 0,05 mio. kr.

1,3 mio. kr.

10,5 mio. kr.

10,05 mio.
kr.

45,74 mio. kr.
5 mio. kr.
40,74 mio. kr.

*) Der er ikke indregnet en besparelse ved flytning af den ortopædkirurgiske aktivitet fra Nykøbing til Thisted. Dette besparelsespotentiale kan indhentes, om end potentialet vurderes at være
begrænset. Alternativt kan potentialet omsættes til øget aktivitet.
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**) Det er forventningen, at der kan indhentes en besparelse fra medio 2016 og frem til 2020
som følge af opsigelse af lejemål for Aalborg Universitetshospital. Der er tale om en midlertidig
besparelse, idet rationaliseringsgevinster ved opsigelse af lejemål indgår i rationalisering i forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital. Den midlertidige besparelse kan overføres til en
omstillingspulje, der skal være med til at finansiere tiltag i relation til de aktivitetsmæssige tilpasninger inden for kirurgi og medicin. Der er konkret tale om lejemål, hvor Smerteklinikken i dag er
placeret. Denne funktion kan omplaceres til matriklen i Hobro. Herudover er der tale om lejemål,
hvor Arbejdsmedicin, Socialmedicin og Audiologi er placeret. Disse funktioner kan indgå i en
rokade i de regionale bygninger i Aalborg. Der vil blive arbejdet videre med disse elementer i
løbet af planperioden.
Nedenfor er de foreslåede ændringer og flytninger opstillet i en tabel, så det er muligt at se, hvilke funktioner, der flyttes fra og til de enkelte sygehusmatrikler.
Oversigten er opbygget med følgende kolonner:
 I første kolonne er angivet sygehusenheder.
 I anden kolonne er angivet sygehusmatrikler.
 I tredje kolonne er angivet funktioner/specialer, der afgives.
 I fjerede kolonne er angivet funktioner/specialer, der flyttes til matriklen.
 I femte kolonne er angivet øvrige processer, hvor der ikke er taget stilling til ændringer/flytninger, men hvor der i høringsperioden vil blive udarbejdet analyser, der kan medføre
forslag om flytning af funktioner, ændringer i samarbejde m.v.
I anden kolonne med matrikler, er der i parentes angivet et tal. I de efterfølgende to kolonner,
hvor man kan se, hvilke funktioner, som sygehusmatriklen afgiver eller modtager, anvendes dette tal til at markere hvor ”modtagne” funktioner forflyttes fra. Eksempelvis er der i rækken for
matriklen i Hobro anført, at det er planlagt, at Smerteklinikken skal flyttes hertil. I parentes for
Smerteklinikken er anført (5), hvilket henfører til at funktionen kommer fra matrikel nr. 5 (eksterne lejemål).
Femte kolonne/Øvrige processer:
ØNH-specialet og øjenspecialet: I høringsperioden udarbejdes der i samarbejde med de faglige
miljøer og sygehus-/klinikledelserne en analyse af den faglige og økonomiske bæredygtighed i
driften af øjenspecialet og ØNH-specialet på Sygehus Thy-Mors. Der ses desuden på muligheder for samarbejde mellem Sygehus Thy-Mors og Aalborg Universitetshospital inden for specialerne. Dette materiale vil indgå i den endelige version af Plan for sygehuse og speciallægepraksis.
Der udarbejdes i høringsperioden en gennemgang af det abdominalkirurgiske (mave-tarmkirurgiske) speciale, herunder særligt kræftkirurgien. Gennemgangen skal beskrive den fremtidige arbejdsdeling inden for specialet og de enkelte funktioner.
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Tabel 38: Foreslåede ændringer fordelt på sygehusmatrikler:
Enhed

Matrikel

Aalborg
Universitetshospital

Aalborg (1)

Dronninglund (2)

Hobro (3)

Farsø (4)
Eksterne lejemål (5)
Sygehus
Vendsyssel

Hjørring (6)

Frederikshavn (7)

Sygehus
Thy-Mors

Brønderslev (8)
Thisted (9)

Nykøbing (10)

Regionale
bygninger i Aalborg

Afgiver

Neurorehabiliteringssenge
Intern medicinske senge inkl. terapi
Klinisk biokemi
Billeddiagnostik
Håndkirurgi
Fertilitetsklinik
Medicinsk ambulatorium/dagafsnit
Intensivsenge

Modtager

Øvrige processer

Klinisk biokemi (2)
Intern medicinske senge inkl. terapi (2)
Coloncancerkirurgi (9)
Intensivsenge (3)

ØNH-specialet
Øjen-specialet

Smerteklinikken (5)
Fertilitetsbehandling (2)
Billeddiagnostik (2)
Evt. Medicinsk ambulatorium/dagafsnit (2)
Evt. Medicinsk ambulatorium/dagafsnit (2)

Skadeklinik lukkes fra kl. 22-08
Smerteklinikken
Arbejdsmedicin/Socialmedicin samt Audiologi
Skopifunktion, dagkirurgi
Intern medicinske senge (7)
Intern medicinske senge inkl. terapi (2)
Gynækologi (7)
Gynækologi
Skopifunktion, dagkirurgi (6)
Intern medicinske senge
Håndkirurgi (2)
Neurorehabiliteringssenge (9,1,3)*
Neurorehabiliteringssenge (9,1,3)*
Neurorehabiliteringssenge
Dagkirurgi (10)
Coloncancerkirurgi
Klinisk biokemi (10)
Billeddiagnostik (10)
Ortopædkirurgi**
Dagkirurgi
Klinisk biokemi
Billeddiagnostik
Ortopædkirurgi**
Arbejdsmedicin/socialmedicin
Audiologi (5)

ØNH-specialet
Øjen-specialet
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*) Regionens neurorehabiliteringssenge samles på to matrikler – i Brønderslev og Frederikshavn. Dermed skal der omfordeles senge fra matriklerne i Hobro, Thisted og Dronninglund til de
to matrikler. I Brønderslev vil der være 29 senge på regionsfunktionsniveau samt 8 senge på
hovedfunktionsniveau. De resterende 29 senge på hovedfunktionsniveau vil blive placeret i Frederikshavn.
**) Ortopædkirurgisk aktivitet er forankret i Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital.

13.4.3

Rationalerne bag ændringerne i Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Med denne plan ønsker Region Nordjylland at reagere på de udfordringer, der gør sig gældende
på sundhedsområdet i dag, men også at agere proaktivt i forhold til de forventninger, der er til
sundhedsvæsenet fremover. Planen skal være et godt fundament for udviklingen af sundhedsområdet i Region Nordjylland.
De økonomiske rammer på sundhedsområdet er under pres. Derfor omfatter Plan for sygehuse
og speciallægepraksis ændringer i sygehusstrukturen og aktiviteten, der skal sikre en økonomisk balance på sundhedsområdet i disse år. Det er imidlertid Region Nordjyllands forventning
at dette pres ikke vil aftage i de kommende år. Derfor anvises der i planen også tiltag og udviklingsveje der skal bidrage til at fastholde fokus på økonomisk bæredygtig driftsafvikling i årene
fremover.
De faglige og kvalitetsmæssige krav på sundhedsområdet er steget gennem de seneste år, og
samtidig har udbuddet af sundhedspersonale udfordret sundhedsvæsenet. Derfor omfatter Plan
for sygehuse og speciallægepraksis strukturelle ændringer med henblik på at sikre de mest hensigtsmæssige rammer for rekruttering, kvalitet og faglig udvikling. Dette sker dels ved at sikre
fagligt bæredygtige driftsenheder og funktioner, men også ved at bevare og udvikle universitetshospitalet og de højtspecialiserede funktioner. Heller ikke de faglige krav forventes at blive mindre i de kommende år, og udbuddet af speciallæger forventes at stige fra 2020. Derfor omfatter
planen også initiativer, der skal sikre en struktur, der understøtter rekruttering og fastholdelse af
faglige miljøer samt initiativer, der skal sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af personaleressourcerne.
Herudover stiger efterspørgslen efter sundhedsydelser, primært foranlediget af en stigning i livsstilssygdomme og kræftsygdomme. Som en reaktion her på, er der i Plan for sygehuse og speciallægepraksis fokus på aktivitetsomlægninger, der medvirker til at udredning og behandling
kan foregå på lavest effektive omsorgs-/omkostningsniveau. Disse initiativer kan ikke stå alene.
På samme vis kan en stærk sygehusstruktur ikke stå alene. Derfor er der i Plan for sygehuse og
speciallægepraksis beskrevet flere udviklingsspor i samarbejde med almen praksis, speciallægepraksis og kommunerne. Med disse udviklingsspor i Plan for sygehuse og speciallægepraksis
ønsker Region Nordjylland at understrege vigtigheden af en samlet og proaktiv dagsorden for,
hvordan vi sammen udvikler sundhedsvæsenet i Nordjylland.

13.4.4

Alternativer til strukturændringer

Der er i nærværende høringsudkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis ikke beskrevet
konkrete alternativer til de strukturelle ændringer.
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Nedenfor er anført Administrationens bemærkninger til de strukturelle alternativer, der er truffet
valg om ikke at beskrive i høringsudkastet. Vurderingen har dels været, at alternativerne lå uden
for rammerne for planprocessen og dels været, at alternativerne var mindre hensigtsmæssige
end de beskrevne alternativer.
Skagen Gigt- og Rygcenter:
Sygehus Vendsyssel driver Skagen Gigt- og Rygcenter, der varetager genoptræning af gigtpatienter. Centret tilbyder tre ugers genoptræningsophold til gigtpatienter. Patienterne skal være
henvist fra egen læge, og centret har patienter fra hele landet.
Denne funktion kan lukkes, idet der ikke er tale om en decideret sygehusfunktion, men tilbuddet
er det eneste af sin art i Region Nordjylland. En lukning vil betyde en forringelse af serviceniveauet i regionen. En lukning vil desuden kun medføre en mindre økonomisk besparelse, idet
regionen har en betydelig indtægt på patienter fra andre regioner, der anvender tilbuddet. Regionens indtjening på behandling af patienter fra andre regioner på Skagen Gigt- og Rygcenter
ligger årligt på omkring 3,5 mio. kr. De samlede driftsudgifter for centret er 10,8 mio. kr. årligt.
I årene 2012-2014 har fordelingen af patienter på Skagen Gigt- og Rygcenter været således:
Tabel 39: Patienter på Skage Gigt- og Rygcenter i 2012-2014 (fordelt på region)
2012
2013
2014
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland

84,2 %
5,8 %
2,1 %
6,1 %
1,8 %

89,4 %
6,8 %
1,9 %
1,6 %
0,3 %

86,7 %
7,7 %
1,9 %
2,4 %
1,3 %

Som det fremgår oven for, så er størstedelen af patienterne fra Region Nordjylland (gennemsnitligt ca. 86,8 % fra Region Nordjylland og 13,2 % fra andre regioner).
Ved en lukning af tilbuddet må der antages et faldende behov for behandling af nordjyske borgere, idet der dermed ikke længere er et lignende tilbud i regionen. Dette forventes at lede til en
stigning i de interregionale udgifter på 12-25 mio. kr. (ved en grov antagelse om at op mod 50 %
af patienterne ikke længere henvises, samt en rabataftale på 20 % af DRG værdien)
Tabel 40: Anslåede konsekvenser ved lukning af Skagen Gigt- og Rygcenter
Element
Økonomi
Besparelse Driftsudgifter
Manglende Interregionale indtægter
Øgede interregionale udgifter (ved 50 % af nuværende aktivitet)
Hovedtotal

-10.800.000 kr.
-3.500.000 kr.
12.000.000 kr.
2.600.000 kr.

Ovenstående viser at Region Nordjylland i bedste fald ved en lukning af Skagen Gigt- og Rygcenter står overfor en merudgift på ca. 2,6 mio. kr. (ved en antagelse om at 50 % af patienterne i
Skagen ”forsvinder”, samt resten afregnes med en rabat på 20 % af DRG taksten)
Derfor er en lukning af Skagen Gigt- og Rygcenter ikke beskrevet som et strukturelt alternativ.
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Tidligere er en flytning af Skagen Gigt- og Rygcenter til matriklen i Frederikshavn beskrevet. Det
er vurderet, at det kan medføre en besparelse på 2 mio. kr. Dette alternativ er ikke beskrevet,
idet det er vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at anvende matriklen i Frederikshavn til
planlagt behandling samt neurorehabilitering.
Sygehusmatriklerne i Frederikshavn og Farsø:
Det er tale om matrikler, hvor regionen i dag har en betydelig planlagt aktivitet. Aktiviteten i Farsø er netop udvidet med ekstra operationsstuer som følge af forårets politiske beslutning om
sammenlægning af Sygehus Himmerland med Aalborg Universitetshospital.
Der er i høringsudkastet ikke peget på alternativer, der påvirker den store planlagte, operative
aktivitet på de to matrikler. For det første, er det ikke muligt at rumme de operative aktiviteter på
regionens øvrige sygehusmatrikler. For det andet medfører det store anlægsudgifter at indrette
ekstra operationsfaciliteter, og det er vurderingen, at det ikke være muligt at afholde disse udgifter inden for den nuværende anlægsramme. For det tredje giver matriklerne i Farsø og Frederikshavn mulighed for at afvikle planlagt behandling i stærke faglige miljøer og i en driftmodel,
der fordrer høj aktivitet. Dermed bidrager de to matrikler i væsentlig grad til at sikre en høj, planlagt aktivitet især på det kirurgiske og ortopædkirurgiske område.
Derfor har udgangspunkt i planprocessen været at fastholde den planlagte operative aktivitet på
disse matrikler, og for Frederikshavns vedkommende at udvide denne aktivitet inden for de nuværende fysiske rammer.
Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø:
Der er ikke udarbejdet strukturelementer, der ændrer grundlæggende på driften af matriklerne i
Hobro og Farsø, idet der i foråret blev vedtaget en ny funktionsfordeling mellem de to matrikler,
som en del af den politiske beslutning om sammenlægning af Sygehus Himmerland med Aalborg Universitetshospital. Administrationen har derfor vurderet at større strukturelle ændringer
for de to matrikler ikke var hensigtsmæssige.
De ændringer, der omfatter de to matrikler, er primært koblet sammen med lukningen af matriklen i Dronninglund. Der tilføres primært funktioner til matriklerne, og dette sker blandt andet som
en del af en styrkelse af især profilen for matriklen i Hobro.
Neurorehabilitering, placering af regionalt center:
Inden for rammerne af den politiske beslutning om at samle neurorehabiliteringen, kunne der
peges på to alternativer: En placering i Dronninglund eller en placering i Frederikshavn.
Begge alternativer er beskrevet i afsnit 15 om neurorehabilitering, hvorfor det her blot anføres, at
baggrunden for fravalg af en placering i Dronninglund, er at anlægsudgifterne ved renovering
heraf, overstiger den økonomiske ramme. Hvad angår en placering i Frederikshavn, har vurderingen været, at dette ligger uden for rammerne af budgetaftalen, hvoraf det fremgår, at neurorehabiliteringsfunktionen skal placeres centralt i regionen.
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Flytning af funktioner mellem sygehusenhederne:
Der er i tidligere processer talt om mulighederne for at flytte funktioner fra Aalborg Universitetshospital til de øvrige sygehusenheder i regionen. Disse overvejelser er også indgået i planprocessen, og sygehusledelser er i processen blevet bedt om at pege på ”stand-alone”-funktioner,
som kan flyttes mellem sygehusenheder.
Følgende funktioner er blevet peget på:
 Flytning af sexologi fra Aalborg Universitetshospital til Sygehus Vendsyssel
 Flytning af håndkirurgi fra Aalborg Universitetshospital til Sygehus Vendsyssel
 Flytning af Fertilitetsklinikken fra Aalborg Universitetshospital til Sygehus Vendsyssel
Der er i dag to sexologiske funktioner – en på Sygehus Vendsyssel og en på Aalborg Universitetshospital. Vurderingen fra Administrationen er, at det ikke er hensigtsmæssigt at samle sexologien på Sygehus Vendsyssel. Der er således tale om to forskelligartede funktioner. Funktionen
i Aalborg er desuden fortsat er under opbygning i et tæt samarbejde med Aalborg Universitet, og
en flytning vil kunne påvirke denne opbygning negativt.
Det er vurderet, at det er hensigtsmæssigt at flytte den håndkirurgiske funktion fra Aalborg Universitetshospital, Dronninglund til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. Denne ændring indgår i
høringsudkastet. Der er herudover håndkirurgiske funktioner på Sygehus Vendsyssel i Hjørring
og på Aalborg Universitetshospital.
Flytning af Fertilitetsklinikken sker som følge af forslaget om at lukke matriklen i Dronninglund,
hvor funktionen i dag er placeret. Der er tale om en ”stand-alone”-funktion, der ikke er afhængig
af øvrige funktioner. Flere placeringer er drøftet, herunder en placering på Sygehus Vendsyssel
eller på Aalborg Universitetshospital i Aalborg (Nord). Der er i høringsudkastet peget på en placering på Aalborg Universitetshospital, Hobro. Det er vurderingen, at dette kan bidrage til at
skærpe profilen for matriklen i Hobro. Derudover har regionen relativt høje udenregionsudgifter
til fertilitetsbehandling af nordjyske borgere i andre regioner. En placering i Hobro forventes at
kunne bidrage til at nedbringe disse udgifter, idet funktionen placeres tættere på regionsgrænsen. Derudover er funktionen udfordret af rekruttering, og en placering i Hobro og dermed mere
centralt i Jylland, forventes at kunne skabe bedre udgangspunkt for rekruttering.
Derudover er det i høringsudkastet påpeget, at der i planperioden vil blive arbejdet på at fraflytte
Aalborg Universitetshospitals eksterne lejemål tidligere end 2020. Der er blandt andet peget på
Smertecentret, Arbejdsmedicin/Socialmedicin og Audiologi, som funktioner, der kan flyttes fra
eksterne lejemål til andre sygehusmatrikler. Her vil også øvrige sygehusenheders matrikler blive
overvejet.
Som det fremgår af ovenstående, så er der set på forskellige muligheder for flytning af ”standalone”-funktioner mellem regionens sygehusenheder og matrikler. Ofte er funktionerne dog afhængige af andre funktioner, hvorfor antallet af deciderede ”stand-alone”-funktioner er begrænset. Derudover er der ofte ikke strukturbesparelser forbundet med flytning af funktioner fra Aalborg Universitetshospital til de øvrige sygehuse i regionen.
Der er desuden ikke mulighed for at flytte specialiserede funktioner ud fra Aalborg Universitetshospital, idet funktionerne er godkendt for den pågældende sygehusenhed. I specialeplanen er
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cirka 700 funktioner defineret som højtspecialiserede funktioner. Region Nordjylland er godkendt
til cirka 200 af disse funktioner, og alle disse funktioner er placeret på Aalborg Universitetshospital. Kun 1/3 af de højtspecialiserede funktioner varetager Aalborg Universitetshospital selvstændigt, mens de øvrige 2/3 af de højtspecialiserede funktioner varetages i samarbejde med Region
Midtjylland, Århus Universitetshospital.
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14. Den nye struktur på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland
I perioden siden vedtagelsen af den seneste Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis er der
efter beslutning i Regionsrådet lavet tre ændringer i forhold til ydernumre. Dette vil blive nærmere uddybet i gennemgangen af de enkelte specialer (bilag 6).
- Der er etableret 1 fuldtidsydernummer i intern medicin i grenspecialet kardiologi. Samtidig er 1 deltids- og 1 overlægeydernummer nedlagt i grenspecialet, jf. beslutning i forbindelse med seneste Plan for sygehuse og speciallægepraksis.
- Ledige deltidsydernumre i Neurologi er blevet lagt sammen til 1 fuldtidsydernummer med
placering i Aalborg.
- Der er oprettet et nyt fuldtidsydernummer i specialet øjenlægehjælp, med placering i
Brønderslev.
Ud over ovennævnte allerede gennemførte ændringer foretages der i forbindelse med denne
plan kun mindre ændringer. Antallet af fuldtids- og deltidsydernumre ændres ikke, ligesom der
ikke lægges op til geografiske ændringer i ydernumrenes placering.
På længere sigt kan det imidlertid ikke udelukkes, at den samlede strategi for speciallægeområdet, kan afføde behov for tilpasning af antal ydernumre/kapaciteten inden for ét eller flere specialer.
Der er på nuværende tidspunkt 13 ledige overlægeydernumre. De samlede antal overlægeydernumre vil skulle tilpasses. Det anbefales konkret at overlægeydernumrene i psykiatri (3), børnepsykiatri (2) og intern medicin (1) nedlægges. Denne beslutning harmonerer med overenskomstparternes målsætning om, at speciallægekapaciteten hovedsageligt skal tilvejebringes i
form af fuldtidsydernumre.
Overlægeydernumrene i psykiatri og børnepsykiatri blev etableret i forbindelse med vedtagelse
af forrige Plan for sygehuse og speciallægepraksis, med henblik på at styrke rekrutteringsmulighederne i sekundær sektor. De har imidlertid aldrig været anvendt. I planens afsnit 9, Udredningsforløb, er en anbefaling om, at styrke rekrutteringsmulighederne i sekundær sektor ved at
kigge på muligheder for etablering af deltidsydernumre.
Antallet af overlægeydernumrene i anæstesiologi (7) vil desuden skulle tilpasses, idet det af
hensyn til betjening af regionens privatpraktiserende ørelæger ved operationer, kan være nødvendigt at bevare et vist antal. Dette bør ske i dialog med børneanæstesiologisk team på Aalborg Sygehus, hvorfor der ikke i indeværende gives en konkret anbefaling til, hvor mange overlægeydernumre i anæstesiologi der bør nedlægges.
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15. Placering af Regionalt Center for
neurorehabilitering
I budgetaftalen for budget 2015 fremgår det, at:
”Forligspartierne bekræfter Regionsrådets beslutning om samling af regionens neurorehabiliteringsfunktioner i ét center. Den fysiske placering af centeret afventer en endelig afklaring af strukturplanlægningen, idet en eventuel frigørelse af lokaler på eksisterende matrikler vil kunne muliggøre en minimering af etableringsomkostningerne i forhold til det planlagte nybyggeri i Brønderslev. Der er samtidig enighed om, at der ved den endelige placering bør tages behørigt hensyn til, at afstanden til centeret skal være rimelig fra alle dele af
regionen”.
Med udgangspunkt i ovenstående element fra budgetaftalen, er forskellige muligheder i forhold
til fysisk placering af et centralt neurorehabiliteringscenter vurderet. To eksisterende sygehusmatrikler – Brønderslev og Dronninglund – er vurderet op imod krav til en fremtidig bygning til
neurorehabilitering inden for en økonomisk ramme på 100 mio. kr. til opførsel/renovering af en
bygning i et offentligt-privat-partnerskab19. Denne analyse er blevet udarbejdet af et eksternt
konsulentfirma, ArchiMed. Konklusionen blev at matriklen i Dronninglund egner sig klart bedst.
Konklusionen var imidlertid også, at det ikke vil være muligt at etablere funktionen inden for den
givne økonomiske ramme. Vurderingen er, at der er behov for en investering på omkring 245
mio. kr., hvis bygningen i Dronninglund skal omdannes til neurorehabiliteringscenter med plads
til 66 senge.
Med udgangspunkt i ovenstående, er det konklusionen i Plan for sygehuse og speciallægepraksis, at neurorehabiliteringen i Region Nordjylland ikke bør samles på nuværende tidspunkt. Det
er fortsat visionen, at neurorehabiliteringen skal samles i en funktion på sigt. Inden for de givne
økonomiske rammer, er det imidlertid ikke muligt at realisere visionen i nærværende planperiode.

15.1.1

Samme ambition for neurorehabilitering, men behov for en overgangsmodel

Region Nordjylland ønsker at bekræfte den politiske beslutning om at samle neurorehabiliteringen i Region Nordjylland i en funktion og ambitionen heri. Der er imidlertid behov for en overgangsløsning indtil denne vision kan realiseres, når det rette økonomiske råderum er til stede.
En regional arbejdsgruppe har tidligere i processen, set på forskellige muligheder for organiseringen af neurorehabiliteringen i Region Nordjylland. Arbejdsgruppen fremlagde dengang to mulige modeller. Se oversigt nedenfor, hvor fordele og ulemper ved de to modeller også fremgår.

19

Midlerne hertil søges fra en central pulje. Forudsætningen for de 100 mio. kr. var, at Region Nordjylland fik tildelt det ansøgte beløb i 2014. Der var
ansøgt om 50 mio. kr. i 2014 som en udvidelse til de 50 mio. kr., som Region Nordjylland blev tildelt i året før. Region Nordjylland blev imidlertid kun
tildelt 25 mio. kr. i indeværende år, hvorfor OPP-midlerne til anvendelse til etablering af nyt neurorehabiliteringscenter er reduceret fra 100 mio. kr. til 75
mio. kr.
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Tabel 38: Modeller for organisering af neurorehabiliteringen i Region Nordjylland
Fordele
Model 1:Neurorehabilitering Et ensartet neurorehabilitepå en matrikel
ringstilbud
En høj grad af robusthed og
en ønsket volumen, hvad angår både regionsfunktion og
ikke mindst hovedfunktion
Fagligt stærkt vidensmiljø på
begge specialiseringsniveauer.
Herunder højere niveau af
tværfaglighed og bedre rammer for interdisciplinært samarbejde
Optimering af kapacitetsudnyttelsen på tværs af specialiseringsniveauerne
Ingen skift for pt. ved flytning
mellem specialiseringsniveauerne
Model 2: Neurorehabilite- Lægelig dækning, døgnet
rundt på en matrikel
ring på to matrikler
Neurorehabiliteringen placeres
i umiddelbar nærhed til medicinske afsnit (sikring i forhold
til medicinsk, ikke-stabile patienter)
Bufferkapacitet til regionsfunktionen ved særligt belastede
perioder
Billeddiagnostik og laboratorieydelser er til stede ved hovedfunktionsniveauet

Ulemper
For nuværende ingen lægelig
dækning efter kl. 18.00
Aktiviteten kan først rummes
når væsentlig ombygning har
fundet sted
Ingen adgang til billeddiagnostik på matriklen

For nuværende ingen lægelig
dækning efter kl. 18.00

Mindre grad af robusthed og
mindst acceptable niveau af
patientvolumen
Ikke samme muligheder for
fælles kapacitetsudnyttelse

Ikke samme muligheder for
interdisciplinært samarbejde,
fælles sparring og kompetenceudvikling
Patienterne kan opleve skift
ved flytning mellem specialiseringsniveauer

Den oprindelige beslutning fra Regionsrådet indebærer en samling på en matrikel, jf. ovenstående model 1. Eftersom det ikke er muligt at indfri visionerne i denne beslutning inden for den
nuværende økonomiske ramme, iværksættes der en midlertidig samling af neurorehabiliteringen
på to matrikler, lig model 2 i ovenstående, men fortsat med ambitionen om at samle funktionen i
ét center, når det økonomiske råderum er til stede. Dette sker med henblik på at skabe de rette
faglige og driftsmæssige rammer for at levere neurorehabilitering af høj faglig kvalitet til de nordjyske borgere og samtidig med henblik på at fastholde visionen om at samle neurorehabiliteringen i en funktion på sigt, når de rette økonomiske råderum er til stede.

112

Nedenfor ses en oversigt over det nuværende antal neurorehabiliteringssenge fordelt på matrikel, samt fordelingen i en overgangsmodel.
Tabel 39: Nuværende fordeling af neurorehabliteringssenge
Matrikel

Antal senge

Nuværende fordeling på matrikler
Aalborg Universitetshospital – Dronninglund
Aalborg Universitetshospital – Hobro
Sygehus Vendsyssel – Brønderslev
Sygehus Vendsyssel – Frederikshavn
Sygehus Thy-Mors – Thisted
I alt

Nuværende sengeantal
13
10
37*
13
11
84

Fremtidig fordeling på matrikler
Brønderslev
Frederikshavn
I alt

Fremtidigt sengeantal
37*
29
66

*Heraf 29 på regionsfunktionsniveau.

Nedenfor gennemgås de muligheder, der er for samling af neurorehabiliteringen på to matrikler.
Et hensyn i alle de nedenstående modeller er, at sikre en model, der medfører mindst mulige
anlægsudgifter i og med, at to-center-modellen anses som en midlertidig model, der skal fungere frem til det bliver muligt at samle i ét center. Samtidig er det vigtigt at understrege ambitionen
om at samle i ét center på sigt, ligesom det er et væsentligt hensyn, at samlingen af neurorehabiliteringen allerede startes nu – midlertidigt på to centret – idet dette i sig selv vurderes at medfører et betydeligt fagligt løft inden for neurorehabiliteringen.
To centre med udgangspunkt i matriklen i Brønderslev:
Der kan etableres en to-center-model med udgangspunktet i en opretholdelse af funktionen i
Brønderslev, idet der her er et veletableret fagligt miljø samt stor erfaring med varetagelse af
regionsfunktionerne. Der er i dag 37 senge på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. Der er
mulighed for at udvide med 8 senge, således at der i alt vil være 45 neurorehabiliteringssenge
på centret. Dette vil medføre anlægsudgifter på 1,5 mio. kr.
Hvad angår placeringen af den resterende del af funktionen (21-29 senge), og dermed det andet
center, kan der peges på en placering i Hobro, Frederikshavn, Thisted eller Dronninglund.
En placering i Dronninglund vil betyde, at matriklen ikke kan lukkes, hvilket fjerner muligheden
for at indhente den økonomiske besparelse herved. Det er vurderingen, at såfremt Dronninglund
skal anvendes til neurorehabilitering, da bør det være i en model, hvor hele matriklen anvendes
til neurorehabilitering. Denne mulighed har konsulentfirmaet ArchiMed undersøgt som en del af
planprocessen. Her var konklusionen, at det var muligt at indrette matriklen i Dronninglund til
neurorehabiliteringscenter, men vurderingen var samtidig, at det vil kræve en anlægsmæssig
investering på cirka 245 mio. kr. Af økonomiske grunde vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at placere det andet center i en ”to-center-model” på matriklen i Dronninglund.
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En placering i Thisted vurderes at medføre behovet for en betydelig tilpasning af de fysiske
rammer, hvis de resterende neurorehabiliteringssenge skal samles der. Herudover betyder sygehusenhedens geografiske placering – sammenholdt med sygehusenhedens befolkningsunderlag – at flere patienter/pårørende skal transportere sig længere til neurorehabiliteringstilbuddet, sammenlignet med en af de øvrige placeringer. Derfor er det vurderet, at en placering af de
resterende neurorehabiliteringssenge i Thisted ikke er hensigtsmæssig.
En placering i Hobro vil give en større geografisk spredning af neurorehabiliteringen. De bygningsmæssige rammer i Hobro er dog forholdsvis gamle. En placering i Hobro betyder desuden
at neurorehabiliteringsfunktionen deles over to driftsenheder – Sygehus Vendsyssel og Aalborg
Universitetshospital.
En placering af de øvrige neurorehabiliteringssenge i Frederikshavn vil betyde at neurorehabiliteringen samles i samme driftsenhed, således at der i praksis bliver tale om ét center, der drives
på to matrikler. Neurorehabiliteringssengene kan desuden etableres uden større anlægsmæssige tilpasninger, og der er tale om forholdsvis nye bygningsmæssige rammer.
To centre med udgangspunkt i matriklen i Dronninglund
Som det fremgår af ovenstående oversigt, er der mulighed for at realisere to-center-modellen
uden at involvere matriklen i Brønderslev. Således kan matriklen i Dronninglund anvendes som
det primære center, og det andet center kan placeres i Hobro, Thisted eller Frederikshavn. Denne model har en klar ulempe, idet det medfører en flytning af funktionen i Brønderslev og dermed risikoen for tab af det velfungerende faglige miljø. Herudover kræver det en betydelig anlægsmæssig tilpasning i Dronninglund at rumme neurorehabiliteringen fra Brønderslev, hvorfor
en flytning fra Brønderslev til Dronninglund bliver forholdsmæssig udgiftstung.
En model, hvor Dronninglund anvendes som primært center for neurorehabilitering, forudsætter
at bygningen i Brønderslev lukkes og forsøges afhændet. Det er vurderingen, at en lukning af
matriklen i Brønderslev vil medføre en besparelse på bygningsdrift på 2 mio. kr.
En model, hvor Dronninglund anvendes som primær matrikel til neurorehabilitering i stedet for
Brønderslev vil ligeledes få en betydning for muligheden for at indhente den samlede – forudsatte – besparelse på 40 mio. kr. på sygehusstrukturen. Besparelsen ved at lukke matriklen i Dronninglund (8,2 mio. kr.) overstiger således besparelsen ved at lukke matriklen i Brønderslev (2
mio. kr.). Denne forskel på 6,2 mio. kr. betyder at den samlede besparelse – ved de samme øvrige ændringer og tilpasninger – falder fra 45,74 mio. kr. til 39,54 mio. kr. årligt hvormed også
den forudsatte ”buffer-pulje” forsvinder.
Nedenfor er de forskellige muligheder for etablering af en overgangsmodel med to centre opsummeret og sammenholdt med bemærkninger til modellerne.
Tabel 40: Opsummering af modeller og muligheder
Model

Bemærkninger

Brønderslev/Frederikshavn

Fordelen er muligheden for at opretholde det faglige miljø i
Brønderslev. Derudover kan neurorehabiliteringen fasthol-
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Brønderslev/Dronninglund

Brønderslev/Hobro

Brønderslev/Thisted

Dronninglund/Frederikshavn,
Hobro eller Thisted

15.1.2

des inden for samme driftsenhed. Fordelen ved Frederikshavn er den relativt gode bygningsmasse i Frederikshavn
(der er kun behov for anlægstilpasning til i alt 0,5 mio. kr.
for at rumme de ekstra neurorehabiliteringssenge).
Der er samme fordele ift. Brønderslev som anført ovenfor.
Ved at placere det andet center i Dronninglund, er det ikke
muligt at indhente besparelsen ved lukning af Dronninglund-matriklen.
Der er samme fordele ift. Brønderslev som anført ovenfor.
En placering i Hobro giver større geografisk spredning af
neurorehabiliteringstilbuddet, men vurderes – sammenlignet med Frederikshavn – at medføre større anlægsmæssige tilpasninger.
Der er samme fordele ift. Brønderslev som anført ovenfor.
Det er tidligere vurderet, at der er behov for tilpasninger af
de fysiske rammer for at rumme de øvrige neurorehabiliteringssenge på matriklen i Thisted. Sygehusenheden har det
mindste befolkningsunderlag i regionen. Det betyder –
sammen med sygehusets geografiske placering – at denne
model vil medføre at flere patienter/pårørende skal transportere sig længere til neurorehabiliteringstilbuddet.
En placering af det primære center til neurorehabilitering i
Dronninglund, giver mulighed for fraflytning og eventuelt
salg af bygningen i Brønderslev. En flytning fra Brønderslev
risikerer dog at medføre et tab af det velfungerende faglige
miljø. Derudover er der behov for større anlægsmæssige
tilpasninger for at rumme funktionen i Dronninglund, hvilket
gør en flytning

Overgangsmodel for neurorehabilitering i Region Nordjylland

Uanset hvilken model, der vælges, er det anbefalingen, at neurorehabiliteringen samles under
samme ledelse, Sygehus Vendsyssel, således at der skabes de mest hensigtsmæssige faglige
rammer, herunder et godt udgangspunkt for den fremtidige fusion af funktionen.
Det er desuden en klar anbefaling – som også fremhævet af den faglige arbejdsgruppe, der tidligere har fungeret på området – at neurorehabiliteringen bør samles. Denne samling bør ikke
afvente opførelsen af et samlet center. Som fremhævet af den faglige arbejdsgruppe tidligere, er
der behov for en vis volumen i funktionen for at opretholde en fagligt og driftsmæssig hensigtsmæssig model. Arbejdsgruppen har påpeget, at sengeafsnittet ikke bør være mindre end 15
senge. I øjeblikket er der på matriklerne i Dronninglund og Frederikshavn 13 senge, på matriklen
i Thisted 11 senge og på matriklen i Hobro 10 senge. Kun på matriklen i Brønderslev ligger sengeantallet over den faglige anbefaling fra arbejdsgruppen.
For at sikre et fagligt løft af neurorehabiliteringen, og for at igangsætte den omlægning af aktiviteten, der forudsættes (samling af sengemasse, dertilhørende reduktion i samlet sengetal fra 84
til 66 senge og samtidig etablering af udgående neurorehabiliteringsteams), vil det være hen-
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sigtsmæssigt at påbegynde samlingen af neurorehabiliteringen nu. Reduktionen i sengetallet og
etableringen af de udgående neurorehabiliteringsteams er således forbundet hermed.
Med udgangspunkt i ovenstående foreslås en overgangsmodel, der indebærer at neurorehabiliteringsfunktionen i Brønderslev opretholdes, og funktionen i Brønderslev vil fortsat være regionens primære enhed til neurorehabilitering. Som supplement hertil samles de resterende neurorehabiliteringssenge i Frederikshavn.
Fordelen ved en placering i Frederikshavn er – som omtalt - at der er tale om en forholdsvis ny
bygning, og der er fysisk plads til at indrette plads til neurorehabiliteringssengene. En placering i
Frederikshavn betyder desuden at den samlede neurorehabiliteringsfunktion samles inden for en
driftsenhed, hvilket giver gode rammer for det faglige miljø. Herudover er det en fordel, at der i
forvejen foregår neurorehabilitering på matriklen, og der kan således bygges videre på det eksisterende faglige miljø.
En forudsætning i den beskrevne model er, at Sygehus Vendsyssel får til opgave at sikre, at
visitationen sker således at patienter og pårørende får kortest afstand til tilbuddet. Således vil
patienter fra Thy-Mors kunne modtage neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i Brønderslev, hvor der er 8-16 senge på hovedfunktionsniveau, og i videst mulige omfang ikke i Frederikshavn, hvortil afstanden er længere.
Regionsrådet har tidligere vedtaget at samle modtagelsen af patienter med mistanke om apopleksi på Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at den første del af alle patientforløbene –
den akutte fase - starter på Aalborg Universitetshospital. Den akutte fase er forudsat at vare i
gennemsnit tre dage. Visse patienter vil være klar til at overgå til neurorehabilitering før og andre
vil have behov for flere dages indlæggelse før de er klar til den efterfølgende neurorehabiliteringsfase.
I dag er det således, at patienter, der modtages på Aalborg Universitetshospital, efterfølgende
overføres til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau på det sygehus, som de ”hører til”, når
den akutte fase er overstået. Patienter, der skal modtage neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau, overføres til Brønderslev Neurorehabiliteringscenter, når den akutte fase er overstået.
På Brønderslev Neurorehabiliteringscenter er der i dag ikke lægelig tilstedeværelse døgnet
rundt. Det betyder, at patienterne skal være medicinsk afklaret, når de overføres til centret til
neurorehabilitering. På de øvrige sygehuse er der i dag lægelig tilstedeværelse døgnet rundt,
hvorfor patienterne kan opstartes i neurorehabilitering, selvom de efter den akutte fase sideløbende med behovet for neurorehabilitering, også har behov for behandling af medicinske tilstande/sygdomme.
I overgangsmodellen er der behov for at træffe de rette foranstaltninger, således at patienterne
kan blive på Aalborg Universitetshospital (i forlængelse af den akutte fase) indtil de er klar til at
overgå til neurorehabilitering i Frederikshavn med det dertilhørende lægelige beredskab. Dermed undgår patienterne unødvendige skift mellem matrikler.
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Såfremt alle neurorehabiliteringssenge samles på et center på sigt, bør det overvejes, hvordan
den lægelige tilstedeværelse skal være for at sikre de mest hensigtsmæssige patientforløb.

15.1.3

Aktivitet

I 2014 modtog i alt 873 nordjyske borgere neurorehabilitering.
Heraf modtog de 804 nordjyske borgere neurorehabilitering på sygehusene i Region Nordjylland, mens 69 nordjyske borgere modtog neurorehabilitering på sygehuse i Region Midtjylland
og Region Hovedstaden. 66 ud af de 69 nordjyske borgere modtog højtspecialiseret neurorehabilitering på Hammel Neurocenter. Ingen sygehuse i Region Nordjylland er godkendt til neurorehabilitering på højtspecialiseret niveau.
Patienterne overføres efter ophold på Hammel Neurocenter til neurorehabilitering på regionsfunktionsniveau på Brønderslev Neurorehabiliteringscenter eller neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau på ”hjem-sygehuset”. Her finder den resterende neurorehabilitering sted.
Tabel 41: Oversigt over aktivitet fordelt på kommuner og neurorehabiliteringsforløb i 2014
Kommune

Antal
borgere, Heraf borgere,
der modtog neu- der modtog neurorehabilitering
rorehabilitering i
Region Nordjylland

Heraf borgere, der modtog neurorehabilitering i anden region (i parentes angivet antal
borgere, der modtog højtspecialiseret neurorehabilitering på Hammel Neurocenter)

Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg
Total

54
132
102
58
3
53
35
35
64
68
269
873

2 (1)
12 (12)
7 (7)
5 (5)
0 (0)
4 (4)
1 (1)
2 (2)
7 (7)
7 (7)
22 (20)
69 (66)

52
120
95
53
3
49
34
33
57
61
247
804

Data er genereret med fokus på neurorehabiliteringen efter den akutte fase (i gennemsnit de
første tre dage).

15.1.4

Økonomi

Den beskrevne overgangsmodel ændrer ikke ved de økonomiske forudsætninger omkring den
fremtidige drift af neurorehabiliteringen i Region Nordjylland. Der forudsættes fortsat en reduktion i antallet af hovedfunktionssenge, men samtidig vil der være udgifter forbundet med en intensivering af den konkrete rehabiliteringsindsats under indlæggelse samt til etablering af udgående
teams. Førstnævnte reducering i antallet af senge forudsættes at medføre en besparelse på 15
mio. kr. Som tidligere anført i forbindelse med den politiske proces omkring den fremtidige organisering af neurorehabiliteringen, afventer den endelige vurdering af den samlede økonomi, at
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det tværsektorielle arbejde vedr. etablering af udgående funktion og kommunal rehabiliteringsindsats er afklaret. Der vurderes dog ikke at være behov for at tilføre yderligere ressourcer til
området.
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16.

Implementering

Anbefalingerne i planen skaber først værdi, når de er implementeret. Derfor er det afgørende, at
implementering og opfølgning på implementeringen af planen forankres på rette ledelsesniveau
med den nødvendige administrative understøttelse til sikring af opfølgende processer. Derudover er det vigtigt, at ledelsen har mulighed for at give implementeringen det rette ledelsesfokus,
men også at der gennemføres tværsektoriel og tværfaglig ”ledelse over grænser” [1].
Behovet for den tværsektorielle ledelse skyldes:
 At flere patienter udredes og behandles på sygehusene og har efterfølgende – eller sideløbende – brug for behandling, pleje og rehabilitering i det kommunale sundhedsvæsen.
 At stærkere faglig specialisering øger koordinationsbehovet omkring det enkelte patientforløb.
 At stadig flere patienter har flere sygdomme, hvilket øger behovet for at koordinere og lede
indsatsen på tværs af sideløbende behandlingsforløb.
Afgørende for et vellykket samspil på tværs af sektorer er imidlertid, at alle involverede ledere
formår at føre de politiske visioner om et mere sammenhængende sundhedsvæsen ud i livet.
En afgørende forudsætning for en vellykket implementering er, at rammerne på forhånd er klare
for de involverede aktører. For at sikre dette, vil der blive udarbejdet en samlet implementeringsplan for ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”. Implementeringsplanen vil beskrive
tidshorisonten for de enkelte anbefalinger samt hvilke aktører, der skal inddrages i implementeringen af de enkelte anbefalinger. For en række af anbefalingerne vil der være behov for en
yderligere konkretisering af indholdet, og det er hensigten, at dette sker i implementeringsplanen. Det er således i implementeringsplanen, at der fastlægges konkrete mål for udviklingen
inden for de mange indsatser og anbefalinger, som temagrupperne har beskrevet.
Implementeringsplanen skal udarbejdes under hensyn til rammerne, der er udstukket i de nye
sundhedsaftaler samt i regionens strategi 2018. Det organisatoriske ansvar for implementeringen placeres i en tværgående implementeringsgruppe, som i et omfang samtænkes med den
implementering, der skal foregå af regionens sundhedsstrategi, sundhedsaftaler samt øvrige
delplaner på sundhedsområdet.
Implementeringsplanen udarbejdes i forlængelse af den politiske behandling af planen og godkendes politisk.

[1]

Se ”Ledelse over grænser – Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet”, Væksthus for ledelse, november 2014.
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17. Bilag 1: Procesbeskrivelse
planprocessen

for

1. Baggrund
Regionerne er i hver valgperiode – qua Sundhedsloven - forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Planen for sygehuse og speciallægepraksis indgår
som en naturlig delplan i sundhedsplanen.
Den forrige plan blev udarbejdet som en samlet plan for sygehusområdet og speciallægepraksisområdet (”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”).
Regionsrådet besluttede i forbindelse med behandlingen af sagen vedrørende den fremtidige
drift af Sygehus Himmerland, at arbejdet med denne valgperiodes plan skal starte op i efteråret
2014 og afsluttes i første halvår 2015.
I forlængelse af Økonomiaftalen og regionens økonomiske situation generelt, er det forventningen, at der vil blive fremsat forventning om et besparelsespotentiale i den kommende Plan for
sygehuse og speciallægepraksis. Således forventes Planen for sygehuse og speciallægepraksis
ikke blot at adressere strukturelementer, men også at knytte konkrete besparelser til elementerne.
I lyset af ovenstående, er der udarbejdet nedenstående procesbeskrivelsen for den kommende
Plan for sygehuse og speciallægepraksis.

2. Rammer for Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Der er en række nationale og regional elementer, som er med til at definere rammerne for sundhedsområdet og den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Nogle er faste rammer, som klart definerer krav til sygehus- og speciallægepraksisaktiviteten. Andre er tendenser,
som ikke er direkte rammesættende, men som regionen må forholde sig til, når plangrundlaget
for de kommende år beskrives.
Nyt Aalborg Universitetshospital står klar i 2020, og den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal således medvirke til at sikre de rette udviklingsspor frem mod den struktur,
der vil være gældende fra 2020. Fra 2020 vil sygehusstrukturen i Region Nordjylland således i
endnu højere grad end i dag, være bygget op omkring og med udgangspunkt i et stærkt Universitetshospital. Det har betydning for den sygehusstruktur, der skal gælde efter 2020, men har
også betydning inden 2020. Således skal der i perioden frem til 2020 ske de nødvendige tilpasninger af aktiviteten ud fra de forudsætninger, der allerede nu er kendte. Der er eksempelvis
behovet for en betydelig omlægning fra stationær til ambulant behandling samt et betydeligt fokus på optimal udnyttelse af apparatur og fysik. På struktursiden, er det allerede nu forudsat at
AMA i Hobro kun skal fungere i den nuværende model indtil et Nyt Aalborg Universitetshospital
står klar.

120

Eftersom der er tale om betydelige aktivitets- og strukturmæssige tilpasningsbehov – både på
sygehusområdet og speciallægepraksisområdet - inden Nyt Aalborg Universitetshospital står
klar, er det således af afgørende betydning, at den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis sikrer den rette ”affyringsrampe” for den udvikling, der skal ske frem til 2020. Tidsrammen for den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis vil derfor være perioden
2015-2020. Planen rækker dermed ud over den nuværende valgperiode.

2.1. Nationale rammer og tendenser
Følgende nationale rammer og tendenser er gældende for Plan for sygehuse og speciallægepraksis:
 Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger, samt tendenserne for de kliniske specialer.
 Rammer for fremtidens akutte beredskab samt den faglige gennemgang af akutmodtagelserne.
 Overenskomst om speciallægehjælp.
 Kvalitet, herunder Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP).
 Lægelig uddannelse, herunder tendenserne i forhold til rekruttering af sundhedspersonale
Planlægningen af sundhedsvæsenet sker inden for rammerne af Sundhedsstyrelsens krav og
anbefalinger, herunder specialevejledningerne for de kliniske specialer. Med hjemmel i Sundhedslovens § 208 fastsætter Sundhedsstyrelsen således krav til regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, herunder til placeringen af disse på regionale og private sygehuse. Den nuværende fordeling af specialiserede funktioner er fastsat i Sundhedsstyrelsens specialeplan fra
2010.
I starten af 2014 igangsatte Sundhedsstyrelsen i samarbejde med regioner og faglige miljøer en
revision af gældende specialeplan. Der er blandt de involverede parter en bred forståelse af, at
’landkortet’ for den specialiserede del af det danske sundhedsvæsen generelt er tegnet med den
nuværende specialeplan, og at der ikke er behov for nye, store ændringer. Den nuværende specialeplan er således et godt fundament, og i den kommende revision af specialeplanen vil fokus
være på justeringer. Revisionen skal således sikre, at specialeplanen følger med udviklingen, og
at de eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nuværende plan bliver vurderet.
Den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis for Region Nordjylland skal agere
inden for rammerne af den gældende specialeplan og de justeringer, der eventuelt måtte komme
som følge af den igangværende revision.
I 2007 udgav Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger for det akutte beredskab”, som omfatter en
helt ny dagsorden for akutområdet. Der er i anbefalingerne fokus på specialisering og på at
skabe et kvalitetsløft af den akutte behandling, og anbefalingerne har givet anledning til en væsentlig omstrukturering af den akutte indsats i hele landet. Antallet af akutte modtagelser i Danmark er således reduceret fra 40 til 22 siden 2007. Også i Region Nordjylland er der sket ændringer, og akutte patienter modtages nu primært på akutmodtagelserne på Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy-Mors samt på Aalborg Universitetshospital.
Regionerne fik 7-10 år til at implementere de nye anbefalinger. I Region Nordjylland er akutstrukturen overordnet set tilpasset i forhold til de rammer, der udstikkes i anbefalingerne for det
akutte beredskab. På visse områder er Sundhedsstyrelsens anbefalinger dog endnu ikke im-
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plementeret. Disse resterende elementer skal implementeres i løbet af den kommende planlægningsperiode og Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal sikre, at der ikke er strukturelle
og aktivitetsmæssige benspænd for den proces.
I 2014 har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med Danske Regioner desuden udarbejdet en faglig gennemgang af akutmodtagelserne. I den faglige gennemgang gennemgås alle landets akutmodtagelser med udgangspunkt i de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsens fremsatte for området i 2007. Gennemgangen konkluderer at regionerne generelt er
kommet langt med implementeringen af den nye akutstruktur, men fremsætter også anbefalinger
for den resterende del af implementeringsprocessen. Disse anbefalinger er inkluderet i Økonomiaftalen mellem Regeringen og regionerne, hvoraf det fremgår at regionerne skal sikre implementeringen af anbefalingerne fra den faglige gennemgang. Den fremtidige planlægning i relation til de akutte patientforløb skal derfor ske koordineret med de anbefalinger, som regionen skal
leve op til på akutområdet.
Overenskomst om Speciallægehjælp udgør den overordnede ramme for aktiviteten i speciallægepraksis. Den nuværende overenskomst trådte i kraft 1. oktober 2011. Denne overenskomst
danner rammerne for de planlægningsmæssige tiltag, der involverer speciallægepraksis. Der
forhandles i øjeblikket en ny overenskomst for speciallægehjælp, som vil være gældende for
perioden 2015-2018. Inden Plan for sygehuse og speciallægepraksis er færdigbearbejdet, vil der
således foreligge en ny overenskomst for speciallægehjælp. Der skal ske en løbende tilpasning i
processen, således at eventuelle nye eller reviderede elementer i overenskomsten indarbejdes i
planen.
Kvaliteten på dagsorden. I de seneste år har der været et betydeligt fokus på kvalitet frem for
kvantitet – både på den nationale dagsorden og den regionale dagsorden. Kvalitet og sammenhængen mellem øget kvalitet og en samtidig omkostningsreduktion er emner, der præger den
sundhedspolitiske dagsorden og en udfordring der kræver nye styringsredskaber. Det gælder
både nationalt og regionalt, hvor der er igangsat flere initiativer, hvor fokus er på højere kvalitet,
mindre variation i behandlingen samt bedre økonomi. Den kommende Plan for sygehuse og
speciallægepraksis skal være med til at fastholde dette fokus på kvaliteten i patientforløbene.

2.2. Regionale rammer og tendenser
Følgende regionale rammer og tendenser er gældende for planlægningen:
 Strategi 2018
 Sundhedsaftalerne
 Nyt Aalborg Universitetshospital
 Budget 2015
I maj 2014 vedtog Regionsrådet Strategi 2018, som er en samlet strategi for Region Nordjyllands driftsområde. Den samlede strategi 2018 er rammesættende og retningsanvisende for
hele Region Nordjyllands driftsområde, og strategien tager udgangspunkt i Region Nordjyllands
mission er “Et godt liv for alle borgere i Region Nordjylland” samt visionen om ”Det sammenhængende Nordjylland”. På det grundlag er der opstillet strategiske mål for de tre driftsområder:
regional udvikling, specialsektoren og sundhedsområdet.
De strategiske mål på sundhedsområdet er formuleret med udgangspunkt i to inspirationskilder:
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Triple Aim (Region Nordjylland vil arbejde for parallelt at forbedre befolkningens sundhedstilstand, forbedre patienters oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet og reducere omkostninger pr. indbygger til sundhedsvæsenet)
Regionernes 6 fælles værdier på sundhedsområdet(1 (patientsikkerhed, effekt, rettidighed,
omkostningseffektivitet, patientfokus, lighed).

De tre strategiske mål for sundhedsområdet er således:
1. Sikre patientforløb
2. Effektive patientforløb
3. Patientforløb med mennesket i centrum
De tre strategiske mål er dog tæt forbundne og skal realiseres i sammenhæng med hinanden.
De kan derfor sammenfattes som følger:
”Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum”
Denne sammenfatning af de strategiske mål på sundhedsområdet er i udpræget grad rammesættende for den Plan for sygehuse og speciallægepraksis, der skal udarbejdes for Region
Nordjylland. Det er med andre ord dette mål, der skal sigtes efter, når vi tegner den fremadrettede struktur for sygehus- og speciallægepraksisområdet.
Sundhedsaftalerne er lovbestemte og udgør en fint netværk af aftaler mellem regionen og de
11 nordjyske kommuner. De lovbestemte sundhedsaftaler skal sikre koordinering og sammenhæng af indsatsen inden for sundhedsområdet med det formål, at sikre sammenhængende patientforløb der går på tværs af regioner og kommuner.
Den overordnede sundhedsaftale er en politisk aftale, der tager afsæt i konkrete målsætninger
for udviklingen af sundhedsområdet generelt samt for følgende obligatoriske indsatsområder:





Forebyggelse
Behandling og pleje
Genoptræning og rehabilitering
Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Arbejdet med at udvikle Sundhedsaftalen 2015 skal være afsluttet med udgangen af januar måned 2015, og den nye Sundhedsaftale dækker perioden 2015-2018.
Den kommende sundhedsaftale danner de aftalemæssige rammer for den tværsektorielle indsats for patientforløb, der går på tværs af regioner og kommuner. Den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis skal udarbejdes inden for disse rammer, hvad angår tværsektorielle
patientforløb. Samtidig er det vigtigt, at der – qua det procesmæssige sammenfald – sker en
dynamisk koordinering mellem de to planprocesser.
Nyt Aalborg Universitetshospital står klar i 2020, og her vil størstedelen af de nuværende
funktioner på Aalborg Universitetshospital blive samlet på én matrikel. Etablering af Nyt Aalborg
Universitetshospital har således stor driftsmæssig betydning for hospitalet, men også for den
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samlede strukturplanlægning i Region Nordjylland. Nyt Aalborg Universitetshospital bliver således et epicenter på sundhedsområdet i Region Nordjylland. Den kommende Plan for sygehuse
og speciallægepraksis skal udarbejdes inden for rammerne af de beslutninger, der er omfattet af
etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Heri ligger eksempelvis forudsætninger om en
væsentlig aktivitetsomlægning fra stationær til ambulant behandling samt forudsætninger om en
højere udnyttelsesgrad af ambulatoriefaciliteter.
Derudover skal Plan for sygehuse og speciallægepraksis sikre det rette strukturmæssige afsæt
for Nyt Aalborg Universitetshospital. Det er således i den kommende planproces, at der skal
tages stilling til eventuelle strukturmæssige tilpasninger i perioden 2015-2020 med henblik på at
skabe det bedst mulige samspil mellem Nyt Aalborg Universitetshospital og funktionerne på de
øvrige sygehuse og i speciallægepraksis.
I forbindelse med forberedelserne til Budget 2015 blev der i forbindelse med udvælgelse af prioriteringsforslag til den videre budgetproces taget beslutning om at alle strukturforslag flyttes fra
budgetdrøftelserne til Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Det blev i den forbindelse påpeget, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 kan indregnes en strukturbesparelse til
senere udmøntning, når Plan for sygehuse og speciallægepraksis foreligger. Eftersom budgettet for
2015 endnu ikke er vedtaget, er der på nuværende tidspunkt ikke klarhed over, hvorvidt der skal indregnes en strukturbesparelse i planen. Når budgettet er vedtaget i september 2014, er det klart om
planen ”fødes” med en strukturbesparelse. I så fald er det forventningen, at der bliver krav om kvartalseffekt i 2015.

3. Tematisering af Planen for sygehuse og speciallægepraksis
Udgangspunktet for den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis vil være patienterne og de patientforløb, som strukturen for sygehusene og speciallægepraksis skal understøtte. Strukturen skal således medvirke til at sikre det rette grundlag for at levere effektive og sikre
patientforløb med mennesket i centrum – uanset om de er forankret på sygehusene, i speciallægepraksis eller på tværs af disse og andre aktørerne på sundhedsområdet i Region Nordjylland.
Der skelnes i planarbejdet mellem forskellige typer af patientforløb, som beskrives nedenfor.
Akutte patientforløb: Patientforløb, der starter akut. Forløbet kan afsluttes med ambulant behandling eller stationær behandling.
Planlagte patientforløb – stationære og ambulante: Planlagte patientforløb, hvor fokus enten er
på udredning og diagnostik eller på behandling. Fokus er desuden på kræft og hjertepatienterne,
hvor der er fastlagte, planlagte pakkeforløb.
Varige og kroniske patientforløb: Patientforløb, der omfatter et længere forløb enten ambulant
eller stationært. Omfatter blandt andet kategorien af kroniske patienter samt ældre, medicinske
patienter.
Udredningsforløb: Patientforløb, hvor der er fokus på udredning og diagnostik.

124

Det skal understreges, at der kan ske mindre ændringer i kategoriseringen af patientforløbene,
herunder således også i opdelingen og sammensætningen af temagrupperne. Den endelige
kategorisering vil være klar inden 1. september.
Der etableres en temagruppe for hver patientkategori. Før temagrupperne opstartes, udarbejdes
der for hver temagruppe et kommissorium, der beskriver temagruppens arbejde. Kommissorierne indeholder desuden en konkret afgrænsning af temagruppernes arbejdsfelt.
Når temagruppernes arbejde er færdiggjort, igangsættes der en samlet strukturdrøftelse. Dette
skal ske med henblik på en samlet strukturdrøftelse på baggrund af temagruppernes input til
planprocessen. Dette skal ske i samlet proces, hvor styregruppen sammen med en repræsentant fra hver temagruppe og med input fra Advisory Board, drøfter temagruppernes input op
imod mulige strukturændringer, herunder forslagene fra det oprindelige budgetmateriale. Rammer og kriterier for denne proces vil være fastlagt i kommissorierne for temagruppernes arbejde.

4. Proces
Nedenfor er processen for udarbejdelsen af den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis beskrevet.
De politiske grupper vil allerede i forbindelse med budgetkonference i august 2014 få forelagt
det endelige forslag til procesbeskrivelse. I den forbindelse vil såvel proces som rammerne for
den kommende Plan for sygehuse og speciallægepraksis blive skitseret og efterfølgende drøftet
i grupperne. Hensigten er at give mulighed for en forventningsafstemning inden processen opstartes.
Derudover er det oplægget, at der initialt i processen tages kontakt til regionens væsentligste
samarbejdspartnere for at sikre dialog om såvel planproces som kardinalpunkter i forhold til indholdet i planen inden det konkrete arbejde med processen igangsættes.

4.1. Organisering af processen
Planlægningsprocessen organiseres efter projektmodellen, således at der etableres en styregruppe, som får overordnet ansvar for processen. Regionsdirektør Per Christiansen vil være
formand for styregruppen og den daglige projektledelse varetages af Sundhed – Plan og Kvalitet
(Planlægningskontoret).
Styregruppen foreslås sammensat således20:
 Styregruppeformand Per Christiansen
 Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen
 Vicedirektør Peter Larsen
 Planlægningschef Mikkel Grimmeshave, Sundhed – Plan og Kvalitet
 Afdelingschef Henrik Houmøller Sprøgel, Primær Sundhed
 Tre repræsentanter fra de somatiske sygehuse (henholdsvis direktør, sygeplejefaglig vicedirektør og lægefaglig vicedirektør)
 En repræsentant fra Psykiatriledelsen
 En repræsentant fra FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger)
20

Dette dokument er den oprindelige procesbeskrivelse. Sammensætning af styregruppen er siden ændret. Se bilag

2.
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Fire repræsentanter fra kommunerne i regionen (en fra hver klynge)
Formand for Patientinddragelsesudvalget
Tre repræsentanter fra MED-strukturen (udpeges fra Hovedudvalget)

Styregruppe

Rådgivningsforaer:
Advisory Board

Udvidet Direktion
Nye rådgivningsfora

Temagruppe: Akutte
patientforløb

Temagruppe:
Udredningsforløb

Temagruppe:
Planlagte
patientforløb

Temagruppe: Kroniske
og varige
patientforløb

Der udpeges et Advisory Board for planprocessen, som får til opgave at komme med input til
styregruppen, temagrupperne og det politiske niveau. Advisory board vil først blive inddraget,
når der foreligger et planudkast. Der er udarbejdet et særskilt kommissorium for Advisory Board
(se bilag 1).
Advisory Board vil blive sammensat af 4-6 medlemmer med relation til sundhedsområdet og
sundhedsplanlægning. Det er hensigten at Advisory Board skal bidrage med viden i forhold til
strukturplanlægningen i en regional og en national vinkel, viden fra patient og pårørende samt
viden om sundhedsøkonomiske vinkler i forhold til sygehus- og speciallægepraksisdrift. Advisory
Board skal fungere i forhold til både Plan for sygehuse og speciallægepraksis samt Psykiatriplan.
Disse aktører inviteres til at deltage i Advisory Board:
 Beth Lilja (Dansk Selskab for Patientsikkerhed)
 Christian Harsløf (KL)
 Frede Olsen (KB)
 Jakob Kjellberg (KORA)
 Bente Ourø Rørth (Nordsjællands Hospital)
 Per Jørgensen (Psykiatrien, Region Midtjylland)
Den endelige sammensætning af Advisory Board sker, når der er overblik over aktørernes mulighed for at deltage i Advisory Board.
Under styregruppen udpeges der fire temagrupper, som får til opgave at udarbejde konkrete
elementer af den samlede Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Det er hensigten at syge-
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husledelsesrepræsentanterne i styregruppen besætter formandsposterne i disse temagrupper,
eventuelt som del af delte formandskaber. Projektlederen sidder med i temagrupperne for at
sikre koordination mellem de forskellige temagrupper.
Kommunerne får mulighed for at udpege en repræsentant til alle temagrupper. Der ønskes en
repræsentant fra hver af de fire klynger.
Sammensætning af temagrupperne sker i henhold til den tematisering, der fastlægges for planen (se afsnit 3). Temagrupperne har mulighed for at nedsætte mindre, hurtigarbejdende undergrupper efter aftale med styregruppen.
Det vil også være i de konkrete temagrupper, at interne samarbejdsrelationer i relation til sundhedsvæsenet involveres. Her vil eksempelvis IT-sporet, sundhedsinnovation og forskningsmiljøet blive involveret i relation til de temagrupper, hvor der er snitflader.

4.2. Involvering af interne parter
Som det fremgår oven for, så vil temagrupperne blive sammensat af både interne og eksterne
repræsentanter. Herudover er der behov for en fast struktur, således at øvrige interne fora løbende holdes orienteret om planprocessens fremdrift samt det konkrete indhold i planen.
Derfor planlægges der en løbende involvering af Udvidet Direktion, som jævnligt vil drøfte status
for og elementer i planen.
I forlængelse af ændringerne i den kliniske organisering på sygehusene, har Administrationen i
en periode overvejet, hvordan en ny rådgivningsstruktur tegnes bedst muligt. Denne struktur
forventes at være på plads inden for kort tid. De nye rådgivningsforaer vil ligeledes blive involveret i løbet af processen.
På samme vis vil MED-systemet igennem hele planprocessen blive holdt orienteret.

4.3. Involvering af eksterne samarbejdspartnere
Oplægget er en bred proces, hvor alle relevante aktører og samarbejdspartnere involveres for at
sikre et solidt planlægningsmæssigt grundlag.
Allerede i starten af efteråret – og dermed parallelt med den politiske fase, hvor rammerne for
Plan for sygehuse og speciallægepraksis drøftes – planlægges der en indledende drøftelse med
kommunerne. Hensigten med denne tidlige involvering er, at drøfte rammerne for planprocessen
samt give kommunerne mulighed for at levere input til processen før det konkrete arbejde med
udarbejdelse af planen, herunder igangsættelse af temagrupper finder sted.
Det er derudover hensigten at invitere kommunerne, almen praksis samt Foreningen af Praktiserende Speciallæger med ind i temagruppernes arbejde. Herudover vil der løbende blive orienteret om planprocessen i Samarbejdsudvalget for almen praksis samt Samarbejdsudvalget for
Speciallægepraksis.
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Patienter og pårørende skal ligeledes inddrages i processen. Det er hensigten at de enkelte temagrupper afholder et møde med relevant patient- og pårørenderepræsentation fra temagruppens arbejde. Dette bør ske inden temagrupperne har deres delelement til planen klar.
Når der foreligger et høringsudkast, vil der på vanlig vis blive igangsat en høringsproces, hvor
alle relevante aktører vil få mulighed for at afgive input til udkastet. I den forbindelse vil Sundhedsstyrelsens faglige rådgivning ligeledes blive indhentet.

4.4. Politisk involvering i planprocessen
I tidligere planprocesser har den politiske proces været koncentreret om igangsætning og endelig vedtagelse af planen. Ofte er procesbeskrivelsen for planprocessen godkendt politisk, hvorefter der først har været politisk involvering i processen igen, når høringsudkast af planen var klar.
Derudover er planerne efter høringsperioden endeligt godkendt af Regionsrådet.
I den kommende planproces er der et ønske om at skabe en løbende politisk involvering gennem hele planprocessen. Denne involvering foreslås tematiseret omkring en række af overordnede og konkrete problemstillinger, som gør sig gældende i relation til strukturplanlægningen.
Det er hensigten at lade det politiske niveau drøfte disse problemstillinger løbende i processen,
således at politikerne er bedst muligt klædt på til at træffe de beslutninger, som en endelig plan
omfatter. Der lægges ikke op til en løbende politisk stillingtagen, men derimod en løbende drøftelse, som samlet set bidrager til en høj grad af politisk involvering af og indflydelse på de elementer, der er forbundet med planen.
Udvalg for Sundhed og Sammenhæng samt Udvalg for Kvalitet og Patientsikkerhed vil være
centrum for denne løbende involvering, men der foreslås også involvering af hele Regionsrådet i
forbindelse med de planlagte temadage.
Under de politiske temadrøftelser er det hensigten at patienter/pårørende og patientorganisationer med relation til temadrøftelserne skal deltage. Patientinddragelsesudvalget vil ligeledes blive
inviteret med til temadrøftelserne. Hensigten er således både at give politikerne mulighed for at
drøfte særlige emner i relation til strukturplanlægningen, men også give politikerne inspiration i
forhold til at skabe gode, smidige forløb, der passer til de patienter, der er på området.
Der planlægges to temadrøftelser for Regionsrådet om strukturplanlægningen. Den første temadag vil have fokus på de overordnede linjer i strukturplanlægningen, mens den anden temadag
vil have fokus på konkrete problemstillinger i relation til planudkastets indhold:




Overordnede problemstillinger: Rammerne for strukturplanlægningen – Hvilken virkelighed
gælder for Region Nordjylland, når vi taler specialisering, økonomi, rekruttering m.v.? Og
hvordan sikrer vi en struktur, hvor patienterne har let og lige adgang til samme sundhedstilbud, når vi samtidig ser en tendens til at sygehusbehandling bliver mere og mere specialiseret og at den brede intern medicinske aktivitet (som traditionelt er de mindre sygehuses hovedopgave) forvinder? Og endelig: Hvordan går strategi 2018 hånd i hånd med vores sygehusstruktur?
Konkrete problemstillinger: En drøftelse af de konkrete elementer og dilemmaer, der ligger i
planudkastet. Denne temadrøftelse er derfor planlagt i slutningen af januar, hvor der i henhold til planen foreligger overordnede linjer til planindhold fra temagrupperne.
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Første temadag afholdes den 26. november. Her er det planlagt at formiddagen kan bruges til
drøftelser i relation til Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Anden temadag afholdes den
28. januar.
Advisory Board vil deltage på den temadag, hvor de konkrete problemstillinger i relation til planen vil blive drøftet.

5. Tidsplan
Der er truffet politisk beslutning om, at planarbejdet skal fremskyndes, således at processen
opstartes i efteråret 2014. Inden for disse rammer, er der udarbejdet en tidsplan for processen.
De overordnede linjer i tidsplanen ses nedenfor.

3. kvartal 2014
Godkendelse af projektbeskrivelse

4. kvartal 2014

1. kvartal 2015

2. kvartal 2015

August

for

Plan for sygehuse og
speciallægepraksis
Etablering af projekt-

August

organisation
Skriveproces opstar-

September-oktober

tes (basisindhold)
Udpegning til tema-

August-september

grupper
Afklaring af rammer

September

og kommissorier for
temagruppernes
arbejde
Arbejdsproces

op-

Oktober-januar

startes og gennemføres i af temagrupperne
Temadrøftelse

på

26.november

politisk niveau
Strukturproces

op-

startes og gennemfø-

Januar –
Februar

res på baggrund af
temagruppernes
input
Temadrøftelse

på

28. januar

politisk niveau
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Politisk behandling af

Ultimo februar

høringsudkast
Høringsperiode

Marts – april

Indarbejdelse af hø-

April

ringssvar i endeligt
planudkast
1. behandling af Plan

Maj

for sygehuse og speciallægepraksis
Evt. 2. behandling af

Juni

Plan for sygehuse og
speciallægepraksis
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18. Bilag 2: Oversigt over sammensætning af grupper i relation til planarbejdet
Styregruppe:
 Regionsdirektør Per Christiansen (Indtil 01.12.2014). Derefter sundhedsfaglig direktør Jens
Winther Jensen
 Vicedirektør Peter Larsen
 Planlægningschef Mikkel Grimmeshave, Sundhed – Plan og Kvalitet. Indtil 31.12.2014.
 Henrik Houmøller Sprøgel, Primær Sundhed
 Jens Ole Skov, sygehusdirektør Aalborg Universitetshospital. Fra 01.01.2015 som Direktionens repræsentant i styregruppen.
 Kim Mikkelsen. Som repræsentant for Aalborg Universitetshospital fra 01.01.2015.
 Per Sabro Nielsen, cheflæge Sygehus Vendsyssel
 Lone Sandahl Løndal, sygeplejefaglig vicedirektør Sygehus Thy-Mors
 Vicedirektør Jan Mainz, Psykiatrien
 Ivan Bo Nielsen, praktiserende speciallæge og repræsentant fra FAPS (Foreningen af Praktiserende Speciallæger)
 Bente Graversen, Direktør for Sundhed og Kultur Aalborg Kommune (udpeget af kommunerne)
 Carsten Kaalbye, Sundheds- og Ældrechef Mariagerfjord Kommune (udpeget af kommunerne)
 Henrik Leth, Velfærdsdirektør Morsø Kommune (udpeget af kommunerne)
 Leif Serup, Direktør for Sundheds-, Ældre-, og handicapområdet Hjørring Kommune (udpeget af kommunerne)
 Jens Ibsen, Formand for Patientinddragelsesudvalget
 Søren Ramme Nielsen, TR Yngre Læger Aalborg Universitetshospital (udpeget af Hovedudvalget)
 Bente Yder, FTR Dansk Sygeplejeråd Sygehus Vendsyssel (udpeget af Hovedudvalget)
 Klavs Michael Jul Christensen, AMR Sygehus Thy-Mors (udpeget af Hovedudvalget)
 Specialkonsulent Malene Møller Nielsen, Planlægningskontor (sekretariat og projektledelse).
Advisory Board):
 Beth Lilja (Dansk Selskab for Patientsikkerhed)
 Christian Harsløf (KL)
 Frede Olsen (KB)
 Jakob Kjellberg (KORA)
 Bente Ourø Rørth (Nordsjællands Hospital)
 Per Jørgensen (Psykiatrien, Region Midtjylland)
Temagruppe om akutte patientforløb (Kursiv = afventer bekræftelse):
 Cheflæge Per Sabro Nielsen, Sygehus Vendsyssel (formand for temagruppen)
 Klinikchef Nils Lauge Johannesen, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital
 Viceklinikchef Pia Hæstrup, Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel
 Specialeansvarlig overlæge Niels Henrik Staalsen, Klinik Akut, Sygehus Thy-Mors
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Afdelingslæge Thomas Stilling-Vinther, repræsentant for YL i Lægeforeningen
Sygeplejechef Helen Kæstel, Aalborg Kommune
Praktiserende Speciallæge Ivan Bo Nielsen, repræsentant fra Foreningen af Praktiserende
Speciallæger
Praktiserende læge Kaj Bernth, repræsentant fra PLO Nordjylland
Johannes Hvidegaard, Ældresagen

Temagruppe om planlagte patientforløb:
 Planlægningschef Mikkel Grimmeshave, Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet
(formand for temagruppen)
 Klinikchef Per Gandrup, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, Aalborg Universitetshospital
 Viceklinikchef Elsebeth Yde Laursen, Klinik Kirurgi, Sygehus Thy-Mors
 Viceklinikchef Kirsten Vorre, Klinik Kvinde-Barn, Sygehus Vendsyssel
 Specialeansvarlig overlæge Svend Erik Østgaard, udpeget af Lægeforeningen
 Sekretariatsleder Dorte Alstrup Baden, Nord-Kap
 Ellen Margrethe Dybdahl, Morsø Kommune
 Ulla Ringgren Nielsen, Patientinddragelsesudvalget
Temagruppe om varige og kroniske patientforløb):
 Sygeplejefaglig vicedirektør Lone Sandahl Løndal (formand for temagruppen)
 Klinikchef Lene Birket-Smith, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital
 Ledende overlæge Svend Erik Stentebjerg, Klinik Medicin, Sygehus Thy-Mors
 Overlæge Marianne Metz Mørch, Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel
 Overlæge Marianne Hindsholm, repræsentant for FAS i Lægeforeningen
 Praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj, Nord-Kap
 Helle Rasmussen, Brønderslev Kommune
 Praktiserende speciallæge Henrik Sølvsteen, repræsentant fra Foreningen af Praktiserende
Speciallæger
 Carsten Møller Nielsen, Regionsældrerådet
 Henning Olsen, Diabetesforeningen
Temagruppe om udredningsforløb:
 Hospitalsdirektør Jens Ole Skov, udpeget fra styregruppen (formand for temagruppen)
 Viceklinikchef Elisabeth Birnbaum, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital
 Ledende overlæge Peter Hindersson, Klinisk Biokemisk Afsnit, Sygehus Vendsyssel
 Forløbschef Hansjörg Selter, Sygehus Thy-Mors
 Specialeansvarlig overlæge Frank Svendsen Jensen, Klinik Kirurgi og Kræftbehandling
 Overlæge Annette Schlemmer, udpeget af Lægeforeningen
 Praktiserende læge Morten Ohrt, Nord-Kap
 Bente Bach Poulsen, Vesthimmerlands Kommune
 Praktiserende speciallæge Merete Ipsen, repræsentant fra Foreningen af Praktiserende
Speciallæger
 Lone Olsen/Jørgen Nielsen, Kræftens Bekæmpelse
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19.

Bilag 3. Beskrivelse af økonomi

Det ligger som forudsætning for Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis, at der skal indhentes en permanent besparelse på 40 mio. kr. samt at denne besparelse skal indhentes med kvartårseffekt i 2015. Dette betyder, at der i 2015 skal indhentes en besparelse på 10 mio. kr.
Med de - i planen - anførte ændringer og tilpasninger, opnås der en samlet besparelse i 2015 på
10,05 mio. kr. Fra 2016 og i årene fremover opnås en besparelse på 45,74 mio. kr. Dermed er
forudsætningerne i budget 2015 indfriet.
Sygehus
Sygehus Vendsyssel
Aalborg Universitetshospital
Sygehus Thy-Mors
Aktivitetsmæssige justeringer
Total
”Buffer-pulje”
I alt ekskl. ”buffer-pulje”

2015
1,05 mio. kr.
7,1 mio. kr.
0,6 mio. kr.
1,3 mio. kr.
10,05 mio. kr.

2016 og årene fremover
4,75 mio. kr.
25,9 mio. kr.
4,59 mio. kr.
10,50 mio. kr.
45,74 mio. kr.
5 mio. kr.
40,74 mio. kr.

Der er vis usikkerhed forbundet med muligheden for at realisere den samlede besparelse med
helårseffekt, idet flere ændringer og tilpasninger kræver en vis implementeringstid, ligesom der
en vis usikkerhed forbundet muligheden for at indhente den fulde besparelse på bygningsdrift på
de matrikler, der fraflyttes/lukkes. Derfor foreslås en "buffer-pulje" til at imødegå de anførte usikkerheder. Såfremt puljen ikke udnyttes, vil den kunne indgå i de kommende års budgetlægning.
Sygehus Vendsyssel
 Der implementeres en ny profil for matriklen i Frederikshavn.
 De 13 intern medicinske senge i Frederikshavn flyttes til matriklen i Hjørring.
Strukturelement
Ny profil for matriklen i
Frederikshavn inkl. driftsbesparelse på flytning af
medicinske senge fra Frederikshavn til Hjørring*
Flytning af medicinske
senge fra Frederikshavn til
Hjørring

Total

2015
Økonomi

2016 og årene
fremover
0 mio. kr.
0,5 mio. kr.

-

Heraf bygningsdrift

-

0 mio. kr.

-

Heraf sygehusdrift

-

0,5 mio. kr.

-

0 mio. kr.

1,05 mio. kr.
0 mio. kr.
0,75 mio. kr.
0,3 mio. kr.

4,25 mio. kr.
0 mio. kr.
3,0 mio. kr.
1,25 mio. kr.

1,05 mio. kr.

4,75 mio. kr.

-

Heraf præhospital kørsel
Økonomi
- Heraf bygningsdrift
- Heraf sygehusdrift
- Heraf præhospital kørsel

*) For Frederikshavn er scenarium 3 indregnet, dvs. besparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen kan være større ved valg
af andre scenarier. Fra 2016 og årene er fremover kan det samlede besparelsespotentiale hæves ved at vælge andet
scenarie for Frederikshavn-matriklen (Her er 7-døgnsprofil indregnet). Der kan maksimalt indhentes 2,4 mio. kr. årligt.
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Aalborg Universitetshospital
 Sygehusmatriklen i Dronninglund lukkes. Funktionerne på matriklen henholdsvis lukkes og
flyttes til sygehusets øvrige matrikler.
 Sygehusets tre intensivsenge på matriklen i Hobro reduceres til to senge, og de to senge
flyttes til matriklen i Aalborg (Syd).
 Tilpasning af skadeklinikken i Farsø.
 Flytning af den ortopædkirurgiske aktivitet fra Nykøbing til Thisted.

Strukturelement
Lukning af Dronninglund.
Medicinske senge lukkes/flyttes. Øvrige funktioner
flyttes.

2015
Økonomi
-

Heraf bygningsdrift

2,1 mio. kr.

8,2 mio. kr.

-

Heraf sygehusdrift

3,4 mio. kr.

13,5 mio. kr.

Heraf præhospital
kørsel
Økonomi
- Heraf bygningsdrift
- Heraf sygehusdrift
- Heraf præhospital
kørsel
Økonomi
- Heraf bygningsdrift
- Heraf sygehusdrift
- Heraf præhospital
kørsel
Økonomi

0,5 mio. kr.

2,0 mio. kr.

0,3 mio. kr.
0 mio. kr.
0,3 mio. kr.
0 mio. kr.

1,3 mio. kr.
0 mio. kr.
1,3 mio. kr.
0 mio. kr.

?

?

?

?

-

Intensivsenge – flytning fra
Hobro til Aalborg samt lukning af en seng.

Ortopædkirurgisk aktivitet i
Nykøbing flyttes**

Opsigelse af lejemål (Smerteklinik samt Arbejdsmedicin/socialmedicin og høreklinik)***

-

Heraf bygningsdrift

0 mio. kr.

0 mio. kr.

-

Heraf sygehusdrift

0 mio. kr.

0 mio. kr.

Heraf præhospital
kørsel
Økonomi

0 mio. kr.

0 mio. kr.

0,9 mio. kr.

0,9 mio. kr.

-

Skadeklinikker Himmerland

Total

2016 og
årene fremover
5,9 mio. kr.
23,7 mio. kr.

-

Heraf bygningsdrift

0 mio. kr.

0 mio. kr.

-

Heraf sygehusdrift

0 mio. kr.

0 mio. kr.

-

Heraf præhospital
kørsel

0 mio. kr.

0 mio. kr.

7,1 mio. kr.

25,9 mio. kr.

**) Der er hverken i 2015 eller årene fremover indregnet en rationaliseringsgevinst ved flytning af ortopædkirurgiens
funktioner fra Nykøbing. Dette potentiale kan indhentes eller anvendes til øget aktivitet inden for ortopædkirurgien.
***) Der forventes indhentet en besparelse medio 2016 og frem til 2020 som følge af opsigelse af lejemål for Aalborg
Universitetshospital med virkning fra medio 2016. Der er tale om en midlertidig besparelse, idet rationaliseringsgevinster ved opsigelse af lejemål indgår i rationalisering i forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital. Den midlertidi-
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ge besparelse overføres til en omstillingspulje, der skal være med til at finansiere tiltag i relation til de aktivitetsmæssige tilpasninger inden for kirurgi og medicin.

Sygehus Thy-Mors
 Sygehusets funktioner samles på én matrikel – på matriklen i Thisted. Alle sygehusfunktioner i Nykøbing flyttes til Thisted, og der iværksættes de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger for at rumme aktiviteten i Thisted.
 Matriklen i Nykøbing ønskes anvendt til sundhedshus i et samarbejde med relevante aktører, herunder speciallægepraksis, almen praksis og Morsø Kommune.
 Coloncancerkirurgien flyttes fra Sygehus Thy-Mors til Aalborg Universitetshospital. Dette
sker med henblik på at sikre de påkrævede specialistkompetencer til at varetage funktionen
og ud fra hensigten om at påbegynde en samling af kræftkirurgien i Region Nordjylland på
færre matrikler.
 Sygehus Thy-Mors’s funktioner tilpasses i forhold til sygehuset profil, hvor akutmodtagelsen
samt planlagte udredning og behandling i sammenhæng hermed, er sygehusets hovedopgave. Forskellige muligheder afsøges i samarbejde med Aalborg Universitetshospital i relation til drift af øjenspecialet og øre-næse-hals-specialet. Denne analyse udarbejdes i høringsperioden og eventuelle ændringer som følge heraf, vil blive indarbejdet i det endelige
udkast af Plan for sygehuse og speciallægepraksis.
Strukturelement

2015

Sygehusfunktionerne i Økonomi
Nykøbing flyttes til
- Heraf bygningsdrift
Thisted.
- Heraf sygehusdrift
- Heraf præhospital kørsel
Coloncancerkirurgi
Økonomi
flyttes til Aalborg Uni- Heraf bygningsdrift
versitetshospital
- Heraf sygehusdrift
-

Heraf præhospital kørsel

Total

0,6 mio. kr.
0 mio. kr.
0,6 mio. kr.
0 mio. kr.
0 mio. kr.

2016 og årene
fremover
4,64 mio. kr.
2,15 mio. kr.
2,5 mio. kr.
0 mio. kr.
-0,05 mio. kr.

0 mio. kr.

0 mio. kr.

0 mio. kr.

0 mio. kr.

0 mio. kr.

-0,05 mio. kr.

0,6 mio. kr.

4,59 mio. kr.

Aktivitetsrelaterede elementer
 Der indhentes en besparelse på 10,5 mio. kr. ved omlægninger på det kirurgiske område
samt ved indførelse af sygehusvisitationer inkl. subakut-booking-mulighed. Alle sygehuse
forventes at bidrage hertil. I 2015 realiseres der en besparelse ved at lukke 17 kirurgiske
(samlet for kirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi) senge. Derefter følger initiativerne på det
medicinske område.
Strukturelement
Gennemgang af det medicinske område og det kirurgiske
område.

2015
Økonomi

1,1 mio. kr.

2016 og årene
fremover
10,5 mio. kr.

135

Kirurgi: Øget dagkirurgi samt
fokus på stationære forløb.
Medicin: Sygehusvisitation
samt fokus på daghospital
Total

1,1 mio. kr.

10,5 mio. kr.
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20. Bilag 4: Personale- og anlægsmæssige konsekvenser af foreslåede
strukturelle ændringer
De anførte strukturelle ændringer medfører personalemæssige konsekvenser, idet flere funktioner flytter fra en sygehusmatrikel til en anden. Der er nedenfor redegjort for de personalemæssige konsekvenser.
Herudover medfører de foreslåede strukturelle ændringer behov for anlægsmæssige tilpasninger. De anlægsmæssige tilpasninger er beskrevet i afsnit 21.2.

20.1

Personalemæssige konsekvenser af strukturforslag

Nedenfor er de personalemæssige konsekvenser beskrevet for de større strukturelle ændringer:
A. Lukning af sygehusmatriklen i Dronninglund
B. Samling af Sygehus Thy-Mors’s funktioner på matriklen i Thisted
C. Flytning af intern medicinske senge fra Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn til Sygehus
Vendsyssel i Hjørring
D. Flytning af intensivsenge fra Aalborg Universitetshospital, Hobro til Aalborg Universitetshospital, Aalborg (Matrikel Syd).
Afslutningsvist er Region Nordjyllands Politik for omstillingssituationer kort beskrevet.
A) Lukning af sygehusmatriklen i Dronninglund:
Sygehusmatriklen i Dronninglund foreslås lukket, hvilket betyder at funktionerne på matriklen
flyttes/lukkes. Der er i dag i alt 136 ansatte på sygehusmatriklen i Dronninglund, hvoraf 80 medarbejdere er bosiddende i Brønderslev Kommune. Fordelingen af ansatte på de enkelte funktioner kan ses i nedenstående oversigt.
Funktion

Antal ansatte

Antal ansatte bosat
i Brønderslev kommune

Billeddiagnostik
Klinisk biokemi
Medicinsk Ambulatorium
Medicinske læger tilknyttet
ambulatorium og sengeafsnit
Sengeafsnit A
Sengeafsnit B
Patientkøkken
Logistikafdeling
Rengøring
Værksted
Fertilitetsklinik
I alt

6
6
3
10

5
4
2
0

36
36
1
6
21
7
14
146

18
18
1
5
14
6
7
80
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Udover ovenstående funktioner, er der ligeledes en håndkirurgisk funktion på matriklen. Lægerne, der betjener denne funktion, er ansat ved Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital og
har udetjeneste ved funktionen. Herudover er der cirka 5 sygeplejersker og 2 sekretærer tilknyttet funktionen. Disse har funktion i Dronninglund.
Herudover er der 7 ansatte i Terapien, 4 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter. Ingen er på fuld
tid. De møder ind der på alle arbejdsdage og tager hjem derfra. De bliver ikke sendt frem og
tilbage under normale omstændigheder.
Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi leverer derudover anæstesi til de funktioner på matriklen,
der har behov herfor, primært den håndkirurgiske funktion. Derudover dækker de hjertestopfunktionen/inturbering, hvilket sker i en sygeplejerskevagt fra vagtværelse med døgndækning
alle ugens dage. Funktionerne dækkes af forskellige medarbejdere, hvorfor det ikke er muligt at
angive, hvor mange, der er ansat i Brønderslev Kommune.
I nedenstående oversigt redegøres for, hvorledes funktionerne foreslås fordelt, og hermed også
hvilke konsekvenser, der er for personalet.
Funktion

Antal
Ansatte

Foreslåede ændringer

Personalemæssige konsekvenser

Billeddiagnostik

6

Flyttes til Hobro

Klinisk biokemi

6

Flyttes til Aalborg

Medicinsk
Ambulatorium

10

Flyttes til Hobro eller Farsø

Medicinske
læger
Sengeafsnit A
Sengeafsnit B

10

Flytter med funktionerne

72

Neurorehabiliteringssenge
flyttes til samlet funktion.

Personalet kan flytte med
funktionen til Hobro.
Personalet kan flytte med
funktionen til Aalborg.
Personalet kan flytte med
funktionen til Farsø eller
Hobro
Personalet flytter med
funktionerne.
Personalet flytter med
funktionen.

16 intern medicinske senge for- Personalet kan flytte med
deles mellem Medicinerhuset i funktionen
til
AalAalborg og Sygehus Vendsyssel borg/Hjørring.
i Hjørring.

Patientkøkken
Logistikafdeling
Rengøring
Værksted
Fertilitetsklinik

1
6
21
7
14

I alt
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8 medicinske senge lukkes.
Funktion nedlægges
Funktion nedlægges
Funktion nedlægges
Funktion nedlægges
Flyttes til Hobro

Omplacering/afskedigelse
Omplacering/afskedigelse
Omplacering/afskedigelse
Omplacering/afskedigelse
Omplacering/afskedigelse
Personalet kan flytte med
funktionen til Hobro.
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Personalet ved den håndkirurgiske funktion kan flytte med funktionen til Frederikshavn, hvor
funktionen foreslås flyttet til.
Personalet ved Terapien kan ligeledes flytte med funktionerne. Det vurderes at 4,5 af de fem
fuldtidsstillinger skal flytte med neurorehabiliteringssengene, men dens resterende halve fuldtidsstilling er knyttet til de intern medicinske senge og disse ressourcer skal omfordeles.
Personalet ved anæstesifunktionen betjener matriklen i Dronninglund som en del af deres øvrige
ansættelse. Der sker tilpasninger i henhold her til.
B) Samling af Sygehus Thy-Mors’s aktiviteter på matriklen i Thisted:
Personalet, der betjener funktionerne på Sygehus Thy-Mors i Nykøbing er alle ansat på Sygehus Thy-Mors i Thisted med udetjeneste på matriklen i Nykøbing. I og med at funktionerne hovedsagligt dækkes af forskellige medarbejdere, er det ikke muligt at angive, hvor stor en andel af
medarbejderne, der er bosiddende i Morsø Kommune.
Nedenfor er angivet, hvorledes de enkelte funktioner på matriklen i Nykøbing er bemandet:
 Klinik Diagnostik sender tre dage ugentligt (43 uger/år) en medarbejder til Nykøbing for at
varetage arbejdsopgaver i prøvetagningsambulatoriet. Arbejdsopgaven i Nykøbing varetages af forskellige medarbejdere, hvorfor det ikke er muligt at oplyse om eventuel bopæl i
Morsø kommune.
 Klinik Diagnostik sender tre dage ugentligt (40 uger/år) to medarbejdere til Nykøbing for at
varetage arbejdsopgaver i den billeddiagnostiske funktion. Arbejdsopgaverne i Nykøbing varetages af forskellige medarbejdere, hvorfor det ikke er muligt at oplyse om eventuel bopæl i
Morsø kommune.
 Klinik Akut sender to dage ugentlig (40 uger/år) en læge (bor ikke i Nykøbing) og 3-5 sygeplejersker (40-50 uger/år) til funktioner på matriklen i Nykøbing. Bemandingen afhænger af
de konkrete arbejdsopgaver. En sygeplejerske arbejder fast på Nykøbing (og er bosat i
Morsø kommune), mens de øvrige sygeplejerskefunktioner varetages af forskellige medarbejdere, hvorfor det ikke er muligt at oplyse om eventuel bopæl i Morsø kommune.
 Teknisk afdeling har en havemand ansat på fuldtid i Nykøbing (bor ikke i Morsø kommune).
Herudover sender Teknisk afdeling fire dage ugentlig en tekniker til Nykøbing (bopæl i
Morsø kommune) og to dage ugentligt en elektromekaniker til Nykøbing (bopæl i Morsø
kommune).
 Serviceafdelingen har fire medarbejdere i Nykøbing fem dage ugentlig (har bopæl i Morsø
kommune).
 Klinik Kirurgi sender fem dage ugentlig 2,5 læge til Nykøbing (bor ikke i Morsø kommune).
Herudover sendes der fem dage ugentlig syv sygeplejersker til Nykøbing og 2 dage ugentlig
14 sygeplejersker til Nykøbing. Arbejdsopgaven varetages af forskellige sygeplejersker,
hvorfor det ikke er muligt at oplyse om eventuel bopæl i Morsø kommune. Klinikken sender
ligeledes fem dage ugentlig fire sekretærer til Nykøbing, hvoraf to har bopæl i Morsø kommune.
Samtlige oven for beskrevne funktioner vil blive påvirket af flytningen af sygehusfunktionerne i
Nykøbing til Thisted. Det forudsættes at personalet kan flytte med funktionerne til Thisted.
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C) Flytning af intern medicinske senge fra Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn til Sygehus
Vendsyssel i Hjørring:
De intern medicinske senge i Frederikshavn foreslås flyttet til Hjørring. De intern medicinske
senge er en del af et samlet medicinsk sengeafsnit i Frederikshavn. I dette sengeafsnit er også
sygehusets neurorehabiliteringssenge placeret, men disse senge flyttes ikke. Der er 26 senge
på afsnittet i Frederikshavn, hvoraf de 13 senge er intern medicinske.
Der er to læger tilknyttet sengeafsnittet. Begge disse stopper pr. 1. juni 2015.
Herudover er der i alt 32 ansatte tilknyttet sengeafsnittet til varetagelsen af plejefunktionerne.
Størstedelen af personalet (26 medarbejdere) er primært tilknyttet enten de intern medicinske
senge eller neurorehabiliteringssengene. En mindre del af personalet er delt mellem funktionerne (6 medarbejdere). Sidstnævnte dækker eksempelvis nattevagten.
15 af de 26 medarbejdere med primær tilknytning til en af funktionerne, er tilknyttet de intern
medicinske senge. Det er denne personalegruppe, der påvirkes af planerne om at flytte de intern
medicinske senge til Hjørring. Herudover påvirkes i en vis grad også de seks medarbejdere, der
er delt mellem funktionerne.
Omfordeling af personaleresurser vil ske i henhold til den vedtagne personalepolitik ”Politik for
omstillingssituationer.
D) Flytning af intensivsenge fra Hobro til Aalborg, herunder lukning af én intensivseng:
De tre intensivsenge på Aalborg Universitetshospital, Hobro foreslås flyttet til Aalborg Universitetshospital, Aalborg (matrikel Syd). Samtidig planlægges en reduktion i antallet, således at én
af intensivsengene lukkes.
Det understreges, at det anæstesiologiske døgnberedskab for så vidt angår anæstesisygeplejersker i tilstedeværelsesvagt i Hobro fastholdes, ligesom der fortsat vil være adækvat lægefagligt fremmøde til varetagelse af den kirurgiske dagfunktion, samt til at bistå det medicinske område i Hobro ved øvrige assistancer i dagtid. Betjeningen af Hobro med lægefaglig anæstesiologisk rådgivning og kompetence i vagttid vil blive varetaget fra Aalborg, hvorfra det også vil være
muligt at gøre fremmøde i Hobro. Sidstnævnte forventes nødvendigt i et forholdsvis begrænset
omfang. Endvidere opretholdes en opvågningsfunktion, som matcher den kirurgi, der foretages
på matriklen.
Intensivafsnittet i Hobro rummer de tre intensivsenge samt opvågningsfunktion til anæstesiafsnittet. Afsnittet er bemandet med 25 plejepersonaler (fordelt på 22,5 fuldtidsstillinger) og tre
læger.
Ved flytning af de to intensivsenge til Aalborg Universitetshospital (Matrikel Syd) flyttes cirka 14
normeringer (plejepersonale) til Aalborg. Opvågningsfunktionen vil afhængigt af det kirurgiske
setup kræve, at 2-3 fuldtidsstillinger af de 22,5 fuldtidsstillinger (plejepersonale) forbliver i Hobro.
Det skal sikres, at indlagte patienter i Hobro, som måtte få behov for intensivbehandling, smidigt
og uden forsinkelse kan flyttes til Aalborg. Dette understøttes ved oprettelse af en yderligere
anæstesisygeplejerskefunktion, som i tidsrummet ca. 14.30-21.00 på hverdage og ca. 8.00-
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21.00 i weekender (vil afhænge af den konkrete aktivitet) kan varetage bl.a. patienttransporter
fra Hobro. Der forventes en begrænset aktivitet, idet det akutte setup i Hobro i forvejen selekterer i patientkategorier, som indlægges akut i Hobro. Dog bør der være en anæstesisygeplejerske
i tilstedeværelse på matriklen, hvorved sikres et beredskab for kompetent ledsagelse ved de
patienttransporter, som specifikt fordrer anæstesiledsagelse.
Region Nordjyllands politikker for ansættelse, afskedigelse m.v.:
I forhold til rettighederne for medarbejdere der bliver berørt af lukning og flytning af afsnit på de
forskellige geografiske placering i Region Nordjylland er der en politik for omstillingssituationer.
Medarbejdere som berøres af flytninger, hvor en afdeling/afsnit flyttes til anden lokation har krav
på en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt den konkrete ændring er en ændring der skal
varsles med den enkeltes opsigelsesvarsel. Varslet kan være 1-6 måneder i henhold til funktionærloven. Der kan være særlige tilfælde som gør, at enkelte medarbejdere har ret til længere
varsel.
I det tilfælde at et afsnit påtænkes lukket vil medarbejderne have mulighed for at blive indmeldt
til omplacering, hvorved det undersøges om der findes beskæftigelse til den enkelte medarbejder andetsteds i regionen. En sådan proces vil være sammenlignelig med processen omkring
sammenlægning af Sygehus Himmerland med Aalborg Universitetshospital.
Der henvises i øvrigt til politik for omstillingssituationer. Der pågår for nuværende en revidering
af administrationsgrundlag og drejebog for sådanne processer.

20.2

Anlægsmæssige konsekvenser

I nærværende afsnit er de anlægsmæssige konsekvenser som følge af ændringerne i høringsudkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis beskrevet.
Nedenstående er et supplement til bilag 7, hvori sygehusenes input til de strukturelle elementer i
planen, herunder i flere tilfælde en umiddelbar vurdering af de anlægsmæssige konsekvenser
indgår.
Det har ikke været muligt at angive præcise vurderinger af alle elementer.
Sygehus
Sygehus Thy-Mors

Strukturelement

Anlægsudgifter

Flytning af funktioner fra 12,4 mio. kr.
matriklen i Nykøbing til
matriklen i Thisted
Aalborg
Flytning af Billeddiagnostik 1,2 – 1,4 mio. kr.
Universitetshospital fra matriklen i Dronninglund til matrikler i Aalborg
og Hobro

Bemærkning
Se omtale nedenfor
oversigten.
Hospitalet har oprindeligt peget på en
placering af den samlede billeddiagnostiske funktion i Hobro.
Der ønskes nu en
deling, således at
dele af funktionen
placeres i Aalborg og
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Flytning af Fertilitetsklinik- 3,7 – 5,3 mio. kr.
ken fra Dronninglund til
Hobro

Sygehus
Vendsyssel

Ny profil for sygehusma- 1,5 mio. kr.
triklen i Frederikshavn.
Udvidelse af skopifunktion
i Frederikshavn

den resterende del
placeres i Hobro.
Vurderingen er at en
eventuel placering i
Aalborg
(Aalborg
Nord) ligeledes vil
medføre
betydelige
anlægsudgifter – dog
lidt lavere end ved en
placering i Hobro.
Etablering af en ekstra skopistue.

Samlingen af Sygehus Thy-Mors’s aktiviteter på matriklen i Thisted er af sygehusledelsen anslået at ville medføre anlægsudgifter på 12,4 mio. kr. Der mulighed for at finansiere visse eller
hele dele af disse anlægsudgifter via de anlægsmidler, der er afsat til renoveringsplanen for sygehusmatriklen i Thisted. Det er Administrationens vurdering, at der bør ske en omprioritering af
de planlagte renoveringer, således at midlerne i renoveringsplanen bidrager til finansiering af de
anlægsmæssige tilpasninger, der er forbundet med samlingen af sygehusets aktiviteter i Thisted.
Alternativt eller sideløbende hermed vil det være hensigtsmæssigt at analysere mulighederne for
at skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende operationsfaciliteter, eksempelvis ved at udvide
operationstiden frem til kl. 18 for planlagte operationer.
Med en omprioritering af aktiviteterne inden for renoveringsplanen samt omlægning af arbejdstilrettelæggelsen, så eksisterende lokaler udnyttes mere hensigtsmæssigt, er det Administrationens vurdering, at der behovet for tilførsel af ekstra anlægsmidler på Sygehus Thy-Mors kan
reduceres.
Samlet set vurderes de strukturelle ændringer som følge af de – i høringsudkastet foreslåede
planer - at medføre anlægsudgifter på 18,8 – 20,6 mio. kr.
Det er vurderingen, at nedenstående strukturelle og aktivitetsmæssige ændringer ikke medfører
anlægsudgifter:
 Sygehus Thy-Mors: Flytning af coloncancerkirurgien til Aalborg Universitetshospital.
 Sygehus Vendsyssel: Flytning af de intern medicinske senge fra matriklen i Frederikshavn til
matriklen i Hjørring.
 Aalborg Universitetshospital: Flytning af intensivsenge fra matriklen i Hobro til matriklen i
Aalborg (Syd),
 Aalborg Universitetshospital: Flytning af de intern medicinske senge fra matriklen i Dronninglund til Aalborg Universitetshospital (Syd) og Sygehus Vendsyssel.
 Aalborg Universitetshospital: Flytning af medicinsk ambulatorium fra matriklen i Dronninglund til enten matriklen i Farsø eller matriklen i Hobro.
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Aalborg Universitetshospital: Flytning af Billeddiagnostik fra matriklen i Dronninglund til matriklen i Hobro.
Aalborg Universitetshospital: Flytning af håndkirurgi fra matriklen i Dronninglund til Sygehus
Vendsyssel i Frederikshavn.

For ovenstående ændringer og tilpasninger, kan der dog være en mindre udgift forbundet med
den praktiske håndtering af flytningen af funktionerne. Denne udgift vurderes dog at være begrænset.
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21. Bilag 5: Oversigt over specialer
fordelt på sygehusmatrikler
Nedenfor ses en overordnet oversigt over specialer fordelt på sygehusenheder og matrikler. Det
er angivet, på hvilket niveau specialet varetages (hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau
eller højtspecialiseret niveau).
Forklaring til nedenstående oversigt:
 I den øverste række er alle sygehusmatrikler anført.
 I kolonnen længst til venstre, er alle specialer anført.
 I de efterfølgende kolonner er det markeret, såfremt specialet findes på den pågældende
matrikel.
 Der skelnes i oversigten mellem funktionsniveauer: X, XX og XXX.
 X = Specialet varetages på hovedfunktionsniveau
 XX = Specialet varetages på regionsfunktionsniveau
 XXX = Specialet varetages på højtspecialiseret niveau.
 I oversigten er der visse steder anført UF, som er en forkortelse for udefunktion. Specialet
varetages her på den anført matrikel, men specialet/funktionen drives af en anden sygehusenhed. Det gælder eksempelvis karkirurgi på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn.
 I oversigten er der visse steder anført OBS, hvilket betyder, at der ikke er funktioner inden
for det pågældende speciale på dette niveau. Eksempelvis er ingen funktioner inden for
hverken karkirurgi eller thoraxkirurgi defineret som hovedfunktioner.
 Generelt for opgørelsen af alle specialer gælder, at der er tale om en opgørelse alene over
hvor specialerne er repræsenteret ved konkret behandling på et givent specialiseringsniveau. Således fremgår ortopædkirurgi Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel, selvom
specialet overordnet er organiseret under Aalborg Universitetshospital.
 For de intern medicinske specialer (IM) gælder, at flere af disse er repræsenteret på hovedfunktionsniveau, men at dette sker organiseret i et bredt medicinsk afsnit med speciallæger i
intern medicin, og ikke på et dedikeret afsnit til specialet.
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Fordeling af specialer og specialiseringsniveau i Region Nordjylland
Speciale

Aalborg UH

Aalborg UH

Aalborg UH

Sygehus

Sygehus

Sygehus

Sygehus

Dronninglund

Hobro

Farsø

Vendsyssel

Vendsyssel

Thy-Mors

Thy-Mors

Hjørring

Frederikshavn

Thisted

Nykøbing

X

X

X

X

Anæstesiologi

X

XX

Arbejdsmedicin

X

XX

Dermato-venerologi

Specialet er udelukkende varetaget i speciallægepraksis og via samarbejde med Århus Universitetshospital

Diagnostisk Radiologi

X

XX

XXX

X

Gynækologi-Obstetrik

X

XX

XXX

X

Hæmatologi

X

XX

IM

(dækker

intern

XXX

Aalborg UH

flere

X

X

X

X
XX

X

XX

X

UF
X

X

XX

X

XX

X

X

XX

X

X

XX

X

X

XX

X

X

X

X

medicinske

specialer)
IM Endokrinologi

X

XX

XXX

X

IM

X

XX

XXX

X

IM Infektionsmedicin

X

XX

XXX

IM Kardiologi

X

XX

XXX

IM Lungesygdomme

X

XX

XXX

IM Geriatri

X

OBS

OBS

IM Reumatologi

X

XX

IM Nefrologi

X

XX

Karkirurgi

OBS

XX

Kirurgi

X

XX

XXX

XX

XXX

Gastroenterologi

og Hepatologi
X
X
OBS

OBS

X

OBS

X

XX

OBS

OBS

OBS

XXX
OBS

OBS

XX

X

UF

X

XX

X

X

X

X

XX

X

(UF)
Kæbe-,

Tand-

og

XX

X

X

Mundkirurgi
Klinisk

Fysiologi

og

X

XX

Klinisk Immunologi

X

XX

XXX

Klinisk Biokemi

X

XX

XXX

nuklearmedicin
X

X

Klinisk Genetik
145

Fordeling af specialer og specialiseringsniveau i Region Nordjylland
Speciale

Aalborg UH

Aalborg UH

Aalborg UH

Aalborg UH

Sygehus

Sygehus Vendsys-

Sygehus

Sygehus

Dronninglund

Hobro

Farsø

Vendsyssel

sel

Thy-Mors

Thy-Mors

Hjørring

Frederikshavn

Thisted

Nykøbing

X*

X

X

Klinisk Mikrobiologi

X

XX

XXX

Klinisk Farmakologi

X

XX

Neurologi

X

XX

XXX

Neurokirurgi

OBS

OBS

XXX

Klinisk Onkologi

X

XX

XXX

Oftamologi

X

XX

Oto-, Rhino-,

X

XX

XXX

Ortopædisk kirurgi

X

XX

XXX

Patologisk

X

XX

XXX

X

Plastikkirurgi

X

XX

Pædiatri

X

XX

XXX

X

Thoraxkirurgi

X

XX

XXX

Urologi

X

XX

XXX

Fagområde:

X

XX

X

X

XX

XX*

X
X

Laryngologi
X

XX

X

XX

X

XX

XXX

X

XX

X

X**

X

X

anatomi og cytologi
XX
XX

UF
X

X

X

Akutmedicin
X = Hovedfunktion

XX = Regionsfunktion

XXX= Højt specialiseret niveau

UF = Udefunktion
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22. Bilag 6: Gennemgang af speciallægepraksisspecialer
Dette bilag vil gennemgå de enkelte praksisspecialer. Der vil være en beskrivelse af eventuelle
særaftaler der er indenfor specialet, samt en præsentation af hvilke ydere indenfor det pågældende speciale der er i regionen, samt en sammenligning af antal borgere pr. ydernummer set i
forhold til de andre regioner.
Herefter vil der være en gennemgang af aktiviteten indenfor specialet; med det menes antal
ydelser og antal patienter der er set af speciallæge med ydernummer i Region Nordjylland.
Patienter har frit valg til at søge speciallægehjælp hos den yder de ønsker uanset hvilken region
yderen har praksis. Derfor vil der være en gennemgang af borgerne i Region Nordjyllands forbrug af ydelser indenfor specialet. i. Dette vil give et overblik over, hvor stor en del af borgerne
der evt. søger speciallægehjælp i en anden region.
I dette bilag er der i flere tilfælde beregnet gennemsnit pr. ydernummer. Disse gennemsnit er
beregnet pr. aktivt ydernummer. Der er således ikke taget højde for, at der indenfor visse specialer er ledige.
Ydernumre, da målet med tabellerne netop er at vise de tilbud der er mulige for borgene at søge
på nuværende tidspunkt.. Beregningerne tager endvidere udgangspunkt i antallet af ydernumre
uanset ydertypen. Deltidsydernumre vægtes således lige så højt som fuldtidsydernumre, dog er
overlægeydernumre ikke medregnet. Disse beregningsforudsætninger kan særligt for specialer
med få ydernumre have en relativt stor betydning for de beregnede gennemsnit, som derfor bør
tolkes med en vis forsigtighed. Når denne form for beregning er valgt skyldes det, at tabellerne
på trods af dette giver et billede af det antal tilbud der findes pr. borger i de enkelte regioner. Der
vil være forklaring til de enkelte specialer som forklarer eventuelle særlige tendenser indenfor
det givne speciale.
Der er taget udgangspunkt i antal aktive ydernumre, idet gennemsnittene dermed beregnes ud
fra de aktuelle og reelt tilstedeværende tilbud indenfor de enkelte specialer.
I forhold til gennemganen af tal vedrørende antal borgere pr. aktivt ydernummer indenfor de enkelte specialer, er det meget væsentlig at bemærke, at de enkelte regioner (og amterne før
dem), traditionelt set har valgt at indrette sig forskellig i forhold til arbejdsdeling mellem sygehus
og speciallægepraksis. Bortset fra specialerne øjenlægehjælp, ørelægehjælp og dermatologi,
foretages de ydelser der laves i speciallægepraksis også i sygehusregi. De enkelte regioner har
valgt forskellige modeller omkring hvor meget aktivitet der skal ligge i speciallægepraksis og
hvor meget der skal lige i sygehusregi. Denne forskel er også meget udtalt de enkelte specialer
imellem. I nogle regioner kan der således være en stor del af behandlingen indenfor et givent
speciale der laves i speciallægepraksis, mens de samme behandlinger i andre regioner klares i
sygehusregi.
Der vil således indenfor flere specialer kunne ses en stor forskel på antal borgere pr. aktive ydere, ligesom der indenfor den enkelte region kan ses stor forskel mellem de enkelte praksisspecialer.
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Det bemærkes generelt vedrørende nedenstående talmateriale, at data vedrørende 2014 er
beregnet som en 12 måneders periode fra december 2013 til og med november 2014. Talmaterialet vil blive opdateret i den endelige plan, således at de reelle tal vedrørende 2014 indgår i
planen.

22.1

Søgning fra øvrige regioner

Der er i planens afsnit 7 givet en overordnet status for aktiviteten hos Region Nordjyllands praktiserende speciallæger samt det overordnede forbrug af speciallægeydelser, som regionens
borgere tegner sig for. Det er imidlertid et grundlæggende vilkår for speciallægepraksis, at borgerne har frit valg mellem alle praktiserende speciallæger indenfor et givet specialet. Dette indebærer, at en del af ydelserne hos nordjyske speciallæger forbruges af borgere fra øvrige regioner.
Nedenstående tabel 1 viser, at borgere fra øvrige regioner i perioden december 2013 til og med
november 2014 totalt set har forbrugt 2,4 % af det samlede volumen for leverede ydelser. Der er
specielt søgning fra øvrige regioner indenfor specialerne dermatologi, psykiatri, øjenlægehjælp
og ortopædkirurgi. Søgningen til speciallæge i anden region kan i høj grad forklares på baggrund af den geografiske placering af ydernumrene, og det vurderes ikke, at ovenstående har et
problematisk omfang.
Tabel 1: Leverede speciallægeydelser fordelt efter sikredes region ´
Patienter

Ydelser

2013 til og med november 2014
Sikredes tilhørsforhold

Anæstesi
Dermatologi-venerologi
Reumatologi
Gynækologi/obstetrik
Intern medicin
Kirurgi
Neuromedicin
Øjenlæge
Ortopædisk kirurgi
Øre-næse-halslæge
Psykiatri
Pædiatri
Børnepsykiatri
I alt

Alle regioner
5.618
31.986
232
5.847
2.550
5.277
916
61.429
10.605
53.011
2.427
4.659
478
154.299

Region Nordjylland
33.980
155.955
468
29.833
9.560
24.323
1.786
203.163
27.342
297.619
22.437
40.780
2.145
849.391

Procentandel af ydelser forbrugt
af borgere
fra
anden
region
Anden region
107
4.774
2
219
31
173
31
9.215
1.572
3.799
1.063
275
10
21.271

0,3
3,0
0,4
0,7
0,3
0,7
1,7
4,3
5,4
1,3
4,5
0,7
0,5
2,4
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Nordjyske borgere søger også mod speciallæger i de øvrige regioner. Omfanget af denne søgning vil fremgå af de følgende afsnit vedrørende de enkelte specialer.
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22.2

Oto-rhino-laryngologi (Ørelægehjælp)

Oto-rhino-laryngologi er øre-næse-hals-specialet.
Patienter kan henvende sig direkte til praktiserende øre-næse-hals-læge (ØNH-læge) uden henvisning fra egen læge.
Der er ud fra rekrutteringsmæssige hensyn i et af regionens yderområder indgået aftaler vedrørende allergivaccination og høreapparatbehandling.
Der er endvidere indgået en aftale om praksisophold for speciallæger i hoveduddannelsesforløb
med en ØNH-klinik i Aalborg. Aftalen sikrer grundlaget for, at der hvert år kan gennemføres to
halvårlige uddannelsesforløb i praksis.
Aktivitet
I Region Nordjylland er der i alt 14 aktive fuldtidsydernumre. Hertil kommer et ledigt ydernummer
med placering i Brovst. Fordelingen af ydernumrene i den nordjyske region fremgår på kortet
nedenfor.

Der er gennemsnitligt 41.524 borgere pr. aktivt fuldtidsydernummer i Region Nordjylland. Til
sammenligning er landsgennemsnittet 37.850 borgere, jf. nedenstående tabel.
Tabel 2: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region Nord- Region Midt- Region
Ho- Region
jylland
jylland
vedstaden
Sjælland

Region Syd- Landsgendanmark
nemsnit.

41.524

38.842

53.311

30.808

35.597

37.850

Der er på nuværende tidspunkt et ledigt fuldtidsydernummer indenfor specialet. Såfremt dette
ydernummer bliver besat, vil det gennemsnitlige antal borgere pr. ydernummer falde til 38.756.

Nedenstående tabel giver et overblik over den gennemsnitlige aktivitet pr. ydernummer i årene
2010-2014. Tabellen viser, at aktiviteten hos ØNH-lægerne er svingene fra år til år. Især be-
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mærkes et fald i både antal ydelser og antal patienter fra 2012 til 2013, hvorefter der igen er sket
en stigning i perioden 2013/12-2012/11.
Tabel 3: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010
Ydelser i alt
Antal patienter
Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks
Ydelser i gns. pr. ydernummer
Antal patienter i gns. pr. ydernummer

2011

2012

2013

2013/12
2014/11

-

299.90
5
55.939

313.61
5
57.639

298.65
7
55.624

289.39
8
52.015

301.418

100
100

105
103

100
99

96
93

101
95

21.422
3.996

22.401
4.117

21.333
3.973

20.671
3.715

21.530
3.787

53.011

De praktiserende ØNH-læger har i perioden december 2013 til og med november 2014 i alt leveret 301.418 ydelser, hvilket svarer til en gennemsnitlig aktivitet på 21.530 ydelser pr. ydernummer fordelt på gennemsnitligt 3.787 patienter.
I tabellen nedenfor følges de nordjyske borgeres forbrug af ØNH ydelser i perioden 2010 til
2013/12-2014/11. Borgerne kan frit vælge praktiserende ØNH-læge. Nogle borgere vil derfor
vælge at opsøge ØNH-læge udenfor Region Nordjylland. Dette mønster ses typisk hos borgere i
de nordjyske kommuner, der grænser umiddelbart op til Region Midtjylland. Derfor kan der ses
forskel på aktivitet og forbrug.
Tabel 4: Borgernes forbrug af ørelægeydelser:
2010
2011

2012

2013

2013/12
2014/11

-

Ydelser forbrugt af egne
borgere
Heraf forbrugt i Region
Nordjylland
Difference

302.284

315.393

302.242

293.146

306.243

296.142

309.309

295.171

286.015

297.619

6.142

6.084

7.071

7.131

8.624

Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region
Nordjylland
Difference

56.273

57.900

56.168

52.575

53.522

55.108

56.705

54.800

51.256

52.207

1.165

1.195

1.368

1.319

1.315

Tabellen viser, at niveauet i borgernes forbrug svarer til niveauet i speciallægernes aktivitet. Kun
en mindre andel af de nordjyske patienter søger ØNH-læge udenfor Region Nordjylland. Søgningen ud af regionen har været meget let stigende fra 2010-2012, hvorefter tallet er meget let
faldende.
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22.3

Oftalmologi (øjenlægehjælp)

Oftalmologi er øjenspecialet. Patienterne kan henvende sig direkte til praktiserende øjenlæge
uden henvisning fra egen læge.
Regionen har aftale med alle øjenlæger i regionen vedrørende øjenscreening af diabetespatienter.
Regionen har som følge af praksislukning af to klinikker i Vendsyssel indgået en aftale med i alt
7 øjenlæger, som skal sikre uændret aktivitetsniveau i Vendsyssel, indtil de ledige ydernumre i
området besættes. Denne aftale indeholder blandt andet en forøgelse af knækgrænsen samt
tilladelse til at ansætte assisterende speciallæge.
Regionen har af forskellige årsager en række særaftaler med enkelte øjenlæger, herunder såkaldte fastholdelsesaftaler samt rekrutteringsaftaler. Disse er:
 Aftale med 1 øjenlæge vedrørende tilladelse til ansættelse af assisterende speciallæge.
 Aftaler vedrørende flere diagnostiske undersøgelser, der benyttes i relation til nogle af de
store aldersrelaterede øjenlidelser. Konkret er der indgået aftale vedrørende nethindeundersøgelser og diagnosticering ved hjælp af OCT (optical coherence tomography) med
4 øjenlæger. Derudover er der med 1 øjenlæge indgået rekrutteringsaftale vedrørende
HRT (Heidelberg retina tomography), CCT (central corneal thickness) og eksternafoto.
De førstnævnte ydelser benyttes i forbindelse med kontrol og diagnostik ved grøn stær,
mens eksternafoto benyttes i tilfælde, hvor der er behov for fotodokumentation af forandringer i patientens øjenomgivelser.
 Region Nordjylland har i forbindelse med regionsdannelsen fra det tidligere Viborg Amt
overtaget én rammeaftale med særlige opsigelsesvilkår vedrørende behandling af grå
stær samt efterstær med YAG-laser. Denne aftale omfatter desuden øvrige særlige vilkår.
Der er endvidere indgået en aftale med øjenklinikken i Dronninglund, der sikrer grundlaget for at
der årligt kan gennemføres to årlige uddannelsesforløb i praksis.
Aktivitet
Region Nordjylland har primo 2015 14 aktive fuldtidsydernumre indenfor øjenspecialet.
Regionsrådet har ultimo 2014 godkendt oprettelsen af et nyt fuldtidsydernummer med beliggenhed i Brønderslev. Regionen har dermed 3 ledige fuldtidsydernumre. 2 i Brønderslev og 1 i Frederikshavn. Det er målet, at disse besættes i 2015.
Fordelingen af de enkelte øjenlæger fremgår af nedenstående kort.
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Pr. aktivt fuldtidsydernummer er der 41.524 borgere i Region Nordjylland, jf. nedenstående tabel. Dermed placerer regionen sig en anelse over landsgennemsnittet. Det er dog kendetegnende, at øjenlægedækningen er på stort set samme niveau i samtlige fem regioner.
Tabel 5: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region Nord- Region Midt- Region
Ho- Region
jylland
jylland
vedstaden
Sjælland

Region Syd- Landsgendanmark
nemsnit.

41.524

34.403

41.273

36.585

34.114

37.103

Såfremt det 3 ledige fuldtidsydernummer besættes vil der i Region Nordjylland være 34.169 borgere pr. aktivt ydernummer, hvilket vil placere regionen under landsgennemsnittet.
Aktiviteten på øjenlægeområdet har generelt været stigende i perioden, jf. nedenstående tabel.
Det aktive antal ydernumre er faldet i samme periode, men det viser sig også, at det gennemsnitlige antal ydelser pr. ydernummer er stigende.
Tabel 6: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010

2011

2012

2013

2013/12
2014/11

Ydelser i alt
Antal patienter

196.359
54.546

221.154
58.665

216.863
60.373

213.574
61.255

212.378
61.429

Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

100
100

113
108

110
111

109
112

108
113

13.822
3.667

13.554
3.773

14.238
4.084

15.170
4.388

Ydelser i gns. pr. ydernummer
12.272
Antal patienter i gns. pr. yder- 3.409
nummer

-
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Ovenstående tabel giver et billede af aktiviteten hos de nordjyske øjenlæger. De nordjyske borgere søger dog også i et vist omfang øjenlæge i de øvrige regioner, primært Region Midtjylland.
Nedenstående tabel viser de nordjyske borgeres samlede forbrug af øjenlægeydelser.
Tabel 7: Borgernes forbrug af øjenlægeydelser:
2010
2011

2012

2013

2013/12
2014/11

Ydelser forbrugt af egne borge- 195.445
re
Heraf forbrugt i Region Nordjyl- 189.195
land
Difference
6.250

219.133

215.336

212.994

211.980

212.439

208.284

205.088

203.163

6.694

7.052

7.906

8.817

Patienter, der har søgt behand- 54.200
ling
Heraf behandlet i Region Nord- 52.532
jylland
Difference
1.668

57.875

59.589

60.499

60.943

56.317

57.946

58.718

58.725

1.558

1.643

1.781

2.218

-
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22.4

Dermato-venerologi

I det nordjyske sygehusvæsen er der ingen dermatologisk afdeling. Dette indebærer, at der er
indgået en række aftaler med de praktiserende dermato-venerologer. De varetager blandt andet
opgaver i relation til behandling af kønssygdomme, og aktivitet i den sammenhæng friholdes fra
den såkaldte knækberegning. Patienter med seksuelt overførte sygdomme kan henvende sig til
praktiserende dermato-venerolog uden henvisning og modtage behandling anonymt.
Samtlige praktiserende dermatologer i Region Nordjylland er omfattet af følgende aftaler:
 Botulismetoksinbehandling af svær svedtendens i armhulen. Behandlingen kan iværksættes, såfremt der ikke kan opnås tilfredsstillende resultater ved anden lokalbehandling
eller iontoforese. Behandlingen består af injektioner i armhulen med et botulismetoksin
(botox).
 Lokalbehandling af eksem. Behandlingen dækker borgere med eksempelvis svær hårbundseksem, hårbundspsoriasis eller svær atopisk eksem, der ikke lader sig behandle af
patienten selv eller andre.
 Fotodynamisk terapi (PDT) anvendes til behandling af vorter samt forstadier til hudkræft.
Huden påføres creme med efterfølgende behandling med lys, hvorved cellerne dræbes.
 Dagslys-PDT. Samme type behandling som ovenstående, blot bruges almindelig dagslys
i stedet for kunstigt lys.
 Røde bade. Behandlingen anvendes i forbindelse med væskende og inficerede eksemer,
psoriasis samt andre hudsygdomme. Patienten bader i en kaliumpermanganatopløsning,
der har en rensende og kløestillende effekt.
Derudover er der indgået to aftaler med to klinikker vedrørende laserbehandling af visse hudsygdomme hhv. med og uden generel anæstesi. Der er desuden indgået aftale med én klinik
vedrørende dermatokirurgi.
Aktivitet
I Region Nordjylland er der i alt seks ydernumre i specialet dermato-venerologi. Den geografiske
fordeling fremgår af nedenstående kort. Ydernummeret i Frederikshavn er startet op i første
halvdel af 2012.
Det skal bemærkes at én klinik i Aalborg har i alt 3 speciallæger tilknyttet (samlet kapacitet på
3). Denne klinik varetager blandt andet undervisning af studerende på medicinstudiet på Aalborg
Universitet, hvorfor klinikken har tilladelse til at have ansat assisterende speciallæge.
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Tabel 8: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Landsgennemsnit.

96.890

62.979

80.274

64.824

91.391

45.027

Det fremgår af ovenstående tabel, at der umiddelbart er væsentligt flere borgere pr. ydernummer
i Region Nordjylland end landet som helhed. Det bemærkes i den sammenhæng, at der er tilknyttet i alt otte speciallæger til de seks fuldtidsydernumre. Såfremt der tages højde for dette
forhold, er der 72.668 borgere pr. speciallæge i Region Nordjylland.
Nedenstående tabel viser, at antal patienter der behandles i dermatologiske speciallægepraksis
siden 2010 har været faldende bortset fra en lille stigning i 2013. Cirka samme udvikling ses i
forhold til antal ydelser der er leveret.
Dette forhold kan formentlig forklares med, at flere ydere har ændret aktivitetsniveau efter den
nye dermatologiske praksis åbnede i 2012. Således kan det bemærkes, at flere ydere i 2010
havde et væsentlig højere aktivitetsniveau i 2010 i forhold til resten af undersøgelsens periode.
Tabel 9: Aktivitet total, pr. ydernummer og pr. kapacitet:
2010
2011
2012

2013

2013/12
2014/11

Ydelser i alt
Antal patienter

173.548
35.496

165.729
35.488

156.486
33.216

164.171
34.044

160.729
31.986

Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

100
100

95
100

90
94

95
96

93
90

Ydelser i gns. pr. ydernummer
Ydelser i gns. pr. kapacitet

34.710
24.793

33.146
23.676

26.081
19.561

27.362
20.521

26.788
20.091

7.098

5.536

5.674

5.331

Antal patienter i gns. pr. yder- 7.099

-
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nummer
Antal patienter i gns. pr. kapaci- 5.071
tet

5.070

4.152

4.256

3.998

Det fremgår af nedenstående tabel, at regionens egne dermatologer leverer størstedelen af de
ydelser, som regionens borgere forbruger.
Tabel 10: Borgernes forbrug af dermatologiydelser:
2010
2011

2012

2013

2013/12
2014/11

Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference

166.807
159.128
7.679

161.541
151.280
10.261

167.874
158.858
9.016

165.875
155.955
9.920

35.519
33.711

34.019
31.737

34.598
32.479

33.261
30.695

1.808

2.282

2.119

2.566

171.182
164.750
6.432

Patienter, der har søgt behandling
35.090
Heraf behandlet i Region Nordjyl- 33.641
land
Difference
1.449

-
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22.5

Psykiatri

I Region Nordjylland er der 7 fuldtidsydernumre i psykiatri. To af disse ydernumre fungerer som
delepraksis, med hver 2 kapaciteter tilknyttet; det vil sige, at der i alt er 9 psykiatriske speciallæger i speciallægepraksis.
Regionen har 3 ledige overlægeydernummer i specialet. Ydernumrene blev oprettet forbindelse
med forrige Plan for sygehuse og speciallægepraksis, som et redskab til at forbedre rekrutteringsmulighederne i sekundærsektoren. Ydernumrene har imidlertid aldrig været besat ej heller
søgt. Det anbefales jf. planens afsnit 7, at ydernummeret nedlægges.
Den geografiske fordeling af de praktiserende psykiatere er illustreret på nedenstående kort.

Umiddelbart viser tabel 11, at det gennemsnitlige antal borgere pr. ydernummer i Region Nordjylland er væsentligt over landsgennemsnittet. Det bemærkes i den anledning, at Region Nordjylland alene har aktive fuldtidsydernumre, hvorimod op mod 25 % af de psykiatriske ydernumre på
landsplan er deltidsydernumre med en overenskomstmæssigt begrænset aktivitet. Det erindres,
at opgørelsesmetoden ikke tager højde herfor, jf. afsnit 1 i dette bilag.
Tabel 11 Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden
83.049

53.311

26.607

Region
Sjælland
38.987

Region
Syddanmark

Landsgennemsnit.

70.830

41.776

Ud af de i alt syv psykiatriske fuldtidspraksisser er to som nævnt etableret som delepraksis. Der
er således 9 speciallæger tilknyttet de aktive ydernumre. Såfremt der tages højde for dette forhold ved ovenstående beregning, er der 64.593 borgere pr. psykiatrisk speciallæge.
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Som det ses i nedenstående tabel, har aktiviteten hos de praktiserende psykiatere igennem perioden 2010-2014 været meget kraftigt faldende, både hvad angår antallet af patienter, samt
antallet af ydelser. Faldet er meget udtalt.
Den kraftige ændring kan forklares med to forhold:
 Regionen har haft én speciallæge som stoppede med praksis medio 2013, som havde et
meget stort aktivitetsniveau, både hvad angår antal patienter og antal ydelser. Speciallægen
der overtaget denne praksis har ikke videreført dette meget høje aktivitetsniveau, hvilket giver udslag i tabellen
 Det store fald i antal ydelser skyldes i høj grad en ændring i afregningsmåden for ydelser
relateret til kørsel ved hjemmebesøg. Tidligere er der afregnet en række små ydelser afhængig af antal kilometer kørt, dette er lavet om til nu kun at afregne en ydelse. Der er altså
tale om en ren afregningsteknisk ændring, og faldet i antal ydelser repræsentere derved generelt ikke et fald i den reelle aktivitet i psykiatrispecialet.
Antallet af ydelser der er leveret i psykiatrisk speciallægepraksis indeholder altså en ikke uvæsentlig mængde ydelser forbundet med kørselstillæg og afstandsberegning. Derfor er der i nedenstående tabel vist tal for leveret ydelser med og uden kørsel/afstandsberegning. Kørsel og
afstandsberegning er ydelserne 10xx, 1101 og 9xxx.
Tabel 12: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010

2011

2012

2013

Ydelser i alt
42.489 37.576 32.022 26.274
Ydelser i alt (ekskl. kørsel og afstands- 30.987 25.574 27.287 22.667
beregning)
Antal patienter
3.466
3.161
3.195
2.805

2013/12 - 2014/11
23.500
20.952
2.427

Ydelser i alt, indeks
Ydelser i alt (ekskl. kørsel og afstandsberegning), indeks
Antal patienter, indeks

100
100

88
83

75
88

62
73

55
68

100

91

92

81

70

Ydelser i gns. pr. ydernummer
Ydelser (ekskl. kørsel og afstandsberegning) i gns. pr. ydernummer
Antal patienter i gns. pr. ydernummer

6.070
4.427

5.368
3.653

4.575
3.898

3.753
3.238

3.357
2.993

495

452

456

401

347

Aktiviteten hos de praktiserende psykiatere afspejler i høj grad antallet af speciallæger, idet der
ikke er tilknyttet andre faggrupper end speciallægen selv til behandlingen i speciallægepraksis.
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Nedenstående tabel 13 viser, hvor mange psykiatriske speciallægeydelser de nordjyske borgere
forbruger, samt i hvor høj grad denne speciallægehjælp hentes udenfor Region Nordjylland.
Ligesom tabel 12 på foregående side er der i nedenstående tabel vist tal for leveret ydelser med
og uden kørsel/afstandsberegning. Kørsel og afstandsberegning er ydelserne 10xx, 1101 og
9xxx.
Tabel 13: Borgernes forbrug af psykiatriydelser
2010
Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference

2011

2012

2013

2013/12 - 2014/11

49.686 44.816 42.146 29.444
40.595 35.745 30.014 24.947
9.091
9.071 12.132
4.497

26.200
22.437
3.763

Ydelser (ekskl. kørsel og afstandsbe- 33.608 28.608 30.331 25.281
regning) forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
29.093 23.743 25.279 21.340
Difference
4.515
4.865
5.052
3.941

23.652

Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

3.715
3.218
497

3.483
2.931
552

3.502
2.941
561

3.181
2.630
551

19.889
3.763
2.806
2.321
485

Tabel 13 viser, at antal patienter der har søgt behandling falder i takt med faldet i aktiviteten hos
regionens praktiserende psykiatere. Omtrent 83 % af de patienter, som i løbet af et år opsøger
praktiserende speciallæge i psykiatri, konsulterer en psykiater med ydernummer i Region Nordjylland.
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22.6

Børnepsykiatri

I Region Nordjylland er der én fuldtidspraksis indenfor specialet børne- og ungdomspsykiatri
med placering i Nørresundby. Der er for tiden gang i et længerevarende generationsskifte, hvorfor der for øjeblikket er to speciallæger i klinikken.
Regionen har 2 ledige overlægeydernummer i specialet. Ydernumrene blev oprettet forbindelse
med forrige Plan for sygehuse og speciallægepraksis, som et redskab til at forbedre rekrutteringsmulighederne i sekundær sektoren. Ydernumrene har imidlertid aldrig været besat ej heller
søgt. Det anbefales jf. planens afsnit 7, at ydernummeret nedlægges.

Tabel 14 illustrerer, at der generelt er få praktiserende børnepsykiatere. Der er dog relativt store
variationer mellem regionerne indbyrdes.
Tabel 14: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden
581.340

426.489

250.867

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

272.911

Landsgennemsnit.

602.056

352.482

Som det fremgår af nedenstående tabel 15 har aktiviteten hos den praktiserende børnepsykiater
de seneste år været faldende, hvad angår antal ydelser såvel som antal patienter.
Tabel 15 Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010
Ydelser i alt
Antal patienter
Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks
Ydelser i gns. pr. ydernummer
Antal patienter i gns. pr. ydernummer

2011

2012

2013

2013/12 - 2014/11

2.420
529

2.427
529

2.323
525

2.210
497

2.155
478

100
100

100
100

96
99

91
94

89
90

2.420
529

1.214
265

1.162
263

1.105
249

1.078
309

Tabel 16 viser, at borgernes forbrug af børnepsykiatriske ydelser afspejler de udsving i aktivitetsniveau, der har fundet sted hos speciallægeklinikken.
Langt størstedelen af borgernes forbrug af børne- og ungdomspsykiatriske ydelser leveres hos
praktiserende børne- og ungdomspsykiater i Region Nordjylland.
Tabel 16 Borgernes forbrug af børne- og ungdomspsykiatriske ydelser:
2010
2011
2012
2013
Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference

3.117
2.393
724

2.435
2.401
34

2.317
2.294
23

2.261
2.199
62

2013/12 - 2014/11
2.252
2.145
107
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Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

538
523
15

536
524
12

530
519
11

500
490
10

484
474
10
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22.7

Pædiatri

Der er med tre praktiserende pædiatere indgået aftale omkring behandling af ADHD (attention
deficit hyperactivity disorder). ADHD er forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet, og er en neuropsykiatrisk lidelse. Aftalen har til formål at aflaste regionens børnepsykiatriske tilbud.
Derudover er der med en enkelt praktiserende pædiater indgået aftale vedrørende uroflowmetri
og blærescanning. Dette er en undersøgelse af vandladningens hastighed og mængde, som
benyttes i forbindelse med vandladningsproblemer for at fastslå blærens funktion.
Aktivitet
Der er i alt fire fuldtidspraktiserende pædiatere i Region Nordjylland. Der er et ledigt fuldtidsydernummer med beliggenhed i Thisted.
De aktive klinikkers geografiske placering i regionen fremgår af nedenstående kort.

Tabel 17 viser, at der i Region Nordjylland er 145.335 borgere pr. aktivt pædiatrisk ydernummer.
Det er væsentligt færre end landsgennemsnittet på 170.901 borgere pr. ydernummer. Landsgennemsnittet dækker, som det fremgår over store variationer mellem de enkelte regioner.
Tabel 17: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden
145.335

255.893

109.754

Region
Sjælland
163.747

Region
Syddanmark
401.370

Landsgennemsnit.
170.901

Det fremgår af tabel 18, at aktiviteten i pædiatrisk speciallægepraksis har været faldende fra
2010 til 2012, hvorefter aktiviteten igen er steget.
Der kan umiddelbart peges på to mulige forklaringer på denne udvikling. For det første er der i
2011 gennemført et generationsskifte i en af de pædiatriske speciallægepraksisser, hvilket kan
give et mindre aktivitetsfald i umiddelbar sammenhæng med praksisoverdragelsen. Derudover
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har der i en periode været udført allergivaccination af voksne patienter i pædiatrisk speciallægepraksis, hvilket indebærer flerårige behandlingsforløb med mange årlige konsultationer. Denne
aktivitet er stort set ophørt i 2011, hvilket må antages at reducere specialets samlede aktivitet i
en periode, hvorefter andre behandlinger har overtaget og igen skabt en øget aktivitet.
Tabel 18 Aktivitet total og pr. ydernummer:

2010

2011

2012

43.940 40.021
4.777
4.692

38.914
4.744

39.358
4.623

41.055
4.659

91
98

89
99

90
97

93
98

Ydelser i gns. pr. ydernummer
10.985 10.005
Antal patienter i gns. pr. ydernummer
1.194
1.173

9.729
1.186

9.840
1.156

10.264
1.434

Ydelser i alt
Antal patienter
Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

100
100

2013 2013/12 - 2014/11

Det fremgår af tabel 19, at regionens egne pædiatere leverer langt størstedelen af de ydelser,
som regionens borgere forbruger. Således genfindes den samme udvikling som ovenfor med et
fald i forbruget i 2011.
Tabel 19 Forbrug af pædiatriydelser:
Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference
Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

2010

2011

2012

2013 2013/12 - 2014/11

45.929
43.447
2.482

41.954
39.751
2.203

40.783
38.777
2.006

41.164
39.157
2.007

42.663
40.780
1.883

4.816
4.684
132

4.740
4.628
112

4.827
4.714
113

4.689
4.597
92

4.732
4.629
103
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22.8

Gynækologi

Region Nordjylland har to fuldtidspraktiserende speciallæger indenfor specialet gynækologi –
begge med praksis beliggende i Aalborg.

I Region Nordjylland er der i sammenligning med andre regioner relativt få gynækologiske ydernumre. Dermed er der et forholdsvist højt antal borgere pr. ydernummer sammenlignet med landets øvrige regioner, jf. nedenstående tabel 20.
Tabel 20: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region Nord- Region Midt- Region
Ho- Region
jylland
jylland
vedstaden
Sjælland
290.670

142.163

35.838

Region Syd- Landsgendanmark
nemsnit.

74.430

92.624

67.140

Det fremgår af nedenstående tabel, at aktiviteten har været jævnt stigende hos de praktiserende
gynækologer.
Tabel 21: Aktivitet total og pr. ydernummer:

2010

2012

2013

27.064
5.920

28.571
6.030

30.052
5.847

99
109

94
107

100
109

105
106

Ydelser i gns. pr. ydernummer
14.356 14.200
Antal patienter i gns. pr. ydernummer
2.759
3.016

13.532
2.960

14.286
3.015

15.026
3.055

Ydelser i alt
Antal patienter
Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

2011

28.711 28.399
5.518
6.032
100
100

2013/12 - 2014/11

Det kan ses, at der er sket en større vækst i antal patienter i forhold til antal ydelser. Den enkelte
patient får altså gennemsnitligt lidt færre ydelser end tidligere.
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Tabel 22 viser, at de nordjyske borgeres forbrug af gynækologiske ydelser har udviklet sig i nogenlunde samme takt som gynækologernes aktivitet.
Tabel 22: Forbrug af gynækologiske ydelser:
2010

2011

Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference

35.772
28.476
7.296

34.787
28.239
6.548

33.891
26.890
7.001

35.318
28.431
6.887

37.300
29.833
7.467

6.426
5.478
948

6.973
5.995
978

6.839
5.876
963

7.197
5.999
1.198

7.157
5.808
1.349

Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

2012

2013

2013/12 - 2014/11
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22.9

Anæstesiologi

Speciallæger i anæstesiologi beskæftiger sig i praksissammenhæng med bedøvelse og smertebehandling. Den anæstesiologiske aktivitet består hovedsageligt i bistand til regionens praktiserende ØNH-læger.
Regionen har 7 ledige overlægeydernummer i specialet. Jævnfør planens afsnit 7, anbefales det
at antallet af overlægeydernumrene i anæstesiologi bliver tilpasses. Af hensyn til betjening af
regionens privatpraktiserende ørelæger ved operationer, kan være nødvendigt at bevare et vist
antal overlægeydernumre. Dette bør ske i dialog med børneanæstesiologisk team på Aalborg
Sygehus, hvorfor der ikke i indeværende gives en konkret anbefaling til, hvor mange overlægeydernumre i anæstesiologi der bør nedlægges.
Aktivitet
Indenfor specialet anæstesiologi er der i Region Nordjylland to fuldtidsydernumre. Klinikkernes
geografiske placering i regionen fremgår af nedenstående kort.

Den anæstesiologiske speciallægekapacitet fordeler sig på landsplan nogenlunde ligeligt mellem
overlæge-, deltids- og fuldtidsydernumre. Der er ikke taget højde for denne fordeling (jf. afsnit 1)
i nedenstående tabel 23, som derfor skal tolkes med forsigtighed.
Tabel 23: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden
290.670

71.082

Region
Sjælland

117.071

Region
Syddanmark

163.747

Landsgennemsnit.

240.822

125.327

Tabel 24 viser, at antallet af ydelser hos de praktiserende anæstesiologer i perioden 2010-2014
overordnet set har været nogenlunde stabil. Derimod ses det, at antallet af patienter er faldende.
Tabel 24: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010

2011

2012

2013

Ydelser i alt

35.845

32.540

31.955

34.165

2013/12 - 2014/11
34.087
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Antal patienter
Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks
Ydelser i gns. pr. ydernummer*
Antal patienter i gns. pr. ydernummer*

6.872

6.792

6.272

5.697

5.618

100
100

105
99

95
91

94
83

100
82

17.083
3.436

17.923
3.396

16.270
3.136

15.978
2.849

17.044
2.809

* Overlægeydernummer ikke medregnet

Nedenfor ses Region Nordjyllands borgers forbrug af anæstesiologiske ydelser. Som nævnt
tidligere er langt størstedelen af aktiviteten assistance til ØNH læger.
ØNH læger bestemmer selv hvilken anæstesiolog de ønsker bistand fra. Enkelte ØNH læger har
valgt bistand fra anæstesiologer med ydernummer i en anden region. I dette tilfælde vil en borger blive behandlet af speciallæge med ydernummer i region Nordjylland, men anæstesiologen
har ydernummer i anden region. Borgeren vil i nedenstående tabel i dette tilfælde fremgå som
behandlet i anden region. Dette vurderes at være hovedårsagen til, at flere patienter statistisk
behandles af yder uden for regionen. Derfor skal tabellen læses med forbehold.
Tabel 25: Borgernes forbrug af ydelser og antal patienter der har søgt behandling:
2010
2011
2012
2013
2013/12 - 2014/11
Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference
Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

35.009
34.024
985

36.944
35.746
1.198

33.603
32.409
1.194

32.787
31.825
962

35.873
33.980
1.893

7.668
6.840
828

7.822
6.774
1.048

7.260
6.247
1.013

6.514
5.676
838

7.191
5.600
1.591
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22.10

Ortopædkirurgi

Der er i Region Nordjylland 4 fuldtidspraktiserende ortopædkirurger. Klinikkernes geografiske
placering fremgår af nedenstående kort.

Region Nordjylland ligger med 145.335 borgere pr. aktivt ydernummer under landsgennemsnittet, som dog trækkes væsentligt op af Region Midtjylland og i mindre grad Region Syddanmark,
jf. tabel 26.
Der henvises her til afsnit 1, hvor der redegøres for, at regionerne traditionelt har indrettet sig
forskellig i forhold de enkelte praksisspecialer. Region Nordjylland har i traditionelt set haft en
meget stor aktivitet af ortopædkirurgi i speciallægepraksis i forhold til eksempelvis region Midtjylland, som har en større del af den ortopædkirurgiske aktivitet samlet i sygehusregi. Dette kan i
høj grad forklare den store forskel der ses i nedenstående tabel.
Tabel 26: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden
145.335

426.489

117.071

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

136.456

Landsgennemsnit.

301.028

176.241

Aktiviteten hos de praktiserende ortopædkirurger har i perioden 2010-2013 været stigende med
hensyn til antal ydelser samt antal patienter, jf. tabel 27. Der sker dog en markant aktivitetsøgning i 2011, hvilket hovedsageligt kan forklares med, at der er gennemført et generationsskifte i
april 2011. Antallet af ydelser har været faldende i 2014.
Tabel 27: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010

2011

Ydelser i alt
Antal patienter

24.499
7.548

33.115
9.614

33.373
10.886

33.578
11.440

28.914
10.605

100
100

135
127

136
144

137
152

118
141

Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

2012

2013

2013/12 - 2014/11
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Ydelser i gns. pr. ydernummer
Antal patienter i gns. pr. ydernummer

7.538
2.322

8.831
2.564

8.343
2.722

8.395
2.860

7.229
2.776

De nordjyske borgeres søgning mod andre regioner er minimal, som det fremgår nedenfor. I
øvrigt afspejler borgernes forbrug af ortopædkirurgiske ydelser den aktivitetsstigning, der har
fundet sted hos speciallægerne.
Tabel 28: Borgernes forbrug af ortopædkirurgiske ydelser:
2010
2011
2012
Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference
Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

2013

2013/12 - 2014/11

23.825
23.752
73

31.775
31.678
97

31.492
31.403
89

31.876
31.813
63

27.444
27.342
102

7.335
7.312
23

9.216
9.182
34

10.332
10.301
31

10.846
10.830
16

10.044
10.014
30

170

22.11

Kirurgi

I specialet kirurgi er der en samlet kapacitet på 3 fuldtidsydernumre, der geografisk fordeler sig
som illustreret på nedenstående kort.

Nedenstående tabel 29 viser meget store variationer mellem regionerne i forhold til antal borgere pr. aktivt ydernummer.
Tabel 29: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Landsgennemsnit.

193.780

90.970

301.028

97.237

213.245

48.780

En stor del af ydernumrene i specialet kirurgi er deltids- og overlægeydernumre. Dette forklarer
noget af variationen mellem regionerne, idet nogle regioner (som Region Nordjylland) udelukkende eller stort set udelukkende har fuldtidsydernumre, mens andre har en forholdsvis stor
andel deltidsydernumre, jf. afsnit 1.
Nedenstående tabel viser, at aktiviteten indenfor specialet kirurgi er forholdsvis stabilt. Fra 2010
– 2013 steg antal ydelser, for så at falde igen i perioden 2013/12 - 2014/11. Antal patienter har i
hele perioden ligget meget stabilt.
Tabel 30: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010

2011

Ydelser i alt
Antal patienter

23.452
5.617

25.671
5.907

26.123
5.542

27.583
5.527

24.496
5.277

100
100

109
105

111
99

118
98

104
94

7.817
1.872

8.557
1.969

8.708
1.847

9.194
1.842

8.165
1.812

Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks
Ydelser i gns. pr. ydernummer
Antal patienter i gns. pr. ydernummer

2012

2013

2013/12 - 2014/11
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Tabel 31: Borgernes forbrug af kirurgiske ydelser:
2010
2011
Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference
Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

2012

2013

2013/12 - 2014/11

23.567
23.077
490

25.882
25.347
535

26.386
25.843
543

27.937
27.421
516

24.827
24.323
504

5.644
5.532
112

5.955
5.822
133

5.588
5.469
119

5.577
5.448
129

5.351
5.227
124

De nordjyske borgeres søgning mod andre regioner er minimal, som det fremgår nedenfor. I
øvrigt afspejler borgernes forbrug af kirurgiske ydelser den aktivitetsstigning, der har fundet sted
hos speciallægerne.
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22.12

Intern medicin

I praksissammenhæng arbejdes der fortsat med begrebet grenspecialer indenfor specialet intern
medicin.
Således er der i Region Nordjylland aktive ydernumre indenfor grenspecialerne:
 Kardiologi – 1 fuldtidsydernummer
 Endokrinologi – 1 deltidsydernummer
Regionen har ét ledigt overlægeydernummer i grenspecialet hæmatologi (blodsygdomme). Det
anbefales jf. planens afsnit 7, at ydernummeret nedlægges.
I tilfælde af praksisoverdragelse skal speciallægen som udgangspunkt søge praksis overdraget i
overensstemmelse med praksisplanens retningslinjer for specialisering. Overlægepraksis kan
dog ikke overdrages.
Deltidspraksissen i endokrinologi er beliggende i Aalborg. Fuldtidsydernummeret indenfor kardiologi er placeret i Brovst, men speciallægen har siden 1. januar 2013 haft en særskilt § 64, stk.
2 aftale, der har muliggjort, at han har kunnet drive klinik på to særskilte adresser; dels en klinik i
Brovst hvortil ydernummeret er tilknyttet, og dels en klinik i Aalborg.
I statistiksammenhæng behandles alle intern medicinske ydere typisk under ét uanset deres
eventuelle grenspecialisering. Specialet er endvidere præget af en meget høj andel af overlægeog deltidsydere. Derfor skal nedenstående tabel læses med forbehold. Størstedelen af ydernumrene på landsplan er beliggende i Region Hovedstaden.
Tabel 32: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden
290.670

213.245

53.214

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

818.733

Landsgennemsnit.

301.028

122.603

Den nordjyske aktivitet indenfor specialet intern medicin ar været svingende, jf. tabel 33. Der
leveres således færre årlige ydelser totalt set, men patienttallet er kraftig stigende. Stigningen i
patienttallet skyldes ændringen i 2011 af ydernummer i kardiologi fra et deltidsydernummer til et
fuldtidsydernummer jf. ovenstående afsnit. Den store forskel i antal ydelser der er leveret i 2010
og i de efterfølgende år er, at en tidligere yder der stoppede med praksis pr. 31. december 2010
havde en ydelsesstruktur med et meget højt antal ydelser på relativt å patienter. Det vurderes
altså at faldet i antal ydelser ikke skal ses om et fald i aktivitet i specialet, men udelukkende at
tallene fra 2010 er en anormalitet.
Ydelser og patienter i gennemsnit pr. ydernummer er ikke medtaget i denne opgørelse, da specialet i perioden har haft et stort skifte mellem aktive fuldtids-, deltids og overlægeydernumre,
hvorfor disse tal ikke ville være retvisende for udviklingen i specialet.
Tabel 33: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010
Ydelser i alt

10.457

2011
7.672

2012
7.256

2013
8.530

2013/12 - 2014/11
9.591
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Antal patienter
Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

1.735

1.681

1.753

2.420

2.550

100
100

73
97

69
101

82
139

92
147

Der er en forholdsvis lille søgning mod andre regioner hos de nordjyske borgere, som det fremgår nedenfor. I øvrigt afspejler borgernes forbrug af intern medicinske ydelser den ændring i
aktiviteten, der har fundet sted hos speciallægerne.
Tabel 34. Borgernes forbrug af intern medicinske ydelser:
2010
2011
2012
Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference
Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

2013

2013/12 - 2014/11

11.744
10.268
1.476

9.359
7.596
1.763

8.435
7.158
1.277

10.164
8.505
1.659

10.702
9.560
1.142

1.891
1.723
168

1.844
1.673
171

1.879
1.743
136

2.556
2.413
143

2.642
2.540
102
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22.13

Neurologi

I speciallægepraksis udgøres specialet neurologi i princippet af specialerne neurologi (neuromedicin) og neurokirurgi. På landsplan er der dog kun én praktiserende neurokirurg (deltidspraksis
med praksis i Region Nordjylland), og specialerne behandles derfor normalt samlet.
Aktivitet
I Region Nordjylland er der en fuldtidspraktiserende neurolog med praksis beliggende i Aalborg
samt én deltidspraktiserende neurokirurg med praksis beliggende i Nørresundby. Specialet har i
mange år ikke haft et aktivt fuldtidsydernummer, den fuldtidspraktiserende neurolog med praksis
i Aalborg startede op i august 2014.
Efter godkendelse i Regionsrådet, såvel som i Samarbejdsudvalg for Speciallæger, blev ledige
deltidsydernumre i neurologi i slutningen af 2014 samlet til ét fuldtidsydernummer, som af rekrutteringsmæssige årsager blev placeret i Aalborg. Dette ydernummer er sat i opslag i januar 2015
og håbes besat i 2015.
Tabel 35. Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region
Region
Region
Nordjylland Midtjylland Hovedstaden
290.670

182.781

103.298

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

163.747

Landsgennemsnit.

133.790

140.993

Tabel 35 viser, at det gennemsnitlige antal borgere pr. aktivt ydernummer i Region Nordjylland
ligger noget højere end landsgennemsnittet. Såfremt det nye fuldtidsydernummer besættes vil
der i Region Nordjylland være 193.780 borgere pr. aktivt ydernummer. Det skal bemærkes, at
ydernummerstrukturen i specialet generelt er forskellig, hvorfor ovenstående tabel skal læses
med forbehold.
Aktiviteten indenfor specialet neurologi har været nogenlunde stabil dog med et kraftigt fald i
2013. Dette skyldes sygdom og efterfølgende praksisophør hos den ene af de daværende to
deltidspraksis. Antal ydelser og patienter forventes at stige fremadrettet med tilgang af 1 (evt. 2)
fuldtidsydernummer.
Tabel 36: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010
Ydelser i alt
Antal patienter

2011

2012

2013

2013/12 - 2014/11

1.442
854

1.446
879

1.498
883

584
381

1.817
916

Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

100
100

100
103

104
103

40
45

126
107

Ydelser i gns. pr. ydernummer
Antal patienter i gns. pr. ydernummer

721
427

723
440

749
442

292
191

909
458
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Nedenstående tabel viser, at en stor andel af patienter, som opsøger praktiserende neurolog
søger udenfor Region Nordjylland. Dette vurderes primært at skulle se i ses i sammenhæng
med manglen på fuldtidspraktiserende neurolog i regionen. I øvrigt afspejler borgernes forbrug
af neurologiske ydelser den ændring i aktiviteten, der har fundet sted hos speciallægerne. Denne udvikling forventes forstærket i og med tallene alene indeholder aktivitet for fuldtidspraktiserende neurolog for 5 måneder i 2014, smat forventet tilgang af yderligere én fuldtidspraktiserende neurolog.
Tabel 37: Borgernes forbrug af neurologiydelser:
2010
2011

2012

2013

2013/12 - 2014/11

Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference

4.906
1.429
3.477

4.993
1.440
3.553

5.409
1.491
3.918

4.248
584
3.664

5.564
1.786
3.778

Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

2.287
845
1.442

2.409
874
1.535

2.396
878
1.518

1.869
381
1.488

2.289
903
1.386
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22.14

Reumatologi

Region Nordjylland har på nuværende tidspunkt alene én aktiv fuldtidsyder indenfor specialet
reumatologi. Der er opstartet aktivitet i den pågældende praksis - som har beliggenhed i Aalborg
- i september 2014.
Regionen har januar 2015 tildelt fuldtidsydernummer til endnu en speciallæge i reumatologi.
Klinikken som placeres i Aalborg forventes opstartet i marts 2015.
Regionen har ét ledigt fuldtidsydernummer i reumatologi med placering i Frederikshavn
Regionen fik i august 2010 en ny fuldtidsyder, som dog på grund af sygdom lukkede i starten af
2013, hvilket er forklaringen på de store udsving, der sker i aktiviteten i nedenstående gennemgang af aktiviteten indenfor specialet.
Reumatologi er generelt et af de mindre praksisspecialer. Nedenstående tabel viser dog, at der
er stor variation i speciallægedækningen indenfor specialet. Det bemærkes dog, at en ikke lille
del af ydernumrene på landsplan er deltidsydernumre, hvilket der ikke er taget højde for i tabellen, hvorfor denne bør læses med forbehold, jf. i øvrigt bilagets afsnit 1.
Tabel 38: Borgere pr. aktivt ydernummer:
Region Nord- Region Midt- Region
Ho- Region
jylland
jylland
vedstaden
Sjælland

Region Syd- Landsgendanmark
nemsnit.

581.340

172.016

426.489

51.649

204.683

115.096

Når det nye fuldtidsydernummer bliver aktivt, vil der være 290.670 borgere pr. ydernummer i
Region Nordjylland.
Nedenstående tabel viser det meget store udsving i aktiviteten i reumatologisk speciallægepraksis: Udsvingene skyldes, at specialet i en periode ikke har været besat, forhold som er beskrevet
i indledningen omkring specialet.
Tabel 39: Aktivitet total og pr. ydernummer:
2010

2011

Ydelser i alt
Antal patienter

5.604
1.172

17.305
2.404

12.426
1.948

117
72

470
232

100
100

309
205

222
166

2
6

8
20

Ydelser i alt, indeks
Antal patienter, indeks

2012

2013

2013/12 - 2014/11

177

Der behandles mange patienter udenfor regionen, hvilket formentlig skyldes, at der i en længere
periode har manglet en reumatologisk speciallæge i regionen. Tallet må derfor forventes at ændre sig betydeligt fra 2015 og frem grundet nye ydere.
Tabel 40: Borgernes forbrug af reumatologiydelser:
2010
2011

2012

Ydelser forbrugt af egne borgere
Heraf forbrugt i Region Nordjylland
Difference

6.757
5.391
1.366

17.606
16.630
976

13.309
11.935
1.374

2.616
113
2.503

2.613
468
2.145

Patienter, der har søgt behandling
Heraf behandlet i Region Nordjylland
Difference

1.323
1.129
194

2.434
2.310
124

2.072
1.874
198

489
69
420

572
231
341

2013

2013/12 - 2014/11
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23. Bilag 7: Sygehusenes input til Plan
for sygehuse og speciallægepraksis
På de følgende sider fremgår sygehusenes input til de strukturelle elementer i Plan for sygehuse
og speciallægepraksis.
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Regionsdirektør Per Christiansen
Koncern Økonomi, Christian Balthazar Møller

Strukturforslag vedr. ”Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis”
Regionsdirektør Per Christiansen anmodede i brev af 10. oktober 2014 sygehusene i
Region Nordjylland om at kvalificere og genoverveje det strukturmateriale, der oprindeligt var inkluderet i budgetprocessen.
I det følgende svarer Aalborg Universitetshospital på henvendelsen.

Plan og Kvalitet

Hobrovej 42 A
9000 Aalborg
www.aalborguh.rn.dk
Plankonsulent
Marit Lund Agerbæk

Der har i processen med udarbejdelse af svaret primært været fokus på at genoverveje de oprindelige strukturforslag samt overveje eventuelle yderligere forslag og
mulige ”stand alone”-funktioner. Det forudsættes, at der – efter drøftelsen af de overordnede strukturelementer – vil følge en proces, hvor indholdet i strukturbrikkerne
kvalificeres.

Direkte: 97 66 13 50
malua@rn.dk
Sagsnummer:
2014-017449
12. november 2014

Overordnede strukturændringer på tværs af regionen:
1.

Centralisering af neurorehabilitering i Dronninglund
Aalborg Universitetshospital ønsker en samling af neurorehabilitering i Dronninglund.
I forbindelse med Budgetaftalen 2015 blev der åbnet op for en alternativ placering af neurorehabilitering i forhold til de oprindelige planer om en placering i
Brønderslev.
Dronninglund er centralt placeret i Region Nordjylland, og en etablering af neurorehabiliteringen i de eksisterende rammer i Dronninglund vil være forbundet med
væsentligt lavere omkostninger end planerne om nyopførsel i Brønderslev.
Det vurderes, at Dronninglund Sygehus har plads til i alt cirka 90 sengepladser.
Aktuelt anvendes 36 af disse pladser til medicinske patienter, heraf 13 pladser til
neurorehabilitering. Derudover varetages aktuelt håndkirurgi og fertilitetsbehandling på matriklen. De resterende pladser er aktuelt ledige.
Regionen har tidligere beskrevet, at der fremover vil blive behov for 37 neurorehabiliteringssenge på hovedfunktionsniveau og 29 senge på regionsfunktionsniveau, dvs. i alt 66 neurorehabiliteringssenge. Det vurderes på den baggrund, at

de eksisterende rammer på Dronninglund Sygehus vil kunne rumme neurorehabiliteringsfunktionen.
Det er endnu ikke defineret, hvorledes en neurorehabiliteringsfunktion på Dronninglund Sygehus i givet fald skulle organiseres – både i forhold til eksisterende
funktioner (f.eks. sammenhæng til nuværende medicinske senge på matriklen),
og i forhold til ledelsestilknytning. Det vil derfor være nødvendigt at udarbejde en
detaljeret plan for dimensionering og organisering af funktionen med henblik på
at sikre en fornuftig balance mellem faglige hensyn og driftseffektivitet, ligesom
det vil være nødvendigt med en beregning af omkostninger til renovering og
klargøring af de eksisterende fysiske rammer.

Strukturjusteringer i enkeltspecialer:
2.

Mammakirurgi: Samling mhp. større robusthed og bedre rekrutteringsmuligheder
Aalborg Universitetshospital ønsker, at brystkræftbehandlingen samles på en
enkelt matrikel med henblik på at sikre større robusthed og bedre rekrutteringsmuligheder.
Inden for Mammakirurgien er der – grundet den aktuelle aldersprofil inden for
fagområdet – udfordringer med på sigt at sikre den nødvendige rekruttering til
området. Antallet af indberettede brystkræftpatienter 2012 i Region Nordjylland
var 395 (Aalborg: 260, Hjørring: 135), hvilket sammen med den fremtidige rekrutteringsproblematik kan gøre det vanskeligt at opfylde kravene til to mammaklinikker i Region Nordjylland.
En samling af funktionen vil give organisatoriske fordele, idet mindre enheder ofte er sårbare. I dag bedrives mammarøntgen, mammapatologi og mammakirurgi
både i Aalborg og Hjørring. Ved en samling af funktionen vil man dels opnå en
mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, dels opnå en større robusthed i organisationen. Derudover vil Onkologien, der lider under mangel på speciallæger og
som p.t. varetager en vis udefunktion i Hjørring, opleve rationaliseringsfordele
ved at samle virksomheden i Aalborg. Ydermere vil nem adgang til det plastikkirurgiske speciale give fordele, idet patienten kan ses af speciallæger fra begge
specialer og dermed opnå et mere optimalt forløb.

3.

Kirurgi: Samling af colonkirurgien
Aalborg Universitetshospital ønsker, at colonkirurgien i Thisted flyttes til Aalborg,
så udredning og behandling fremover sker to steder i Region Nordjylland (Aalborg og Hjørring). I løbet af planperioden bør også vilkårene for aktiviteten i Hjørring overvejes.
Flere nationale studier inden for colonkirurgien har vist, at et højere patientvolumen og større erfaring hos den enkelte kirurgi mindsker risikoen for en permanent stomi og giver bedre langtidsoverlevelse. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at samle funktionen på færre matrikler i Region Nordjylland.
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4.

Intensivområdet: Flytning af intensive senge fra Hobro til Aalborg
Aalborg Universitetshospital ønsker at flytte de tre intensivsenge i Hobro til Aalborg og reducere med en seng. Dette betyder, at der ikke længere vil være intensiv kapacitet på matriklen i Hobro.
Aalborg Universitetshospital har aktuelt et intensivafsnit med tre intensivsenge i
Hobro. Afsnittet varetager desuden opvågningsfunktion til anæstesiafsnittet i Hobro.
I 2011 blev den akutte kirurgi flyttet fra Hobro til Aalborg, hvilket medførte en
kraftig reduktion i behovet for opvågningskapacitet i det intensive afsnit. I 2012
nedlagdes to intermediære pladser i Hobro, bl.a. begrundet i flytningen af den
akutte kirurgi. Samtidig er aktiviteten i øvrigt på det intensive afsnit faldet betragteligt over de seneste år.
Kapacitetsudnyttelsen i Hobro er svingende, hvilket gør det vanskeligt at planlægge den optimale bemanding. Dette betyder, at der i perioder, hvor sengeudnyttelsen siden viser sig at blive lav, opleves personalemæssig overkapacitet.
Endvidere er der pres på sengekapaciteten i Aalborg, og i perioder med kapacitetsproblemer sker der derfor fra tid til anden overflytninger fra Aalborg til Hobro,
hvilket et uhensigtsmæssigt.
En flytning af de relativt lavt belastede intensivsenge fra Hobro til Aalborg vil give
mulighed for større fleksibilitet til at udnytte den til rådighed værende kapacitet i
Aalborg. Også ud fra et kvalitetsperspektiv er det hensigtsmæssigt at flytte de intensive senge til Aalborg, idet man derved kan leve op til Sundhedsstyrelsens
anbefalinger inden for området i forhold til adgang til specialfunktioner og specialistkompetencer.
Lukning af tre intensivsenge i Hobro og åbning af to intensivsenge i Aalborg vil
derfor både adressere problemerne med kapacitet og kvalitet – og samtidig vil
løsningen indebære et effektiviseringspotentiale.

5.

Gynækologi og Obstetrik: Nedlæggelse af jordemoderkonsultation i Mariager
Aalborg Universitetshospital ønsker at nedlægge jordemoderkonsultationen i Mariager med henblik på en optimeret drift på området.
Jordemoderkonsultationen i Mariager frekventeres af meget få gravide (gennemsnitligt ca. 6 konsultationer pr. uge, svarende til et estimeret timeforbrug på ca.
2,5 time pr. uge), hvilket ikke er økonomisk hensigtsmæssigt. I stedet foreslås
det, at funktionen varetages af nærliggende konsultation i f.eks. Hadsund eller
Hobro. Her påtænkes det at tilbyde de få gravide, der i dag benytter Mariager
jordemoderkonsultation, at gå i kendt jordemoderordning, hvorved de vil få et
bedre tilbud end i dag.
Økonomisk set vil en omlægning / nedlæggelse af jordemoderkonsultationen i
Mariager udgøre en økonomisk besparelse på ca. 60.000 kr. med helårsvirkning
(inkl. husleje).
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6.

Ortopædkirurgi: Permanent ophør af funktioner i Nykøbing Mors
Aalborg Universitetshospital ønsker at udvide den midlertidige aftale om ophør af
ortopædkirurgiske funktioner i Nykøbing Mors til en permanent aftale.
Der er lavet en midlertidig aftale om, at Ortopædkirurgien ikke varetager funktioner på matriklen i Nykøbing Mors. Denne aftale ønskes gjort permanent, så der
fremover ikke vil være ortopædkirurgisk aktivitet på Sygehus Thy-Mors i Nykøbing Mors.

Specialer med behov for uddybende analyser mhp. tættere samarbejde:
7.

Urologi
Aalborg Universitetshospital anbefaler, at der foretages en afklaring af den fremtidige funktion på det urologiske område med henblik på at imødekomme rekrutteringsvanskeligheder og sikre robusthed.
Kapaciteten inden for Urologien er på bristepunktet. Der indkommer flere og flere
henvisninger, og udredningsgaranti og behandlingsgaranti er under et massivt
pres. Derudover forekommer det uhensigtsmæssigt at have urologi på fire matrikler, når der samtidig er rekrutteringsproblemer. Der er risiko for, at rekrutteringsvanskelighederne kan udmønte sig i mindre faglig udvikling og lavere kvalitet.
Der er derfor behov for at foretage en analyse af, hvorledes Urologien kan reorganiseres, så specialet rustes til at klare aktuelle og fremtidige udfordringer. Det
bør i den forbindelse overvejes, om der kan etableres en fælles urologisk visitation, om Urologien bør samles på færre matrikler og / eller om Urologien bør samles under én ledelse.

8.

Pædiatri
Aalborg Universitetshospital anbefaler, at der udarbejdes en analyse af, hvordan
Pædiatrien bedst rustes til at fastholde eksisterende – og udvikles hen imod at
kunne varetage nye – højt specialiserede funktioner.
Pædiatrien varetages aktuelt på to selvledende enheder i Region Nordjylland.
Der bør udarbejdes en analyse af, hvordan Pædiatrien sikres en stærk og
markant rolle på landsplan i forhold til konkurrencen med øvrige regioner – f.eks.
ved at etablere et ledelsesmæssigt og fagligt samarbejde samt en samlet
visitation på tværs af de to nordjyske enheder med henblik på at øge
patientvolumen inden for de mange små subspecialer, som Pædiatrien består af.
Ved én samlet ledelsesmæssig enhed vil man kunne opnå en stærkere position i
forbindelse med arbejdet med Specialeplanen, idet sandsynligheden for at
bibeholde eksisterende højt specialiserede funktioner og for at indhente nye
funktioner øges. Et stærkere samarbejde vil desuden styrke både uddannelse,
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rekruttering og forskning inden for det pædiatriske område, hvilket vil gøre den
samlede pædiatriske organisering mere robust.
9.

Patologi
Aalborg Universitetshospital anbefaler, at det afklares, hvorledes der kan sikres
en stærk og robust patologisk funktion i Region Nordjylland, så der sikres bedst
mulig udnyttelse af den begrænsede kapacitet.
Der er aktuelt rekrutteringsmæssige udfordringer inden for det patologiske speciale. Det er derfor nødvendigt med en vurdering af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at foretage en ledelsesmæssig og faglig sammenlægning af Patologien
i Region Nordjylland. Målet er, at man via et styrket samarbejde både kan opnå
en større bemandingsmæssig fleksibilitet på tværs af matriklerne, og at der kan
ske optimeret anvendelse af apparatur, indkøb af utensilier mv..

10. Nyremedicin
Aalborg Universitetshospital ønsker, at der foretages en evaluering af organiseringen på dialyseområdet i Region Nordjylland.
Aalborg Universitetshospital har på nuværende tidspunkt det faglige ansvar for
dialysefunktionen i Thisted på både læge- og plejesiden, mens det personalemæssige ansvar ligger hos Sygehus Thy-Mors. Det vurderes umiddelbart, at der
kan opnås en mere effektiv drift og afvikling af de samlede dialyser i regionen,
hvis ledelsesansvaret er samlet på ét sted, herunder f.eks. afvikling af feriedialyser, udjævning af personalebemanding mv.. Med henblik på at afklare den mest
hensigtsmæssige og effektive drift af dialyseområdet, ønskes derfor igangsat en
evaluering, hvori indgår en overvejelse af, om det samlede ledelsesansvar for
dialyseafsnittet i Thisted bør overgå til nyremedicinsk speciale på Aalborg Universitetshospital.
11. Øjensygdomme
Aalborg Universitetshospital ønsker foretaget en analyse af, hvorvidt øjenområdet i Thisted bør samkøres med Aalborg.
Det forventes, at der via samkøring af øjenområdet i Aalborg og Thisted kan opnås en betydelig effektivisering (dvs. mere behandling) samt en mulig økonomisk
gevinst i form af flere operationer for grå stær. Der bør derfor foretages en analyse af, hvorvidt man ønsker at sammenlægge de to enheder ledelsesmæssigt.
12. Øre-, Næse- og Halssygdomme
Aalborg Universitetshospital ønsker afklaret, om det er hensigtsmæssigt at samkøre audiologifunktionen i Thisted med øre-næse-halsområdet i Aalborg.
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Med henblik på at løfte kvaliteten og sikre øget effektivitet, bør det afklares, om
det er hensigtsmæssigt at samkøre audiologifunktionen i Thisted med Aalborg.

Generelle bemærkninger:
Der gøres opmærksom på, at opfølgningen på evalueringen af Diagnostisk Center –
herunder organisatoriske / strukturelle tiltag i relation hertil – drøftes i andet regi.
I forhold til alle ovenstående forslag om strukturelle ændringer skal det understreges,
at det – forud for en evt. reorganisering af funktionerne – vil være nødvendigt med en
afklaring af omfanget af aktiviteten på de relevante matrikler samt den afledte driftsøkonomi. Først derefter vil der kunne opgøres et endeligt reduktionspotentiale.
Endvidere ønsker Aalborg Universitetshospital at gøre opmærksom på, at der – i
lyset af Regionsrådets beslutning fra april 2014 vedr. Himmerland – ikke fremsendes
større strukturforslag i forhold til matriklerne i Hobro og Farsø. Samtidig forudsættes
det, at der – af hensyn til planlægning af det nye Aalborg Universitetshospital – dimensioneringsmæssigt vil være en fortsat drift af enhederne i Hobro og Farsø. Det er
intentionen, at der i planperioden arbejdes på at definere fremtidige profiler for de to
matrikler, så der frem mod 2020 sikres en optimeret drift af og sammenhæng mellem
de forskellige matrikler, der hører under Aalborg Universitetshospital.
I forlængelse af ovenstående anbefaler Aalborg Universitetshospital, at der i planperioden ligeledes tages stilling til den fremtidige profil for Sygehus Thy-Mors i Thisted.
Aalborg Universitetshospital er klar over, at der vil være behov for yderligere beskrivelser af de beskrevne strukturforslag med henblik på kvalificering af de videre drøftelser om ”Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis”. Der gøres opmærksom på, at
der ligeledes er behov for en opfølgende proces i forhold til det samlede katalog over
strukturforslag, så der bliver mulighed for at fremsende kommentarer i forhold til de
forskellige forslag fra øvrige sygehuse. Dette ønskes med henblik på at sikre hensigtsmæssige sammenhænge på tværs af funktioner og matrikler. Aalborg Universitetshospital ønsker derfor snarest at modtage det samlede katalog over indmeldte
strukturforslag.
Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte materiale, kan plankonsulent Marit Agerbæk kontaktes.

Med venlig hilsen
Hospitalsledelsen
Aalborg Universitetshospital
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Bidrag fra Aalborg Universitetshospital vedr. spørgsmål om strukturelementer i ”Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis”
I forbindelse med drøftelserne om strukturelementerne i ”Plan for Sygehuse
og Speciallægepraksis”, har regionen anmodet om følgende:
-

-

-

Dronninglund:
Oversigt over planerne for flytning af de nuværende funktioner inkl.
besparelsespotentiale, herunder vurdering af de bygningsrelaterede
besparelser ved rømning af matriklen og analyse af mulighederne for
flytning af IVF-funktionen til Hobro.
Derudover vurdering af det anlægsmæssige minimumsbehov for tilpasning af bygningerne til at kunne varetage en del af neurorehabiliteringsfunktionen frem til år 2020.
Hobro:
Uddybende beskrivelse af det allerede indsendte forslag vedr. intensivpladserne i Hobro, herunder en vurdering af besparelsespotentialet.
Hjørring:
Beskrivelse af planerne for tre funktioner (EEG-funktion, øjenspecialet, onkologisk ambulatorium), som er placeret i Hjørring, men ikke
anvendes / drives i dag.

Aalborg Universitetshospital giver i det følgende en tilbagemelding på regionens anmodninger.

Plan og Kvalitet

Hobrovej 42 A
9000 Aalborg

www.aalborguh.rn.dk
Plankonsulent
Marit Lund Agerbæk
Direkte: 97 66 13 50
malua@rn.dk
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2014-017449
20. januar 2015

Ved spørgsmål eller kommentarer kan plankonsulent Marit Lund Agerbæk
kontaktes.

Dronninglund
Rokadeplan for Dronninglund inkl. besparelsespotentiale
Regionen ønsker at modtage en oversigt over planerne for flytning af de nuværende funktioner
i Dronninglund inkl. en tilbagemelding på den forventede besparelse på driften af funktionerne.
I vedlagte bilag 1 er opsummeret nuværende funktioner i Dronninglund samt muligheder og
besparelsespotentiale ved en flytning af funktionerne. Det er planen, at alle funktioner – med
undtagelse af 12 neurorehabiliteringssenge og 8 medicinske senge – flyttes til andre matrikler.
De 12 neurorehabiliteringssenge forventes fortsat at blive flyttet ind i det fremtidige regionale
neurorehabiliteringscenter. I samarbejde med Klinik Medicin er det blevet vurderet, at det ud
fra en faglig vurdering er realistisk at lukke 8 medicinske senge, mens de resterende 16 medi-

cinske senge flyttes til øvrige matrikler. Lukningen forventes – sammen med ændringer i vagtlag (anæstesisygeplejersker) samt på det radiologiske og biokemiske område – at give en besparelse på samlet set 13,25-13,65 mio. kr.
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der vil være etableringsomkostninger forbundet med
flytning af funktionerne fra Dronninglund til øvrige matrikler; Særligt flytningen af laboratoriefunktioner og radiologiske faciliteter må påregnes at medføre større engangsomkostninger.
Det har endnu ikke været muligt at estimere udgifterne til flytning af funktionerne til andre matrikler, da det endnu ikke er afklaret, hvor funktionerne skal genetableres.
Bygningsrelaterede besparelser
Regionen ønsker at modtage et estimat af det bygningsrelaterede besparelsespotentiale ved
en rømning af matriklen i Dronninglund.
Af vedlagte bilag 2 fremgår det anslåede besparelsespotentiale ved en fuldstændig rømning af
matriklen i Dronninglund. Oversigten er udarbejdet i samarbejde med de fire serviceafdelinger
og Økonomi. Det vurderes, at det samlede bygningsrelaterede besparelsespotentiale beløber
sig til ca. 8,2 mio. kr.
Flytning af IVF-funktionen til Hobro
Regionen har anmodet om en vurdering af, om IVF-funktionen kan placeres i Hobro ”uden
større anlægsmæssige krumspring”.
I forbindelse med analysen af flytning af de nuværende funktioner fra Dronninglund er det blevet undersøgt, om IVF-funktionen kan flyttes til Hobro. Klinikledelsen i Klinik Kvinde-Barn og
Urinvejskirurgi og specialeledelsen for Gynækologi og Obstetrik er blevet inddraget i overvejelserne og har i den forbindelse udarbejdet vedlagte bilag 3. Såvel klinik som speciale ønsker
ikke en placering af funktionen i Hobro, men foretrækker af faglige, økonomiske og organisatoriske hensyn en placering på matrikel Nord.
Det er Aalborg Universitetshospitals vurdering, at en flytning af Fertilitetsklinikken til Hobro
godt vil kunne lade sig gøre rent fysisk i bygning B, stueetagen og noget af 1. etage. Sidstnævnte etage kræver dog en mindre rokade på matriklen. Der er tale om store og indbydende
lokaler i bygningen.
Udover flytteomkostninger og mindre udgifter vil der være nogle engangsudgifter forbundet
med etableringen af et laboratorium og behandlerrummenes nærhed til laboratoriet. Dertil
kommer behovet for N2 og CO2 gas samt blandgas (5-6 % CO2 i atmosfærisk luft). Ingen af
disse gasser er i dag installeret i den pågældende bygning i Hobro. Desuden skal luftrenheden
i laboratoriet vurderes; En løsning herpå vil være en overtryksfunktion. Dette er ej heller etableret i dag i bygningen i Hobro.
Til orientering skal Fertilitetsklinikkens lokaler godkendes af Sundhedsstyrelsen som værende
egnede til formålet i henhold til Vævsloven.
Som det er nu, vil en placering i Hobro få vidtrækkende konsekvenser for Fertilitetsklinikken,
da kun den ene af de to læger vil flytte med. Derudover er der ingen læger, som kan ansættes
som erstatning inden for de næste par år, lyder vurderingen fra Klinik Kvinde-Barn og Urin-
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vejskirurgi. Det er således klinikkens vurdering, at Fertilitetsklinikken ikke kan fortsætte, hvis
den flyttes til Hobro. Dog kan den heller ikke fortsætte i Dronninglund længere end et år frem i
tiden fra nu, da den ene af de to læger går på pension der. Den eneste løsning, klinikken ser,
er, at den placeres på matrikel Nord, så der kan trækkes på lægefaglig kompetencer der –
alternativ på Syd med henblik på, at den forventeligt skal placeres der i forbindelse med Nyt
Aalborg Universitetshospital. Sidstnævnte løsning vil dog ikke have samme driftsmæssige fordele som den første. Begge løsninger vil have etableringsomkostninger, som forventes at ligge
på niveau med en flytning til Hobro.
Hvis ikke Fertilitetsklinikken flyttes til det ledige areal i Hobro, vil hospitalet forsøge at anvende
lokalerne i Hobro til funktioner, som i dag er placeret i eksterne lejemål.
Det alternative forslag om placering på Nord – som foreslået af klinikken og specialet – afhænger af, om der via en intern omstrukturering i klinikken kan findes egnede lokaler inden for
egne eksisterende rammer.
Det foreslås, at der i løbet af høringsfasen sker en nærmere kvalificering af de anlægs- og
driftsmæssige konsekvenser i forhold til de forskellige mulige placeringer af IVF-funktionen.
Bygningsmæssige tilpasninger til neurorehabilitering
Regionen har efterspurgt en vurdering af det anlægsmæssige minimumsbehov for tilpasning af
bygningerne til at kunne varetage en del af neurorehabiliteringsfunktionen frem til 2020.
Aalborg Universitetshospital har vurderet, at det er yderst vanskeligt at komme med et realistisk bud på nødvendige bygningsmæssige tilpasninger til neurorehabilitering inden for den
meget snævre tidsramme, som regionen har opstillet, da man hverken kender forudsætninger
for modellen eller krav til bygningsmassen. Det er nødvendigt at få fagfolk på banen med henblik på at vurdere, om det er nødvendigt med en udvidelse af de eksisterende faciliteter, herunder eksempelvis terapi- og genoptræningsfaciliteterne.
Det foreslås derfor, at der nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe med relevante fagpersoner, som – med udgangspunkt i eksisterende analyser og tæt dialog med regionen –
foretager en vurdering af det efterspurgte. Det vurderes realistisk, at regionen kan modtage en
tilbagemelding inden høringsfristens udløb, så materialet kan indgå i den endelige plan, som
sendes til politisk godkendelse.

Hobro
Faglig profil for Hobro
Hospitalsledelsen har fokus på, at det er vigtigt at sikre patientbehandlingen i Hobro, så bl.a.
medicinske patienter oplever at få en kompetent og veltilrettelagt behandling af høj kvalitet og
med den rette monitorering.
Aalborg Universitetshospital foreslår, at der udarbejdes en faglig profil for Hobro med henblik
på at imødekomme de faglige og kvalitetsmæssige udfordringer, der aktuelt er på matriklen.
Problematikkerne på f.eks. det kardiologiske område i Hobro er af en sådan karakter og kompleksitet, at der bør foretages et analysearbejde med henblik på at afdække løsninger, der
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sikrer den fremtidige funktion af Hobro-matriklen med høj patientsikkerhed og effektiv drift i
centrum.
Det foreslås derfor, at der igangsættes et analysearbejde med henblik på at komme med forslag til, hvordan der i fremtiden sikres effektiv drift med høj patientsikkerhed af matriklen i Hobro.
Ændringer på intensivområdet
Regionen har efterspurgt uddybende beskrivelser af de allerede fremsendte planer for flytning
af de intensive pladser fra Hobro til Aalborg – herunder en vurdering af besparelsen.
Klinik Anæstesi har udarbejdet vedlagte notat (bilag 4), hvori det beskrives, at den intensive
kapacitet i Hobro ønskes lukket med henblik på, at det intensive område i Aalborg kan udvides
med to senge. Ændringen giver øget kvalitet i behandlingen af intensivpatienter – og vil samtidig give mulighed for en balanceforbedring for Klinik Anæstesi på 1,3 mio. kr.
Der gøres opmærksom på, at de foreslåede ændringer på det intensive område ikke vil påvirke
de eksisterende problematikker, der knytter sig til lægebemandingen i Hobro.

Hjørring
Regionen har efterspurgt, hvad planerne er for følgende tre funktioner i Hjørring, som ikke anvendes / drives i dag.
For de nævnte områder gælder, at de ikke er indregnet i dimensioneringen ift. Nyt Aalborg
Universitetshospital – dvs. at disse aktiviteter i Hjørring som udgangspunkt ikke planlægges
trukket til Aalborg.
Onkologisk ambulatorium:
Så længe der er mammakirurgisk aktivitet i Vendsyssel vil der også være behov for det onkologiske ambulatorium. Det skal dog ses i sammenhæng med Aalborg Universitetshospitals
tidligere fremsendte indmelding til ”Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis” med forslag om
reorganisering af mammakirurgien i regionen. Af faglige årsager mener Klinik Kirurgi og Kræftbehandling, at man inden for de næste par år bør tænke på en samling af aktiviteten i Aalborg.
Patientvolumen i Vendsyssel ligger under grænsen for EU’s minimumskriterier for at drive en
mammakirurgisk funktion, og samtidig er der i forbindelse med specialegennemgangen en
drøftelse af samling af funktionen. En samling af mammakirurgien i Aalborg betyder, at også
opfølgninger bør samles, og dermed betyder dette også en nedlæggelse af det onkologiske
ambulatorium i Vendsyssel.
Internt i Aalborg Universitetshospital vil en samling dog give en række udfordringer i forhold til
fysisk kapacitet. Det vil i givet fald skulle indtænkes i forbindelse med den fremtidige anvendelse af bygningerne på Syd i forbindelse med udflytningen til Aalborg Øst.
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EEG- ambulatoriet:
Det vil fortsat være nødvendigt også fremover at understøtte Sygehus Vendsyssel på området.
Det gælder især vedrørende børn, kardiologi og intensiv. Der kan forventes et stigende behov
fremover bl.a. som konsekvens af flere hjertestopoverlevere.
Øjen OP:
På grund af kapacitetsproblemer har klinikken flyttet aktiviteten fra Hjørring til Aalborg. Aktiviteten har indtil nu kunnet rummes i Aalborg, og det er vurderingen, at det også vil gælde fremadrettet. Klinikken vil gerne have gjort det til en permanent løsning. Der er dog fortsat to skrivende øjensekretærer i Hjørring, som aktuelt ikke kan rummes i Aalborg lokalemæssigt.

Bilag
Der er vedlagt følgende bilag:
 Bilag 1: Rokadeplan – muligheder for omplacering af nuværende funktioner i Dronninglund
inkl. besparelsespotentiale
 Bilag 2: Bygningsmæssigt besparelsespotentiale ved nedlæggelse af funktioner i Dronninglund
 Bilag 3: Notat vedr. mulighederne for flytning af Fertilitetsklinikken fra Dronninglund til Hobro (udarbejdet af Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi)
 Bilag 4: Ændring i strukturen på intensivområdet
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BILAG 1

Rokadeplan: Muligheder for omplacering af nuværende funktioner
i Dronninglund inkl. besparelsespotentiale
Funktioner, der aktuelt varetages på matriklen i Dronninglund:
 Sengeafsnit M1 med 18 disponible senge. 10-14 af sengene er dedikerede til apopleksipatienter, mens de øvrige er intern medicinske
senge.
 Sengeafsnit M2 med 18 disponible senge. Sengeafsnittet varetager
intern medicinske patienter.
 Medicinsk dagafsnit og ambulatorium med funktioner inden for bl.a.
endokrinologi (diabetes) og kardiologi (ekkokardiografier).
 Fertilitetsbehandling
 Tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse og assistance til håndkirurgien
(anæstesisygeplejersker)
 Håndkirurgi inkl. lægefaglig anæstesiassistance
 Terapi
 Radiologi
 Klinisk Biokemi
 Midlertidig regionsklinik
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M1 og M2
Det forudsættes, at de ca. 12 apopleksisenge, der på nuværende tidspunkt er
placeret i M1, etableres der, hvor den fremtidige, regionale neurorehabilitering samles – eller at de 12 senge som minimum samles med øvrige neurorehabiliteringssenge, så funktionen kan drives omkostningseffektivt. Derudover forudsættes det, at lønbudgettet følger med sengene.
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16 medicinske senge kan flyttes til eksisterende sengeafsnit i Medicinerhuset eller Hobro –
eller alternativt til Sygehus Vendsyssel, da nogle af patienterne sandsynligvis mere naturligt vil
høre til her.
De resterende 8 senge lukkes.
 Besparelse ca. 7 mio. kr. pr. år (4 mio. til pleje + 2,5 mio. til læger + 0,5 mio. til sekretær).
Besparelserne på øvrige driftsomkostninger og medicin vurderes at være marginale.
 Der gøres opmærksom på, at der ved en flytning af 16 medicinske senge vil være en engangsomkostning til genetablering af funktionen i nye rammer. Det har endnu ikke været
muligt at vurdere etableringsomkostningerne, da den eksakte placering endnu ikke kendes.
Såfremt det besluttes, at funktionen skal flyttes, vil der blive igangsat et konkret arbejde
med vurdering af den nye placering og deraf følgende omkostninger til flytning.

Medicinsk dagafsnit og ambulatorium
Det vurderes, at ambulatorieaktiviteten kan flyttes til enten Hobro eller Farsø.
 Ingen besparelse på driften af funktionen.
 Der gøres opmærksom på, at der ved en flytning af det medicinske dagafsnit og ambulatorium vil være en engangsomkostning til genetablering af funktionen i nye rammer. Det har
endnu ikke været muligt at vurdere etableringsomkostningerne, da den eksakte placering
endnu ikke kendes. Såfremt det besluttes, at funktionen skal flyttes, vil der blive igangsat et
konkret arbejde med vurdering af den nye placering og deraf følgende omkostninger til
flytning.
Fertilitetsbehandling:
Det vurderes, at Fertilitetsklinikken bør flyttes til matrikel Nord.
 Ingen besparelse på driften af funktionen.
 Der gøres opmærksom på, at der ved en flytning af fertilitetsbehandlingen vil være en engangsomkostning til genetablering af funktionen i nye rammer. Det har endnu ikke været
muligt at vurdere etableringsomkostningerne, da den eksakte placering endnu ikke kendes.
Såfremt det besluttes, at funktionen skal flyttes, vil der blive igangsat et konkret arbejde
med vurdering af den nye placering og deraf følgende omkostninger til flytning.
Tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse og assistance til håndkirurgien (anæstesisygeplejersker)
Funktionen vedrører hjertestop / intubering og inkluderer sygeplejerskevagt fra vagtværelse
med døgndækning alle ugens dage. Endvidere foretager anæstesisygeplejerskerne bedøvelse
af håndkirurgiske patienter på to hverdage.
Flyttes de medicinske senge, kan en del af funktionen nedlægges – dog skal der medfølge
anæstesiassistance til håndkirurgien.
 Løst estimeret forventes en besparelse på 1,2-1,6 mio. kr.
Håndkirurgi inkl. lægefaglig anæstesiassistance
Funktionen skal flyttes / reetableres andetsteds pga. stor produktion, lange ventetider mm.
Der er minimum behov for en (gerne to) mindre OP-stuer og ambulatorium mm. – kan findes
på flere andre matrikler med ortopædkirurgi uden for Aalborg.
 Ingen besparelse på driften af funktionen.
 Der gøres opmærksom på, at der ved en flytning af håndkirurgien vil være en engangsomkostning til genetablering af funktionen i nye rammer. Det har endnu ikke været muligt at
vurdere etableringsomkostningerne, da den eksakte placering endnu ikke kendes. Såfremt
det besluttes, at funktionen skal flyttes, vil der blive igangsat et konkret arbejde med vurdering af den nye placering og deraf følgende omkostninger til flytning.
Terapi
Aktuelt bruges omkring ½ fysioterapeutstilling til de almindelige medicinske patienter, mens de
resterende ressourcer (ca. 4½ stilling) går til behandling / rehabilitering af apopleksipatienter.
Hvis de medicinske senge flyttes til andre lokationer, hvor der allerede er Fysio- og Ergoterapi,
vil der næppe være rumbehov af særlig stort omfang (kontorarbejdsplads, omklædning), men
udelukkende være tale om flytning af personale.
 Ingen besparelse på driften af funktionen.
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Radiologi
Produktionen forventes at kunne flytte til Hobro, hvilket giver besparelser både på apparatur /
servicekontrakter og personale. Det vurderes, at det nyeste Philips-rum og ultralyd skal flyttes
til Hobro, hvilket vil medføre en etableringsomkostning.
 Samlet besparelse ca. 750.000 kr. pr. år.
 Der skal beregnes midler til den nødvendige ombygning i Hobro, som er en engangsudgift.
Såfremt det besluttes, at funktionen skal flyttes, vil der blive igangsat et konkret arbejde
med vurdering af den nye placering og deraf følgende omkostninger til flytning.
Klinisk Biokemi
Al produktion kan flyttes til Aalborg, hvilket giver besparelser i driften på personale, servicekontrakter og lægelige artikler. Det er planen, at alle medarbejdere flyttes fra Dronninglund til KBA
Aalborg UH, hvor de kan besætte vakante stillinger. Dette vil give en besparelse på ca. 3,4
mio. kr. Udgifterne til servicekontrakter og lægelige artikler til validering kan fjernes, hvilket vil
give en besparelse på ca. 0,9 mio. kr.
 Samlet besparelse ca. 4,3 mio. kr. pr. år.
 Der gøres opmærksom på, at der ved en iværksættelse af ovenstående kan være en engangsomkostning til flytning af udstyr til nye rammer. Det har endnu ikke været muligt at
vurdere omkostningerne, da den eksakte placering endnu ikke kendes. Såfremt det besluttes, at funktionen skal flyttes, vil der blive igangsat et konkret arbejde med vurdering af den
nye placering og deraf følgende omkostninger til flytning.
Midlertidig regionsklinik fra 1.1.2015
Der er – i samarbejde med Primær Sundhed – blevet etableret en midlertidig regionsklinik for
Almen Praksis fra 1.1.2015 og maksimalt et år frem.
 Ingen besparelse, da klinikken er fuldt finansieret via Primær Sundhed.

Samlet besparelsespotentiale på drift af funktioner i Dronninglund
Funktion
M1 og M2 (inkl. lægedækning)
Medicinsk dagafsnit og ambulatorium
Fertilitetsbehandling
Tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse og assistance
til håndkirurgien (anæstesisygeplejersker)
Håndkirurgi inkl. lægefaglig anæstesiassistance
Terapi
Radiologi
Klinisk Biokemi
Midlertidig regionsklinik
I ALT

Besparelsespotentiale
7 mio. kr.
0 kr.
0 kr.
1,2-1,6 mio. kr.
0 kr.
0 kr.
0,75 mio. kr.
4,3 mio. kr.
0 kr.
13,25-13,65 mio. kr. pr. år *

* Der gøres opmærksom på, at der må forventes engangsomkostninger til genetablering af
funktionerne på andre matrikler.
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BILAG 2

Bygningsmæssigt besparelsespotentiale
ved nedlæggelse af funktioner i Dronninglund

Rengørings- og serviceafdelingen
Køkken- / kantinedrift
Teknisk Afdeling
Logistikafdelingen
Ejendomsudgifter
Madvogne (AUH / Dr.lund)
I ALT

Besparelse (i kr.)
2.550.000
409.410
2.470.000
0
2.524.698
300.000
8.254.108

(rengøring, løn)
(løn)
(drift, vedligehold, varekøb, løn)
(affald, el, gas, vand, ejendomsskat)
(Dal Villaby Transport)

Forudsætninger:
Dronninglund-matriklen rømmes. De 12 medicinske senge, som aktuelt bruges til neurorehabilitering, flyttes ind i det nye, regionale center – og udgiften flyttes med hertil. Øvrige funktioner,
som aktuelt varetages i Dronninglund, flyttes til øvrige, unavngivne matrikler (uden for Aalborg), hvor
sygehuset i forvejen har drift. Beregningen tager udgangspunkt i, at der ikke i forvejen er aktivitet i de
lokaler, som funktionerne flyttes til.

BILAG 3

Notat vedr. mulighederne for flytning af Fertilitetsklinikken fra
Dronninglund til Hobro
(udarbejdet af Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi)
Baggrund
Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet fremsendte i mail af 4. december 2014
en forespørgsel til hospitalet på, om Fertilitetsklinikken kan flyttes fra Dronninglund til
Hobro uden større anlægsmæssige udgifter.
I det følgende har Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi beskrevet den nuværende fertilitetsfunktion inkl. Sundhedsstyrelsen krav hertil, samt muligheder og opmærksomhedspunkter i forhold til flytning af funktionen.
Beskrivelse af nuværende funktion i Dronninglund
Fertilitetsklinikken i Dronninglund har godt 6000 ambulante konsultationer og foretager årligt ca. 940 behandlinger. Heraf udgør IVF-behandlinger ca. 300, oplægning af frosne embryoner godt 200 og inseminationer
godt 400 (2013-tal).
Patienterne kommer typisk bredt fra Region Nordjylland – dog fraset regionens vestlige del, hvor patienterne
ofte søger til Fertilitetsklinikken i Skive.
Funktionen bemandes af 1 overlæge og 1 afdelingslæge. Der er netop nedlagt en afdelingslægestilling på
grund af besparelser, og det forventes, at aktiviteten for 2015 bliver lavere på denne baggrund. Allerede nu
kan det konstateres, at ventelisten er kraftigt stigende.
Af ikke-lægeligt personale er ansat 1 biolog på deltid, 5 bioanalytikere, 4 sygeplejersker (heraf 1 afsnitsledende sygeplejerske) samt 2 sekretærer.
Følgende rum anvendes i dag:
- Laboratorium (stort rum – ca. 40 m2)
- 2 undersøgelses- og behandlerrum med tilhørende toiletter
- 1 rum, hvor mændene kan lave sædprøver
- 1 opvågningsstue med tre-fire pladser (hvilestole)
- 2 ambulatorierum
- 1 rum til sygeplejesamtaler
- 1 depot- og kopirum
- 2 depotrum
- 5 kontorer
- Reception og sekretariat
- Kaffestue og konferencerum i et
Det er nødvendigt, at laboratoriet og behandlerrummene er placeret lige ved siden af hinanden af hensyn til
ægoplægning og -udtagning. Jo kortere og skånsommere transport af de befrugtede æg fra laboratoriet til
behandlerrummet, jo bedre kvalitet og resultat, da æggene både efter udtagning, men også ved oplægning,
er skrøbelige og nemt beskadiges, hvorved behandlingen ikke lykkes.

Krav til Fertilitetsklinikkens lokaliteter og laboratoriets indretning
Fertilitetsklinikkens lokaler skal godkendes af Sundhedsstyrelsen som værende egnede til formålet i henhold
til Vævsloven. Ved flytning af Fertilitetsklinikken skal plantegningerne af de nye lokaler med detaljeret angivelse af rum, deres størrelse, deres formål og indretning indsendes til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med
ansøgning om tilladelse som vævscenter i de nye lokaler.
Laboratoriet skal ifølge Vævsloven have en størrelse, som tillader, at alt fornødent apparatur kan placeres /
etableres således, at arbejdsgangene i forbindelse med håndtering af æg / sæd (gameter) og embryoner kan
foretages så optimalt som muligt. Desuden skal behandlingsstuerne, hvor oplægning eller udtagning af gameter / embryoner finder sted, være i direkte forbindelse med laboratoriet. Der skal kunne lukkes mellem
laboratoriet og disse behandlingsstuer ved hjælp af døre.
For laboratoriet og de tilstødende behandlingsstuer kræves en detaljeret angivelse af indretningen på plantegningen, således at Sundhedsstyrelsen har et optimalt grundlag for vurderingen af de kritiske lokaler, dvs.
de lokaler, hvor der udtages og håndteres humane gameter og embryoner.
Vi vil stærkt anbefale, at man ved en eventuel flytning til nye lokaler, tidligst muligt i forløbet indsender plantegningerne med detaljeret indretning af laboratoriet og behandlingsstuer til Sundhedsstyrelsen. Dette vil
muliggøre, at man kan komme i dialog med Sundhedsstyrelsen omkring eventuelle kritiske punkter, før eventuelle ombygninger / installationer etableres.
Idet biolog Christina Hnida er vævslovansvarlig og laboratorieansvarlig person for Fertilitetsklinikken Aalborg
Universitetshospital, Dronninglund, er det nødvendigt, at hun vurderer udarbejdelsen af plantegningerne før
de indsendes til Sundhedsstyrelsen.
Gasforsyning i laboratoriet
Laboratoriet har pt. 4 inkubatorer til dyrkning af humane gameter og embryoner under fertilitetsbehandling.
Disse dyrkningsinkubatorer skal være UAFBRUDT forsynet med N2 og CO2 gas. Disse gasser tilføres inkubatorene i nøje definerede koncentrationer, som er ekstrem kritisk for gametenes / embryonernes overlevelse / udvikling. Renheden af disse skal være af klasse medicinsk gas. Desuden anvendes blandgas (5-6 %
CO2 i atmosfærisk luft) til midlertidig opbevaring af æg og embryoner under ægudtagning og ægoplægning
(under gasklokke eller i miniinkubator).
Ved en eventuel flytning til nye lokaler vil det være en økonomisk fordel, hvis der allerede er N2 og CO2 gasforsyning på stedet; optimalt også blandgas. I så fald kunne man nøjes med, at koble sig på den eksisterende gasforsyning inklusiv dens aftale om alarmberedskab.
Er der ikke allerede N2 og CO2 gasforsyning på stedet, skal der etableres et egnet system til gasforsyning af
laboratoriet, hvilket kan være noget omkostningsfuld. Man skal etablere eksterne gastanker (tankene skal
ikke stå i laboratoriet) med rørforbindelser til laboratoriet. Desuden vil der skulle laves aftale med en gasudbyder (eksempelvis Aga) om kontinuerlig påfyldning og et egnet alarmberedskab. Forsyning med blandgas
kan eventuelt etableres ved hjælp af et apparatur, der på stedet blander CO2 med atmosfærisk luft.
Flydende N2 i laboratoriet:
Laboratoriet nedfryser og opbevarer humane embryoner og sæd i tanke med flydende N2.
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Ved en eventuel flytning til nye lokaler skal det sikres, at laboratoriet kontinuerligt forsynes med flydende N2,
dvs. at påfyldningstanken kontinuerligt fyldes op (ca. én gang om ugen). Det vil være en økonomisk fordel,
hvis der på det nye sted allerede var etableret forsyning af flydende N2.
Luftrenhed i laboratoriet
Sundhedsstyrelsen vurderer luftrenheden i laboratoriet med henblik på, om renheden er acceptabel i forhold
til et optimalt in vitro miljø under dyrkning af humane gameter og embryoner. Denne vurdering baseres på
partikelmålinger udført i rum og i flowbænkene samt kimtal målt i flowbænkene. Renheden i laboratoriet er
en samlet vurdering af renheden i flowbænkene og i rummene.
Et laboratorium med overtrykfunktion vil med henblik på luftrenheden i laboratoriet absolut være den løsning,
der efter vores vurdering skal etableres som permanent løsning. En løsning uden overtrykfunktion kan dog
efter vores vurdering dog accepteres som midlertidig løsning.
Øvrige opmærksomhedspunkter ved flytning af funktionen
Der er fra efteråret 2014 kun to læger ansat ved Fertilitetsklinikken. Oprindeligt var klinikken bemandet af fire
speciallæger, men pga. besparelser er der nu kun to tilbage. I fald klinikken flyttes, vil den ene af lægerne gå
på pension, idet denne under ingen omstændigheder er villig til at pendle til Hobro. Pt. er det den ledende
overlæges vurdering, at det er meget vanskeligt at rekruttere fertilitetslæger, og der er ikke mulighed for at
hjælpe fra specialet på Nord, idet ingen af afdelingens øvrige speciallæger besidder de rette kompetencer.
Fertilitetsbehandling er meget kompleks og kræver en stor specialviden og erfaring. Disse kompetencer tillæres vanligvis først efter gennemført specialistuddannelse i gynækologi og obstetrik i forbindelse med yderligere subspecialisering. I forlængelse heraf er der flere af de specialiserede bioanalytikere, der ligeledes har
udtrykt, at man ikke ønsker at pendle til Hobro. Denne kapacitet er meget vanskelig at erstatte, da en oplæring i fertilitetsfunktion må påregnes at tage et år.
I praksis vil der derfor være en overhængende fare for af Fertilitetsklinikken ikke vil kunne drives i en længere periode og må stå stille, såfremt vi ikke kan rekruttere. Det vil selvsagt have vidtrækkende konsekvenser
og denne problemstilling er fuldstændig reel.
Følgende grundlæggende betragtninger bør dog i mindst lige så høj grad være afgørende for Fertilitetsklinikkens fremtidige beliggenhed:
Det er åbenlyst økonomisk, organisatorisk og fagligt ikke en god ide, at Fertilitetsklinikken skal ligge i Hobro:
Ved klinikkens etablering blev fertilitetsbehandlingen betragtet som en ”stand alone”-funktion. Med den tiltagende snævre økonomiske ramme, som specialet skal driftes inden for, herunder nedlæggelse af de to stillinger på Fertilitetsklinikken, er vi nu i den situation, at driften på Fertilitetsklinikken ikke kan opretholdes
uden, at der enten foretages nødvendige faglige og strukturelle ændringer – eller der alternativt tilføres regionale ressourcer i et omfang, der gør, at klinikken på ny kan betragtes og drives som en ”stand alone”funktion.
Vurdering af mulighederne for fremtidig placering af fertilitetsfunktionen
Såfremt Fertilitetsklinikken skal flyttes, er det forhåbningen, at drift og ressourcer kan optimeres ved at lægge
den ind til den øvrige del af specialet på matriklen Nord. Forventeligt kan der etableres samdrift med det
gynækologiske ambulatorium, hvorved en ny synergi og fleksibilitet med den øvrige pleje- og sekretærgruppe kan udnyttes. Væsentligt her er, at specialet i disse dage er ved at lave planer for indflytning af det gynæ-
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kologiske ambulatorium, der hidtil har haft til huse i lejede lokaler på Vesterbro. Således står specialet uanset for en omstrukturering og reetablering af det gynækologiske ambulatorium, og det synes mere end oplagt
at indtænke Fertilitetsklinikken i denne konstruktion, herunder samdrift med gynækologisk ambulatorium.
Vurderingen er således, at det økonomisk, organisatorisk og fagligt vil være den absolut mest optimale løsning at foretage en sammenlægning af Fertilitetsklinikken med det gynækologiske ambulatorium på matriklen Nord frem for ude af huset.
Det vil imidlertid kræve, at der findes egnede lokaler på matrikel Nord.
De mulige lokaler i Hobro er blevet besigtiget, og man kan konstatere, at der er god plads til Fertilitetsklinikken, omend det vil kræve en meget stor ombygning.
På Sygehus Nord kunne Fertilitetsklinikken eventuelt flyttes ind på den nuværende svangreetage, 5. etage i
F-Bygningen. Specialet er i forvejen i overvejelse vedr. flytning af de 6 svangresenge. I den forbindelse er
der nyligt lavet patientinventering, og med udgangspunkt i denne ser det ud som om, der kan ske en sammenlægning af det gynækologiske sengeafsnit på 8. etage i højhuset og svangreafsnittet. Tanken er, at reducere yderligere i de stationære senge på gynækologisk sengeafsnit ved omlægning til dagkirurgisk regi.
Herved skabes plads til de 6 svangresenge på gynækologisk sengeafsnit. Der er dog flere forhold, der gør
sig gældende og inden det kan realiseres, skal der ske en grundig drøftelse med jordemoderområdet. Forventeligt vil det – i fald det lykkes – kunne reducere bemandingen om natten.
Fagligt er der derudover tungtvejende grunde til at få samlet specialet, hvis fertilitetsbehandlingen i regionen
skal bestå. Ved en eventuel indflytning på Sygehus Nord bliver det muligt at starte rekruttering samt superviseret oplæring allerede på kursistniveau. Hermed må man alt andet lige med tiden kunne afhjælpe ventelisterne, som nu er på 5 måneder. Derved kan det enorme beløb, som hospitalet pt. betaler til Region Midt,
der ikke har ventetid og den dag i dag håndterer en stor del af Region Nordjyllands patienter, reduceres. I
2013 betalte hospitalet ca. 1,8 mill. kr. til Region Midt, men det beløb bliver nu væsentlig højere med den
øgede ventetid. Dette forhold vil ikke ændre sig ved at lægge Fertilitetsklinikken i Hobro, tværtimod vil ventelisten formentlig øges yderligere, da klinikken i kortere eller længere tid vil stå stille pga. manglende speciallægedækning samtidig med, at det er en dyr løsning. Vi mister muligheden for at udnytte fleksibiliteten og
sammenhængene med resten af specialet, og i disse omstillingstider virker det helt urimeligt ikke at tage
hensyn til økonomi og fornuftig organisering.
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BILAG 4

Ændring i strukturen på intensivområdet
Klinik Anæstesi
Staben

Aalborg Universitetshospital har et intensivafsnit i Hobro organiseret under Klinik
Anæstesi.

Specialkonsulent
Flemming Kragh Pedersen
Direkte: 97 66 16 05

Klinik Anæstesi ønsker af kvalitets-, kapacitets- og effektivitetsmæssige årsager at
flytte intensivressourcerne til Aalborg. I det følgende redegøres for baggrunden for
overvejelserne.
Beskrivelse af afsnittet i Hobro
Afsnittet rummer tre intensivsenge og er bemandet med ca. 22,5 plejepersonaler,
imens tre læger samlet betjener intensiv- og anæstesiafsnittet på matriklen. Det varetager derudover opvågningsfunktionen til anæstesiafsnittet.
Afsnittet er kategoriseret som et intensivafsnit på niveau 1. Ifølge DASAIMs ”Generelle rekommandationer for intensiv terapi i Danmark” (2013) varetager en intensivafdeling (-afsnit) på niveau 1 intensiv terapi i begrænset omfang og med en hovedopgave bestående af akutmodtagelse, behandling og visitation af patienter til højere
niveau eller færdigbehandling af patienter med moderate organsvigt.
I 2011 blev den akutte kirurgi flyttet fra Hobro til Aalborg. Dette medførte en kraftig
reduktion i behovet for opvågningskapacitet i det intensive afsnit.
I 2012 nedlagdes to intermediære pladser i Hobro, bl.a. begrundet i flytningen af den
akutte kirurgi. En anden væsentlig begrundelse var udviklingen i aktiviteten i øvrigt på
det intensive afsnit, som er faldet betragteligt over de seneste år.
Udviklingen i udnyttelsen af afsnittet ses i nedenstående figurer.

fkp@rn.dk
19. januar 2015

Intensiv Hobro - Patientudvikling 2007 - 2014
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Sum af Antal patienter med
procedure: NABE Intensiv 328
observation

399

357

313

300

282

266

126

*Der iagttages et markant fald i antallet af startede forløb i 2014. Baggrunden herfor er, at patientforløb
omhandlende kardiologiske DC-konverteringer (stød af kardiologiske patienter med rytmeforstyrrelser i
generel anæstesi), som tidligere blev foretaget på intensivafsnittet fysisk, registreringsmæssigt er flyttet til
et medicinsk afsnit i Hobro. Der er ikke tale om en procedure relateret til intensivbehandling. Som oftest er
der tale om mindre end en dags indlæggelse, men af historiske årsager blev selve DC-konverteringen i
generel anæstesi foretaget i intensivafsnittet.

Intensiv Hobro - Pleje/Intensivdøgn udvikling 2007 - 2014
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Retningslinjer for intensivfunktioner
I Sundhedsstyrelsens anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi
”Intensiv terapi – definitioner, dokumentation og visitationsprincipper” (2006) er opstillet en række anbefalinger til intensivafsnit på niveau 1 til 3:
I forbindelse med niveau 1 intensivafsnit / -afdelinger bør følgende specialfunktioner
og specialistkompetencer være til rådighed på / for sygehuset:






Billeddiagnostik: hele døgnet mulighed for konventionel røntgen og CT-scanning
samt om muligt ultralyd med diagnostik
Hele døgnet mulighed for generel intern medicinsk vurdering på specialistniveau
Kirurgi: hele døgnet mulighed for kirurgisk vurdering og behandling på specialistniveau
Klinisk mikrobiologi: hele døgnet mulighed for visse mikrobiologiske analyser (fx
mikroskopi af spinalvæske) og rådgivning på specialistniveau
Laboratoriefunktioner: døgndækning for biokemiske analyser inkl. koagulationsanalyser

Der er ikke adgang til døgndækkende billeddiagnostik i Hobro. Der er heller ikke adgang til kirurgisk vurdering og behandling på døgnbasis.
Selv, hvis afsnittet blev ændret til et intermediært afsnit, ville Sundhedsstyrelsens
anbefalinger ikke være opfyldt. Anbefalingerne vedrørende billeddiagnostik og kirurgi
er, også for et intermediært afsnit, adgang til døgndækning:



Billeddiagnostik: hele døgnet mulighed for konventionel røntgen
Kirurgi: hele døgnet mulighed for kirurgisk vurdering på specialistniveau.

Hvad angår anæstesiologisk lægeligt personale, så lyder Sundhedsstyrelsens anbefaling for et intensivt afsnit på niveau 1:


Uddannelse og tilstedeværelse: døgnbemanding med speciallæge i anæstesiologi.

For et intermediært afsnit lyder anbefalingen, at der skal være tilkald af speciallæge i
anæstesiologi. Med den eksisterende lægebemanding i Hobro med tre læger til betjening af såvel anæstesiafsnittet som intensivafsnittet, så er der kun mulighed for at
leve op til anbefalingen for et intermediært afsnit, idet der ikke er læger nok til at sikre
tilstedeværelse i weekender, søgnehelligdage og ferieperioder. Dette ændrer dog
ikke på krav til kirurgi og billeddiagnostik, som ikke er til stede svarende til retningslinjer for et intermediært afsnit.
Kapacitetsudnyttelse i Hobro
Kapacitetsudnyttelsen i Hobro er svingende. Nedenstående diagram viser udnyttelsen af sengemassen i Hobro på månedsbasis i årene 2013-14.
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Realiserede døgnsenge pr. måned 2013 vs. 2014
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2014 2,3
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Udvikling i gennemsnitlig liggetid
(Intensivdøgn patienter med NABE - kode)
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3,3
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6,2

Tallene spænder fra 1,2 til 3,0 udnyttet døgnseng pr. måned. Et så stort spænd i
kapacitetsudnyttelse på et så relativt lille intensivafsnit gør det vanskeligt at planlægge den optimale bemanding til sengekapaciteten. Afsnittet er nødsaget til at planlægge med en bemanding, som medfører personalemæssig overkapacitet i perioder,
hvor sengeudnyttelsen siden viser sig at blive lav. Dette forhold medvirker til at gøre
afsnittet i Hobro relativt dyrere end f.eks. det almene intensivafsnit R i Aalborg. Lønudgiften til plejepersonaler i Hobro i 2013 var på 3,63 mio. kr. pr. seng, imens den i
Aalborg på afsnit R var på 3,30 mio. kr. pr. seng. De tre senge i Hobro repræsenterer
altså en merudgift på samlet knap 1 mio. kr. i forhold til et scenarium, hvor de tre
senge indgik i afsnit R.
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En opgørelse over plejepersonaleforbruget og øvrige udgifter pr. realiseret seng i
2013 viser, som følge af overnævnte problematik, et meget svingende udgiftsniveau i
Hobro sammenlignet med Aalborg – jævnfør nedenstående figur.

Samlede udgifter pr. realiseret Intensivseng
kr.900.000
kr.800.000
kr.700.000
kr.600.000
kr.500.000
kr.400.000
kr.300.000
kr.200.000
kr.100.000
kr.-

Intensiv Hobro
NOTIA
R
TIA
jan feb mar apr maj jun

jul

aug sep okt nov dec

2013
I overstående sammenligning er der korrigeret for opvågningsfunktionen i Hobro, som
er en del af intensivafsnittet.
Gennemsnitsudgiften pr. realiseret seng i Hobro beløb sig i 2013 til 0,483 mio. kr.,
mens den på en intensivseng i Aalborg var 0,419 mio. kr. Baggrunden herfor er først
og fremmest en svingende belægning på afsnittet i Hobro. En stor del af aktiviteten i
intensivafsnittet i Hobro er intensivpatienter, som er flyttet fra Aalborg – blandt andet
med baggrund i kapacitetsproblemer.
Det intensiv-setup, som er gældende i Hobro, begrænser imidlertid mulighederne for
at overflytte endnu flere patienter fra Aalborg og udnytte kapaciteten bedre – ligesom
det som udgangspunkt er dårlig kvalitet at flytte intensivpatienter af kapacitetsmæssige årsager. Sengene vil naturligvis i endnu højere grad kunne fyldes med patienter
fra de medicinske afsnit i Hobro (justering af intensivvisitationsretningslinjer / konvertering til medicinsk kapacitet), men i lyset af den kapacitetsudfordring, som er presserende på intensivområdet i Aalborg, er der behov for prioritering af sparsomme intensivressourcer, der er til rådighed på det samlede Aalborg Universitetshospital.
Kapacitetsudfordringer – særligt i Aalborg
I det samlede intensivområde hørende under Aalborg Universitetshospital opleves
kapacitetsproblemer. Dette dokumenteres i årsrapporterne fra Dansk Intensiv Database (DID), hvor antallet af kapacitetsbetingede overflytninger mellem intensivafsnit
er i stigning for afsnit under Aalborg Universitetshospital.
Den faglige standard i DID er fastlagt til, at højst 5 % af patienterne bør udsættes for
en kapacitetsbetinget overflytning. I Region Nordjylland har der været en stigning i
antallet af kapacitetsbetingede overflytninger jf. følgende oversigt (data opgøres fra
sommer til sommer – ikke pr. kalenderår):
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-

5,2 % i år 1 (2011 – 2012)
5,6 % i år 2 (2012 – 2013)
5,7 % i år 3 (2013 – 2014)

De 5,7 % fra den seneste opgørelse dækker over en stor spredning mellem de forskellige intensivafsnit. Således udgør antallet af kapacitetsbetingende overflytninger:
- 16,0 % ved Almen Intensiv Afsnittet – (R)
- 13,0 % ved Neuro og Traumeintensivafsnit (NOTIA)
- 4,1 % ved Hjerte Lunge Intensivafsnit (TIA)
- 1,6 % ved Intermediært afsnit Aalborg (RIMA)
- 0,8 % ved intensivafsnittet i Hobro
Medio november 2014 er det opgjort, at der i 2014 blev overført godt 25 patienter fra
de intensive afsnit i Aalborg til det intensive afsnit i Hobro.
Der ses en forholdsvis stor mængde kapacitetsbetingede overflytninger fra og på
Aalborg-matriklen, hvilket skyldes kapacitetsproblemer i forhold til det patientflow, der
udmønter sig i Aalborg. Hobro-afsnittet bruges i denne forbindelse til overflytning af
mindre behandlings- / plejetunge patienter (niveau 1), når der opstår behov for at
modtage mere behandlings- / plejetunge patienter i Aalborg, og kapaciteten ikke er til
stede. Som følge af det intensiv-setup, der er gældende i Hobro, er det dog begrænset aktivitet, der kan flyttes fra Aalborg – ligesom det som udgangspunkt er mindre
hensigtsmæssigt og ikke fagligt optimal kvalitet at flytte intensivpatienter.
Ved indgangen til 2014 reduceredes det alment intensive afsnit R med en seng (fra ti
til ni senge), med henblik på at efterkomme besparelseskrav. Det har dog som følge
af den begrænsede kapacitet været vanskeligt at fastholde sengemængden på ni,
hvorfor den tiende seng har været genåbnet flere gange. Eftersom personalemængden er justeret til de ni senge, er lejlighedsvise udvidelser med en ekstra seng relativt
dyre, da de udløser dyre særydelser og vikarudgifter.
En flytning af de relativt lavt belastede intensivsenge fra Hobro til Aalborg vil give
mulighed for større fleksibilitet til at udnytte den til rådighed værende kapacitet i Aalborg. For de patienter, der overflyttes, vil kvaliteten øges som følge af, at de ikke skal
transporteres til Hobro, men evt. blot flyttes internt i Aalborg.
Perspektiv for fortsat anæstesibetjening i Hobro
Det understreges, at det anæstesiologiske døgnberedskab for så vidt angår anæstesisygeplejersker i tilstedeværelsesvagt i Hobro fastholdes, ligesom der fortsat vil være adækvat lægefagligt fremmøde til varetagelse af den kirurgiske dagfunktion, samt
til at bistå det medicinske område i Hobro ved øvrige assistancer i dagtid. Betjeningen af Hobro med lægefaglig anæstesiologisk rådgivning og kompetence i vagttid vil
blive varetaget fra Aalborg, hvorfra det også vil være muligt at gøre fremmøde i Hobro. Sidstnævnte forventes nødvendigt i et forholdsvis begrænset omfang. Endvidere
opretholdes en opvågningsfunktion, som matcher den kirurgi, der foretages på matriklen.

Side 6 af 8

Det skal sikres, at indlagte patienter i Hobro, som måtte få behov for intensivbehandling, smidigt og uden forsinkelse kan flyttes til Aalborg. Dette understøttes ved oprettelse af en yderligere anæstesisygeplejerskefunktion, som i tidsrummet ca. 14.3021.00 på hverdage og ca. 8.00-21.00 i weekender (vil afhænge af den konkrete aktivitet) kan varetage bl.a. patienttransporter fra Hobro. Der forventes en begrænset
aktivitet, idet det akutte setup i Hobro i forvejen selekterer i patientkategorier, som
indlægges akut i Hobro. Dog bør der være en anæstesisygeplejerske i tilstedeværelse på matriklen, hvorved sikres et beredskab for kompetent ledsagelse ved de patienttransporter, som specifikt fordrer anæstesiledsagelse.
Klinik Anæstesi ser gerne, at den operationskapacitet, som er til rådighed i Hobro,
udnyttes bedre – eventuelt via tilførsel af flere operative områder og aktiviteter.
Effektiviseringspotentiale
Potentialet ligger først og fremmest i en mere effektiv drift på et niveau, som matcher
de faglige retningslinjer, af det samlede intensivområde på Aalborg Universitetshospital. Samtidig understøttes sammenhængende patientforløb med en reduktion i uhensigtsmæssige kapacitetsbetingede overflytninger af intensivpatienter mellem matrikler.
Et scenarium med opretholdelse af intensivkapaciteten i Hobro vil i lyset af nuværende omstillingskrav vedr. Budget 2015 og eksisterende budgetubalance i Klinik Anæstesi nødvendiggøre yderligere reduktion i intensivkapaciteten i Aalborg; En kapacitet, som jf. nedenstående er godt udnyttet med en belægningsprocent på gennemsnitligt 87 pct. med periodevise udsving, hvor belægningen er over 90 pct.

Månedlig belægningsprocent 2014 - Intensivområdet - Klinik Anæstesi
(ekskl. Hobro & RIMA)
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TIA,NOTIA,R i alt: 91,6% 101,2% 91,3% 87,7% 83,8% 89,0% 92,4% 80,2% 79,5% 84,2% 78,5%

Udgiften til driften af afsnittet i Hobro beløber sig til ca. 12 mio. kr. Heri er indeholdt
en arbejdskraftværdi på 1,2 mio. kr. vedrørende intensivafsnittets varetagelse af opvågningsfunktionen i Hobro – en funktion, som bibeholdes. Organisatorisk tænkes
opvågningsfunktionen indarbejdet i anæstesiafsnittet i Hobro, som fortsætter med
uændret kapacitet.
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Den årlige driftsudgift til to intensivsenge i Aalborg beløber sig til ca. 8,7 mio. kr. Den
fysiske og apparaturmæssige kapacitet er til rådighed, hvorfor der ikke vil være engangsudgifter til etablering forbundet med flytningen.
Anæstesisygeplejerskefunktionen til patienttransporter dækkes som rådighedsvagt
fra bolig. Udgiften hertil vil være 0,7 mio. kr.
En umiddelbar beregning baseret på udarbejdelse af fremmødeprofiler for de involverede funktioner resulterer i nedenstående økonomiopstilling:
Økonomioversigt

mio. kr.

Nuværende udgift til drift af tre intensivsenge i Hobro

11,9

Etablering af to intensivsenge i Aalborg

-8,7

Fortsat opvågningsfunktion, ved Hobro anæstesiafsnit

-1,2

Oprettelse af funktion til bl.a. transporter

-0,7

Balanceforbedring i Klinik Anæstesi

1,3

Med de foreløbige beregninger ses således en balanceforbedring for Klinik Anæstesi
på 1,3 mio.kr.
De omstillingsudfordringer, som Klinik Anæstesi i lighed med øvrige klinikker er pålagt, sammenholdt med en strukturel ubalance i anæstesi- / intensivområdet betyder,
at der ikke bør indhøstes en budgetreduktion fra regional side. Dette skyldes især to
argumenter: (1) Driften af intensivafsnittet i Hobro har siden medio 2013 øget belastningen på Klinik Anæstesis driftsudgifter og økonomiske balance, og (2) Flytning af
den akutte kirurgi har konkret medført en regional beslutning om, at Hobro Intensiv
ikke længere kunne anvendes i specialuddannelsen af intensivsygeplejersker. Det
eksternt finansierede fremmøde af sygeplejersker, som indgik i den samlede personaleressource, faldt således væk, og Klinik Anæstesi måtte efterfølgende øge personaleforbruget tilsvarende med faste stillinger og merudgifter til følge.
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Frederikshavn – Center for planlagt behandling
Sygehusledelsen ønsker at sikre en bæredygtig enhed med en skarp og tydelig profil
på sygehuset i Frederikshavn, således at såvel fastholdelse som rekruttering af kompetent personale også i fremtiden kan sikres.
I tråd med Sundhedsstyrelsens udmelding om samling af det akutte indtag på færre
matrikler er det akutte patientindtag for Sygehus Vendsyssels optageområde samlet i
Hjørring, hvor den nye Akutmodtagelse er taget i brug. Det medfører en ændring af
patientcasemixet i Frederikshavn.

Sygehusledelsens stab

Sygehusledelsen ser tre forskellige scenarier for den fortsatte patientaktivitet på matriklen.
Bispensgade 37

Sammenfatning:
Sygehusledelsen ser fortsat begrundet i såvel de fysiske rammer som produktivitetshensyn optimale muligheder for at udbygge den planlagte behandling på sygehuset i
Frederikshavn. Sygehuset har allerede vist, at patientaktiviteten kan tilrettelægges
med en hensigtsmæssig drift og kapacitetsudnyttelse særligt på det kirurgiske og
ambulante område og dermed bidrage til at afhjælpe regionens forpligtigelse i forhold
til ikke mindst udrednings- og behandlingsretten.
Valget mellem scenarier vil i overvejende grad afhænge af fordelingen af den ortopædkirurgiske aktivitet i regionen. Den billeddiagnostiske aktivitet i weekenderne vil i
et vist omfang kunne udføres i en udvidet åbningstid på hverdage, forudsat at patienterne vælger at gøre brug af dette tilbud (patienter kommer langs vej fra).

9800 Hjørring

Vicekontorchef
Marianne Sønderkær
Direkte: 97640035
marso@rn.dk

1. Specialernes udfordringer
Patientaktiviteten på matriklen i Frederikshavn fordeler sig på flere lægelige specialer. Patientcasemixet har i tråd med Sundhedsstyrelsens specialeudmeldinger og
anbefaling om samling af det akutte indtag på færre matrikler ændret sig gennem de
senere år. Der ses dog en fortsat stigende aktivitet opgjort i antal unikke cpr. nr. jf.
nedenstående oversigt.

Antal unikke cpr.nr.
FRH
Billeddiagnostik
Gyn/obs
Kirurgi
Medicin
Ortopædi
Terapi

2009 2010 2011 2012 2013
20086 30192 32946 34196 34434
7210 12004 13554 13974 13859
2045 2466 2674 2773 2779
4445 7265 7176 7810 8174
3886 5227 5813 6099 6263
2420 3095 3552 3341 3134
80
135
177
199
225

Operationssygeplejerskerne er på matriklen i Frederikshavn organisatorisk forankret i
et afsnit, og der opnås som følge heraf en stor fleksibilitet i udnyttelsen af lejre mellem de kirurgiske specialer. Nedenfor ses et eksempel på et operationsskema:
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Nuværende fordeling af OP-stuer (kapacitet) i Frederikshavn
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Kl. 8-15

Kl. 8-15

Kl. 8-15

Torsdag

Fredag

Kl. 8-15

Kl. 8-15

1 leje til kl. 18

Stue 1

Ryg

Ryg

Ryg

Vas

Stue 2

Gyn

Gyn

Gyn

Gyn

Gyn

Stue 3

Uro

Uro

Uro

Uro

Vas

Stue 4

Allo

Ryg

B/R

Ryg

Stue 5

Allo

Allo

Allo

Allo

Stue C

AK

AK

AK

AK

Vene

Vene

Vene

Stue D

Vene

1.1 Ortopædkirurgi
Nedenstående er udarbejdet i samarbejde med klinikledelsen ved Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital.
Den ortopædkirurgiske aktivitet udgør størstedelen af den operative aktivitet på matriklen. Der udføres
primært rygoperationer, alloplastikker samt børnerekonstruktioner, hvoraf nogle udføres på regionsfunktionsniveau.
Forventet aktivitet
2015
Rygoperationer
Alloplastikker

Antal operationer
240
560

Gns. indlæggelsestid

Børnerekonstruktioner

50

6 – 9 dage

6 – 9 dage
2 – 6 dage

Bemærkninger
Indlæggelsestid er afhængig af
patientens almen tilstand og operationens art, eks er patienter der
får lavet en knæalloplastikoperation indlagt længere end hoftealloplastikoperationspatienter

Udover ovennævnte patientgrupper modtages der ca 240 rehabiliterings patienter fra afsnittet i Aalborg.
Denne gruppe patienter har ofte lange indlæggelsesforløb, ofte op til flere uger. Det er patienter, som er
opereret i enten ryg, hofte eller knæ, hvor enten selve operationen, som er højt specialiseret, har krævet
dette, eller at patientens almen tilstand i forbindelse med anæstesi og efterfølgende mulighed for intensivterapi har været årsagen. Disse patienter flyttes til afsnittet i Frederikshavn, hvor den resterende pleje
og genoptræning finder sted.
For alle patientkategorier gælder det, at operationer foregår i et planlagt forløb, visiteret ud fra specifikke
kriterier.
Til matriklen i Frederikshavn overflyttes nyopererede ryg- og hoftepatienter fra Aalborg Universitetshospital med henblik på rehabilitering. Dette foregår i planlagte forløb; patienterne informeres allerede ved
forundersøgelse i Aalborg om planlagt overflytning til Frederikshavn, operatøren i Aalborg følger i videst
muligt omfang patienten til stuegang i Frederikshavn.
De nyopererede patienter overflyttes til Frederikshavn, begrundet i dels at sengekapaciteten ikke er
tilstrækkelig i Aalborg til de længere indlæggelsesforløb (nogle operationer skal af hensyn til Sundhedsstyrelsens specialeplan udføres i Aalborg) og dels at de specialiserede kompetencer blandt plejepersonale og terapipersonale er til stede på matriklen i Frederikshavn.
Den nuværende sengekapacitet vurderes at være passende. Det tilstedeværende lægelige beredskab
på matriklen i Frederikshavn dækkes i dag af en medicinsk speciallæge. Såfremt de medicinske senge
placeres andet steds vil en anæstesiologisk lægelig tilstedeværelsesvagt kunne dække behovet.
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1.2 Gynækologi
Gynækologi/obstetrik skal af hensyn til fødsler og sygehusets akutfunktion være til stede på matriklen i
Hjørring, og en ”basis-aktivitet” er nødvendigt som grundlag for netop det akutte beredskab. Det synes
efterhånden vanskeligt at opretholde operativ aktivitet indenfor specialet i såvel Hjørring som Frederikshavn, hvorfor den gynækologiske aktivitet samles på matriklen i Hjørring ikke mindst henset til bedre
udnyttelse af de lægelige resurser indenfor specialet.

1.3 Almen kirurgi
På det almen kirurgiske område vil man med fordel kunne samle special-funktioner på samme matrikel,
således vil flere planlagte dagkirurgiske operationer/indgreb kunne flyttes fra Hjørring til Frederikshavn
eksempelvis herniekirurgi og skopifunktion.
Efter indførelse af tarmkræftsscreening ses en stigning på regional plan i antallet af henvisninger til endoskopi. På matriklen i Frederikshavn har man fysisk kapacitet til at udvide antallet af skopier, hvorfor
man kan overveje at flytte de planlagte skopier fra Hjørring til Frederikshavn samt udvide den regionale
kapacitet på området henset til behovet om opfyldelse af Kræftplan III på tarmkræftområdet.

Nuværende skopiaktivitet i Frederikshavn

Antal linjer (på op

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 8-15

Kl. 8-15

Kl. 8-15

Kl. 8-15

Kl. 8-15

1

2

1

2

1

til 3 skopistuer)

Den akutte og specialiserede urologi er i Region Nordjylland samlet på Aalborg Universitetshospital,
mens basisurologi foregår i Hobro, Thisted og Frederikshavn. Der er på matriklen i Frederikshavn kapacitet til at udbygge basisurologien, hvilket bør ske i et tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital.
Venekirurgi, vasektomier og hæmorideoperationer bør fortsat udføres på matriklen i Frederikshavn.
Klinikledelsen ser muligheder for – i samarbejde med de kirurgiske og urologiske afsnit ved Aalborg
Universitetshospital – at opbygge et uddannelsescenter for yngre kirurger, hvor der særligt indenfor den
laparoskopiske kirurgi ses muligheder for at give uddannelsessøgende læger operativ oplæring og erfaring.

1.4 Intern medicin
Inden for det medicinske område opleves et ”nyt” behandlingsregime, hvor patientaktiviteten i stadigt
højere omfang håndteres i ambulant regi for såvel akutte som planlagte forløb. Der foregår allerede en
stor medicinsk ambulant virksomhed på matriklen i Frederikshavn, denne kan med fordel videreføres og
gerne udbygges.
Den stationære medicinske aktivitet kan opdeles i to spor:
1. neurorehabilitering
2. almen medicinsk
Der er en politisk beslutning om, at neurorehabiliteringsfunktionen skal samles for hele regionen, hvilket
medfører, at 13 senge følger denne beslutning. De resterende 13 senge kan ikke drives driftsøkonomisk
forsvarligt, hvorfor det vil være oplagt at flytte disse til matriklen i Hjørring – også set i lyset af udnyttelsen af de knappe lægelige resurser indenfor specialet.
Det har gennem længere tid været yderst vanskeligt at rekruttere speciallæger indenfor de medicinske
specialer til matriklen i Frederikshavn, og sygehuset står pr. 1. juni 2015 efter to speciallægers opsigel-
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ser (pga. alder) uden fastansatte medicinske speciallæger på matriklen, hvilket nødvendiggør en omfordeling af den medicinske aktivitet.

1.5 Billeddiagnostik
Der er i regionen et stigende behov for CT undersøgelser, og de billeddiagnostiske afsnit har i dag
svært ved at følge med hensyn til udredningsgaranti og kræftpakker.
Der udføres CT og MR undersøgelser i weekender på Billeddiagnostisk afsnit, Frederikshavn svarende
til 20 timer pr weekend. Der CT scannes desuden på hverdage til klokken 18.
En del af CT undersøgelserne indebærer, at der bruges kontrast og, at der dermed er fare for allergiske
reaktioner og i værste fald anafyllaktisk chok, selvom det er sjældent. Det anbefales derfor, at der er
mulighed for at tilkalde en læge, hvis akut situation opstår i forbindelse med CT scanning med kontrast.
Som en konsekvens heraf forudsætter CT-undersøgelserne, at der er en læge til stede på sygehuset i
de timer, hvor disse scanninger foretages.

Oversigt over aktivitet i Billeddiagnostisk afsnit, Frederikshavn
Planlagt åbningstid
1 CT skanner

Hverdage 7.30-18.00

Lørdag-søndag 9.00-13.00

1 MR skanner

Hverdage 7.30-19.30

Lørdag-søndag 9.00-18.00

1 Ekstremitets MR skanner

Hverdage 7.30-15.00

Mulighed for ekstra åbent
efter behov

3 Konventionelle røntgenrum

Hverdage 7.30-15

1 Gennemlysningsrum
2 Ultralydsrum

Mulighed for ekstra åbent
efter behov

Patienter indkaldt alle
hverdag i dagarbejdstid

Patientaktiviteten i weekenden dækker ikke blot sygehusets optageområde men hele Region Nordjylland, og afsnittet er dermed med til at afhjælpe regionens udfordringer med hensyn til udredningsretten
på det billeddiagnostiske område.

1.6 Klinisk Biokemi
På matriklen findes desuden laboratorie-funktion i tilstedeværelse i dag- og aftentimer på hverdage.
Laboratoriet varetager udover ordinær blodprøvetagning og analysefunktion den regionale analysefunktion af tarmkræftsscreeningsprøver.

2. Scenarier for aktiviteten i Frederikshavn
Sygehusledelsen har valgt at opstille tre mulige scenarier for den fortsatte drift af sygehuset i Frederikshavn:
1. 5-døgns sygehus hvor der lukkes ned fredag til aften
2. 6-døgns sygehus hvor der lukkes ned lørdag eftermiddag
3. 7-døgns sygehus
Ovenstående scenarier fungerer under visse forudsætninger, og der skal således tages stilling til disse
ved valg af scenarie.
Alle tre scenarier tager udgangspunkt i et sygehus for planlagt behandling.

2.1 5-døgns scenarie
Et sygehus hvor planlagt operations- og ambulatoriedrift kører for fuldt blus ugens første fem dage med
udvidet åbningstid, således at lyset kan slukkes fredag aften.
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Den planlagte behandling bør omfatte såvel planlagt kirurgi som kroniske patientforløb, subakutte forløb,
kontrolforløb og folkeundersøgelser.
Modellen udfordrer den ortopædkirurgiske operative aktivitet, idet denne for størstedelens vedkommende følges af en indlæggelse på 3-7 dage. Hverken operationskapacitet eller operatørkapacitet vil således være tilstrækkelig ugens første dage og skal derfor tilvejebringes på regionens øvrige sygehuse.
Desuden vil det ortopædkirurgiske speciale blive presset på sengekapaciteten, idet flere nyopererede
patienter overføres i planlagte forløb fra Aalborg Universitetshospital til Frederikshavn med henblik på
rehabilitering. En kapacitet som ikke umiddelbart kan tilvejebringes på regionens øvrige sygehuse, og
som ej heller har de fornødne kompetencer blandt plejepersonale og støttefuntioner.
Den billeddiagnostiske aktivitet som i dag foregår i weekenden vil i et 5-døgns scenarie skulle gennemføres i løbet af ugen eller på andre sygehuse.
5-døgns scenarie fordrer, at den medicinske stationære aktivitet omfordeles til andre matrikler.

2.2 6-døgns scenarie
Som supplement til 5-døgnsscenariet arbejdes der med et alternativt scenarie, hvor der først lukkes
lørdag eftermiddag (6-døgns sygehus).
Den billeddiagnostiske kapacitet vil i dette scenarie fortsat kunne udnyttes om lørdagen.
I dette scenarie vil der fortsat kunne gennemføres nogle af de ortopædkirurgiske operationer

2.3 7-døgns scenarie
I en erkendelse af at den tunge ortopædkirurgiske aktivitet fylder meget i Frederikshavn, og at denne vil
være svær at rumme på andre matrikler, er et 3. scenarie nødvendigt (7-døgns sygehus). Dette scenarie indebærer, at den nuværende operative aktivitet kan fortsætte med mindst uændret – og gerne udvidet niveau.
I denne model vil det ligeledes fortsat være muligt at gennemføre/udnytte den billeddiagnostiske kapacitet i weekender.
Det bliver dog stadig nødvendigt at skulle se på det lægelige beredskab, idet det fortsat forudsættes at
den medicinske stationære aktivitet skal flyttes fra matriklen. Modellen indebærer at det lægelige beredskab i weekender og aftener varetages af anæstesiologer, og der vil således fortsat kunne ses et besparelsespotentiale ved dette scenarie.
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2.4 Besparelsespotentiale i de tre scenarier
Besparelsespotentialet vurderes i de tre scenarier at udgøre:

Besparelsespotentiale

Kroner

Scenarie 1 (5-døgns)
Lægeligt beredskab
Servicefunktioner (portør, rengøring, anæstesi mv.)
Driftsomkostninger (lys, varme mv.)
I alt

1.254.246
962.000
200.000
2.416.246

Scenarie 2 (6-døgns)
Lægeligt beredskab
Servicefunktioner (portør, rengøring, anæstesi mv.)
Driftsomkostninger (lys, varme mv.)
I alt

627.123
481.000
100.000
1.208.123

Scenarie 3 (7-døgns)
Reduktion af antal ledere
I alt
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500.000
500.000

3. Fysisk kapacitet
Sygehuset i Frederikshavn har de optimale rammer for en høj patientaktivitet med såvel operationsfaciliteter som ambulatorie- og sengestuer. Herudover kan følgende faktorer fremhæves:
 Et billeddiagnostisk område med en maskinpark indeholdende CT-scanner, MR-scanner og ekstremitetsscanner
 Velfungerende operative faciliteter – kapacitet på 7 lejer dagligt samt 3 skopistuer med mulighed for
udvidelse
 Opvågningsenhed med mulighed for observation i nattetimerne på hverdage
 Sterilcentral – netop renoveret
 Lægeligt døgnberedskab er tilgængeligt
 Diagnostisk funktion også i aftentimerne på hverdage
 Hjertestop-hold tilgængeligt døgnets 24 timer
Matriklen i Frederikshavn består af 4 bygninger: 1) Medicinerhuset (Bygning 2), 2) Den gamle hovedbygning (Bygning 1), 3) Behandlerbygning (Bygning 13) og 4) Kontorbygning (oversigt vises ikke)

Bygning 01

Elevator

Bygning 02

Plan 5

Plan 5 – benyttes ikke

Kontoretage

Sengeafsnit 26 senge

Plan 4 - Medicinsk sengeafsnit M4

Plan 4 – Medicinsk sengeafsnit M4

Sengeafsnit 16 senge

Sengeafsnit 26 senge

Plan 3 – Gynækologisk amb. G3

Plan 3 – Ortopædkir. sengeafsnit OK3

Sengeafsnit og Amb 10 senge

Sengeafsnit 20 senge

Plan 2 – Urologisk amb. UK2

Plan 2 – Ortopædkir. amb + opvågning

Amb.

Amb og Opvågning

Plan 1

Plan 1 – Medicinsk amb/Daghospital

Omklædning / vaskerum / teknik

Amb

Bygning 13
Plan 2
OP/Terapi/Kl.Biokemi
Plan 1
Forhal/Billeddiagn.-Dagkirurgi-AK1
Plan 0
Sterilcentral

Som ovenstående plantegning viser, er der ledig fysisk kapacitet på matriklen. Dialyseafsnittet huses i
dag i Hjørring i nogle bygningsrammer, hvor der er anmeldt en APV, som ikke er tænkt ind i de kommende byggeplaner på matriklen, og som derfor skal løses på anden vis. Det synes derfor oplagt at
flytte Dialyseafsnittet til Frederikshavn, idet denne funktion ikke er afhængig af andre specialer.
Flere stand-alone funktioner vil også kunne rummes på matriklen, idet der fortsat er ledig fysisk kapacitet.
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Overskrift: Håndkirurgi
Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel
Type af forslag: Strukturforslag
Kort beskrivelse:
Håndkirurgien er i dag placeret på Dronninglund Sygehus, og der foretages i Dronninglund ca. 1.000 dagkirurgiske indgreb og ca. 3.000 ambulante besøg. Der tale om
en funktion som alene fordrer OP-kapacitet og anæstesibetjening.
For at sikre en fremtidig robusthed og sikring af en høj faglighed indenfor det håndkirurgiske område vil funktionen kunne placeres på en anden matrikel end i Dronninglund, eksempelvis i regi af Sygehus Vendsyssel på matriklerne i enten Hjørring eller
Frederikshavn i eksisterende rammer, idet de håndkirurgiske operationer kan rummes i de nuværende operationsfaciliteter, og således omkostningsneutralt.
Håndkirurgien kan med fordel tænkes ind som en del af visionen for sygehuset i Frederikshavn.
Overslag over økonomisk konsekvens:
Drift 2015:
0 mio. kr.
Drift efterfølgende år:
0 mio. kr.
Eventuelle etableringsudgifter
0 mio. kr.

(2015 + evt, yderligere ændring)

Eventuelle konsekvenser for andre parter:

Eventuel yderligere beskrivelse af tekniske/økonomiske forudsætninger
(kun til Koncern Økonomi – går ikke videre til politisk behandling):
Xxx

Overskrift: Reumatologi i Vendsyssel
Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel
Type af forslag: Strukturforslag
Kort beskrivelse:
Det reumatologiske område i Sygehus Vendsyssel befinder sig i dag på matriklen i
Hjørring, og der gennemføres årligt ca. 11.000 ambulante besøg og 150-200 indlæggelser.
Funktionen er hovedsageligt ambulatorievirksomhed – inklusiv idrætsmedicinsk funktion under opbygning – og dele af ambulatorievirksomheden vil kunne fungere uden
støttefunktioner og dermed på anden matrikel end matriklen i Hjørring eksempelvis i
Frederikshavn.
Det reumatologiske speciale er hovedsageligt ambulant virksomhed og tænkes derfor
som en naturlig del af ”Fremtidens Frederikshavn”.

Overslag over økonomisk konsekvens:
Drift 2015:
0 mio. kr.
Drift efterfølgende år:
0 mio. kr.
Eventuelle etableringsudgifter
0 mio. kr.

(2015 + evt, yderligere ændring)

Eventuelle konsekvenser for andre parter:

Eventuel yderligere beskrivelse af tekniske/økonomiske forudsætninger
(kun til Koncern Økonomi – går ikke videre til politisk behandling):
Xxx

Overskrift: Sexologi
Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel
Type af forslag: Strukturforslag
Kort beskrivelse:
Sexologien er i dag placeret med funktion i Aalborg og i Hjørring, og der er i dag
etableret et formaliseret samarbejde om funktionen mellem de 2 matrikler. Der gennemføres årligt ca. 3.000 ambulante besøg inden for det sexologiske område, fordelt
med ca. 500 i Hjørring og ca. 2.500 i Aalborg.
Der er udelukkende tale om ambulatorievirksomhed, og dermed en funktion som kan
fungere uafhængigt af støttefunktioner. Funktionen vil kunne placeres samlet på 1
matrikel eller som nu adskilt på flere matrikler.
Overslag over økonomisk konsekvens:
Drift 2015:
0 mio. kr.
Drift efterfølgende år:
0 mio. kr.
Eventuelle etableringsudgifter
0 mio. kr.

(2015 + evt, yderligere ændring)

Eventuelle konsekvenser for andre parter:
Det økonomiske overslag forudsætter naturligvis en omfordeling af de eksisterende
driftsudgifter vedr. sexologien fra Aalborg Universitetshospital til Sygehus Vendsyssel.

Eventuel yderligere beskrivelse af tekniske/økonomiske forudsætninger
(kun til Koncern Økonomi – går ikke videre til politisk behandling):
Xxx

Overskrift: Dialysen i Hjørring
Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel
Type af forslag: Strukturforslag
Kort beskrivelse:
Aalborg Universitetshospital har i dag en dialysefunktion placeret på Sygehus Vendsyssel på matriklen i Hjørring. Funktionen indeholder 22 senge, som fungerer i dagtid, og der genereres årligt ca. 8.500-9.000 ambulante besøg i Hjørring. Funktionen
drives af selvstændigt personale, uafhængigt af resten af sygehuset i Hjørring,
Da der er tale om patienter, som skal til dialyse op til flere gange om ugen, skal placering af funktionen ske under hensyntagen til et nærhedsprincip (patienternes bopæl), hvilket tilsiger, at funktionen kan placeres enten fortsat i Hjørring eller i Frederikshavn.
Sygehus Vendsyssel foreslår at flytte Dialysen til matriklen i Frederikshavn, idet der i
de nuværende bygningsrammer i Hjørring er anmeldt en APV, som ikke er tænkt ind i
de kommende byggeplaner på matriklen, og som derfor skal løses på anden vis. Der
er for nuværende en tom sengeafdeling i Frederikshavn, hvor dialysefunktionen vil
kunne placeres, dog under forudsætning af at der etableres et vandbehandlingssystem.

Overslag over økonomisk konsekvens:
Drift 2015:
0 mio. kr.
Drift efterfølgende år:
0 mio. kr.
Eventuelle etableringsudgifter
1,0 mio. kr.

(2015 + evt, yderligere ændring)

Eventuelle konsekvenser for andre parter:

Eventuel yderligere beskrivelse af tekniske/økonomiske forudsætninger
(kun til Koncern Økonomi – går ikke videre til politisk behandling):
Xxx

Overskrift: Fertilitetsklinikken
Institution/afdeling: Sygehus Vendsyssel
Type af forslag: Strukturforslag
Kort beskrivelse:
Der er i dag placeret en regional fertilitetsklinik på Dronninglund Sygehus som en del
af Aalborg Universitetshospital, og der foretages i Dronninglund ca. 900 indgreb og
ca. 6.000 tilhørende ambulante besøg.
Der er udelukkende tale om ambulatorievirksomhed, og dermed en funktion som kan
fungere uafhængigt af støttefunktioner. Denne funktion kan placeres på en anden
matrikel end i Dronninglund, eksempelvis i regi af Sygehus Vendsyssel på matriklerne i enten Hjørring eller Frederikshavn i eksisterende rammer, og således omkostningsneutralt.
Overslag over økonomisk konsekvens:
Drift 2015:
0 mio. kr.
Drift efterfølgende år:
0 mio. kr.
Eventuelle etableringsudgifter
0 mio. kr.

(2015 + evt, yderligere ændring)

Eventuelle konsekvenser for andre parter:
Det økonomiske overslag forudsætter naturligvis en omfordeling af de eksisterende
driftsudgifter vedr. fertilitetsklinikken fra Aalborg Universitetshospital til Sygehus
Vendsyssel.

Eventuel yderligere beskrivelse af tekniske/økonomiske forudsætninger
(kun til Koncern Økonomi – går ikke videre til politisk behandling):
Xxx

Region Nordjylland
Att.: Regionsdirektionen

Et internt serviceeftersyn på Sygehus Thy-Mors
Sygehus Thy-Mors er ét af de tre akutsygehuse i Region Nordjylland, med akutmodtagelse i Thisted. Sundhedsstyrelsen anbefaler et befolkningsunderlag på 200.000 til
400.000 indbyggere pr. akutmodtagelse i Danmark.1 Grundet de geografiske forhold,
omkring Nykøbing Falster, Bornholm og Thisted, har sundhedsstyrelsen vurderet at
der er behov for akut modtagefunktioner på disse destinationer, idet de geografiske
hensyn vurderes at veje tungere, end befolkningsunderlaget. Af sundhedsstyrelsen
er disse defineret som sygehuse med ø-status.
I forbindelse med Sygehusplanen 2009, vedtog Region Nordjylland at Sygehus ThyMors var og skal fremtidigt være et fuldt udbygget akutsygehus. På sygehuset er der
siden etableret én af tre fælles akutmodtagelser i regionen. Akutmodtagelsen tilpasses områdets særlige geografiske og demografiske forhold, og har ikke den samme
speciallægedækning og vagtdækning som på regionens to øvrige fælles akutmodtagelser, men etableres ellers efter de samme principper. Blandt andet forefindes der
ikke pædiatri på sygehusmatriklen i Thisted, men denne funktion varetages via et
formaliseret samarbejde med Aalborg Universitetshospital tillige med specialiserede
præhospitale funktioner.
I forbindelse med implementeringen og ibrugtagningen af akutmodtagelsen fra april
2013 har omdrejningspunktet for organiseringen og den faglige profil fulgt Sundhedsstyrelsens rapport ”Styrket akutberedskab” fra 2007, hvori det fremgår, at:
”der bør være tilstedeværelsesvagt i specialerne: Anæstesiologi, intern medicin, kirurgi og ortopædisk kirurgi, samt speciallæger med kompetence i at foretage akutte
ultralydsundersøgelser, herunder ekkokardiografi. Vagtforhold for gynækologi/obstetrik og pædiatri fastlægges i sundhedsstyrelsens gennemgang af specialerne.
Intern medicin dækker her alle de medicinske specialer, herunder kardiologisk ekspertise/kompetencer”.
Sundhedsstyrelsens rapport og beskrivelse af de lægelige specialer og typer af speciallæger med tilhørende kompetencer, giver Sygehus Thy-Mors en række udfordrin1

Styrket akutberedskab 2007
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ger. Fælles for disse er, at udfordringerne har højnet kvaliteten via indsatsen overfor
de akutte patienter, men har også medført at sygehusets driftsøkonomi er udfordret.
Vi ser et behov for at nævne at implementeringen af nye IT-systemer og migreringen
til de regionale systemer, samt implementering af den nye kliniske ledelsesmæssige
organisering fra januar 2013, som værende store projekter, der er sat i drift samtidig
med ibrugtagningen af akutmodtagelsen.
Ovennævnte processer er gennemsat med succes. De enkelte projekter og indsatser
har i høj grad været med til at styrke kvaliteten af de sundhedsydelser, Sygehus ThyMors leverer til indbyggerne på Mors, i Thy, samt en andel af Jammerbugt kommuner.
Denne henvendelse skal ses i lyset af at sygehusledelsen finder det meget vigtigt, at
påpege at driftsøkonomien er presset. Det ses tydeligt af regnskab 2014, der ender
med en budgetoverskridelse på ca 3 %. Der er behov for at foretage en række tilpasninger for at sikre regnskabet svarer til budgettet og hermed kan præstere budgetoverholdelse som vi lykkedes med i 2012.
Det skal bemærkes, at dette ”serviceeftersyn”, kun er ét element i den fremtidige
udvikling af Sygehus Thy-Mors. Der er således fortsat behov for at arbejde med rekruttering af læger og sygeplejersker, samt udvikling, uddannelse og forskning på
sygehuset, samt at fortsætte vores indsats indenfor patientsikkerhed patientsikkert
flow, arbejdsmiljøcertificeringen samt kvalitetsudvikling.

De centrale funktioner for Sygehus Thy-Mors som akutsygehus
Sygehusledelsen peger nedenfor på en række overordnede funktioner for Sygehus
Thy-Mors som akutsygehus. Der er desuden nævnt en række støttefunktioner under
de enkelte overskrifter. Det skal dog bemærkes, at støttefunktionerne principielt er
nødvendige for de fleste funktioner, og at de er nævnt et sted betyder ikke, at de kan
undværes i forhold til andre funktioner.
1.1. Akutfunktion
Sygehus Thy-Mors varetager først og fremmest akutfunktion gennem sygehusets
akutmodtagelse på sygehusmatriklen i Thisted.
Der modtages alle kategorier lægevisiterede og ikke-visiterede patienter, bortset fra
de patientkategorier, som i forvejen indbringes til Aalborg Universitetshospital. Det
sidste gælder patienter med mistanke om apopleksi og hjertepatienter, der er kandidater til akut ballonudvidelse.
Akutmodtagelsen forudsætter en række lægelige specialer, fagområder og funktioner
på sygehuset, herunder akutmedicin, anæstesiologi, gynækologi/obstetrik, intern
medicin inklusiv kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi og radiologi. Der skal desuden
være laboratoriefunktion samt sterilfunktion.
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Sygehus Thy-Mors varetager fødsler. Forventede komplicerede fødsler visiteres videre til Aalborg Universitetshospital, da der ikke er pædiatri i Thisted som tidligere beskrevet. Det er dog afgørende for sygehusets fundament for lokalbefolkningen, at der
fortsat er fødsler.
En akutmodtagelse er meget afhængig af, at det ortopædkirurgiske speciale er tilstede døgnet rundt alle dage. Dette samarbejde med Aalborg Universitetshospital ønskes fortsat udviklet for at understøtte akutmodtagelsens kvalitet og det akutte beredskab på Sygehus Thy-Mors.
1.2. Akutte og elektive operationer
Sygehus Thy-Mors foretager akutte og elektive operationer inden for specialerne
kirurgi, gynækologi/obstetrik, ortopædkirurgi og urologi. Der er tale om operationer på
hovedfunktionsniveau.
Til at understøtte operationsaktiviteten er der en række støttefunktioner, herunder
anæstesi, opvågning og intensivsenge
1.3. Sengefunktion
Sygehus Thy-Mors har sengefunktion til indlæggelse af såvel akutte som planlagte
patienter.
Der er således akut sengeafsnit som en del af akutmodtagelsen samt intern medicinske, gynækologisk/obstetriske, kirurgiske og ortopædkirurgiske senge fordelt på sygehusets øvrige sengeafsnit. Sengefunktion forudsætter terapifunktion med ergo- og
fysioterapi samt hjælpemidler.
1.4. Ambulantfunktion
Sygehus Thy-Mors har ambulante udrednings- og behandlingsfunktioner og vil udbygge disse yderligere. Dette gælder inden for de specialer/funktioner, der udgør den
akutte funktion.
Sygehusledelsen vurderer, at Sygehus Thy-Mors af hensyn til såvel akutfunktion som
senge- og ambulantfunktion bør have yngre læger og speciallæger indenfor følgende
specialer: intern medicin, kirurgi, gynækologi/obstetrik og oftalmologi.








Intern medicin: kardiologi (medicinske hjertesygdomme)
Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (medicinske mave-tarm- og leversygdomme)
Intern medicin: lungesygdomme
Intern medicin: endokrinologi (medicinske hormonsygdomme)
Kirurgi: gastroduodenoskopier, galdeblæreoperationer, herniekirurgi som understøttelse af den akutte mave-tarm kirurgi
Oftalmologi: der er en igangværende proces omkring samarbejdsområder mellem AUH og STM
Gynækologi
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Sygehuset bør desuden varetage følgende funktioner inden for udredning og screening:








Diagnostisk center
Ambulatoriefunktioner indenfor sygehusets samtlige lægelige specialer
Udredning af hjertepakkepatienter og visse kategorier kræftpakkepatienter
Udredning for knogleskørhed
Brystkræftscreening
Kikkertundersøgelser ved tarmkræftscreening
Kirurgisk udredning af symptomer fra øvre mave-tarmkanal (spiserør, mavesæk
og 12-fingertarm)

Som led i alle funktioner, også de ambulante, er der mulighed for akut og planlagt
billeddiagnostik, herunder røntgen, ultralyd, CT-skanninger og MR-skanninger. Der er
ligeledes akut og elektiv laboratoriefunktion med blodprøvetagning og analyse.
1.5. Tværsektorielt samarbejde
Alle patientforløb starter før første kontakt med sygehuset, og mange forløb indebærer skift mellem sygehuse, hvilket medfører øget behov for dialog med praktiserende
læger, kommuner og øvrige sygehuse, psykiatri og andre. Det samme er tilfældet ved
afslutningen af sygehusbehandlingen.
Det tværsektorielle samarbejde med kommuner og praktiserende læger er en afgørende vigtigt samarbejdsrelation for at sikre gode og hensigtsmæssige patientforløb
og der ses et stort potentiale og synergieffekt med de kommunale tilbud indenfor
akutpladser mv. I dette samarbejde er den praktiserende læge endvidere en stor
medspiller for at sikre de gode patientforløb, hvor patienten er i centrum.

2. Sammenhæng mellem akutte og elektive funktioner
Da Sygehus Thy-Mors fokuserer på de akutte funktioner, vil det primære formål med
elektive funktioner være at sikre, at de sundhedsfaglige ressourcer, der er bundet i
den akutte funktion, udnyttes bedst muligt. Herudover kan der placeres elektive funktioner på Sygehus Thy-Mors i det omfang, det er driftsmæssigt rationelt.
2.1. Samling af funktioner som sikrer at vi driver en højt kvalificeret indsats på
det akutte område.
Hensynet til rationel og effektiv drift tilsiger, at Sygehus Thy-Mors kirurgiske indsatser
fremadrettet skal drives på én matrikel – Thisted. Den nuværende fordeling med elektive funktioner på sygehusmatrikel Nykøbing medfører ekstra omkostninger. Dertil
kommer, at kirurgiske funktioner på to matrikler belaster et mindre sygehus med en
lille lægestab, idet fx sygdom hurtigt medfører aflysninger til gene for patienterne.
Der vil fortsat være mulighed for andre sundhedsfunktioner på sygehusmatriklen i
Nykøbing, hvorfor der som et første skridt skal indledes en dialog mellem Region
Nordjylland og Morsø Kommune herom.
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Alternativet til at samle alle kirurgiske funktioner på én matrikel, vil være at der tilføres
så mange funktioner til begge matrikler, at begge kan drives effektivt og velkvalificeret. Det vil umiddelbart være en kompliceret opgave, idet ortopædkirurgien har trukket deres opgaveportefølje fra Nykøbing til Aalborg. Der foreligger på nuværende
tidspunkt en politisk godkendelse fra forretningsudvalgsmøde d. 12. januar 2014.
Denne model er der derfor ikke regnet på, idet det vil afhænge meget af hvilke funktioner der kommer til debat.
Det er af yderste vigtighed, at sygehusets faglige kompetencer indenfor det akutte
felt fastholdes og udbygges de kommende år for at sikre underlaget for de kirurgiske
og gynækologiske specialer og behandlinger på et højt fagligt niveau. Dette understøttes ved en høj elektiv produktion og optimal udnyttelse af både akutte og elektive
linjer i sengeafsnit, ambulatorier og op-lejer.
Sygehus Thy-Mors har stor succes med rekruttering af akutlæger til at understøtte
målsætningen om speciallægen mest mulig i front ved patienterne. Dette ønskes
fortsat understøttet og sikret de kommende år med en høj kvalitets- og behandlingsmæssig indsats fra speciallægernes side.

2.2. Nuværende rent elektive funktioner
Sygehus Thy-Mors driver aktuelt tre rent elektive funktioner, som ikke har sammenhæng til sygehusets akutfunktion:




Audiologi
Øjenklinik
Øre-Næse-Hals funktion

Audiologi – Der foretages høreprøver og andre audiologiske undersøgelser samt
tilpasninger, justeringer og udlevering af høreapparater.
Øjenklinik – Der foretages elektive operationer på både børn og voksne, og der er
ambulatoriefunktion.
Øre-Næse-Hals funktion – der foretages operationer af eksterne konsulenter, som
står for forundersøgelser og operationer, såvel ambulant som under indlæggelse.
Sygehusledelsen har tidligere belyst mulighederne for et tværsektorielt samarbejde,
og dermed et ændret organisatorisk set-up, indenfor områderne audiologi og øjenkirurgi. Dette viste sig umiddelbart ikke rentabelt med baggrund i økonomiske og geografiske forhold. Der ses heller ingen faglige fordele ved at flytte specialerne.
Fælles for begge afdeilnger er, at Sygehus Thy-Mors aktuelt har mulighed for at bidrage til nedbringelse af den regionale venteliste på disse områder. Vores beregninger viser, at vi vil kunne øge vores kapacitet med 1000 årlige kontakter indenfor audiologien, for kr. 970.000. Vi ønsker derfor at indlede en drøftelse med samarbejdspartnerne på Aalborg Universitetshospital med henblik på at belyse potentialet.
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Sygehusets tilbud til palliative patienter med udgående palliativ funktion og det tilhørende sengeafsnit skal fastholdes i den fremtidige struktur til at understøtte demografien med flere ældre de kommende år. Herudover skal tilbuddet omkring dialysebehandling i nærområdet fortsat være en del af Sygehus Thy-Mors´ tilbud til denne
patientkategori af kronikere fra optageområdet.
Til understøttelse af sygehusets akutte og elektive funktioner er der behov for styrkelse af den lægelige uddannelse på samme vis som øvrige uddannelsesområder med
en uddannelsesansvarlig lægelig ressourceperson.

3. Økonomiske konsekvenser
Det driftsøkonomiske udgangspunkt for ovenstående profil er, at et skærpet fokus på
akutfunktionen og en samling af kirurgien på én matrikel vil medføre en effektivisering
af driften. Der er foretaget beregninger på besparelsen på den kliniske funktioner ved
at samle funktionerne på én matrikel, hvilket vurderes at muliggøre årlige besparelser
på i størrelsesordenen 3,7 mio. kr.
Derudover arbejder virksomhedsledelsen på Sygehus Thy-Mors med en række allerede besluttede omlægninger og effektiviseringer, som samlet set forventes at bringe
vores økonomiske ubalance i mål.
Flytning af funktioner fra Nykøbing til Thisted vil medføre anlægsudgifter i Thisted.
Disse udgifter er ikke indeholdt i sygehusets nuværende renoveringsplan frem mod
2018. Det er ikke muligt at vurdere den konkrete størrelsesorden på nuværende tidspunkt, idet det vil afhænge af den samlede beslutning.
Sygehusledelsen ønsker fortsat for at understøtte den akutte funktion at coloncancer
fastholdes på Sygehus Thy-Mors med udbygning heraf til flere operationer i de kommende år. Der har været regionale drøftelser omkring fremtiden for coloncancer patienterne. Såfremt det besluttes at coloncancer funktionen skal samles på én sygehusmatrikel i Region Nordjylland fremadrettet, vil sygehusledelsen fastholde væsentligheden af at der skal sikres alternative opgaver, til at sikre vores fremtidige faglige
fundament, og dermed økonomiske bæredygtighed.
I ovennævnte tilfælde, ønsker vi derfor at blive tilført:
50 hernieoperationer
50 laparaskopiske chloecystectomier og åbne chloecystectomier (kikkert og åbne
galdeblæreoperationer)
et antal gastroduodenoskopier og coloskopier
at antal hæmorrhoideoperationer
Baggrunden herfor er, at det er en forudsætning for et akutsygehus, at det kirurgiske
speciale opretholder deres kirurgiske færdigheder, hvilket anses tilgodeset ved ovenstående opgaveglidning.
Samlet set er vores vurdering at vi har det akutberedskab, som er nødvendigt for at
skabe en fuldt ud faglig høj kvalitet i modtagelsen af de akutte patienter. Dog er det
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vigtigt at vi sikrer at vores personale ikke blot er til rådighed for akutte patienter. Der
er i høj grad brug for at vi har en høj produktion, når der ikke er akutte patienter, så vi
udnytter den kapacitet vi reelt har til rådighed. Vi ønsker derfor at gøre opmærksom
på at vi har nået et minimum af samlet antal ydelser i forhold til en rentabel drift.
Dermed mener vi at enhver ydelse der skal fjernes fra Sygehus Thy-Mors fremadrettet, skal erstattes af tilsvarende mængde ydelser, med det klare sigte at opretholde
de kompetencer der er nødvendige for at varetage akutmodtagelsesfunktionen på
regionshospitalsniveau.

Med venlig hilsen
Michael Storm
Sygehusdirektør
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Forord

Hermed foreligger Psykiatriplan 2015-2020 – med visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland skal udvikle sig i de kommende år. Psykiatriplanen udgør en del af Region
Nordjyllands samlede plan for sundhedsområdet.
Det fælles mål for den samlede indsats er, at alle patienter skal opleve sikre og effektive forløb – med
mennesket i centrum. Det ønsker vi at leve op til - i Psykiatrien vil vi sætte mennesket i centrum ved at
praktisere reel inddragelse. Patienten skal være med i de beslutninger, der træffes – og de skal give mening i forhold til de ønsker og planer, patienten har for sit liv.
I forbindelse med denne plans tilblivelse har brugerrepræsentanter med erfaring fra den nordjyske psykiatri bidraget med deres input til forbedringer, og også hos dem er øget inddragelse et mål og ønske. Patienterne er klar til selv at løfte en del af ansvaret – og i behandlersystemet skal vi blive bedre til at møde
dem med den forventning.
I Psykiatrien ønsker vi også at møde patienterne med en stærk faglighed. Vi skal tilbyde udredning og
behandling af høj kvalitet, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte patient skal ses af medarbejdere med
særligt kendskab til netop den sygdom, som hun eller han lider af. Psykiatriplanen for 2015-2020 indeholder derfor et klart mål om specialiseret udredning og behandling til alle patienter.
Det er også et mål, at alle patienter skal have lige adgang til de specialiserede tilbud – uanset om de bor i
et yderområde eller i en af de større byer. Da det ikke er realistisk at udbyde specialiseret behandling
mange steder i regionen, vil nogle patienter skulle rejse længere for at få det rette tilbud. Det kan medføre
nogle praktiske udfordringer, som der skal findes fleksible og gode løsninger på – for vi tror på, at en specialiseret indsats er det, der skal til for målrettet og effektivt at hjælpe patienten godt videre.
I 2014 blev der indført en ny udrednings- og behandlingsret med forbedrede rettigheder for patienter, der
har en psykisk sygdom. De har nu krav på en rettidig indsats indenfor få uger. Også det mål vil vi meget
gerne leve op til i Psykiatrien, men erkender samtidig, at det sætter ekstra pres på de ressourcer, der i
forvejen skal strække langt, ikke mindst på grund af fortsat stigende efterspørgsel på psykiatriske ydelser.
Det er derfor helt nødvendigt at fortsætte og intensivere ”det lange seje træk” med at rekruttere flere læger, herunder særligt speciallæger, til den nordjyske psykiatri.
Udvikling kan bl.a. skabes ved at gøre ting på nye og bedre måder – og også det tager vi fat på i planperioden. Gennem en flerstrenget indsats skal der arbejdes med at forebygge og reducere brugen af tvang,
og ikke mindst skal der sættes massivt ind i forhold til den ulighed i sundhed, som psykiatriske patienter
oplever. Høj overdødelighed og udtalt oversygelighed er to kurver, der skal knækkes i de kommende år!
I Psykiatrien i Region Nordjylland er vi parate til at arbejde målrettet for at sikre patienterne både længere
og bedre liv.
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Introduktion: Fælles ambitioner for fremtidens psykiatri

Sikker og effektiv behandling af høj kvalitet, let adgang til udredning og behandling, ligestilling af det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, mindst mulig brug af tvang samt
effektive patientforløb med patienten i centrum. Det er nøgleord for udviklingen af fremtidens psykiatri – både på nationalt niveau og i Region Nordjylland.
Region Nordjyllands Psykiatriplan for 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle
sig i de kommende år – til gavn for borgere med psykisk sygdom samt deres pårørende. Den beskriver
visioner for udviklingsarbejdet og også de rammer, vilkår og særlige udfordringer, der skal tages højde for
i udviklingsarbejdet.
Psykiatri er for alvor kommet på den nationale og den politiske dagsorden med et markant øget fokus på
at løfte hele indsatsen, så patienter med psykisk sygdom kan leve et bedre og længere liv.
Denne positive bevågenhed har direkte betydning for, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikles i de
kommende år. Bl.a. er der formuleret en række nationale visioner og målsætninger, som udgør vigtige
pejlemærker for udviklingsarbejdet:
Nationale visioner, målsætninger og rammer på psykiatriområdet
• Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (2014)
Regeringens handleplan for Psykiatriområdet
• Task Force for Psykiatriområdet - herunder Partnerskab vedr. nedbringelse af tvang.
• Kvalitet i psykiatrien – ny dagsorden for diagnostik og behandling (2011)
Fokuspunkter fra Danske Regioner
• Projekt Sikker Psykiatri
• Nationale kliniske databaser og Den Danske Kvalitetsmodel
• Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri
• Gældende lovgivning, herunder Sundhedsloven og Psykiatriloven.
Tilsvarende er der i Region Nordjylland visioner og rammer for udvikling af sundhedsområdet og psykiatrien:
Regionale rammer på psykiatriområdet
• Strategi 2018
• Sundhedsaftalerne
• Psykiatrien i nyt Aalborg Universitetshospital fra 2020
• Forløbsbaseret ledelsesorganisering i Region Nordjylland – herunder Patientens Team

Region Nordjyllands Psykiatriplan for 2015-2020 tager udgangspunkt i de nationale og regionale visioner,
målsætninger og rammer - samt de udfordringer, som Psykiatrien i Region Nordjylland står over for i de
kommende år.
Der er ikke et konkret økonomisk mål for Psykiatriplan 2015 – 2020. Udgangspunktet for Psykiatriplan
2015-2020 er en beskrivelse af, hvordan Psykiatrien ønskes udviklet de kommende år i retning af mest
mulig kvalitet samt etablering af robuste og bæredygtige enheder. Et fokus har også været, hvordan Psykiatrien bedst muligt kan imødekomme de seneste års stærkt stigende efterspørgsel på udredning og
behandling, hvor der samtidig tages hensyn til de nuværende og fremtidige rekrutteringsmuligheder for
særligt lægelig arbejdskraft.
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Det nordjyske perspektiv: Visioner og udfordringer frem mod 2020

Visioner
Den overordnede vision er i tråd med Region Nordjyllands Strategi 2018, der indeholder tre overordnede
strategiske mål for det nordjyske sundhedsvæsen:

1) Sikre patientforløb
2) Effektive patientforløb
3) Patientforløb med mennesket i centrum
De tre strategiske mål skal realiseres i sammenhæng med hinanden og kan derfor sammenfattes til følgende målsætning:

Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum.

I Psykiatrien i Region Nordjylland er der desuden en vision om at tilbyde fuldt specialiseret udredning og
behandling til alle patienter – og herunder at sikre lige adgang til den specialiserede indsats, uanset hvor i
regionen patienten bor.

Visioner og udfordringer skal mødes i en samlet plan
Der skabes hele tiden nye muligheder for udvikling af den psykiatriske udredning og behandling – ved
hjælp af ny viden, nye metoder, teknologi m.v. Hertil kommer, at også holdningerne og synet på det at
være patient og psykisk syg er i bevægelse – i positiv retning, idet der i stigende grad er respekt for patientens perspektiv. Og patienten som menneske.
I Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker vi, at al udvikling så vidt det overhovedet er muligt skal komme
patienten til gode – ikke mindst i form af bedre tilbud og mere inddragelse. Ambitionsniveauet skal være
højt – på patientens vegne.
Psykiatriens virkelighed byder dog også på en række store udfordringer og vanskelige vilkår, som gør, at
ambitionen i en vis udstrækning må afstemmes med, hvad der er realistisk og muligt at gennemføre. I
Psykiatriplanen 2015-2020 beskrives målsætninger og indsatser set i det perspektiv.

Kerneopgaven er udredning og behandling
Mange forhold kan have betydning for at skabe god livskvalitet og generelt gode vilkår for mennesker, der
har en psykisk sygdom. Derfor vil det i mange patientforløb være vigtigt, at flere aktører bidrager til den
samlede indsats, der skal til for at skabe positiv forandring for det enkelte menneske.
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Koordinering af samarbejdet i forløbet er et fælles ansvar – og Psykiatrien er parat til at løfte sin del af
ansvaret.
Ambitionen om at nå længst muligt i forhold til at udvikle sikre og effektive patientforløb med mennesket i
centrum (jf. den overordnede målsætning) fordrer dog, at Psykiatrien fokuserer sin indsats maksimalt på
det, der er kerneopgaven i behandlingspsykiatrien:
Psykiatriens kerneopgaver er forebyggelse, udredning, behandling og pleje, opfølgning og rehabilitering af
patienter med alvorlige psykiske sygdomme, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Kvaliteten i kerneopgaverne skal sikres ved at give en specialiseret behandling både ambulant og under indlæggelse.
Patientforløb i Psykiatrien er forskellige. De fleste patienter gennemgår kortere forløb, mens andre patienter er i længere forløb af forskellig varighed; for nogle vil der være tale om kroniske forløb med livslang
tilknytning. Uanset hvilken tilknytning patienten har, vil Psykiatrien arbejde på at sikre gode forløb med et
højt fagligt niveau.
Mange patienter med psykisk sygdom kan behandles fuldt ud hos egen læge, psykolog eller speciallæge.
Såfremt der er behov for behandling i behandlingspsykiatrien vil ambulant behandling i langt de fleste
tilfælde være fyldestgørende - og mindst indgribende for patienten. Den ambulante psykiatri er derfor omdrejningspunktet for den psykiatriske udredning og behandling – suppleret med mulighed for indlæggelse,
når der er behov for det.
Den samlede indsats for patienten skal som nævnt løftes i et koordineret samarbejde mellem relevante
aktører.
I samarbejdet skal der være fokus på både kvalitet og effektivitet – herunder også, at indsatsen tilrettelægges på det laveste effektive omkostningsniveau. Det forudsætter en klar arbejdsdeling mellem sygehus, speciallægepraksis, almen praksis, privatpraktiserende psykologer, kommuner m.fl. – suppleret af
klare retningslinjer for samarbejde og koordination.
I Psykiatrien går vi ind i samarbejdet med forventning om og tillid til, at de forskellige aktører hver især
løfter den del af indsatsen, de har ansvar for – og at koordination og samarbejde prioriteres hele vejen
rundt.

Psykiatriplanens overordnede temaer
Psykiatriplanen er udarbejdet med sigte på, at indsatsen i behandlingspsykiatrien altid skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske og det enkelte menneskes behov. Der skal fokus på at sikre helhed og
sammenhæng i indsatsen – bl.a. gennem øget inddragelse af patienter og pårørende og gennem koordineret samarbejde mellem relevante aktører.
Psykiatriplanen udstikker også en retning med en fuldt specialiseret psykiatri – og en robust og bæredygtig psykiatri, hvor det rette tilbud til rette tid er i fokus.

8

Overordnede temaer for Psykiatriens udvikling frem mod 2020
Med afsæt i de overordnede målsætninger om at udvikle sikre og effektive forløb med mennesket i centrum – samt at tilbyde alle patienter specialiseret udredning og behandling er der fastlagt en række temaer, som de kommende års udvikling i Psykiatrien særligt vil fokusere på:
•

Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur

•

Mere effektive og sammenhængende patientforløb

•

Reel inddragelse af patienter og pårørende

•

Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom

•

Mindre brug af tvang

•

En ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed

•

Fokuseret kompetenceudvikling

•

En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse

•

Mere og bedre forskning

•

Nye veje til bedre styring

Temaerne beskrives på de følgende sider. Der indledes med et statuskapitel, der kort beskriver organisering, kapacitet, nøgletal m.v. for Psykiatrien i Region Nordjylland – som det ser ud ved indgangen til planperioden 2015-2020.

9

4

Status for Psykiatrien i dag

Psykiatrien varetager regionens behandling i forhold til Sundhedsloven indenfor de lægelige specialer
psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Organisering
Direktionen

Psykiatrien i Region Nordjylland er organisatorisk én samlet enhed som ledes af en psykiatriledelse (psykiatridirektør og tre vicedirektører;
cheflæge, sygeplejefaglig vicedirektør og vicedirektør med ansvar for patientforløb, kvalitet
og patientsikkerhed). Psykiatrien i Aalborg er
en del af Aalborg Universitetshospital.

Psykiatriledelsen
Forskningsenhed
Stabe
Servicefunktioner

Psykiatriens nuværende organisering er fra
2013, hvor Region Nordjylland indførte forløbsbaseret ledelsesorganisering på sygehusområdet. I den forbindelse blev Psykiatrien
organiseret i tre klinikker:

•
•
•

Klinik
Børn og Unge

Klinik
Nord

Klinik
Syd

Klinik Børn og Unge (Børne- og ungdomspsykiatri 0-17 år (inkl.) samt patienter med spiseforstyrrelser (både børn, unge og voksne)
Klinik Syd (almen voksenpsykiatri, herunder psykiatrisk skadestue samt retspsykiatri)
Klinik Nord (almen voksenpsykiatri samt ældrepsykiatri)

Tabel 4.1: Sengepladser i Psykiatrien, Region Nordjylland pr. 1. januar 2015
Klinik
Nord

Klinik
Børn og
Unge
I alt

Klinik
Syd

1)

Børne- og ungdomspsykiatri

11

Retspsykiatri

22

22

Ældrepsykiatri

20

20
2)

11

36

36

Almen voksenpsykiatri 7 døgns senge

104

87

191

I alt

124

145

Almen voksenpsykiatri 5 døgns senge

1)
2)

Inklusiv 1 seng i Psykiatriens Skadestue/Modtagelse
Klinik Syd har to sengeafsnit som har weekendlukket.
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Psykiatriens fysiske rammer omfatter pr. 1. januar 2015:
•
•
•
•
•

Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Mølleparkvej (102 sengepladser)
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Brandevej (54 sengepladser)
Brønderslev Psykiatriske Sygehus (92 sengepladser)
Sengeafsnit i Frederikshavn (16 sengepladser)
Sengeafsnit i Thisted (16 sengepladser)

•
•

Ambulatorier i Brønderslev, Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Thisted
Endvidere har Psykiatrien ambulante træffesteder uden fast bemanding og med begrænsede træffetider i Dronninglund, Brovst, Hobro, Nykøbing Mors og Hurup.

Figur 4.1: Psykiatrien, Region Nordjylland

Sengeafsnit
Ambulatorier
Ambulant træffested
Psykiatrisk skadestue

Hjørring
Frederikshavn

Brønderslev Psykiatriske Sygehus
Dronninglund
Brovst

Aalborg universitetshospital, Psykiatrien
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Psykiatriens opgave og målgruppe
Psykiatriens primære opgave er jævnfør specialevejledningerne for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri udredning og behandling af psykisk sygdom. Psykiatriens målgruppe er helt overordnet patienter med
følgende lidelser:
o Organiske psykiske sygdomme
o Misbrugsrelaterede psykiatriske sygdomme
o Skizofreni og andre psykoser
o Affektive lidelser (Mani og depression)
o Angst- og tvangslidelser
o Psykisk betingede legemlige symptomer og belastnings- og tilpasningsreaktioner
o Spiseforstyrrelser
o Personlighedsforstyrrelser
o Seksuelle afvigelser
o Psykiske sygdomme hos oligofrene (psykisk udviklingshæmmede)
o Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
o Psykiske udviklingsforstyrrelser opstået i barndom eller ungdom
o Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser i barndommen: Hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD),
adfærdsforstyrrelser, emotionelle forstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og Tourette Syndrom
Hertil kommer opgaver i forhold til retspsykiatri og selvmordsforebyggelse.
Psykisk sygdom kan variere fra en lettere og kortvarig sygdom til mere langvarige og kroniske forløb. Behandlingen af størstedelen af mennesker med psykisk sygdom varetages af almen praksis. Psykiatriens
målgruppe er mennesker med alvorlige og komplicerede psykiske sygdomme - herunder akutte psykiatriske problemstillinger. Psykiatrierne i Danmark har i fællesskab udarbejdet en beskrivelse af psykiatriens
målgruppe (se tabel 4.2). Vurderingen af om en patient tilhører Psykiatriens målgruppe er baseret på en
konkret vurdering af sværhedsgrad, kompleksitet mv.

Tabel 4.2 Fælles regional målgruppebeskrivelse for psykiatri og børne- & ungdomspsykiatri

Symptomer og adfærd

Betydelig forværring i symptomer
Betydelig forpinthed
Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko
samt truende adfærd
Nyopståede psykotiske symptomer

Funktionsniveau

Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/
arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom

Diagnostik

Diagnostisk uklarhed evt. pga. manglende mental udvikling eller komorbiditet

Behandling

Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor

Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling
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Specialeplanlægning
Specialeplanlægning vedrører planlægning af sundhedsvæsenet og herunder opgavefordelingen mellem
de forskellige specialiseringsniveauer: Hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret
niveau. Formålet med specialeplanlægningen er at sikre høj faglig kvalitet i den kliniske indsats, helhed i
patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne.
Behandlingen i Psykiatrien, Region Nordjylland er i henhold til Sundhedsstyrelsens specialevejledninger
for Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri opdelt på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og
højt specialiseret niveau. Langt de fleste patienter i behandlingspsykiatrien behandles på hovedfunktionsniveau, men ca. 10 % af patienterne har behov for behandling på et højere specialiseringsniveau.

Hovedfunktionsniveau
På hovedfunktionsniveau varetages de mest basale opgaver. De behandlingspsykiatriske enheder i regionen varetager udredning og behandling på hovedfunktionsniveau for alle psykiatriske diagnoser.
Regionsfunktionsniveau
Regionsfunktioner har en vis kompleksitet, forekommer sjældent og kræver en del ressourcer, eksempelvis samarbejde med flere andre specialer.
Indenfor specialet Børne- og ungdomspsykiatri varetager Klinik Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital alle regionsfunktioner. Regionsfunktioner for spæd- og småbørnspsykiatri og primær vurdering af surrogatfængslede varetages i et formaliseret samarbejde med Region Midtjylland.
Indenfor specialet Psykiatri varetager de voksenpsykiatriske klinikker Klinik Syd og Klinik Nord tilsammen
alle regionsfunktioner. Hovedparten af regionsfunktionerne varetages af Klinik Syd, Aalborg Universitetshospital, mens Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus varetager to regionsfunktioner.
Psykiatrien har indgået en samarbejdsaftale med Rehabiliteringscenter for flygtninge i Aalborg om varetagelse af ambulant udredning og behandling af traumatiserede flygtninge på regionsfunktionsniveau.
Højt specialiseret niveau
Højt specialiserede funktioner har stor kompleksitet, forekommer sjældent og kræver mange ressourcer,
eksempelvis samarbejde med flere andre specialer. Højt specialiserede funktioner varetages 1-3 steder i
landet.
Psykiatrien, Region Nordjylland varetager ikke funktioner på højt specialiseret niveau, men det sikres, at
patienter med de mest komplicerede psykiatriske tilstande henvises til en højt specialiseret funktion i en
anden region, primært Region Midtjylland, hvor der er aftalt samarbejde om varetagelse af patienter med
behov for udredning og behandling på højt specialiseret niveau fra Nordjylland.

Aktivitet i Psykiatrien
Psykiatrien har i løbet af 2014 haft over 11.500 patienter i behandling. Psykiatrien har modtaget ca. 7.500
eksterne henvisninger og har haft 3.585 udskrivninger, 89.339 sengedage og ca. 96.600 ambulante besøg. Ved udgangen af 2014 var ca. 7.000 patienter i behandling i Psykiatrien enten ambulant eller under
indlæggelse. Tallene svarer til, at ca. 2 % af befolkningen i Region Nordjylland har været i kontakt med
Psykiatrien i 2014, og at godt 1 % af befolkningen i Region Nordjylland var i kontakt med Psykiatrien ved
årets udgang. Langt hovedparten af Psykiatriens patienter behandles ambulant (97 % af de borgere der
var i kontakt med Psykiatrien i 2014 er behandlet ambulant og 20 % har været indlagt (der er patienter
som har modtaget behandling både ambulant og under indlæggelse).
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Psykiatrien, Region Nordjylland havde i 2014 ca. 1.100 medarbejdere (omregnet til fuldtidsstillinger) og et
regnskabsresultat på ca. 640 mio. kr. (inklusiv statspuljemidler).

Tabel 4.3 Aktivitet i Psykiatrien i 2014
Børne- og
ungdomspsykiatri
1.814
1.492
11
118
2.991
13.020
8.225

Patienter
Henvisninger
Normerede senge
Udskrivninger
Sengedage
Ambulante besøg
Ydelser uden besøg

Voksenpsykiatri
9.970
5.953
269
3.469
86.339
85.257
25.417

I alt
11.572
7.445
280
3.587
89.330
98.277
33.642

Psykiatrien i Region Nordjylland har gennem de senere år oplevet en markant stigning i antallet af patienter som henvises til Psykiatrien samt en stigning i antallet af patienter, der efterfølgende udredes og behandles i Psykiatrien, det gælder både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri (se figur 4.1 og
4.2), stigningen har været størst i børne- og ungdomspsykiatrien.

Figur 4.1 Aktivitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien fra 2007-2014 (index 2007=100)
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Figur 4.2 Aktivitetsudvikling i voksenpsykiatrien fra 2007-2014 (index 2007=100)
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Når der ses på diagnoser for patienterne i kontakt med Psykiatrien er skizofreni, mani og depression og
angst og tvangslidelser de sygdomsområder hvor der er flest patienter i kontakt med Psykiatrien. I børneog ungdomspsykiatrien er der flest patienter med adfærds og følelsesmæssige forstyrrelser, herunder
ADHD.
Figur 4.3: Borgere i behandling i voksenpsykiatrien i 2014 fordelt på diagnose

22%

Organiske psykiske sygdomme
(F00-09)

12%
17%

9%

Skizofreni og andre psykoser
(F20-29)
Affektive sindslidelser (F30-39)
Angst og tvangslidelser (F40-49)

19%

22%
Personlighedsforstyrrelser (F6069)
Andre

Note: Aktionsdiagnose for patienter i med ambulant besøg eller indlæggelse i Klinik Syd og Klinik Nord i 2014. Hver
patient tælles kun med en gang pr. diagnosegruppe uanset antallet af kontakter og besøg.
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Figur 4.3: Borgere i behandling i børne- og ungdomspsykiatrien i 2014 fordelt på diagnose
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Note: Aktionsdiagnose for patienter i med ambulant besøg eller indlæggelse i Klinik Børn og Unge og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik i 2014. Hver patient tælles kun med en gang pr. diagnosegruppe uanset antallet af kontakter
og besøg.
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5

Udvikling og tilpasning af struktur og kapacitet

Psykiatriens udvikling, struktur og kapacitet skal understøtte visionen og de overordnede målsætninger for udviklingen af Psykiatrien i Region Nordjylland. Struktur og kapacitet skal samtidig
kunne justeres og være fleksibel, så den løbende kan tilpasses udvikling og behov.
Der sker i disse år en tydelig udvikling i sundhedsvæsnet i retning af øget specialisering – ofte understøttet af, at behandlingen samles i større, bæredygtige enheder. Det er også det hovedspor, der er lagt i
udviklingen i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland – og som vil fortsætte hen over de kommende
år.
Formålet med øget specialisering er, at alle patienter skal tilbydes god behandling af høj kvalitet; alle patientforløb skal indledes med grundig og systematisk udredning og diagnostik, der følges op af effektiv behandling baseret på nyeste viden og eksisterende kliniske retningslinjer.
En specialiseret indsats til alle forudsætter, at der i alle Psykiatriens enheder (sengeafsnit, ambulatorier
m.v.) er en specialiseret viden og kompetence. Det har f.eks. stor betydning, at man som fagperson har
mulighed for fokuseret kompetenceudvikling og ser og behandler relativt mange patienter med samme
eller nært beslægtede diagnoser, så man opnår en særlig sikkerhed i at vurdere, hvordan de bedst kan
behandles.

Specialisering kontra nærhed
Selv om Psykiatrien har arbejdet i retning af øget specialisering gennem de seneste år, er der stadig et
stykke vej til fuld specialisering. En væsentlig udfordring i den forbindelse er, at Psykiatriens tilbud er fordelt i mange byer og på mange adresser – samt at nogle af enhederne er meget små.
Psykiatriens sengeafsnit er fordelt på 5 adresser, og ambulatorierne er fordelt med yderligere spredning
over hele landsdelen.
I takt med, at der sker yderligere specialisering, bliver det helt afgørende, at alle patienter har lige adgang
til en specialiseret indsats – uanset hvor i regionen de bor. Da øget specialisering naturligt vil medføre, at
behandlingen samles i større og centralt placerede enheder, vil det kunne medføre, at der er patienter fra
yderområderne, der må rejse længere for at få det rette faglige tilbud. Herved gøres der op med princippet
om, at tilbuddet skal gives i nærområdet.
I den forbindelse er det vigtigt at fremhæve den ansvarsfordeling, der i dag er mellem behandlingspsykiatrien og kommunerne. Kerneopgaverne i behandlingspsykiatrien er udredning og behandling, mens opgaver som støtte og evt. praktisk hjælp i dagligdagen dækkes af den kommunale indsats – tæt på borgeren.

Flere udfordringer kalder på større og mere robuste enheder
Flere andre store udfordringer fordrer også en udvikling i retning af større og mere robuste enheder.
Ikke mindst den nye udrednings- og behandlingsret påkalder sig opmærksomhed, idet den medfører konkrete krav om rettidige og effektive forløb. Også den demografiske udvikling med en stærkt voksende
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gruppe af ældre gør det nødvendigt at planlægge med fuldt fokus på at sikre optimal udnyttelse af kapacitet og ressourcer.
En ændring, der både vil medføre store udfordringer og nye muligheder, indtræffer, når Psykiatrien i Aalborg flytter til det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. Første etape af udflytningen skal ske i
2020, og den nærmere planlægning vil derfor foregå i psykiatriplanperioden.

Der skal skabes mulighed for at flere kan behandles
For at imødekomme en stigende efterspørgsel på udredning og behandling er der behov for at tage stilling
til, hvordan kapaciteten kan udvides. Det kan dels ske ved traditionelle udvidelser og tilbud til nye patientgrupper, dels via at ”strække på” den nuværende kapacitet – via effektivitetsforbedringer og yderligere
rationalisering af drift.
Den ambulante kapacitet i Psykiatrien i Region Nordjylland er løbende styrket gennem udvidelser, senest i
forbindelse med implementering af udrednings- og behandlingsretten. I de senere år er der også gennemført betydelige produktivitetsforbedringer og effektiviseringer i Psykiatrien med det resultat, at flere patienter kan behandles - og hurtigere kan komme i behandling. Alligevel er der stadig patienter på venteliste,
og der henvises også fortsat flere patienter til Psykiatrien. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvordan
der kan skabes yderligere mulighed for, at flere patienter kan behandles.
I den forbindelse er det vigtigt at give tilbud til de borgere, der har behov for en indsats i behandlingspsykiatrien, således at kapaciteten bliver bedst udnyttet ved, at både udredning og behandling foregår på det
lavest mulige effektive omkostningsniveau (jf. også mindste middels princippet).
Psykiatrien vil i den kommende planperiode i samarbejde med kommuner, speciallægepraksis og almen
praksis have fokus på, hvordan kapaciteten kan øges ved yderligere at optimere anvendelsen af de eksisterende ressourcer. Der vil være flere tilgange til at arbejde med dette – herunder f.eks. arbejdsdeling,
arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning, LEAN, bedre samarbejdsformer, sammenhæng og kvalitet.

Målsætning:
Psykiatrien vil øge kapaciteten gennem bedre udnyttelse af eksisterede ressourcer.
Indsatser:
•
•

Fokus på kapacitetsudnyttelse internt i psykiatrien gennem arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning,
LEAN, bedre samarbejdsformer, sammenhæng og kvalitet.
Samarbejde med kommuner, speciallægepraksis og almen praksis om hvordan kapaciteten kan øges
gennem bedre arbejdsdeling og øget samarbejde om den samlede opgavevaretagelse.
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De væsentligste udfordringer i Psykiatrien frem mod 2020 i forhold til kapacitet og struktur
•

•

•

•

•

•

•

Fuld specialisering: Psykiske sygdomme er ikke ens, og derfor er der brug for differentieret
udredning og behandling – udført af personale med særlig viden og kompetence om de specifikke sygdomsområder. En specialiseret indsats indebærer at ny viden, nye metoder m.v. hurtigt
bringes i anvendelse, så patienterne får glæde af det.
For fortsat at styrke den faglige kvalitet i behandlingen er det vigtigt at opbygge specialiserede
enheder, hvor der opnås en særlig ekspertise i forhold til udredning og behandling af de forskellige patientgrupper.
Ny udrednings- og behandlingsret: I september 2014 blev der indført en ny udredningsret på
2 måneder for patienter, der henvises til psykiatrisk sygehus. Fra september 2015 skal udredning ske indenfor 1 måned, svarende til det, der gælder i resten af sygehusvæsenet.
Efter udredning skal patienterne tilbydes behandling indenfor én måned, hvis sygdommen er
meget alvorlig, og ellers indenfor to måneder.
De nye rettigheder gør, at der skal tilbydes udredning og behandling hurtigere end det generelt
har været praktiseret i Psykiatrien.
Stigende efterspørgslen på Psykiatriens ydelser: Flere patienter henvises til behandlingspsykiatrien, og i Psykiatrien i Region Nordjylland er antallet af henvisninger øget med næsten
30 % fra 2012 til 2014. Også antallet af patienter, som behandles i Psykiatrien er øget markant i
denne periode.
Der forventes en fortsat stigning i efterspørgslen, bl.a. som følge af den nye udrednings- og behandlingsret, idet patienter nu kan henvises fra egen læge med forventning om at få en hurtig
afklaring af, hvad de fejler.
Gruppen af ældre vokser: Antallet af ældre forventes at stige markant over de kommende år. I
Region Nordjylland ventes antallet af ældre over 75 år at stige med 20 % frem mod 2020 og
endnu mere i årene fremover. I 2025 ventes antallet at være øget med hele 46 %.
En så markant udvikling skaber stort behov for at planlægge, hvordan ældrepsykiatrien kan udvikles, så flere patienter i fremtiden kan tilbydes en relevant indsats.
Hvad angår øvrige aldersgrupper forventes den demografiske udvikling kun at medføre mindre ændringer. Gruppen af 18-74-årige ventes at være stort set uændret frem mod 2020 – dog
er der mindre geografiske forskelle, idet Klinik Nords befolkningsunderlag vil være svagt faldende, mens det vil være svagt stigende i Klinik Syd. Antallet af børn og unge ventes at falde med
ca. 5 % frem mod 2020 - og derefter stige igen.
Forskelle i sygelighed: I Danmark har det ikke stor betydning for sygeligheden, om man geografisk bor det ene eller det andet sted. Alligevel kan der være mindre forskelle, der er vigtige at
tage hensyn til, når behandlingstilbud planlægges eller justeres.
I forbindelse med arbejdet med Psykiatriplan 2015-2020 er der derfor påbegyndt en analyse af
forskelle i sygeliglighed på tværs af de nordjyske kommuner, som kan have betydning for, hvordan Psykiatriens kapacitet skal anvendes. Den indledende undersøgelse viser ikke store forskelle, men dog tendenser til et mindre behov for psykiatriske ydelser hos borgere fra Rebild
Kommune og et større behov hos borgere fra Morsø Kommune. Det vurderes at være relevant
med nærmere undersøgelser - for at få et bedre billede af behovet og de reelle sammenhænge,
og det vil der blive set nærmere på i psykiatriplanperioden.
En mere specialiseret og centraliseret behandling vil generelt kunne medvirke til at mindske behovet for at tage højde for forskelle i sygelighed og bopæl på tværs af regionen – idet alle patienter med samme sygdom så vil kunne tilbydes udredning og behandling af ensartet, høj kvalitet.
Specialeplanlægning: Ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledninger for psykiatri og børneog ungdomspsykiatri skal patienter kunne tilbydes udredning og behandling på tre niveauer: hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. Hensigten med denne
opdeling er at kunne tilbyde differentieret behandling afstemt efter, hvor svær og kompleks graden af sygdom er.
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Forslag til fremtidig struktur og kapacitet
På baggrund af nationale og regionale krav, udviklingstendenser og rammer er der forskellige forslag til
den fremtidige udvikling i Psykiatrien – disse beskrives i det følgende i forhold til:
•
•
•
•

Almen voksenpsykiatri
Ældrepsykiatri
Retspsykiatri
Børne- og ungdomspsykiatri.

Udvikling af den almene voksenpsykiatri
I den almene voksenpsykiatri er udviklingen i de senere år gået i retning af øget specialisering – en udvikling, der ønskes styrket i de kommende år.
I forbindelse med, at voksenpsykiatrien i 2013 blev organiseret i Klinik Nord og Klinik Syd blev den opdelt i
følgende fagområder:
•
•
•
•

Akut psykiatri
Angst og personlighedspsykiatri
Mani og depression
Psykose-sygdomme

Der er gennemført en specialisering i mange af de almenpsykiatriske enheder, og det foreslås, at udviklingen fortsættes frem mod en yderligere specialisering.
Hensigten med specialisering er ikke mindst at give en mere målrettet og effektiv udredning og behandling
med god kvalitet. I den forbindelse har det stor betydning, at patienterne fra start visiteres til det rette tilbud – og det blev der skabt bedre forudsætninger for i 2014, hvor en Central Visitation for den almene
voksenpsykiatri blev etableret. Med en specialiseret behandling indenfor almenpsykiatrien følger en mulighed for, at medarbejderne opnår erfaring med og kompetencer indenfor netop de sygdomme som patienterne har. På denne måde kommer den nyeste viden patienterne til gavn. Udvikling i retning af øget
specialisering er i tråd med tendenserne for udvikling af psykiatrien på landsplan.

Faglig specialisering kan være en udfordring i forhold til patienter med flere sygdomme. Derfor er det vigtigt, at der er en struktur for, hvordan de specialiserede enheder samarbejder - både indenfor de forskellige fagområder og på tværs af disse, så patienten uanset diagnose får et godt og sammenhængende forløb.

Udvikling på det ambulante område
Specialisering og samling af ambulatorier i Klinik Nord
For at skabe gode muligheder for specialisering ønsker Psykiatrien at samle den ambulante aktivitet i
Klinik Nord på færre adresser. Konkret foreslås, at de nuværende fire almene ambulatorier samles i to
større ambulatorier i henholdsvis Thisted og Vendsyssel, mens de specialiserede ambulatorier i Brønderslev ikke berøres. I Vendsyssel er der i dag almene ambulatorier i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring,
og forslaget indebærer, at de samles ét sted. Det vurderes, at placering i Hjørring vil være mere hensigtsmæssig, da Hjørring er et knudepunkt for meget af den offentlige transport, som mange patienter vil
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skulle benytte sig af. En samling af ambulatorierne i Vendsyssel forudsætter at der findes lokaler til formålet, idet de nuværende rammer ikke er tilstrækkelige til at rumme et større og samlet ambulatorium.
Forslaget om samling af de ambulante funktioner i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev har baggrund i
to overordnede mål:
- At den ambulante behandling specialiseres frem for en geografisk opdelt psykiatri med det formål
at give mere kvalitet i behandlingen
- At samle ambulatorierne for at give en mere robust og bæredygtig ambulant psykiatri – særligt i
relation til den lægelige bemanding. Der er i dag udfordringer med at drive de tre selvstændige
ambulatorier.
Det vurderes, at der er behov for at bevare ambulatoriet i Thisted, idet patienter fra Thisted og Morsø
kommuner ellers vil få lang vej til udredning og behandling – med deraf følgende risiko for, at de ikke får
den behandling, de har brug for.
For patienter fra den vestlige del af Jammerbugt Kommune vil der være kortere afstand og bedre offentlige transportmuligheder til Thisted end til Hjørring. Derfor anbefales en udvidelse af optageområdet for
ambulatoriet i Thisted. Den konkrete planlægning heraf vil ske i et samarbejde med Jammerbugt Kommune.
Nedlæggelse af træffesteder
Psykiatrien ønsker en øget specialisering af den ambulante psykiatri for, at give mulighed for at patienter i
hele Region Nordjylland kan tilbydes behandling af høj kvalitet.
Psykiatrien har primo 2015 fem ambulante træffesteder, som ikke er fast bemandede. For at samle den
faglige ekspertise forslås træffestederne nedlagt.
Langt de fleste patienter kan og skal selv stå for transport til sygehusene. Psykiatriske patienter har som
alle andre patienter mulighed for befordring efter de regler der gælder på området. På baggrund af en
lægefaglig vurdering er der endvidere patienter som får hjemmebesøg. Hjemmebesøg er en mulighed,
uanset om patienter har kort eller lang vej til sygehuset.
Faktaboks: Status for specialisering i den almene voksenpsykiatri
I den almene voksenpsykiatri varetages udredning og behandling af patienter mellem 18 og 80 år – med
undtagelse af de patienter, der specifikt tilhører målgruppen for retspsykiatrien og ældrepsykiatrien. Såvel
Klinik Nord og Klinik Syd varetager denne behandling.
I Klinik Syd er der gennemført specialisering af alle enheder (alle sengeafsnit og ambulatorier).
I Klinik Nord er man i gang med en specialisering; for sengeafsnit beliggende i Brønderslev er der gennemført specialisering i forhold til sygdomsområder. Der er ikke en tilsvarende specialisering af sengeafsnittene i Thisted og Frederikshavn. Den ambulante psykiatri er i overvejende grad fortsat er baseret på
en geografisk opdeling i optageområder.
Optageområder hovedfunktionsniveau i den almene voksenpsykiatri:
Klinik Syd: Aalborg, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner.
Klinik Nord: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Morsø kommuner.
Klinik Syd varetager indenfor almen voksenpsykiatrien behandling på regionsfunktionsniveau for hele
regionen undtagen patienter med psykoser (skizofreni), hvor både Klinik Nord og Klinik Syd har regionsfunktion og psykisk udviklingshæmmede, hvor regionsfunktionen er i Klinik Nord.
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Subakutte ambulante tilbud
Der findes i dag forskellige muligheder for at tilbyde en subakut indsats, når det er påkrævet. Behovet kan
f.eks. opstå efter en indlæggelse eller efter et besøg i Psykiatrisk Skadestue. Den subakutte indsats kan
bestå i en hurtigere ambulant opfølgning end ellers planlagt, herunder eventuelt også mulighed for besøg i
eget hjem.
Der vil i planperioden blive arbejdet med at udbygge subakutte tilbud, så behov om hurtig ambulant opfølgning bedre kan imødekommes.
Øget indsats for unge voksne med mani og depression (bipolare sygdomme)
Mennesker, der tidligt udvikler symptomer på bipolare sygdomme (tidligere kendt som maniodepressive
sygdomme), har en relativ dårlig prognose for helbredelse - og også en relativt høj risiko for at udvikle
psykotiske symptomer, som i sig selv kan forværre prognosen. En tidlig og mere forebyggende behandling
kan mindske symptomerne og modvirke tilbagefald.
På den baggrund ønsker Psykiatrien i Region Nordjylland at forbedre tilbuddet til unge voksne med bipolar
lidelse. Det kan opnås ved at etablere et specialiseret tilbud, der varetager udredning og behandling af
denne målgruppe.
Udredning af autisme
Det kan konstateres, at et stigende antal patienter henvises til Psykiatrien med henblik på at blive udredt
for autisme. Diagnosen stilles typisk i barndommen, men Psykiatrien oplever at flere voksne henvises med
mistanke om autisme uden tidligere at være blevet udredt. Det er relevant at disse voksne patienter udredes i behandlingspsykiatrien, men det vil ofte ikke være relevant med behandling i Psykiatrien, medmindre
patienten samtidig har en anden psykisk sygdom. Patienter vil efter udredning oftere have behov for støtte
- og dette vil være i kommunalt regi.
I planperioden vil Psykiatrien i samarbejde med kommuner og almen praksis vurdere, hvordan varetagelse af opgaven bedst kan tilrettelægges.

Udvikling vedrørende anvendelse af sengepladser
Sengekapaciteten skal løbende vurderes i forhold til udviklingen, hvilket kan medføre behov for justeringer.
I forhold til anvendelse af den nuværende sengekapacitet fremlægges følgende forslag:
Sengeafsnittene i Thisted og Frederikshavn
Sengekapaciteten i Klinik Nord er i dag spredt på tre adresser - i henholdsvis Brønderslev (92 senge),
Thisted (16 senge) og Frederikshavn (16 senge). Sengeafsnit N7 i Frederikshavn indgår i et fælles lægeligt beredskab sammen med Brønderslev. Sengeafsnit N8 i Thisted har eget døgndækket lægeligt vagtlag, idet dette på grund af afstanden ikke kan dækkes af det lægelige døgnberedskab i Brønderslev.
Den nuværende fordeling af sengepladser vanskeliggør fuld specialisering i Klinik Nord. I dag er der gennemført specialisering af alle sengeafsnit på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, mens sengeafsnittene i
Frederikshavn og Thisted modtager alle patientgrupper indenfor det almenpsykiatriske område, som kan
være på et åbent sengeafsnit.
Ud fra et ønske om fuld specialisering og en mere robust lægelig betjening foreslås, at det nuværende
sengeafsnit i Thisted nedlægges. Det vil medføre, at borgere fra Thy og fra Mors ikke mere har en mu-
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lighed for indlæggelse i et sengeafsnit i nærområdet. Indlæggelse vil i stedet skulle ske på Brønderslev
Psykiatriske Sygehus – i lighed med den praksis, der gennem længere tid har været vedrørende patienter
fra dette område med behov for indlæggelse på intensivt sengeafsnit. Med forslaget om nedlæggelse af
Sengeafsnit N8 i Thisted, gives der mulighed for at borgere fra Morsø og Thisted kommuner kan tilbydes
samme specialiserede behandling under indlæggelse som alle andre borgere i regionen.
I forhold til sengeafsnittet i Frederikshavn foreslås det, at sengeafsnittet vil indgå i den samlede specialisering af senge i Klinik Nord, så afsnittet i Frederikshavn får en sygdomsspecifik målgruppe frem for som
nu at dække et geografisk område.

Færre skift i de enkelte patientforløb
Ved at alle patienter fra Thisted og Morsø kommuner bliver indlagt på Brønderslev Psykiatriske Sygehus
vil der blive færre flytninger i de enkelte patientforløb og dermed give bedre mulighed for et sammenhængende og kortere indlæggelsesforløb i forhold til i dag, hvor der kan være indlæggelse på flere sengeafsnit. Patienter vil som udgangspunkt blive modtaget i de særlige modtagesenge evt. via intensivt sengeafsnit i Brønderslev og derefter overført til det sengeafsnit, der har målrettet sin behandling til den sygdom,
patienten har. I dag sker der typisk indlæggelse i modtageafsnittet i Brønderslev, hvorefter patienten overflyttes til det almene sengeafsnit N8 i Thisted eller et af de åbne og specialiserede sengeafsnit i Brønderslev, hvorfra patienten senere udskrives eller overføres til sengeafsnittet N8 i Thisted, dermed er der ofte
mindst et skift mellem Brønderslev og Thisted i et indlæggelsesforløb.
Faktaboks: Indlæggelser og flytninger for patienter fra Thisted og Morsø kommune
I 2014 var der 367 indlæggelser for borgere fra Thisted og Morsø kommune, heraf havde 46% mindst en
overflytning mellem Brønderslev og Thisted. 21% var kun indlagt på sengeafsnittet N8 i Thisted, 29%
var kun indlagt i Brønderslev og 4% var indlæggelser i Aalborg.

Bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer
Forslaget om nedlæggelse af sengeafsnit i N8 i Thisted skal også ses ud fra et ønske om at de knappe
lægelige ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. I dag er en del af de lægelige ressourcer bundet op
på betjening af vagtdækningen aften, nat og weekender/helligdage. Udover at der er økonomiske omkostninger forbundet hermed, vil de lægeressourcer, der indgår i vagtdækningen og med sparsom patientaktivitet, langt bedre kunne anvendes til at styrke den direkte patientrettede behandling.
Aktuelt er der mulighed for at dække den lægelige vagt i sengeafsnit N8 i Thisted, men der er dispenseret
fra et krav om tilstedeværelse indenfor 30 minutter, idet de læger der indgår i vagten ellers ikke kan varetage denne fra hjemmet. Det er generelt vanskeligt at rekruttere læger til Psykiatrien i Nordjylland, og det
er ikke nemmere at rekruttere nye læger til varetagelse af funktioner i Thisted.
Lægedækningen i Thisted varetages af 3 overlæger og 2 afdelingslæger, som alle er ansat i ambulatoriet i
Thisted, men lægerne dækker også sengeafsnittet N8. Lægedækningen af sengeafsnittet varetages primært af en fast overlæge. Den lægelige vagtdækning (vagt fra hjemmet) er fra kl. 16.00 - 08.00 på hverdage samt weekender og helligdage. Denne dækkes aktuelt af 3 af lægerne, som er et minimum antal.

Der vil fortsat være behov for en veludbygget og tilstedeværende psykiatri i Thy/Mors. Inden sengeafsnittet i Thisted nedlæges, nedsætter en arbejdsgruppe sammen med Thisted og Morsø kommuner, der
skal komme med forslag til, hvordan den psykiatriske behandlingsindsats i området bedst kan tilrettelægges, hvis sengeafsnittet i sin nuværende form nedlægges.
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Arbejdsgruppen skal beskrive alternative modeller for, hvordan den samlede kommunale og regionale
indsats på psykiatriområdet kan udvikles og tilrettelægges, herunder også mulighed for drift af fælles
døgnpladser/akutpladser. Sengekapacitet i Brønderslev skal ligeledes vurderes af arbejdsgruppen. I forbindelse med dette arbejde kan der inddrages vurdering af om det af hensyn til patienterne vil være muligt
og mere hensigtsmæssigt, at indlæggelser for patienter fra Thisted og Morsø knyttes til Aalborg. Dette
kræver en nærmere analyse.

Udvidelse af tilbuddet om brugerstyrede senge
Psykiatrien har via et SATS-puljeprojekt etableret 2 brugerstyrede senge i Klinik Nord, hvor patienter ud
fra bestemte kriterier har mulighed for at indlægge sig selv, når de vurderer, at de har behov for det. Der
er tale om kortere indlæggelser, der har til formål at stabilisere patienternes tilstand – og forebygge forværring af sygdom og evt. længerevarende indlæggelse.
Erfaringerne med de brugerstyrede senge er positive, og derfor vil der i planperioden blive set på, om et
tilsvarende tilbud kan gives til flere patienter.

Integrerede sengeafsnit
I Psykiatrien i Region Nordjylland skelnes der mellem åbne og intensive (lukkede) afsnit, og mange patienter vil i forbindelse med en indlæggelse opleve at blive flyttet mellem disse.
Overgange mellem afsnit kan gøre det sværere at sikre patienten et godt og sammenhængende forløb.
Derfor vil Psykiatrien i den kommende psykiatriplanperiode foretage vurdering af, om det kan være en
bedre løsning for patienterne, at der etableres integrerede afsnit – så traditionelle åbne og lukkede afsnit
samles i samme fysiske enhed med mulighed for at varetage pleje og behandling på flere niveauer, herunder intensivt niveau.
Integrerede afsnit vil som udgangspunkt være åbne afsnit, hvor der er mulighed for at aflåse dele af afsnittet, når der opstår behov for det.
Muligheder for etablering af integrerede sengeafsnit bør tænkes ind i planlægningen af Nyt Aalborg Universitetshospital, men kan også være relevante i forhold til udvikling af sengeafsnit i Klinik Nord.
Sengekapacitet i forbindelse med forslag om lunkning af sengeafsnittet N8 i Thisted
Sengeafsnittet N8 i Thisted har 16 sengepladser i et åbent sengeafsnit som har Thisted og Morsø kommuner som optageområde. Når patienter fra Thisted og Morsø kommuner skal indlægges på et intensivt
(lukket) afsnit sker dette i Brønderslev. I 2014 er der i Psykiatrien i Region Nordjylland anvendt ca. 25
sengepladser til patienter fra Thisted og Morsø kommuner – heraf er de 18 (72 %) på sengeafsnit N8,
mens de øvrige er på andre afsnit – primært det intensive afsnit N6 i Brønderslev.
Tabel 5.1: Sengedage og sengeforbrug i almen voksenpsykiatrien for borgere i Thisted og Morsø kommuner
Morsø Thisted
N8, Thisted
Modtagelsen, Aalborg

I alt

Sengeforbrug

1.856

4.659

6.515

17,8

9

8

17

0,0

Andre åbne afsnit

220

553

773

2,1

Intensive afsnit

371

1.322

1.693

4,6

2.456

6.542

8.998

24,7

I alt
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Langt hovedparten af de indlæggelsesforløb der er for patienter fra Thisted og Morsø kommuner starter
på sengeafsnittet N6 i Brønderslev. Det er kun 31 % af de patienter som kommer til sengeafsnit N8 i Thisted, som starter deres indlæggelse der, de øvrige overflyttes fra Brønderslev.
Kapacitet i almen voksenpsykiatrien
I almen voksenpsykiatrien i Region Nordjylland er der i alt 227 sengepladser fordelt med 123 sengepladser i Klinik Syd og 104 sengepladser i Klinik Nord. En lukning af sengeafsnittet i Thisted med 16 senge vil
betyde, at der ad anden vej skal sikres tilstrækkelig sengekapacitet. Der kan ikke findes tilstrækkelig sengekapacitet på Aalborg Psykiatriske Sygehus, da det ikke er muligt at tilvejebringe tilstrækkelig intensiv
sengekapacitet indenfor de fysiske rammer på Mølleparkvej og uden at dette indebærer andre uhensigtsmæssige patientforløb.
I den forbindelse er der set på hvordan brugen af de 227 sengepladser er anvendt i 2013 og 2014 i almen
voksenpsykiatrien. Belægningsprocenten er højst i Klinik Nord med 99 % og lavest i Klinik Syd med 84 %.
Ved en reduktion på 16 senge vil der, hvis alt andet forbliver som det er i dag med hensyn til indlæggelser
og gennemsnitlig liggetid, ikke været tilstrækkelig sengekapacitet uden perioder med overbelægning.
Sengekapaciteten og sengeforbruget er markant højere i Klinik Nords optageområde sammenlignet med
Klinik Syds optageområde. Hvis der i Klinik Nord var samme antal senge pr. indbygger som i Klinik Syd
ville der kunne reduceres med ca. 9 pladser.
Tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet i Klinik Nords optageområde efter en nedlæggelse af sengeafsnit
N8 i Thisted kan findes ved:
- Optimering af den samlede sengekapacitet i Klinik Nord gennem kortere indlæggelser
- Flytning af kapacitet fra stationær til ambulant behandling ved udbygning af den ambulante psykiatri i Klinik Nord
- Udvidelse af antallet af senge på eksisterende sengeafsnit på Brønderslev Psykiatriske Sygehus
- Opbygning af yderligere behandlingskapacitet lokalt i Thy/Mors
Analyse af sengeforbrug viser, at der i Klinik Nords optageområde anvendes 22 % flere sengedage pr.
indbygger sammenlignet med Klinik Syds optageområde. Det er derfor vurderingen, at det er muligt at
flytte kapacitet fra stationær til ambulant behandling.
Der er mulighed for at udbygge den stationære kapacitet i Klinik Nord med yderligere 10 sengepladser –
heraf 8 i Brønderslev og 2 i Frederikshavn. Derudover kan der senere tages 4 sengepladser i brug i ældrepsykiatrien de kommende år, når behovet opstår. Ved etablering af 10 nye sengepladser i Klinik Nord
reduceres den samlede kapacitet i Klinik Nord med 6 senge efter evt. lukning af sengeafsnit N8 i Thisted
med 16 sengepladser. Sengekapaciteten pr. indbygger er herefter fortsat højere i Klinik Nords optageområde end for Klinik Syds optageområde.
Derudover kan der tilvejebringes yderligere behandlingskapacitet lokalt i Thy/Mors. Der kan i den forbindelse tages kontakt til Thisted og Morsø kommuner om der evt. via et samarbejde kan etableres yderligere behandlingskapacitet i området. Der er i forvejen taget hensyn til den geografiske beliggenhed ved at
den ambulante behandlingspsykiatri har en bedre personalenormering end gennemsnittet. Der er 4,8 personalenormering pr. 10.000 indbyggere i Thisted og Morsø kommuner mod 3,5 for det øvrige optageområde i Klinik Nord.
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Når antallet af sengepladser i Region Nordjylland sammenlignes med antallet af senge i de øvrige regioner, er antallet af sengepladser i voksenpsykiatrien i Region Nordjylland pr. indbyggere højere end i øvrige
regioner, når der ses bort fra Region Hovedstaden, som har markant flere senge end de øvrige regioner.
Dette gælder også efter en evt. sengereduktion på 6 sengepladser, hvorved antallet af sengepladser vil
være ca. 5 % højere end gennemsnittet for de fire regioner udenfor hovedstaden.

Figur 5.1: Forslag til fremtidig struktur
Sengeafsnit
Ambulatorier
Psykiatrisk skadestue
Hjørring

Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien

Thisted

Note: Samling af de psykiatriske behandlingstilbud i Aalborg på én adresse bliver ikke muligt i denne
planperiode. Det kan først ske i forbindelse med fuld udflytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Målsætning:
Psykiatrien vil fortætte udviklingen i retning af øget specialisering – bl.a. med løbende fokus på udvikling
af udrednings- og behandlingstilbud.

Indsatser:
•
Specialisering og samling af 4 ambulatorier i Klinik Nord til 2 ambulatorier beliggende i hhv. Thisted
og Vendsyssel (Hjørring)
•
Nedlæggelse af ambulante træffesteder i Brovst, Dronninglund, Hobro, Hurup og Nykøbing Mors.
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•
•
•
•

•
•
•

Arbejde med udvikling af subakutte tilbud, der kan imødekomme behov for hurtig ambulant opfølgning.
Etablering af et specialiseret tilbud til udredning og behandling af unge med bipolar lidelse.
Arbejde med faglighed og organisering i forhold til udredning af voksne med autisme
At sengeafsnittet i Thisted nedlægges, men at der forinden og i begyndelsen af planperioden nedsættes en arbejdsgruppe mellem Psykiatrien og Thisted og Morsø kommuner, der får til opgave at beskrive den fremtidige tilrettelæggelse af de psykiatriske tilbud i Thisted og Morsø, såfremt sengeafsnittet lukkes og den samlede sengekapacitet i Klinik Nord samtidig udvides med 10 senge.
At sengeafsnittet i Frederikshavn indgår i den samlede specialisering af sengene i Klinik Nord.
Arbejde med muligheden for at udvide tilbuddet om brugerstyrede senge.
Afklare om det er hensigtsmæssigt, at Psykiatrien etablerer integrerede sengeafsnit.

Udvikling af det retspsykiatriske område
God målgruppeafgræsning
Hovedparten af de retspsykiatriske patienter i Region Nordjylland behandles i almenpsykiatrien – i et
vist omfang i samarbejde med den specialiserede
retspsykiatriske enhed. Arbejdsdelingen mellem den
retspsykiatriske enhed og de almene afsnit vurderes
at være hensigtsmæssig.
Den retspsykiatriske enhed varetager mere specialiseret behandling på regionsfunktionsniveau.
Siden 2007 er antallet af retspsykiatriske patienter
på landsplan steget fra 2.510 til 3.904 i 2011, svarende til en stigning på 56 %.

Fokus på viden
Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker at udvikle
kvaliteten af den behandling, der gives til retspsykiatriske patienter. Det skal ske på evidensbaseret
grundlag i samarbejde med den øvrige retspsykiatri i
Danmark. Der er bl.a. planlagt fælles systematiske
drøftelser (audits) vedrørende mentalobservationer.

Retspsykiatriens målgruppe
Retspsykiatri omfatter behandling af patienter
med psykisk sygdom i kombination med
dom/sigtelse for alvorlig kriminalitet.
Overordnet er der to målgrupper i Retspsykiatrien:
•
Personer, der forud for en retssag skal have
foretaget en undersøgelse af deres psykiske
tilstand og personlighed (mentalundersøgelse).
•
Personer, der efter dom skal behandles i
Retspsykiatrien, idet de som følge af psykisk
sygdom er straffri:
•
Dom til ambulant behandling ved en
psykiatrisk afdeling eller dom til behandling på psykiatrisk afdeling, der som udgangspunkt indebærer indlæggelse på
en psykiatrisk afdeling – overlægen kan
senere kan beslutte, at behandlingen
kan være ambulant
•
Dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling
– her træffer domstolene beslutning om
ændring til behandlingsdom.

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget initiativ til at etablere en national klinisk kvalitetsdatabase for
Retspsykiatrien i Danmark, der vil indgå i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Databasen vil bl.a. indeholde data om patientvolumen, diagnoser og kriminalitetsniveau samt kvalitetsindikatorer med tilhørende kvalitetsmål mv.
Psykiatrien vil varetage formandskabet for den nationale indikatorgruppe i forbindelse med udvikling af og
implementering af databasen i regi af RKKP.
Samarbejde med kommuner
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Samarbejdet mellem retspsykiatrien og kommunerne er særligt vigtigt, da retspsykiatrien i den ambulante
behandling har et ansvar for at forebygge fornyet kriminalitet. Både den ambulante psykiatriske behandling og evt. nødvendige kommunale bo- og støtteforanstaltninger skal derfor være rettidige og relevante
for, at dette ansvar kan løftes.
Der er ønske om fortsat at styrke samarbejdet mellem retspsykiatrien og kommuner/socialpsykiatrien, så
det gøres yderligere fleksibelt og tilrettelægges efter behov med det formål at forebygge fornyet kriminalitet.

Målsætning:
Psykiatrien vil forebygge og begrænse kriminalitet begået af patienter med psykisk sygdom ved tidlig indsats og god psykiatrisk behandling med høj kvalitet.

Indsatser:
•
Udvikle retspsykiatrien i overensstemmelse med nyeste nationale og internationale evidensbaserede
viden.
•
Deltage i nationalt og internationalt samarbejde indenfor det retspsykiatriske område, herunder at
deltage aktivt i udvikling og implementering af klinisk kvalitetsdatabase.
•
Gennemføre systematisk og løbende farlighedsvurdering i retspsykiatrien
•
Medvirke til at styrke samarbejdet mellem retspsykiatrien og kommuner vedrørende ambulante retspsykiatriske patienter - med mål om at forebygge fornyet kriminalitet.

Udvikling af ældrepsykiatrien
Den helt store udfordring på det ældrepsykiatriske område er den forventede demografiske udvikling, hvor
antallet af ældre over 75 år ventes at stige med ca. 20 % frem til 2020 og med 46 % frem mod 2025. Denne markante udvikling gør det nødvendigt at undersøge muligheden for, hvordan den samlede udredning
og behandling kan tilrettelægges, så et stigende behov kan imødekommes. Der vil bl.a. være fokus på at
undersøge, om der er mulighed for at udrede og igangsætte behandling ambulant, særligt for de borgere,
der bor på plejecenter m.v. med døgnstøtte.
Generelt vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt, at ældrepsykiatriske patienter indlægges, hvis det
kan undgås, idet det vil medføre en så stor forandring i hverdagen, at det i sig selv kan være stærkt belastende. Derfor vil der i planperioden blive gjort forsøg med at etablere ambulante akuttilbud i ældrepsykiatrien - med det formål at forebygge indlæggelse. Det eksisterede sengeafsnit er bygget med mulighed for
udvidelse fra de nuværende 20 til 24 sengepladser.
I Psykiatrien er der løbende fokus på faglig udvikling af evidensbaseret viden indenfor ældrepsykiatrien,
herunder implementering af Den Landsdækkende Kvalitetsdatabase indenfor demensområdet samt relevante kliniske retningslinjer.
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Udvikling af det tværsektorielle samarbejde
Det er kendetegnede for ældrepsykiatriske patienter,
Ældrepsykiatriens målgruppe
at de ofte har flere sygdomme (betydelig somatisk Nuværende målgruppe i ældrepsykiatrien:
komorbiditet), hvilket gør det sværere at diagnosticere +65 år med demenssygdom eller formodning
og behandle.
herom kompliceret af psykiatriske symptomer
For at sikre, at ældrepsykiatriske patienter bliver grun- +75 år med nyopstået psykisk sygdom
digt udredt og behandlet for fysiske sygdomme er det +80 år med psykisk sygdom/demenssygdom
derfor vigtigt, at personalet i ældrepsykiatrien har et
stort kendskab til de somatiske sygdomme, der ofte forekommer hos ældre. Samtidig er det vigtigt med et
nært og udbygget samarbejde med relevante somatiske afdelinger.
Som led i implementeringen af Den Samordnede Demensudredningsmodel i alle kommuner i Region
Nordjylland har Ældrepsykiatrien gennem en årrække varetaget kompetenceudvikling af kommunale demensfagpersoner.
I planperioden skal det undersøges om det er relevant at udvide samarbejdet med kommunerne til også at
omfatte ældrepsykiatriske patienter med depressionssygdomme.

Specialiseret behandling til en udvidet målgruppe
Ældrepsykiatrien skal fremover også varetage udredning og behandling af patienter under 65 år, der har
en demenssygdom med psykiatriske symptomer.
Desuden vil målgruppen fremover omfatte patienter med senhjerneskade, når de har psykiske symptomer, der er svære at behandle. I dag er det den almene voksenpsykiatri, der varetager udredning og behandling af denne målgruppe, men det vurderes, at patienterne kan tilbydes bedre og mere specialiseret
behandling og pleje i ældrepsykiatrien, hvor personalet har faglig kompetence, viden og erfaring med patienter med nedsat hjernefunktion, herunder demenssygdomme. Der er tale om ganske få patienter.

Målsætning:
Psykiatrien vil sikre et fagligt robust behandlingstilbud i Ældrepsykiatrien– med det særlige fokus, at antallet af borgere over 75 år stiger med 20 % i perioden 2014-2020.

Indsatser:
•
Udvikle ældrepsykiatrien i overensstemmelse med nyeste nationale og internationale evidensbaserede viden.
• Forebygge indlæggelse af patienter med demens ved forsøg med at etablere ambulant akutteam.
• Styrke det liaisonsomatiske samarbejde med relevante somatiske sygehusafdelinger, særligt neurologi og geriatri.
• Afklare behovet for at udvikle samarbejdet med kommunerne i forhold til ældre patienter med depressionssygdomme.

Udvikling af børne- og ungdomspsykiatrien
Målgruppens sammensætning har ændret sig
Over en længere årrække er der sket en ændring af, hvilke patientgrupper, der ”fylder mest” i børne- og
ungdomspsykiatrien. Tendensen er at gruppen af børn og unge med svære psykoser, neuropsykiatriske
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sygdomme, oligofreni og svære depressive tilstande bliver gradvis større - og henvises i øget omfang til
børne- og ungdomspsykiatrien.
Det er derfor vigtigt med et øget fokus på tidlig opsporing af disse alvorlige sygdomme og tilstande - og
tilsvarende også fokus på en tidlig indsats, der kan være med til at forhindre kritisk forværring samt følgesygdomme.

Styrkelse af det psykoterapeutiske tilbud
Målgruppens ændrede sammensætning medfører, at der er behov for at tilrette den behandlingsmæssige
indsats. Der vil være brug for at styrke den ikke-medicinske behandling, bl.a. via øget brug af psykoterapi.
Det fordrer en udvidelse af et specialiseret psykoterapeutisk tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien.
Der er også brug for et øget fokus på liaisonsomatik med henblik på at sikre tidlig opsporing af somatiske
sygdomme hos psykisk syge børn og unge (se kapitlet ’Længere og bedre liv til mennesker med psykisk
sygdom’, afsnit om Liaisonsomatik).
Spæd- og småbørn
Der er behov for at styrke og specialisere den psykiatriske indsats for spæd- og småbørn. Dette er begrundet i, at der til stadighed kommer mere bevågenhed på
psykiske helbredsproblemer hos 0-3 årige, samt at
fokus på spæd- og småbørnspsykiatri indgår som en
del af målet om tidlig opsporing.

Børne- og ungdomspsykiatriens målgruppe
Målgruppen for Klinik Børn og unge er børn og
unge, der er så alvorligt syge, eller har så komplekse problemer, at de ikke kan få tilstrækkelig
hjælp via primærsektor. Klinik Børn og Unge
varetager udredning, observation og komplicerede diagnostiske samt behandlingsmæssige
opgaver vedrørende børn og unge med psykiatriske lidelser til og med 17 år, samt for patienter
med spiseforstyrrelser uanset alder.

Styrket tværsektorielt samarbejde
I takt med at børne- og ungdomspsykiatrien styrker
den specialiserede indsats for patienter med de sværeste psykiske sygdomme, understreges nødvendigheden af, at primær sektor tilsvarende varetager udredning og behandling af patienter med lettere psykiske sygdomme.
I samarbejdet med almen praksis og kommunerne vil børne- og ungdomspsykiatrien derfor understøtte
kompetenceudvikling, så personalet i primær sektor får den nødvendige viden, der skal til. Formålet er på
udvalgte områder at styrke kommunernes muligheder for at varetage tidlig opsporing og forebyggelse samt tilbuddet om behandling og farmakologisk opfølgning hos egen læge.

Friklinik for Børn og Unge integreres fuldt ud i Klinik Børn og Unge
I 2010 blev der etableret en børne- og ungdomspsykiatrisk friklinik. Friklinikkens formål var et maksimalt
fokus på hurtig udredning og behandling af patienter, og derfor var friklinikken fritaget for andre opgaver
som uddannelse, forskning mv.
Efter nogle år er konklusionen, at den særlige profil med Friklinikken ikke er lykkedes, bl.a. fordi der har
været udfordringer med at rekruttere personale. Derfor vurderes det, at kapaciteten i Friklinikken kan udnyttes bedre, hvis den integreres i Klinik Børn og Unge. Fra 2013 er der sket en nærmere tilknytning af
friklinikken til Klinik Børn og Unge, ide den organisatorisk er forankret med reference til klinikchefen for
Klinik Børn og Unge.
Forslaget om en fuld integration understøtter også, at patienter i højere grad kan modtage specialiseret
behandling i robuste enheder ved, at ressourcer og kapacitet integreres med de øvrige ambulatorier i
Klinik Børn og Unge.
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Forældre indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien
I børne- og ungdomspsykiatrien har der ikke hidtil været tradition for, at forældre (pårørende) indlægges
samme med deres børn. Det vurderes dog at være hensigtsmæssigt, at der etableres mulighed for det dog er det ikke muligt indenfor de nuværende fysiske rammer.
Det skal derfor undersøges, om der i et vist omfang kan etableres egnede muligheder i nærheden af sengesfnittet. Desuden foreslås, at Nyt Aalborg Universitetshospital planlægges, så det bliver en mulighed,
når børne- og ungdomspsykiatrien flyttes dertil.

Målsætning:
Børne- og ungdomspsykiatrien skal udrede og behandle flere patienter samt styrke den specialiserede udredning og behandling.
Indsatser:
•
Sikre tidlig opsporing i samarbejde med relevante aktører i almen praksis og i kommune.
•
Styrke indsatsen for spæd- og småbørn med psykisk sygdom, patienter med psykoser og psykiatriske
patienter med oligofreni.
•
Styrke det specialiserede psykoterapeutiske behandlingstilbud i Klinik Børn og Unge.
•
Indgå i planlægning af kompetenceudvikling hos samarbejdspartnere i almen praksis og i kommunerne samt aktivt bidrage med sundhedsfaglig viden og undervisning.
•
Sikre at forældre (pårørende) kan medindlægges i børne- og ungdomspsykiatrien.
•
Friklinikken nedlægges og kapaciteten indgår i den eksisterede og specialiserede ambulante behandling i Klinik Børn og Unge.

Gode fysiske rammer
Psykiatrien ønsker at tilbyde gode og velindrettede rammer, som har positiv effekt for behandling og pleje.
Derfor vil der fortsat være fokus på at forbedre rammerne – både de bygningsmæssige rammer og rammer, der giver mulighed for (fysisk) aktivitet, både inde og ude.
Særlige behov ved længerevarende indlæggelser
Der er behov for et særligt fokus på de retspsykiatriske patienter, som typisk er den patientgruppe som
har de længste indlæggelser. I de retspsykiatriske afsnit er der desuden særlige hensyn til sikkerhed, som
medfører, at mange patienter ikke må forlade afdelingen. Derfor er det af stor betydning, at der skabes
gode og velindrettede rammer med god mulighed for aktiviteter inde og ude, herunder mulighed for fysisk
aktivitet.
Mennesker med alvorlig psykisk sygdom kan have behov for længerevarende indlæggelser, hvor rehabilitering indgår som en del af behandlingen. Også i den forbindelse har det stor betydning, at patienterne
kan tilbydes gode fysiske forhold.
Hensigtsmæssige rammer kan reducere brugen af tvang
Gode fysiske rammer kan også være en væsentlig faktor i forhold til at reducere brugen af tvang. I 2014
har Psykiatrien i Region Nordjylland arbejdet med forbedringer med netop det formål. Det er bl.a. sket ved
at indrette lokaler og opholdsområder på en hensigtsmæssig måde. Der er bl.a. lavet særlige comfort
rooms og sanserum, og der er arbejdet med at anvende farver, lys og lyd på nye måder. Effekten af de
nye tiltag vil blive fulgt tæt.
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Også mulighederne for fysisk aktivitet er forbedret – der er indrettet aktivitet hertil både ude og inde. Disse
muligheder har et forebyggelsesperspektiv.
De erfaringer, der i disse år gøres i forhold til planlægning og indretning af de fysiske rammer, skal indgå i
det forberedende arbejde vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - herunder også erfaringer fra projekt om, hvordan forbedring af fysiske rammer kan bidrage til at forebygge tvangsanvendelse.
Erfaringer fra andre regionale, nationale og internationale projekter vil også indgå i planlægningen.

Enestuer til 91 % af patienterne
Gennem en del år har Psykiatrien haft et mål om at kunne tilbyde enestuer til alle patienter – og det er
fortsat et mål.
91 % af Psykiatriens 280 sengepladser er primo 2015 enestuer. De sengeafsnit, der endnu ikke har enestuer, findes på Mølleparkvej i Aalborg, hvor der på grund af pladsmangel ikke kan etableres flere enestuer med de nuværende antal sengepladser. Målet om enestuer til alle forventes derfor først at kunne indfries ved udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital fra 2020.
Renoveringsbehov på Brønderslev Psykiatriske Sygehus
Brønderslev Psykiatriske Sygehus består af en række bygninger fra 1957. Gennem årene er der løbende
blevet bygget til og moderniseret på sygehuset, men der er også bygninger, som ikke er blevet renoveret
siden opførelsen. Der er derfor behov for en gennemgang af den samlede bygningsmasse - med henblik
på at uarbejde en plan for, hvad der skal ske med af de bygninger, hvor der ikke løbende er sket forbedringer.
Målsætning:
Psykiatrien ønsker at tilbyde gode og velindrettede rammer, som har positiv effekt for behandling og pleje.

Indsatser:
•
De fysiske rammer skal indrettes tidssvarende og indbydende og skal være med til at understøtte
Psykiatriens mål.
•
Erfaringer med nuværende projekter vedrørende fysisk indretning og forbedringer skal overføres til
nyt sygehusbyggeri.
•
Gennemgang af bygningsmassen på Brønderslev Psykiatriske Sygehus med henblik på at lave en
plan for den del, der ikke er renoveret.

Psykiatriens flytning til Nyt Aalborg Universitetshospital
Det nye Aalborg Universitetshospital forventes at stå klar i 2020, og Psykiatrien i Aalborg er en del af det
nye universitetshospital.
Udflytning i etaper
Flytningen til det nye sygehus kommer for Psykiatriens vedkommende sandsynligvis til at foregå i flere
etaper. Planen er, at Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse, to intensive sengeafsnit samt retspsykiatrien
kan flyttes i 2020, mens der endnu ikke er truffet beslutning om flytning af børne- og ungdomspsykiatrien
og de to åbne afsnit på Mølleparkvej samt de tre sengeafsnit på Brandevej i Aalborg Øst. Det samme
gælder for en række ambulante funktioner.
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Den fælles akutmodtagelse i Nyt Aalborg Universitetshospital vil omfatte både somatiske patienter og
psykiatriske patienter. I planperioden 2015-2020 skal det planlægges, hvordan Psykiatriens funktioner
skal indrettes i det nye hospital.
Den rette struktur for den samlede behandlingsstruktur i Region Nordjylland skal tilrettelægges indenfor de
rammer, der gives i forbindelse med udflytningen. I den forbindelse bemærkes, at Psykiatrien i Aalborg i
en overgangsperiode bliver delt på flere adresser end i dag. I en periode vil Psykiatrien i Aalborg være
fordelt på tre adresser i Aalborg: Mølleparkvej, Brandevej og Nyt Aalborg Universitetshospital.
Planlægning af takten for udflytning af sengeafsnit og ambulante funktiober skal ske ved at tilrettelægge
ud fra behov, erfaringer, sikkerhed, hensigtsmæssig tilknytning til andre specialer samt hensigtsmæssig
anvendelse af ressourcerne.
I planperioden bliver der et stort udviklingsarbejde med henblik på at sikre de rette funktioner og den rette
struktur og kapacitet i de nye rammer. Psykiatrien indgår i projektorganiseringen af byggeriet samt tilsvarende brugerorganisationer i forhold til planlægning af fremtidig brug af bygningerne.
Ældrepsykiatrien i Nyt Aalborg Universitetshospital
I Ældrepsykiatrien er der et stort behov for tæt samarbejde med somatikken - særligt geriatrien og neurologien. Der er derfor væsentlige faglige argumenter for, at ældrepsykiatrien på sigt bliver en del af Aalborg
Universitetshospital i stedet for som nu at være placeret på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.
Sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelser
Behandling af patienter med spiseforstyrrelser er i dag forankret i Klinik Børn og Unge. Patienter med
behov for døgnbehandling indlægges i henholdsvis sengeafsnit i Klinik Børn og Unge samt i Klinik Syd,
når det drejer sig om voksne patienter. På Sengeafsnit S7 er der således reserveret 4 sengepladser til
patienter over 18 år. Begge afsnit er beliggende på Mølleparkvej, Aalborg.
Psykiatrien ønsker at give mulighed for at børn, unge og voksne patienter, der har en spiseforstyrrelse kan
være indlagt på et sengeafsnit, hvor behandlingsmiljøet er tilrettelagt ud fra de særlige behov som målgruppen har, og at de fysiske rammer også er særligt indrettet til patientgruppen og understøtter behandlingen.
Det foreslås, at muligheden for at være indlagt i et specialiseret behandlingstilbud og i særlige fysiske
rammer for patienter med spiseforstyrrelse etableres i forbindelse med flytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital. På Mølleparkvej vil der først være plads til at etablere sengeafsnittet i 2020, når dele af Psykiatrien flytter ud, idet en etablering på Mølleparkvej vil betyde nedgang i sengekapacitet eller flytning af
ambulante funktioner, hvis der skal indrettes særlige fysiske rammer til målgruppen. Afhængig af hvilken
tidshorisont, der bliver for samlet udflytning af børne- og ungdomspsykiatrien, vil det være mest hensigtsmæssigt at vente med etablering af sengeafsnittene, til det tidspunkt.

•
•
•
•

Forslag til Psykiatrien i Nyt Aalborg Universitetshospital
Fælles FAM (skadestue) (er besluttet)
At skadestuen fortsat er visiteret og med telefonisk rådgivningsfunktion og rådgivning ved sygeplejerske uden visitation.
At ældrepsykiatrien flyttes til Aalborg i forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital
At alle funktioner i Aalborg på sigt samles i Nyt Aalborg Universitetshospital
Fase 1: Lukkede afsnit og Psykiatriens Skadestue/Modtagelse (er besluttet)
Fase 2: Øvrige funktioner på Mølleparkvej samt ældrepsykiatrien
Fase 3: Funktionerne på Brandevej
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Målsætning:
Psykiatrien i Aalborg skal samles i Nyt Aalborg Universitetshospital – på sigt også inkluderende ældrepsykiatrien og sengeafsnit for patienter med spiseforstyrrelser.
Indsatser:
•

Planlægning af Psykiatriens flytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Samarbejde med speciallægepraksis
Praktiserende speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri er en del af det samlede behandlingstilbud til patienter med psykisk sygdom i Nordjylland, og kapaciteten på området bidrager til at varetage udredning og behandling af patienterne.
I forhold til de øvrige regioner har Region Nordjylland den laveste kapacitet i speciallægepraksis med 7
ydernumre indenfor specialet psykiatri samt 1 ydernummer indenfor børne- og ungdomspsykiatri. Der er
ikke planer om at ændre antallet af ydernumre indenfor de to specialer.
Årligt behandles ca. 3.000 patienter af praktiserende speciallæger i psykiatri og ca. 500 patienter af praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri. Samme patient kan have kontakt til speciallægepraksis i flere år; antallet af førstegangsbesøg i speciallægepraksis er på ca. 1000 om året hos psykiatere
og ca. 120 hos børne- og ungdomspsykiatere. Speciallægepraksis udgør dermed en betydelig kapacitet
på psykiatriområdet.
Øget fokus på arbejdsdeling
Som følge af den generelle mangel på speciallægeressourcer er det vigtigt, at den samlede speciallægefaglige kapacitet udnyttes bedst til gavn for patienterne. Der er derfor behov for at tænke sammenhæng
og lave aftaler om en justeret arbejdsdeling, så opgaverne samlet set løses bedst muligt.
Målgruppen for speciallægepraksis og behandlingspsykiatri er ikke skarpt adskilt, så der vil være patienter, som kan behandles begge steder. Patienter, som har behov for tværfaglig udredning og behandling
eller specialiseret behandling, behandles typisk i sygehusregi.
Modernisering af speciale medfører øget kapacitet
Der pågår aktuelt en modernisering af specialet psykiatri i speciallægepraksis. Det foregår på landsplan
og indenfor rammerne af overenskomsten. Moderniseringen medfører bl.a., at der skal frigøres 10 % ekstra kapacitet, som skal bruges til at behandle flere patienter. I henhold til overenskomsten er der desuden
mulighed for at indgå aftale med Foreningen af Speciallæger om, at regionerne kan anvende 20 % af de
praktiserende speciallægers kapacitet.
Psykiatrien vil følge resultaterne af moderniseringsarbejdet af specialet psykiatri i speciallægepraksis og
ser frem til, at det bliver muligt at øge patientvolumen her. Regionen vil i planperioden vurdere muligheden
for at indgå aftale om udnyttelse af 20 % af kapaciteten i speciallægepraksis med det formål at øge den
samlede kapacitet. Det vil ske i et samarbejde med Foreningen af speciallæger.
Kapaciteten i speciallægepraksis indenfor børne- og ungdomspsykiatri i Region Nordjylland vurderes at
være for lav til at kunne bidrage til løsning af udfordringerne med den samlede kapacitet i behandlingspsykiatrien i Nordjylland.
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Målsætning:
Psykiatrien vil fortsat indgå i et tæt samarbejde med de praktiserende speciallæger i psykiatri og børneog ungdomspsykiatri med henblik på koordinering, så den samlede kapacitet udnyttes bedst muligt.

Indsatser:
•

Konkret vurdere muligheder for at indgå aftaler om brug af 20% af praktiserende speciallægers kapacitet.
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Mere effektive og sammenhængende patientforløb

Den enkelte patient skal opleve, at der er en rød tråd gennem hele patientforløbet. De professionelle skal tage øget ansvar for et effektivt forløb, der kædes solidt sammen, både
ved overgange internt i Psykiatrien, og når ansvaret for støtte og behandling overgår til
eksterne samarbejdspartnere.
Sundhedsstyrelsen har fastsat rammerne for helhed i patientforløbene - dels via sundhedsaftalen og dels
via specialeplanlægningen, hertil kommer Region Nordjyllands strategiske mål om at fremme effektive og
sikre forløb med patienten i centrum.
Høj kvalitet skal blandt andet sikres gennem fortsat styrkelse af specialiseret og evidensbaseret udredning
og behandling. Sammenhæng i forløbet skal sikres gennem fortsat udvikling af samarbejdet mellem relevante aktører. Behandlingen skal derfor tilrettelægges på en sådan måde, at den sikrer et effektivt forløb
og smidige overgange mellem forskellige parter. Indsatsen skal være målrettet, så patienterne så vidt
muligt udredes og behandles på rette niveau – jf. specialeplanlægningen.
Det er endvidere væsentligt, at Psykiatrien tilrettelægger patientforløbene, således at patienterne kan
tilbydes udredning og behandling inden for retmæssige tidsrammer i forhold til udrednings- og behandlingsretten.

Koordineret samarbejde med klar opgave- og ansvarsfordeling
Behandling og støtte til det enkelte menneske med psykisk sygdom skal ske i et koordineret samarbejde
mellem almen praksis, behandlingspsykiatrien og kommuner - ud fra princippet om lavest effektive omkostningsniveau (mindstemiddel-princippet). Patienten skal tilbydes en tilstrækkelig og fuldt forsvarlig indsats, der sikrer positiv udvikling. Psykiatrien har tillid til, at samarbejdspartenere varetager og løfter de
opgaver, som de har ansvar for.
Det er vigtigt, at rollerne mellem aktørerne er defineret i forhold til kerneopgaven, hvor behandlingspsykiatrien varetager den specialiserede behandlingsindsats, mens kommunerne varetager den borgernære
socialpsykiatriske indsats.
For at styrke udviklingen af effektive og sammenhængende patientforløb er det derfor vigtigt, at der er en
klar opgave- og ansvarsfordeling mellem de faglige aktører på tværs af sektorerne. Det er særligt vigtigt i
komplekse forløb med mange aktører, hvilket ofte er tilfældet, når mennesker med psykisk sygdom eksempelvis samtidigt har et misbrug, fysisk sygdom eller har behov for støtte til uddannelse, job, bolig
o.lign.
I forlængelse af Region Nordjyllands strategiske mål om at sikre effektive forløb med patienten i centrum
implementeres Patientens Team i Psykiatrien. Patientens Team skal styrke både den interne koordination
og samarbejdet med relevante eksterne aktører. Når indsatsen for patienten går over sektorgrænser, kan
Patientens Team sikre bedst mulig overgang og samarbejde mellem aktørerne (behandlingspsykiatri,
kommune og praktiserende læge).
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’Patientens Team’ – En ny samarbejdsmodel
’Patientens Team’ sætter patienten i centrum. Det er et nyt koncept, som Region Nordjylland har
taget initiativ til at udvikle for at styrke kvalitet, sammenhæng og effektivitet i det enkelte patientforløb – og med øget fokus på, at patienten og de pårørende skal være helt centrale aktører sammen med relevante fagpersoner.
De principper, der karakteriserer Patientens Team som organiseringsform, er, at:
1. Patienten er aktiv deltager i teamet, hvis de kan og vil – patienten er partner.
2. Patienten beslutter, om pårørende er deltagere i teamet, samt hvilken rolle de ønsker, at pårørende
tager, hvis de kan og vil.
3. I ethvert forløb er der en behandlingsansvarlig læge, der har ansvaret for behandling, behandlingsplan
og forløb.
4. Den behandlingsansvarlige læge har ansvaret for forløbet. Opgaven, men ikke ansvaret, kan uddelegeres til en anden fagperson, som i Psykiatrien betegnes stafetholderen. Der koordineres med de personer, der skal involveres i forløbet og kommunikeres med patienten om forløbet.
5. Patientens Team sammensættes og organiseres i forhold til det konkrete patientforløb samt de ressourcer, det er muligt at få i spil.
6. I Patientens Team koordineres patientforløbet i en stafettankegang, hvor ansvaret for patientens forløb
overdrages på en måde, hvor der kvitteres ved modtagelse. Det betyder, at hvis en patient overflyttes
til en anden organisatorisk enhed, eller ansvaret for patienten på anden vis overdrages, skal overdragelsen af ansvaret ske som overdragelse af en depeche i en stafet, hvor ansvaret for behandling og
forløb ikke slippes, før den er kvitteret hos den modtagende behandlingsansvarlige læge.
Samarbejdsmodellen skal anvendes for at styrke patientens oplevelse af at være i centrum for sit forløb dog uden at ansvaret flyttes væk fra patientens behandlere. Desuden skal pårørende indgå som vigtige
aktører i teamet. Sammen med patienten skal de inddrages i udstrakt grad, f.eks. ved at sidde med ved
behandlingsmøder og deltage i udarbejdelse af behandlingsplanen.
’Patientens Team’ er en dynamisk organiserings- og arbejdsform, der omfatter både det interne samarbejde i behandlingspsykiatrien og det eksterne samarbejde med de somatiske sygehuse, kommuner og
alment praktiserende læger mv. Teamet tilpasses i takt med, at opgaven ændrer sig i behandlingsforløbet.
Den fælles opgave er at opnå størst mulig kvalitet i pleje, behandling og rehabilitering.
Stafetholderrollen kan varetages af den behandlingsansvarlige læge eller en anden relevant sundhedsfaglig medarbejder i Psykiatrien.
Patientens behandlingsplan skal være et væsentligt redskab for alle aktører i teamet, bl.a. med henblik
på at sikre sammenhæng og kontinuitet ved alle overgange – eksempelvis mellem indlæggelse og ambulant behandling.
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Målsætning:
Psykiatrien vil sikre:
• Hensigtsmæssige patientforløb med mest mulig brugerinvolvering.
• Velkoordinerede patientforløb med god koordination og kontinuitet.
Indsatser:
• Implementering af en dynamisk organiserings- og arbejdsform med patienten i centrum i det kliniske
arbejde.
•

Psykiatrien vil i regi af sundhedsaftalen udbrede og anvende principperne for Patientens Team i samarbejde med kommuner og almen praksis.

Sikring af effektive patientforløb med sammenhæng og koordination har betydning for hvordan patientforløbene i praksis koordineres såvel internt i Psykiatrien som i det eksterne samarbejde med relevante aktører.

Internt koordinerende indsatser
I behandlingspsykiatrien er der især fokus på følgende:
•
•
•

Rettidig udredning og behandling
Lige adgang til behandling på rette specialiseringsniveau
Pakkeforløb der sikrer ensartet og god kvalitet i behandlingen

Rettidig udredning og behandling
Psykiatriske patienter har fået nye rettigheder, der
sikrer ret til hurtig udredning og behandling. Det
er glædeligt, at psykiatriske patienter på denne
måde får samme rettigheder som alle andre patienter i sygehusvæsenet.
Udrednings- og behandlingsretten stiller store og
ambitiøse krav til, at Psykiatrien må tilrettelægge
patientforløbene på en måde, der sikrer, at alle
patienter modtager en tid indenfor de tidsfrister,
som lovgivningen stiller.

Faktaboks: Udrednings- og behandlingsret
Mennesker med psykisk sygdom har ret til udredning
inden for 2 måneder og fra 1. september 2015 ret til
udredning inden for 1 måned, efter hospitalet har
modtaget henvisningen. Derudover har alle patienter
en differentieret behandlingsret på enten 1 eller 2
måneder afstemt efter behov for at igangsætte behandlingen efter udredning. Rettighederne er gældende for alle psykiatriske patienter med undtagelse
af retspsykiatriske patienter.
Psykiatri og somatik er fra 1. september 2015 fuldt
ud ligestillet i forhold til udrednings- og behandlingsretten.

Dette indebærer, at Psykiatrien må optimere sine
arbejdsgange og tilrettelægge behandlingen for at
kunne leve op til tidsfristerne. Hurtig adgang til
kompetent udredning er en forudsætning for at komme i den rigtige behandling og er med til at sikre, at
sygdommen ikke udvikler sig mere alvorligt i en unødig venteperiode. Psykiatrien må løbende sikre, at de
rette kompetencer er til stede til at kunne varetage udrednings- og behandlingsopgaven, og der er behov
for, at kapaciteten hertil tilvejebringes.
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Målsætning:
Psykiatrien tilrettelægger patientforløbene, således at alle patienter tilbydes udredning og behandling rettidigt.
Indsatser:
•
•

•

Psykiatriens centrale visitation skal sikre, at alle patienter visiteres til den fagligt relevante udredning
og behandling, og at dette sker rettidigt.
Psykiatrien udbygger den ambulante kapacitet gennem mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, opbygning af funktioner og sikring af kompetencer for i 2015 at kunne leve op til udrednings- og behandlingsretten.
Efterspørgsel på udredning og behandling overvåges løbende med henblik på at justere kapacitet, så
ventetid kan overholdes.

Lige adgang til behandling på rette specialiseringsniveau
Det er vigtigt, at alle psykiatriske patienter kan tilbydes udredning og behandling med den faglighed, der er
behov for i forhold til den enkelte patients sygdomsbillede.
Ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning skelnes der mellem indsats på hovedfunktionsniveau,
regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. Hvis patienten har en kompliceret sygdom, eller har
flere sygdomme på samme tid, kan det være vigtigt, at patienten fra start udredes og behandles på specialiseret niveau, mens en patient med mere ukompliceret sygdom ikke har samme behov.
Psykiatrien prioriterer muligheden for, at alle patienter har adgang til tilbud om specialiseret behandling af
høj kvalitet og med den faglighed, der er brug for. Der er forskel i den geografiske tilgængelighed til behandlingstilbuddene afhængig af, hvor man bor i Nordjylland. Derfor udfordrer det primære ønske om en
god og specialiseret behandling til alle patienter et samtidig ønske om nærhed til psykiatrisk behandling.
Da de psykiatriske behandlingstilbud først og fremmest er opbygget ud fra et ønske om at give en faglig
god behandling, vil det betyde, at mange patienter med behov for specialiseret ambulant behandling, må
forvente at skulle transportere sig til tilbuddet på det sygehus, der kan give den nødvendige kvalitet i behandlingen.
For at sikre patienter fra hele regionen lige adgang til specialiseret behandling er det nødvendigt at udvikle
fleksible og differentierede løsninger, så den geografiske afstand ikke bliver en barriere for relevant behandling, f.eks. fordi en patient er så belastet af sin psykiske og/eller fysiske tilstand, at lang transporttid
vil være et reelt problem. Så selv om hovedprincippet i behandlingen er, at patienter skal kunne transportere sig til behandling på sygehuset, så må der etableres fleksible løsninger, hvor patienter i fornødent
omfang kan modtage ambulant behandling via en form for decentral satellitfunktion eller i eget hjem. Eksempelvis etableres det specialiserede ambulante tilbud til unge med nyopdaget skizofreni (OPUS) med
udgangspunkt i Klinik Syd, men med en satellitfunktion på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, og Opsøgende Psykoseteam har mulighed for at give behandling i eget hjem.

Målsætning:
Psykiatrien vil sikre lige adgang til specialiseret behandling for alle borgere i Nordjylland.
Indsatser:
•

Psykiatrien vil fortsætte sin udbygning af specialiserede behandlingstilbud.
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•

Ambulante funktioner tilrettelægges mere fleksibelt med mulighed for udgående funktioner for de få
patientgrupper, hvor det ikke er muligt at modtage og transportere sig til eksisterende ambulante tilbud på sygehuset.

Pakkeforløb skal sikre ensartet og god kvalitet i behandlingen
Danske Regioner har udarbejdet en række pakkeforløb for udredning og behandling af specifikke målgrupper, og flere er på vej, så der på lidt længere sigt vil være pakkeforløb for de fleste psykiske sygdomme. Formålet med pakkeforløbene er at øge kvaliteten af behandling - og at sikre ensartet behandling af
patienter med samme sygdom - uanset hvor i landet, man bor.
Pakkeforløbene er baseret på evidensbaserede referenceprogrammer, kliniske retningslinjer m.v. På den
måde udgør pakkeforløbene den ramme, behandlingen tilrettelægges indenfor, så den bedste kvalitet kan
gives. Den behandlingsansvarlige læge kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient, og der kan derfor være klinisk begrundede variationer i et vist omfang i de forløb, patienterne gennemgår.
Målsætning:
Psykiatrien skal tilbyde udredning og behandling af høj og ensartet kvalitet.
Indsatser:
•
•

Psykiatrien vil implementere nye landsdækkende pakkeforløb med henblik på at sikre høj og ensartet
kvalitet.
Psykiatrien vil bidrage til udviklingen af nye pakkeforløb.

Eksternt koordinerende indsatser
I forhold til det det eksterne samarbejde med kommuner, almen praksis og speciallægepraksis samt somatiske sygehusafdelinger er især følgende i fokus:
•
Udvikling og styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer
•
Udvikling af samarbejdet på misbrugsområdet
•
Udvikling af fælles forløbsprogrammer
Udvikling og styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer
Sundhedsloven og sundhedsaftalerne sætter rammerne for indsatsen og samarbejdet på tværs af region,
kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af region og kommuner.
For en del af de patienter, der modtager behandling i Psykiatrien, vil der ikke være behov for supplerende
sociale tilbud og andre foranstaltninger og tiltag. Det kan eksempelvis være en patient med en depressionssygdom, som sideløbende med behandlingen er i stand til helt eller delvis at passe sit arbejde. Men
der er også en stor gruppe patienter, der har behov for, at patientforløbet koordineres med andre aktører.
Det er særligt relevant for de patienter, der også har andre problemer som f.eks. misbrug, fysisk sygdom,
ledighed, skoletilbud, sociale udfordringer med dårligt netværk, dårlig økonomi m.v.
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Det er en særlig udfordring at sikre helhed og sammenhæng i forløb med mange samtidige aktører – og
der ligger også en udfordring i at undgå, at der etableres parallelle og overlappende indsatser. Samlet
kalder det på et tæt samarbejde i de enkelte patientforløb, der bygger på den gældende opgave- og ansvarsfordeling mellem behandlingspsykiatri, kommune, almen praktiserende læge og evt. somatisk sygehusafdeling.

Udvikling af samarbejdet med kommunerne
Der er løbende fokus på at udvikle samarbejdet mellem kommuner og behandlingspsykiatri. Med støtte fra
satspuljemidler er der etableret forsøgsprojekter, hvor forskellige tværsektorielle samarbejdsmodeller afprøves med det formål at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker, der har en psykisk sygdom.
Faktaboks: Samarbejdsprojekter
Med formålet at sikre bedre overgange ved udskrivning samt forebygge (gen)indlæggelser er der etableret
følgende samarbejdsprojekter:
Styrkelse af den nære psykiatri i Thisted
Med projektet er der sket en styrkelse af det ambulante behandlingstilbud til borgere i Thisted Kommune,
der ved sygdomsforværring hurtigt kan få ambulant behandling i eget hjem. Ambulante patienter kan endvidere ved behov visiteres til ophold i en aflastningsplads i den kommunale socialpsykiatri med tæt ambulant opfølgning af behandlingspsykiatrien (mobilteamet).
Etablering af et akutteam i Frederikshavn
Med projektet er der sket en styrkelse af den ambulante behandlingsindsats til borgere i Frederikshavn
Kommune, idet patienter, der udskrives fra sengeafsnittet i Frederikshavn, efter behov kan tilbydes en
intensiv behandlingsindsats i nærmiljøet (eget hjem, socialpsykiatrisk boform eller kommunal akutplads) i
de første 4 uger efter udskrivning.
Samarbejde med Vesthimmerlands Kommune
Psykiatrien indgår i et udviklingsarbejde med Vesthimmerlands Kommune og Regionens Specialsektor om
udvikling af de samlede tilbud til mennesker med en psykisk sygdom, der bor i kommunen. Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune etablerer et fælles hus, hvor den kommunale socialpsykiatri og
specialsektoren i regionen opretter egne boformer og drager fælles nytte af faciliteter i huset. Psykiatrien
er engageret i samarbejdet med det formål at udvikle, hvordan samarbejdet indenfor sundhedsaftalens
rammer bedst muligt kan tilrettelægges til gavn for mennesker med en psykisk sygdom i Vesthimmerland.
Mentorordninger
I følge sundhedsaftalen skal der indgås en samarbejdsaftale mellem kommuner og behandlingspsykiatri
om kommunale mentorers kontakt til borgeren/patienten under indlæggelse i psykiatrien. Formålet er bl.a.
at støtte borgerens/patientens vej mod uddannelse eller job gennem koordination og genetablering af et
normalt hverdagsliv med bolig og familie. Ordning om mentorstøtte indgår i Lov om aktiv beskæftigelse.

Udvikling af samarbejdet med alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger
Den lægelige behandling af mennesker med psykisk sygdom er delt mellem Psykiatrien, praktiserende
speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri samt almen praksis. Indsatsen er afstemt efter
sygdomsgrad og indsatsniveau, hvor de specialiserede funktioner i Psykiatrien og speciallægepraksis
varetager diagnosticering og behandling af mennesker med moderat til svær psykisk sygdom, og hvor
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almen praktiserende læge kan varetage opfølgning af denne behandling samt varetage behandlingen af
lettere psykiatriske sygdomme. Det er derfor vigtigt, at den lægelige behandling i de forskellige sektorer
koordinerer behandlingen i de enkelte patientforløb og løbende udvikler det generelle samarbejde.
•
Samarbejdsmøder
Der holdes løbende samarbejdsmøder med deltagelse af Psykiatrien, Kvalitetsenheden for almen praksis
(Nord-Kap) og praktiserende speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Møderne har til formål at sikre vidensdeling og udvikling af samarbejdet. Der gennemføres også løbende fælles kvalitetsudvikling ved deltagelse i systematiske faglige drøftelser (audits) mellem Psykiatrien og Nord-Kap.
•
Rådgivning i konkrete patientsager
Praktiserende læger har mulighed for at tage telefonisk kontakt til speciallæger i psykiatri og børne- og
ungdomspsykiatri i Psykiatrien for at få råd og vejledning i såvel planlagte som akutte patientsager.
•
Forsøgsprojekt med Shared Care
Psykiatrien i Region Nordjylland etablerer i 2015 et satspuljefinansieret forsøgsprojekt med alment praktiserende læger om Shared Care. Shared care er en samarbejdsmetode, hvor patienten behandles hos
almen praktiserende læge i et tæt samarbejde med behandlingspsykiatrien. Bl.a. har den almen praktiserende læge mulighed for supervision og anden støtte fra Psykiatrien. Projektet skal sammen med tilsvarende projekter andre steder i landet bidrage til at klarlægge, om det er relevant at udbygge denne form
for samarbejde, der særligt vil omhandle patienter med lettere eller moderate psykiske sygdomme.
Udvikling af samarbejdet med somatiske sygehus afdelinger
Psykiatrien og somatikken har gennem de seneste år
arbejdet sammen om at styrke det liaisonpsykiatriske
område, og Psykiatrien bidrager nu til at behandle psykiatriske problemstillinger hos patienter med somatisk sygdom. Som led i at nedbringe overdødeligheden blandt
psykiatriske patienter med fysiske sygdomme, er der et
stort behov for at udvide samarbejdet, så det også omfatter det liaisonsomatiske område. Det kan bl.a. ske ved, at
somatisk sundhedspersonale bidrager til at opspore, udrede og behandle somatiske sygdomme hos psykiatriske
patienter.

Faktaboks: Liaison
Liaisonpsykiatri er den internationalt anvendte betegnelse for et psykiatrisk fagområde,
der fokuserer på relationen mellem psykisk
og fysisk sygdom samt udredning og behandling af dertil relaterede lidelser. Liaisonsomatik handler omvendt om udredning og
behandling af fysisk sygdom hos patienter
med psykisk sygdom.

Målsætning:
Psykiatrien vil i samarbejde med andre parter medvirke til at der er effektive, koordinerede og sammenhængende patientforløb for patienter med psykiske sygdomme. Dette gælder både internt i behandlingspsykiatrien og i det eksterne samarbejde med kommuner, almen praksis, speciallægepraksis og somatiske sygehusafdelinger.
Indsatser:
• Psykiatrien vil i samarbejde med almen praksis, kommuner og de somatiske sygehuse vurdere behov
og muligheder for at udvikle nye samarbejdsmodeller, herunder vurdere de igangsatte projekter i Thisted og Frederikshavn samt udvikle tilbuddet i Vesthimmerland Kommune.
• Gennemføre pilotprojekt om Shared Care-modellen i samarbejde med udvalgte almen praktiserende
læger.
• Evaluere igangværende tværsektorielle samarbejdsprojekter med henblik på at vurdere, hvilke indsatser, der skal videreføres og udbredes i regionen.
• Indgå i samarbejde om mentorordning.
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Udvikling af samarbejdet på misbrugsområdet
En del af de patienter, der er i behandling i Psykiatrien har samtidigt et misbrug. Som udgangspunkt varetages den psykiatriske behandling af regionen, mens kommunerne står for misbrugsbehandlingen – dog
med undtagelse af de perioder, hvor patienter er indlagt i behandlingspsykiatrien. I praksis kan det medføre vanskeligheder i forhold til at skabe tilstrækkelig kontinuitet og kvalitet i den samlede indsats.
Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har udgivet en fælles retningslinje for, hvordan kommuner og regioner kan tilrettelægge en mere koordineret indsats i de enkelte forløb.

Målsætning:
Psykiatrien vil i samarbejde med kommuner sikre en bedre og mere koordineret indsats for patienter med
psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
Indsatser:
•
I regi af sundhedsaftalen skal der udarbejdes en koordineret indsats for mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.
•
Implementering af de koordinerede indsatsplaner for mennesker med psykisk sygdom og samtidigt
misbrug.

Udvikling af fælles forløbsprogrammer
Psykiatrien i Region Nordjylland har gennem længere tid arbejdet med at udvikle diagnosespecifikke forløbsbeskrivelser. De er løbende tilpasset de nationale pakkeforløb samt de krav og funktioner, der er beskrevet i specialevejledningerne for henholdsvis psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.
I satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 er der afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen udvikler et generisk forløbsprogram, der omhandler indsatsen på tværs af sektorer og fagområder – herunder beskrivelse af ansvarsfordelingen mellem de involverede aktører.
Målsætning:
Psykiatrien vil sikre, at der i et samarbejde med kommuner og almen praksis udvikles forløbsbeskrivelser,
der er i overensstemmelse med det nationale generiske forløbsprogram.
Indsatser:
Psykiatrien vil ansøge om satspuljemidler således, at der på baggrund af det generiske forløbsprogram
udarbejdes en lokal tværsektoriel forløbsbeskrivelse for mennesker med psykiske lidelser.

Nye muligheder med telemedicin
Med afsæt i positive erfaringer vil Psykiatrien i Region Nordjylland gøre øget brug af telemedicin – dels for
at effektivisere, men især for at udvikle løsninger, der bringer hjælpen tæt på patienterne.
Nationalt er der fokus på, hvordan digitale og kommunikationsteknologiske løsninger kan bidrage til modernisering af den offentlige sektor. Der er f.eks. udarbejdet en national handlingsplan, der skal sikre øget
udbredelse af de telemedicinske løsninger (2012).
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Kvaliteten i behandlingen kan styrkes
Forsøg med telemedicinske løsninger viser, at der i mange tilfælde kan opnås samme eller bedre behandlingskvalitet og brugertilfredshed for færre ressourcer. Der kan bl.a. peges på følgende fordele:
•
•
•
•
•

bedre og mere sammenhængende patientforløb
mere individuelt tilrettelagt behandling
øget patientindflydelse på egen behandling
øget mulighed for behandling tæt på borgeren – på trods af stor geografisk afstand
bedre udnyttelse af ressourcer

Også i forhold til at optimere anvendelse af de lægefaglige ressourcer er der gode perspektiver i øget
anvendelse af diverse IT-løsninger, så læger f.eks. kan spare tid ved ikke at køre ud til patienter, og sygeplejersker kan nå lægen, uden at et fysisk møde behøver at finde sted.
Hertil kommer, at specialister indenfor forskellige områder får fleksible muligheder for at mødes virtuelt –
med mulighed for at hjælpe og inspirere hinanden.
Med afsæt i sådanne positive erfaringer vil Psykiatrien øge sit fokus på at anvende telemedicin bredt internt i organisationen, i den direkte patientbehandling og i kontakten med eksterne samarbejdspartnere.
Videokonferencer sparer tid på vejene
Psykiatrien i Region Nordjylland har gennem de senere år arbejdet målrettet med at udnytte de muligheder, telemedicin giver for at udnytte ressourcer – både i forhold til at øge tilgængelighed og nedsætte
transporttid. Det er blandt andet sket ved at gøre brug af videokonferenceløsninger ved behandlerkonferencer, stuegang, udskrivningskonferencer, tolkning og møder i bredere forstand.
App giver patienter nye muligheder for vejledning og kontakt
Den teknologiske udvikling flytter hele tiden grænserne for, hvad der er muligt. I 2014 har Psykiatrien i
Region Nordjylland fx skabt rammer for at udvikle en app til smartphones, som patienter kan anvende til
selvhjælp og til formidling af patientrapporterede oplysninger (PRO) til behandlerne. Disse stadig voksende nye muligheder skal udnyttes effektivt fremadrettet.
Målsætning:
Psykiatrien i Region Nordjylland vil gøre øget brug af telemedicin.
Indsatser:
• At udvikle og implementere en ambitiøs strategi for anvendelse af telemedicin.
• At iværksætte konkrete telemedicinske initiativer.
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Reel inddragelse af patienter og pårørende

Alle mennesker har muligheder og ressourcer, der kan udvikles og bygges videre på. Det
skal være udgangspunktet i Psykiatriens møde med den enkelte patient. I mødet med offentligheden skal Psykiatrien arbejde for at fremme et mere nuanceret og positivt billede
af det at være psykisk syg (afstigmatisering).
I Psykiatrien skal patienterne opleve, at de mødes med respekt og en tiltro og forventning om, at de har et
potentiale og selv kan være med til at tage ansvar for deres situation. Et vigtigt mål i behandlingsforløbet
er derfor at støtte patienterne i at opnå en større forståelse for deres sygdom, så deres muligheder for
selvbestemmelse og øget livskvalitet forbedres.
Patienterne skal opleve, at de gennem hele forløbet er med til at drøfte og beslutte, hvad der skal ske, så
det er afstemt med, hvad der er brugbart og giver mening for dem.
Psykiatrien møder typisk patienterne, når de har det allerdårligst, men udgangspunktet skal altid være, at
der er håb og forventning om, at de med den rette behandling og støtte kan få det bedre – og at mulighederne forbedres, når de selv tager aktivt del i forløbet. I Psykiatrien bygger mødet med den enkelte patient
også på en forståelse af, at vi står over for et helt menneske med interesser, holdninger og egne meninger
om eget liv og behandling.

Øget inddragelse af patienter og pårørende
Psykiatriens afsæt for et øget fokus på patienten som en aktiv og medbestemmende aktør i sit eget forløb
bygger bl.a. på følgende:
Regeringens handleplan for ligeværd (2014) og Psykiatriudvalgets rapport ”En moderne, åben og inkluderende indsats” (2013) betoner, at værdier som selvbestemmelse, inddragelse, recovery, inklusion og deltagelse udgør fundamentet for indsatsen for mennesker med psykisk sygdom og dermed er udgangspunktet for det daglige arbejde med patienter med psykisk sygdom og deres pårørende.
Hertil kommer Region Nordjyllands strategiske mål om at praktisere patientforløb med mennesket i centrum, herunder arbejdet med Patientens Team.
Det er væsentligt i Patientens Team, at patienten har mulighed for at være en aktiv deltager i patientforløbet, og at patienten indgår som partner i teamet sammen med fagpersonerne. Patienten beslutter, om
pårørende skal være en del af teamet, samt hvilken rolle de pårørende tager, hvis de pårørende kan og
vil.
I Psykiatrien er målet, at patienter og pårørende oplever inddragelse på to niveauer:
•
•

Direkte inddragelse i det konkrete patientforløb
Reel mulighed for at påvirke udviklingen af Psykiatriens tilbud

Inddragelse øger patienternes udbytte af behandling
Hvis patienter oplever reel inddragelse og medbestemmelse, vil det øge deres motivation og mulighed for
at følge den givne behandling og dermed opnå det bedst mulige udbytte af den.

45

For at skabe positiv forandring er det vigtigt, at patienten forstår, hvad der foregår, og kan se meningen
med det – herunder at det er afstemt med de behov, ønsker og ressourcer, patienten har.
Det baner vej for patientens efterlevelse af de sundhedsfaglige anbefalinger i behandlingsforløbet – og et
godt resultat.
Når patienterne er direkte med i de valg, der træffes, øges også muligheden for, at de på lidt længere sigt
kan gøre brug af den indsigt, de har opnået under behandling. Det forbedrer deres muligheder for at opretholde en god livskvalitet - og for selv at tage ansvar for at forebygge tilbagefald.
En vigtig forudsætning for reel inddragelse er, at Psykiatrien anerkender, at patienten har en unik viden
om sin livshistorie og sit sygdomsforløb - herunder den samlede behandlingshistorik på tværs af sektorer.
Denne viden skal systematisk inddrages i patientforløbet – og kobles med de ønsker patienten har for sit
liv og sin fremtid.
Når patienterne er børn eller unge, har det stor betydning for kvaliteten af den psykiatriske indsats, at
både de selv og deres forældre/pårørende oplever reel inddragelse. Børn og unge skal være med i de
beslutninger, der træffes, og forstå meningen med dem.
Reel inddragelse forudsætter også, at dialogen foregår på patientens præmisser, så fx fagsprog og uigennemskuelige procedurer ikke spænder ben for patientens forståelse af det, der foregår.

Tydelighed skaber tryghed for patienter og pårørende
Patienterne skal generelt opleve, at de har mulighed for at tage ansvar for deres egen situation. De skal
dog ikke efterlades med ansvaret for behandlingsforløbet. Det ansvar påhviler de professionelle.
Psykiatrien vægter høj faglighed i opgavevaretagelsen – og fagligheden inkluderer sundhedsfaglige kompetencer, der gør, at personalet er i stand til at danne gode relationer med patienter og pårørende.
Patienter og pårørende skal i mødet med personalet opleve en tydelig faglighed og kompetence, der gør,
at de kan have tillid til, at de får den hjælp, de har brug for.
Tilsvarende skal patienter og pårørende opleve, at personalet tager ansvar for at koordinere patientforløbet, f.eks. i forbindelse med udskrivning og/eller overgange på tværs af sektorer. Også det kan bidrage til,
at patienter og pårørende oplever tryghed og ikke lades alene med noget, de ikke selv kan håndtere.

Målsætning:
Patienten skal opleve reel inddragelse og indflydelse, og pårørende skal så vidt muligt indgå i det samarbejde, der er kernen i det enkelte patientforløb.

Indsatser:
•
Psykiatrien vil fortsætte udviklingen af en professionel kultur, der skaber gode muligheder for reel
inddragelse. Som en del af udviklingen er der fokus på at styrke god kommunikation og relationsarbejde.
•
Der skal skabes gode muligheder for, at patienten kan være en aktiv aktør i patientforløbet. Det skal
bl.a. ske ved at implementere Patientens Team bredt i organisationen – med henblik på at styrke mulighederne for, at behandlingen tilrettelægges med respekt for patientens behov, ønsker og viden –
og i et reelt samarbejde med patienten.
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•
•

Psykiatrien vil afprøve og udvikle metoder til øget inddragelse af patienter – herunder også børn og
unge.
Psykiatrien vil udvikle IT-redskaber med henblik på øget brugerinddragelse. F.eks. til selvmonitorering
af egen sygdom.

Pårørende som ressourcepersoner i patientforløbet
Psykiatrien anerkender pårørende som en ressource og vil styrke indsatsen til pårørende for dermed at
forbedre den samlede behandlingsindsats for patienter med psykisk sygdom.
Pårørende kan bidrage med nyttig viden og erfaring, og de kan også være vigtige aktører i forhold til at
sikre en meningsfuld og stabil hverdag for patienten i de forskellige faser af patientforløbet og den efterfølgende proces med at komme sig.
Det er hensigtsmæssigt, at pårørende holdes godt orienteret om, hvad der sker i forløbet, idet det styrker
deres muligheder for at støtte patienten.
Pårørende er som andre mennesker forskellige og har forskellige forudsætninger og muligheder for at
støtte og bakke op. Det skal der være respekt og forståelse for; såfremt patienten ønsker det, skal der dog
arbejdes for, at de pårørende i et eller andet omfang er med i forløbet.
Når patienterne er børn og unge, er inddragelse af forældre/pårørende afgørende vigtig.
Indsatser:
•
Psykiatrien vil sikre tidlig og systematisk inddragelse af pårørende i patientforløbet.
•
Psykiatrien vil udvikle et koncept for pårørendeinddragelse.
•
Implementering af Patientens Team bredt i organisationen skal bidrage til at sikre øget pårørendeinvolvering - i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt.
•
Psykiatrien vil sætte fokus på udvikle pårørendes rolle som aktive og samarbejdende aktører.
•
Det skal undersøges, om pårørendeinddragelse i børne- og ungdomspsykiatrien kan inkludere, at
forældrene får mulighed for at være indlagt sammen med deres barn.

Faktaboks: Center for Pårørende
I 2015 etableres Center for Pårørende. Det nye center skal med forskellige målrettede tilbud (familiesamtaler, netværksgrupper, undervisning m.v.) yde støtte til pårørende, så de bedre kan håndtere den
svære situation, de står i – herunder den nære relation til et menneske med en alvorlig psykisk sygdom.

Patienter og pårørende kan bidrage væsentligt til udviklingen af Psykiatriens tilbud
I Psykiatrien i Region Nordjylland inddrages patienter og pårørende ad hoc i diverse udviklings- og forbedringsarbejder, f.eks. ved deltagelse i arbejdsgrupper. De inddrages også i indsatser vedrørende patientsikkerhed og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Dette sker i forbindelse med Sikker Psykiatri og i forbindelse af udbygningen af de fysiske rammer mm.
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Psykiatrien ser gode perspektiver i mere systematisk at inddrage patienter og pårørende – ud fra en stigende anerkendelse af, at deres erfaringer og synspunkter kan bidrage væsentligt til at udvikle i retning af
et mere brugerorienteret sundhedsvæsen, herunder inddragelse af ambassadører fra En af Os.
Patienter og pårørende har bl.a. bidraget til udviklingsarbejde vedrørende nedbringelse af tvang, herunder
de fysiske rammers betydning.
Indsatser:
•
Psykiatrien vil fortsætte samarbejdet med en række relevante brugerorganisationer.
•
Psykiatrien vil fortsat anvende EN-af-OS-kampagnens ambassadørkorps bl.a. for at fremme og understøtte patientperspektivet.
•
Psykiatrien vil udvikle nye modeller for brugerinddragelse i forbindelse med udvikling og forbedring i
Psykiatrien.

Bruger- til-bruger perspektivet – Patienterne kan hjælpe og støtte hinanden
En særlig form for patientinddragelse er, når Psykiatrien ansætter/gør brug af mennesker, der selv har
gennemlevet psykiske vanskeligheder. Der er evidens for, at de kan udgøre en unik ressource i indsatsen
for andre mennesker med psykiske sygdomme. Ikke mindst kan bruger-til-bruger-støtte (peer-to-peer)
være med til at fremme håbet om at komme sig – og bryde den sociale isolation.
Støtte fra ligesindede kan opdeles i forskellige typer:
Selvorganiserede selvhjælpsgrupper
Brugerdrevne tiltag/tilbud
Medarbejdere med brugerbaggrund i professionelle tilbud
Bruger/professionelle partnerskaber.
Mennesker med brugerbaggrund kan støtte patienten som et vigtigt supplement til den professionelle
indsats. Erfaringer viser, at de kan være bedre i stand til at nå mennesker, der ellers er vanskelige at få
kontakt til.
Indsatser:
•
Sundhedsaftalen 2015-2018 skal indeholde en handleplan for borger/brugerinddragelse. Den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget og Patientinddragelsesudvalget.
•
Psykiatrien vil implementere en ny patient- og pårørendepolitik.
•
Psykiatrien vil samarbejde med mennesker med brugererfaring - med henblik på skabe bedre livskvalitet for patienter med psykisk sygdom.

Mere viden om psykisk sygdom – afstigmatisering
Fordomme, tabu og uvidenhed er fortsat med til at gøre livet ekstra svært for mennesker, der har en psykisk sygdom, og for deres pårørende. Psykiatrien i Region Nordjylland vil derfor fortsætte med aktivt at
bidrage til at øge borgernes viden om psykiske sygdomme.
Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet. Omkring hver femte dansker vil i løbet
af sit liv opleve at få en psykisk sygdom – spændende fra en mild depression til en svær psykotisk tilstand.
Trods denne hyppige forekomst er psykisk sygdom stadig ikke noget, vi ”bare” kan tale åbent med hinanden om.
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Fordomme og uvidenhed koster dyrt
Omgivelsernes syn på henholdsvis psykisk og fysisk sygdom er fortsat meget forskelligt, og har man en
psykisk sygdom, kan man f.eks. opleve at blive set ned på eller isoleret. Det skyldes dels fordomme og
dels manglende viden om de psykiske sygdomme. Undersøgelser viser, at det f.eks. er en udbredt opfattelse, at mennesker med en psykisk sygdom er mere farlige end andre, og over halvdelen af os vil være
betænkelige ved at arbejde sammen med en kollega, der har en maniodepressiv sygdom.
Angsten for, hvordan omgivelserne vil reagere, kan betyde, at mennesker med psykiske symptomer venter for længe med at søge hjælp – eller undlader helt at gøre det. Det kan have store menneskelige omkostninger for den enkelte, bl.a. fordi mulighederne for at komme sig forringes, når man kommer sent i
behandling. Også samfundsmæssigt har det konsekvenser, f.eks. i form af omkostninger til sygefravær,
førtidspension mv.
Psykiatrien skal dele ud af viden
Psykiatrien i Region Nordjylland har gennem flere år arbejdet aktivt med at nedbryde fordomme og tabu,
bl.a. via den landsdækkende afstigmatiseringskampagne EN af OS. Der vurderes fortsat at være brug for
en længerevarende oplysningsindsats for at øge borgerne kendskab til de psykiske sygdomme – herunder
muligheden for at leve et godt liv på trods af psykisk sygdom.
I den forbindelse er det vigtigt, at Psykiatrien i Region Nordjylland praktiserer åbenhed og tager medansvar for, at landsdelens borgere tilbydes et basalt kendskab til, hvad det vil sige at være psykisk syg.
Åbenhed skal også medvirke til at give befolkningen et mere nuanceret og opdateret kendskab til, hvad
der arbejdes med i Psykiatrien - herunder kendskab til kerneopgaver, behandlingsmetoder m.v.

Målsætning:
Psykiatrien vil fortsætte med aktivt at bidrage til at øge borgernes viden om psykiske sygdomme.
Indsatser:
• Psykiatrien i Region Nordjylland vil fortsat støtte op om den fælles landsdækkende indsats mod stigmatisering (EN af OS) ved løbende at iværksætte lokale og regionale initiativer.
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8

Længere og bedre liv til mennesker med
psykisk sygdom

Høj overdødelighed og markant oversygelighed blandt mennesker med psykiske sygdomme er barske kendsgerninger, som vi ikke kan sidde overhørig. Der er brug for en
massiv og flerstrenget indsats for at sikre mere lighed i sundhed.

Alarmerende fakta om overdødelighed og oversygelighed
Mennesker med alvorlig psykisk lidelse som f.eks. skizofreni eller depressionssygdomme lever i gennemsnit 15-20 år kortere end befolkningen generelt. Denne markante overdødelighed skyldes en kombination
af forskellige faktorer, blandt andet øget risiko for at få en kronisk fysisk sygdom, øget risiko for selvmord
og bivirkninger af medicin.
Det vurderes, at 60 % af overdødeligheden skyldes somatisk sygdom, mens 40 % tilskrives andre årsager, herunder primært selvmord.
Patienter med f.eks. skizofreni og affektive sygdomme har oversygelighed af hjertesygdomme, infektionssygdomme, diabetes og overvægt. Jf. den nationale sundhedsprofil i 2010 har patienter med psykisk sygdom en betydelig højere livsstilsrisiko end almenbefolkningen. Samtidig kan den medicinske behandling
medføre helbredsproblemer.
Det er en vigtig problemstilling, at psykisk syge patienters somatiske sygdomme langt fra altid bliver udredt, diagnosticeret og behandlet. Når det forholder sig sådan, kan det skyldes, at patienten ikke altid selv
er opmærksom på eller finder overskud til at søge læge. Desuden viser undersøgelser, at patienter med
psykiske sygdomme underbehandles for fysisk sygdom – samt at de oftere oplever fejl i behandlingen af
den fysiske sygdom.

En fælles udfordring
Såvel kommuner, almen praksis samt det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen har en fælles vigtig
opgave med at forebygge opståen og forværring af fysisk sygdom hos mennesker med psykisk sygdom.
Det kan f.eks. foregå gennem livsstilsinterventioner samt udredning og behandling af somatiske sygdomme.
Indsatsen retter sig mod følgende tre områder:
• Undgå at borgere/patienter med psykisk sygdom udvikler fysisk sygdom
(primær forebyggelse)
• Tidlig opsporing af fysisk sygdom hos patienter med psykisk sygdom
(sekundær forebyggelse)
• Behandling af somatisk sygdom hos patienter med psykisk sygdom
(tertiær forebyggelse).
Psykiatriens indsats i forhold til at nedbringe overdødelighed og oversygelighed blandt patienter med psykisk sygdom beskrives i det følgende ud fra disse temaer:
• Det tværsektorielle samarbejde
• Livsstilsinterventioner
• Somatisk screening og tidlig opsporing af kritisk sygdom
• Liaisonsomatik
• Selvmordsforebyggelse
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•

Somatiske komplikationer ved medicin.

Målsætninger vedrørende nedbringelse af overdødelighed
I Region Nordjylland er der stort fokus på at arbejde aktivt for at reducere den store overdødelighed og
oversygelighed – udløst af faktorer som usund levevis og uhensigtsmæssige patientforløb.
I Sundhedsaftalen 2015–2018 er det et politisk mål, at sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste liv. Levetiden for mennesker med psykiske sygdomme skal øges.
Mennesker med psykiske sygdomme skal være velbehandlede for deres somatiske sygdomme, såvel på
sygehuse og i almen praksis, og i fællesskab skal det sikres, at mennesker med psykisk sygdom modtager den rette forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering.
Det politiske mål om nedbringelse af overdødelighed hos mennesker med psykisk sygdom konkretiseres i
Den Administrative Sundhedsaftale.
Nationalt er der ligeledes stort fokus på at nedbringe overdødeligheden. Det er Regeringens mål, at ”Borgere, der rammes af en psykisk lidelse, skal tilbydes en effektiv og hurtig udredning og behandling af
samme høje faglige standard, som mennesker med fysiske sygdomme, uanset hvor i landet man bor”. Det
fremgår af Regeringens handleplan ”Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” (2014).
I regi af Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg vil der ske en grundig faglig vurdering af, hvordan overdødelighed hos mennesker med psykisk sygdom kan reduceres. Der arbejdes desuden med problemstillingen i
regi af Sikker Psykiatri.
Målsætning:
Psykiatrien vil bidrage til at skabe et længere og bedre liv for mennesker med psykisk sygdom med særligt
fokus på at nedbringe overdødelighed og oversygelighed.

Det tværsektorielle samarbejde
Arbejdsdelingen mellem almen praksis, kommuner og sygehuse på forebyggelsesområdet fremgår af
sundhedsaftalen 2015-2018, hvor det er aftalt, at nedbringelse af overdødelighed hos mennesker med
psykisk sygdom er et fælles ansvar mellem behandlingspsykiatrien, almen praksis og kommunerne.
I sundhedsaftaleperioden er der fokus på at sikre en forebyggende indsats til patienter med psykisk sygdom, der er i ambulant behandling i Psykiatrien og samtidig i kontakt med den kommunale socialpsykiatri.
Det skal i aftaleperioden afklares, hvor forskellige målgrupper mest hensigtsmæssigt kan modtage forebyggende tilbud. Dette kan være i den enkelte sektor eller i et samarbejde mellem sektorer.
Indsats:
• Psykiatrien vil i samarbejde med kommuner og almen praksis udarbejde modeller for borgere med
psykisk sygdom, der har behov for en særligt tilrettelagt tværsektoriel forebyggelsesindsats. Minimum
én model skal iværksættes som et pilotprojekt.
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Livsstilsinterventioner
Forskning viser, at livsstilsinterventioner har en gavnlig helbredende effekt, og med den rette intervention
er det muligt for personer med psykisk sygdom at ændre livsstil. For at opnå et godt resultat er det afgørende, at patienten er en aktiv aktør og er motiveret for at deltage i forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme.
Psykiatrien vil i planperioden have fokus på at opspore og udrede somatiske sygdomme hos alle patienter
med psykisk sygdom, der er indlagt eller i ambulant behandling, og når det er relevant, vil Psykiatrien
sikre, at der iværksættes diagnostik og behandling i samarbejde med somatikken. Identifikation af risikofaktorer for somatisk sygdom sker i henhold til de nationale pakkeforløb indenfor psykiatriområdet, hvor
der bl.a. indgår somatisk undersøgelse og systematisk screening for KRAM-faktorer.
I Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret en Enhed for Sundhedsfremme, der udvikler og koordinerer livsstilsinterventioner, der skal medvirke til at skabe længere levetid for patienter, der er i kontakt
med Psykiatrien. Hovedparten af livsstilsinterventionerne vedr. kost, rygning, alkohol og motion foregår i
kommunalt regi, og Enhed for Sundhedsfremme hjælper patienten med kontakt hertil. Behandlingspsykiatriens indsats er via Enhed for Sundhedsfremme rettet mod de patienter, der er indlagte eller i ambulant
behandling.
Indsats:
• Psykiatrien vil sætte øget fokus på at udvikle og implementere livsstilsinterventioner for specifikke
patientgrupper, der ikke har mulighed for at følge de etablerede tilbud.

Somatisk screening og tidlig opsporing af kritisk somatisk sygdom
Undersøgelser viser, at tidlig opsporing af kritisk sygdom (TOKS) nedbringer antallet af uventede dødsfald. TOKS-screening er et basalt redskab til at identificere somatiske symptomer på en systematisk måde
– og herved få opsporet de patienter, hvor der er behov for yderligere somatisk vurdering.
Indsats:
• Psykiatrien vil implementere systematisk screening og tidlig opsporing af kritisk somatisk sygdom
(TOKS) samt triagering af voksne.
Triage er et prioriteringsredskab, der skal sikre, at patienterne bliver vurderet (og behandlet) i rækkefølge
efter, hvor alvorligt sygdomsbilledet er for den enkelte patient. Det vurderes ud fra fastlagte faglige kriterier.

Liaisonsomatik
Gennem de seneste år har der været fokus på liaisonpsykiatri, hvor behandlingspsykiatrien bidrager til at
behandle psykiatriske problemstillinger hos patienter med somatisk sygdom. Den liaisonpsykiatriske indsats er veludbygget i samarbejde med Aalborg Universitetshospital og i et mindre omfang med Sygehus
Vendsyssel. I planperioden vurderes det ikke muligt at etablere liaisonpsykiatri i samarbejde med Thisted
Sygehus, hvor det liaisonpsykiatriske samarbejde i stedet vil være baseret på et konkret samarbejde.
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Der er også et stort behov for det modsatte – at sikre, at alle psykisk syge patienter får en grundig somatisk undersøgelse, og at der foretages kvalificeret KRAM-screening og opfølgende indsats. Den indsats
betegnes samlet som liaisonsomatik.
Psykiatrien i Region Nordjylland (voksenpsykiatrisk Klinik Syd) og Aalborg Universitetshospital arbejder
sammen om at etablere et Ambulatorium for Liaisonsomatik, der skal udrede, diagnosticere og i et vist
omfang behandle somatiske problemstillinger hos indlagte og ambulante psykiatriske patienter.
I planperioden skal muligheden for at udbrede den liaisonsomatiske indsats til at omfatte alle psykiatriske
patienter i regionen vurderes.

Indsats:
• Der skal indgås og implementeres aftaler om liaisonsomatisk samarbejde mellem Psykiatrien og de
somatiske sygehuse - med henblik på samarbejde om udredning, diagnostik og behandling af somatisk sygdom hos patienter med psykisk sygdom.

Selvmordsforebyggelse
Ifølge Danske Regioner kan ca. 40 % af overdødeligheden hos psykiatriske patienter tilskrives selvmord,
og der er derfor behov for et særligt fokus på selvmord og selvmordsforsøg.
Undersøgelser viser, at tidlig identifikation og behandling af selvmordstruede, nedbringer forekomst af
gentagne selvmordshandlinger og dødelighed generelt.
Det er vigtigt at sikre systematisk og evidensbaseret selvmordsforebyggelse rettet til både indlagte og
ambulante patienter, herunder patienter i overgange mellem henviser og behandlingspsykiatri, mellem
afsnit internt i psykiatrien og/eller i tiden efter udskrivelse.
Indsats:
• Psykiatrien vil nedbringe antallet af selvmord ved at have særligt fokus på den selvmordsforebyggende indsats overfor indlagte og ambulante patienter. Indsatsen skal omfatte kompetenceudvikling, arbejdstilrettelæggelse, lettere adgang til ambulant behandling samt monitorering af indsatsen.

Somatiske komplikationer ved medicin
Behandlingspsykiatrien anvender medicin, der har helbredende effekt på psykiske sygdomme, men medicinen kan også have bivirkninger. Psykiatrien har derfor en særlig udfordring med at forebygge, at patienten lider skade ved uhensigtsmæssigt forbrug af psykofarmaka. Det er vigtigt, at der er fokus på at forebygge og håndtere bivirkninger ved medicinsk behandling, herunder udvikling af metabolisk syndrom.
(Metabolisk syndrom er en betegnelse for samtidig tilstedeværelse af følgende: forøget taljemål, forhøjet
blodtryk, abnormt kolesterolniveau i blodet og nedsat følsomhed for insulin. Metabolisk syndrom er en
selvstændig risikofaktor for f.eks. hjertekarsygdomme og diabetes).
Psykiatrien har iværksat en række tiltag med henblik på reduktion heraf – jf. faktaboks vedr. sikker medicinering i Psykiatrien.
Indsats:
• Psykiatrien har fokus på hensigtsmæssig medicinering med henblik på at undgå overdosering, samtidig brug af flere medikamenter samt kombination af potentielle farlige lægemidler.
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Faktaboks: Sikker medicinering i Psykiatrien
Psykiatriske patienters overdødelighed er i nogen grad relateret til brugen af psykofarmaka. Psykiatrien
har derfor iværksat flere tiltag, som skal bidrage til bedre og mere sikker medicinsk behandling, f.eks.:
•
•

•
•

Etablering af en central Medicinkomité med deltagelse af farmakologer.
Udvikling af et digitalt medicinmonitoreringssystem med formålet at reducere antallet af patienter,
der er i behandling med farlige medicinkombinationer, samt at sikre dosering inden for rammerne af
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Etablering af telefonisk hotline for praktiserende læger og læger ansat i kommunerne.
Kompetenceudvikling på medicineringsområdet til læger ansat i Region Nordjylland.
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Mindre brug af tvang

Anvendelse af tvang er altid et alvorligt indgreb i det enkelte menneskes frihed og selvbestemmelsesret. Derfor ønsker Psykiatrien at fortsætte indsatsen for at forebygge og
reducere alle former for tvang i behandlingen.
Hovedparten af den psykiatriske behandling på sygehuset foregår i overensstemmelse med patientens
ønsker og med patientens samtykke - og uden anvendelse af tvang. Men tvang er en påtrængende del af
virkeligheden i behandlingspsykiatrien – og kan i akutte situationer være afgørende for, at der kan drages
tilstrækkelig omsorg for at beskytte menneskers liv og helbred, jf. Psykiatrilovens bestemmelser.
Anvendelse af tvang er altid en særdeles alvorlig foranstaltning. I Psykiatrien er der derfor et vedvarende
fokus på at reducere brugen af tvang – dels ved at forebygge, at behovet opstår, og dels ved at gøre brug
af mindre indgribende foranstaltninger, dvs. anvende mindstemiddelsprincippet.
En styrkelse af den faglige kvalitet gennem udviklingen og implementering af alternativer til
tvang vil kunne øge sikkerheden for både patienter og personale, da anvendelsen af tvang er forbundet
med voldsomme situationer for både patienter og personale.

Brugen af tvang i den danske psykiatri skal reduceres frem mod 2020
Det er et nationalt mål, at anvendelsen af tvang skal reduceres frem mod 2020, herunder at antallet af
personer der bæltefikseres skal halveres. Det fremgår af Regeringens handleplan ”Ligeværd – nyt fokus
for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser” (maj 2014), hvori det også beskrives, at målet skal nås
i partnerskab med regionerne. Region Nordjylland og Sundhedsministeriet indgik på den baggrund en
partnerskabsaftale i efteråret 2014, der beskriver mål og indsats for, hvordan Psykiatrien i Region Nordjylland kan lykkes med at indfri målet i 2020.
Der er nedsat en landsdækkende Task Force på psykiatriområdet, der bl.a. har til opgave at følge resultaterne og indsatsen i regionernes partnerskabsaftaler.
Faktaboks: Tvangsforanstaltninger i henhold til psykiatriloven
Tvangsforanstaltning
Beskrivelse
Frihedsberøvelse
Tvangsindlæggelse må kun finde sted, hvis:
1. patienten er psykotisk eller i en tilstand, der svarer til psykotisk
tilstand og
2. det er uforsvarligt at undlade at frihedsberøve patienten for at
kunne give behandling fordi:
a) Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende
bedring af sygdommen ellers vil blive væsentlig forringet
(tvangsindlæggelse på gule papirer)
b) Patienten er til nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre(tvangsindlæggelse på røde papirer)
Tvangstilbageholdelse: Der gælder samme betingelser for en tvangstilbageholdelse som for en tvangsindlæggelse. Ønsker en i psykiatrien
indlagt patient udskrivelse, skal overlægen tvangstilbageholde patienten, hvis betingelserne for tvangsindlæggelse er til stede.
Tvangsbehandling

Tvangsbehandling kan anvendes, hvis en indlagt patient ikke giver samtykke til behandling og kriterierne for frihedsberøvelse er opfyldt.
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Beslutning om tvangsbehandling træffes af overlægen. Tvangsbehandlingen må ikke påbegyndes, før patienten har haft en passende betænkningstid, dog højst tre dage.
Tvangsfiksering og fysisk
magtanvendelse

Beskyttelsesforanstaltning

En læge kan beslutte, at en patient skal fastspændes (tvangsfikseres) til
en seng for at forhindre:
1. at patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare
for at lide skader
2. at patienten forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller
3. at patienten laver hærværk af ikke ubetydeligt omfang
Fysisk magt må bruges under de samme betingelser som tvangsfiksering.
Restriktioner for at forhindre at patienten kommer til skade eksempelvis
særlige dørlåse eller stofbælter.
Beskyttelsesfiksering må kun benyttes, efter at en læge har tilset patienten og truffet nærmere bestemmelse om anvendelse af et bestemt beskyttelsesmiddel.

Nordjylland knækkede kurven for bæltefikseringer i 2014
I Psykiatrien i Region Nordjylland skete der i 2014 et betydeligt fald i antallet af bæltefikseringer. Det ses i
tabel 9.1, der viser, hvordan udviklingen har været over de seneste år. Heraf fremgår det dels, hvor mange personer, der har været bæltefikseret, og det antal gange, der har været en bæltefiksering.
I 2014 var der 155 forskellige personer, der i alt blev bæltefikseret 381 gange. 7 % af alle indlagte patienter i 2014 blev bæltefikseret.
Det positive resultat for 2014 er blandt andet skabt ved systematisk opfølgning og læring af tvangsanvendelse for at forebygge dette og gennem øget brug af fysisk aktivitet.
Erfaringerne fra 2014 er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at reducere brugen af bæltefikseringer yderligere.

Tabel 9.1 Anvendelse af bæltefikseringer i Psykiatrien i Region Nordjylland
Anvendelsen af bæltefikseringer i Psykiatrien i Region Nordjylland
2009
Antal bæltefikseringer

673

2010 2011 2012 2013 2014*
550

553

634

583

381

Unikke patienter

152

143

163

190

170

155

Andel indlagte patienter der har været tvangsfikseret

7%

7%

7% 8%

7%

7%

*Forventet
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Figur 9.1 Antal bæltefikseringer og antal unikke patienter fra 2009-2014 (indeks 2009 = 100)
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Vi skal forebygge, at behovet opstår
Psykiatrien ønsker fortsat at arbejde proaktivt på at forebygge, at der opstår situationer, hvor tvang er
nødvendig. Forebyggelse kan f.eks. handle om at forhindre konfliktoptrapning - både under patientens
indlæggelse, men også før en eventuel indlæggelse og i forbindelse med en forestående og eventuelt
nødvendig tvangsindlæggelse.
Hvis patienterne hele tiden får den støtte og behandling, de har brug for, vil deres tilstand være stabil, og
det i sig selv vil være en væsentlig forebyggende faktor. Psykiatrien har derfor også et ønske om, sammen med patienten og relevante tværsektorielle samarbejdspartnere, at opnå størst mulig kvalitet og patientsikkerhed i plejen og behandlingen.
Der skal implementeres tiltag på tværs af sektorer, der styrker og understøtter den proaktive indsats til
nedbringelse af tvang.
Forebyggelse af tvang skal ske på tre niveauer:
•
•
•

Forebyggende tiltag i det konkrete samarbejde med patienten
Udvikling af metoder og rammer
Systematisk opfølgning med henblik på læring og forebyggelse

Forebyggende tiltag i det konkrete samarbejde med patienten
Flere tiltag kan mindske risikoen for, at der opstår behov for at anvende tvang:
•
•

Styrkelse af faglige og fælles kompetencer hos medarbejdere inden for det psykiatriske felt –
både medarbejdere i Psykiatrien og de tværsektorielle samarbejdspartnere.
Styrkelse af den tidlige forebyggende indsats. Kvalificeret behandling tidligt i sygdomsforløbet
nedsætter generelt risikoen for, at patientens tilstand forværres og eventuelt udvikler sig til en
kronisk tilstand. Tværsektorielle samarbejdspartnere skal rustes og uddannes til at identificere
tegn på psykisk sygdom eller forværring heraf, og dermed være med til at henvise rettidigt til relevant psykiatrisk indsats. Det skal forebygge, at situationen spidser til på en sådan måde, så brug
af tvang ikke kan undgås.
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•

•

Yderligere anvendelse af brugerstyrede senge. Psykiatrien i Region Nordjylland har gjort de
første erfaringer med brugerstyrede senge, hvor en gruppe af visiterede sårbare patienter på eget
initiativ har mulighed for at indlægge sig selv, når de vurderer, at de har behov for det. Der er tale
om kortere indlæggelser, der medvirker til at forebygge, at sygdommen forværres, så der f.eks.
bliver behov for beroligende medicin eller brug af tvang.
De brugerstyrede senge skal sikre organisatoriske og faglige rammer, der kan imødekomme patienternes behov, og skabe en situation, hvor det er patienten selv, der bestemmer, hvornår der er
behov for indlæggelse.
Forebyggelse af tvang som led i behandlingen skal forebygges proaktivt. Der skal være fokus
på at forhindre konfliktoptrapning både under patientens indlæggelse, men også før en eventuel
indlæggelse og i forbindelse med en forstående og eventuelt nødvendig tvangsindlæggelse. En
udrykningstjeneste med psykiatrifagligt personale kan bistå ved tvangsindlæggelser med henblik
på at sikre mest mulig værdighed, lempelighed og sikkerhed under tvangsindlæggelser.

Udvikling af metoder og rammer
For at nedbringe anvendelsen af tvang er det desuden nødvendigt at finde alternative metoder, der kan
sættes i stedet for tvang. Psykiatrien gennemfører via SATS-puljemidler et projekt, hvor et sengeafsnit
skal arbejde med helt at undgå brug af bæltefiksering (bæltefrit afsnit). Projektet skal bidrage med erfaringer med nye metoder, der kan bidrage til afskaffelse af fysisk tvang.

Systematisk opfølgning med henblik på læring og forebyggelse
Psykiatrien har vedvarende fokus på at lære af de hændelser med brug af tvang, patienterne og medarbejderne oplever på sengeafsnittene. Tvangsepisoderne bearbejdes i samarbejde med patienten, og i et
sundhedsfagligt perspektiv er der opmærksomhed på at forebygge, at lignende episoder opstår.
Psykiatrien ønsker en god og systematisk praksis for at følge op på hændelserne. Det skal ske i samarbejde og via samtale med patienten – og for at lære mere om, hvad der kan føre til, at tilspidsede situationer optrappes og eventuelt fører til anvendelse af tvang. Som en del af opfølgningen skal den involverede
patient inddrages og hændelsesforløbet skal gennemgås sammen med det sundhedsfaglige personale.
Det samme gælder eventuelle medpatienter, der har overværet en voldsom hændelse.
Psykiatrien skal arbejde med best practice, og evidensbaseret viden skal kortlægges og udbredes med
henblik på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder indgår Psykiatrien i Projekt Sikker Psykiatri, hvor
nedbringelse af tvang er et af indsatsområderne.
Det er vigtigt at styrke og fremme psykiatrisk forskning om brug af tvang, og såvel lokal som national og
international forskningsbaseret viden skal implementeres og anvendes.
Målsætning:
Psykiatrien skal nedbringe anvendelsen af tvang generelt i perioden frem til 2020, herunder halvere antallet af personer der bæltefikseres.
Indsatser:
•
Styrke tiltag på tværs af sektorer, der understøtter den proaktive indsats for at forebygge tvang.
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•
•
•
•
•

Etablere en udrykningstjeneste med psykiatrifagligt personale, der kan bistå ved tvangsindlæggelser i
hele regionen.
Sikre og forbedre tidssvarende og hensigtsmæssige fysiske rammer.
Skabe øgede aktivitetsmuligheder - herunder flere muligheder for fysisk aktivitet.
Implementere best practice og evidensbaseret viden om nedbringelse af tvang i det kliniske arbejde.
Udvikle og indføre metoder både i forhold til at forebygge og forbedre anvendelsen af tvang.
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Ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed

Psykiatriens arbejde med kvalitet skal medføre konkrete, mærkbare forandringer. Det skal
skabe værdi for patienterne – og give mening for medarbejderne.
Psykiatrien i Region Nordjylland skal drives og udvikles med vedvarende fokus på kvalitet og sikkerhed for
patienterne – i tråd med Region Nordjyllands overordnede målsætning for patientsikkerhed:
Vi yder sikker behandling og pleje uden unødvendige risici for patienten, og vi leverer sundhedsydelser i et rent og sikkert miljø. Hvis der sker fejl, vil gentagelser blive forebygget.
Kvalitetsarbejdet i Psykiatrien er gennem de seneste år blevet udviklet, og på flere niveauer arbejdes der i
dag med systematisk med at beskrive, dokumentere, måle og forbedre kvaliteten. Denne udvikling har
blandt andet medført, at Psykiatrien to gange har opnået akkreditering ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) - som led i Den Danske Kvalitetsmodel.

Fortsat fokus på udvikling samt forebyggelse af fejl
Trods styrkelse af kvalitetsområdet er der fortsat et forbedringspotentiale. F.eks. kan man på landsplan
konstatere betydelig og uforklarlig forskel i den måde, psykiatriske patienter diagnosticeres og behandles
på. Tilsvarende kan det konstateres, at patienter med alvorlig psykisk sygdom i højere grad lider af underbehandlet somatisk sygdom og i gennemsnit dør for tidligt. Der sker også fortsat fejl – de såkaldte utilsigtede hændelser – i Psykiatrien og i overgangene mellem psykiatrisk sygehus, somatisk sygehus, almen
praksis og kommunerne.
Kvalitet og patientsikkerhed er derfor fortsat vigtige temaer i psykiatrien på landsplan og i Region Nordjylland. I Region Nordjylland vil der i perioden 2015-2020 være særligt fokus på:
•
•
•
•
•
•

Implementering af global anerkendt forbedringsmodel
Projektet ’Sikker Psykiatri’
Implementering af nye nationale kliniske retningslinjer
Nedbringelse af tvang
Nedbringelse af overdødelighed hos mennesker med psykisk sygdom
Medicinering.

Implementering af global anerkendt forbedringsmodel (IHI)
Der er behov for, at Psykiatrien videreudvikler ledere og medarbejderes engagement i kvalitetsarbejdet med henblik på at understøtte en kultur, hvor der er fokus på at skabe løbende forbedringer i klinisk praksis. I planperioden skal der således sættes en ny dagsorden for kvalitet. Kvalitetsarbejdet skal give mening for sygehusets ansatte - og skabe værdi for patienter og pårørende. Det skal resultere i konkrete,
mærkbare forbedringer.
For at styrke dette fokus vil Psykiatrien derfor implementere den internationalt kendte forbedringsmodel
Model for Improvement, der er udviklet af Institute for Healthcare Improvement (IHI). Modellen, der i
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Danmark generelt omtales som Forbedringsmodellen, beskriver en globalt anerkendt metode til at sikre
forandrings- og forbedringsprocesser. Overordnet handler modellen om, hvordan man realiserer de kvalitetsmål, man har sat sig i praksis.

Kliniske kvalitetsdatabaser
Psykiatrien deltager i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som udgør rammen om
en række prioriterede kliniske kvalitetsdatabaser, der skal bidrage til at udvikle den faglige kvalitet i behandlingen.
På psykiatriområdet findes Den Nationale Skizofrenidatabase, Dansk Depressionsdatabase og ADHD
databasen. Hertil kommer, at Psykiatrien i Region Nordjylland spiller en central rolle i forhold til at udvikle
en kvalitetsdatabase på retspsykiatriområdet.

Aktiv deltagelse i projektet ’Sikker Psykiatri’
Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og psykiatrierne i de fem regioner gennemfører i
perioden 2014-2016 det nationale kvalitetsprojekt ’Sikker Psykiatri’. Sikker Psykiatri, som er inspireret af
de somatiske sygehuses projekt Patientsikkert Sygehus, er det første landsdækkende projekt af sin slags.
Sikker Psykiatri rummer fire kliniske fokusområder, som hver især adresserer nogle af Psykiatriens allerstørste udfordringer:
•
•
•
•

Medicin
Fysiske sygdomme
Tvang
Selvmord

Desuden indgår to organisatoriske indsatsområder: ledelse og patient- og pårørendesamarbejde.
For hvert af de fire indsatsområder er der udarbejdet såkaldte pakker. Ved ”pakke” forstås en samlet
fremstilling af problemstilling, evidens og anbefalede indsatser. Hver pakke har således en række elementer, der udtrykker best practice i forhold til et afgrænset område. Formålet med pakkerne er, at patienterne
hver gang får en sikker og god behandling.

Implementering af nye nationale kliniske retningslinjer
Sundhedsstyrelsen udarbejder i de kommende år nye nationale kliniske retningslinjer, der skal medvirke til
at sikre ensartet behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.
De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede faglige anbefalinger, som kan støtte det
sundhedsfaglige personale i at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger.
Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen.

61

Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte
en ensartet indsats, uanset hvor i landet patienten bor.

Målsætning:
Psykiatrien i Region Nordjylland skal drives og udvikles med fokus på kvalitet og sikkerhed for patienterne.
Psykiatrien vil med udgangspunkt i de nationale kliniske retningslinjer bidrage til at sikre evidensbaseret
indsats af ensartet høj kvalitet samt vidensdeling på tværs af regioner.

Indsatser:
•
Psykiatrien vil løbende implementere de nationale kliniske retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen
udarbejder, med henblik på at sikre evidensbaseret forebyggelse, diagnostik, udredning, behandling/pleje og rehabilitering.
•
Psykiatrien vil arbejde for også fremover at opnå anerkendelse for kvalitet og patientsikkerhed gennem national akkreditering
•
Psykiatrien vil implementere Forbedringsmodellen (Model for Improvement, IHI) for at sikre mere
effektiv kvalitetsudvikling – med øget fokus at skabe mærkbare forbedringer.
•
Psykiatrien vil prioritere målopfyldelse i de kliniske kvalitetsdatabaser højt.
•
Psykiatrien vil deltage aktivt i projektet Sikker Psykiatri - herunder implementere de tilhørende pakker
i relevante sengeafsnit og ambulatorier.
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Fokuseret kompetenceudvikling

Psykiatrien i Region Nordjylland har som ambition at sikre høj faglighed i opgaveløsningen - til gavn for patienter og pårørende.
Høj faglighed er forudsætningen for, at patienterne får den rette udredning og behandling, og at patienter
og pårørende oplever kvalitet i mødet med Psykiatrien. Der er derfor fokus på faglig efter- og videreuddannelse med henblik på at udvikle personalets kompetencer.
Kompetenceudvikling skal desuden medvirke til, at Psykiatrien i Region Nordjylland bliver kendt som en
attraktiv arbejdsplads, som gør det muligt at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og ledere. Derfor er der på alle Psykiatriens arbejdspladser opmærksomhed på at skabe et kreativt og udviklende læringsmiljø, hvor muligheden for faglig udvikling har gode betingelser.
Der tages afsæt i en strategisk og praksisnær tilgang til kompetenceudvikling. Den strategiske tilgang ses
i, at der er en tydelig sammenhæng mellem kompetenceudvikling og Psykiatriens vision, værdier og indsatsområder samt heraf afledte mål og opgaver. Den praksisnære tilgang ses i en tæt sammenhæng mellem kompetenceudvikling og den praksis, hvor personalet skal anvende kompetencerne.
Derudover arbejdes der med en bred læringsforståelse, hvor læring ikke kun finder sted på kurser og uddannelse. Læring finder også sted i hverdagen, f.eks. gennem opgaveudvikling, vejledning, i
projektsammenhænge, supervisionssammenhænge m.m.
Kompetenceudvikling er forankret i Psykiatriens Uddannelsesudvalg, som har til opgave at sikre den psykiatrifaglige udvikling af personalet. Uddannelsesudvalget vil med afsæt i Psykiatriplanen samt regionale
og nationale indsatsområder udarbejde strategi for såvel den monofaglige som den tværfaglige kompetenceudvikling af personalet og omsætte disse til konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter i den kommende psykiatriplansperiode.

Områder i fokus for kompetenceudviklingen
De indsatsområder, hvor der vurderes at være særligt behov for kompetenceudvikling, er inden for områder som:
•
Overdødelighed
•
Udredning
•
Misbrug
•
Nedbringelse af tvang
•
Somatiske sygdomme hos patienter med psykisk sygdom.
Der er også behov for fortsat fokus på psykoterapiuddannelsen samt konflikthåndtering.
Yderligere er der behov for systematisk ledelsesudvikling, da krav og forventninger til personalet skal understøttes af kompetente ledere på alle niveauer.

Systematisk ledelsesudvikling
Det er essentielt for Psykiatrien, at der er gode og kompetente ledere, som kan bidrage til at kunne fastholde medarbejdere og være med til at sikre medarbejdernes fortsatte faglige og personlige udvikling.
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For lederne er der en opgave i at vurdere medarbejdernes kompetencer i forhold til de opgaver, de skal
løse – og efterfølgende understøtte en målrettet kompetenceudvikling af den enkelte medarbejders faglige
udvikling. Ledelsen skal i fællesskab med den enkelte medarbejder styrke anvendelsen af dennes kompetencer. Samtidig skal lederen være med til at understøtte, at der skabes attraktive arbejdspladser, der er
præget af trivsel og arbejdsglæde med henblik på at fastholde medarbejdere.
I planperioden vil der være behov for at arbejde med kompetenceudvikling af ledere - både på virksomhedsledelsesniveau og på mellemlederniveau (klinikerne). Der er behov for at få systematiseret deltagelsen i regionens ledelsesudvikling, og der skal støttes aktivt op om ledernes deltagelse i eksternt tilrettelagte uddannelser med fokus på ledelsesudvikling, herunder diplom-, kandidat- og masteruddannelse.

Tværsektoriel og tværregional kompetenceudvikling
Den kompetenceudvikling, der pågår i Psykiatrien, retter sig primært mod eget personale for derigennem
at kunne sikre, at opgaverne til enhver tid kan løses på et højt fagligt niveau. Psykiatrien stiller dog også
sin psykiatrifaglige ekspertise til rådighed tværsektorielt ved at tilbyde kompetenceudvikling til kommuner
og almen praksis.
Som følge af en uforklarlig variation i forekomsten af psykisk sygdom mellem regionerne er det besluttet,
at der skal udvikles en tværregional, obligatorisk efteruddannelse i psykopatologi og diagnostik. Efteruddannelsen skal bidrage til ensartethed og høj kvalitet i den psykiatriske, diagnostiske praksis. Indsats er
påbegyndes i begyndelsen af planperioden og løber perioden ud.

Specialkompetencer
To af Psykiatriens store udfordringer er den nye udrednings- og behandlingsret samt manglen på speciallæger. I kombination medfører disse udfordringer, at det er nødvendigt at organisere arbejdet samt at
anvende personalets kompetencer på nye måder.
De fleste sygeplejersker med ansvar i ambulatorierne i psykiatrien har en specialuddannelse. Der skal i
planperioden fokus på, at flere sygeplejersker på sengeafsnittene får en specialuddannelse.
Der skal desuden arbejdes med en dimensioneringsplan for antallet af specialpsykologer i Psykiatrien,
herunder godkendelse af Klinik Nord som uddannelsessted for specialpsykologer. Desuden skal det afdækkes, hvordan de kompetencer, specialpsykologer tilegner sig, kan anvendes optimalt i organisationen
- i form af en bredere vifte af opgaver og ansvar. Dette dimensionerings- og afdækningsarbejde igangsættes både regionalt og tværregionalt.
Målsætning:
Psykiatrien vil sikre høj faglighed hos personalet så psykiatriens visioner og mål kan opfyldes.
Indsatser:
• Udarbejde strategi for såvel den monofaglige som den tværfaglige kompetenceudvikling af personalet
og omsætte disse til konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter.
• Styrke det tværregionale samarbejde i forhold til kompetenceudvikling, hvor det skaber bedre kvalitet
og ressourceudnyttelse, herunder prioritere deltagelse i den tværregionale, obligatoriske efteruddannelse i psykopatologi og diagnostik.
• Udarbejde en plan for systematisk ledelsesudvikling, herunder at gennemføre ledelsesforløb for Virksomhedsledelsen og regionens kompetenceudvikling for ledere.
• Sikre flere specialuddannede sygeplejersker på sengeafsnit.
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En særlig opmærksomhed på rekruttering
og fastholdelse

Psykiatriens faglige miljø skal styrkes. Det er én af flere indsatser, der skal motivere flere
fagfolk med de helt rette kompetencer til at vælge ansættelse i den nordjyske behandlingspsykiatri – eller fortsætte deres virke her. Specielt skal der arbejdes for at tiltrække
flere læger, gerne læger med dansk uddannelse.

Et godt fagligt miljø skaber god behandling. Det i sig selv er et væsentligt argument for at prioritere dette.
Desuden vurderes det at have stor betydning, at Psykiatrien i højere grad kan høste anerkendelse som en
attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads – og derved styrke muligheden for i øget omfang at kunne
rekruttere og fastholde kompetente fagfolk med de rette kompetencer.

Den største udfordring er at rekruttere flere speciallæger i psykiatri
Rekruttering er især en markant udfordring på lægeområdet. Det er velkendt, at der er mangel på læger særligt speciallæger i psykiatri - i hele landet og udtalt i Nordjylland. Den rekrutteringsmæssige udfordring
forstærkes af en fortsat stigende efterspørgsel på psykiatriske ydelser. I det hele taget er lægefaglige
ressourcer og kompetencer helt centrale i udviklingen af en behandlingspsykiatri med høj specialisering.
At der er behov for et særligt fokus på at rekruttere speciallæger understreges yderligere af Sundhedsstyrelsens prognose (2013) for udbuddet af læger, hvori der forudses et fald i antallet af psykiatere på 9,6 %
frem mod 2020. Herefter forventes det, at udbuddet af speciallæger på landsplan langsomt vil begynde at
stige.
Psykiatrien i Region Nordjylland udarbejdede i 2014 en handleplan med langsigtede og kortsigtede initiativer til fastholdelse og rekruttering af læger. Implementering af planen blev påbegyndt ultimo 2014, men
det forventes ikke, at de igangsatte initiativer alene kan løse problemet. Psykiatrien vil derfor også i de
kommende år have behov for at rekruttere ikke dansk uddannede speciallæger og læger til uddannelsesstillinger i et vist omfang. Når Psykiatrien rekrutterer læger med uddannelse udenfor Danmark, er det helt
afgørende at der tilrettelægges en systematisk og grundig introduktion til dansk sprog og kulturforståelse
samt en støtte til integration af lægen og lægens familie i Danmark.

En bedre balance
Gennem en vedholdende og flerstrenget indsats er det over de senere år faktisk lykkedes Psykiatrien i
Region Nordjylland at få flere lægestillinger besat, bl.a. ved at rekruttere ikke dansk-uddannede læger og
ved at ansætte læger i tidsbegrænsede kontrakter. Disse læger bidrager i dag væsentligt til, at behandlingspsykiatriens opgaver kan løftes, og indenfor nogle fagområder har det medført, at der er tilført særlige
kompetencer.
Imidlertid er det vigtigt kontinuerligt at have fokus på at have den rette balance mellem andelen af udenlandsk og dansk uddannede læger. Patienter og pårørende vægter højt, at der ikke er sproglige barrierer i
mødet med en læge.
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Aldersprofilen påkalder sig særlig opmærksomhed
Udfordringen med øget rekruttering forstærkes af, at flere af de danske speciallæger, der i dag er ansat i
Psykiatrien, har nået en alder, som gør, at de i løbet af få år forventes at gå på pension. Hermed er der
udsigt til, at Psykiatrien i større omfang mister lægefaglige ressourcer – og samtidig vil en stor portion af
faglig viden og erfaring forsvinde, som ellers er vigtig for at sikre en kontinuitet og stabilitet i det faglige
miljø. F.eks. har det stor betydning, at læger under uddannelse hele tiden har mulighed for god vejledning,
supervision m.v. – ikke mindst med fokus på at øge deres interesse for det psykiatriske område.
Lægers opgavedeling med andre faggrupper
I de vedvarende bestræbelser på at få de lægefaglige ressourcer til at strække til de nødvendige opgaver,
er der på forskellig vis gjort tiltag for at overdrage opgaver og delopgaver til andre faggrupper, fx specialpsykologer. Men også specialuddannede sygeplejersker og andre faggrupper kan få uddelegeret opgaver
i takt med at kompetencer erhverves.

Fastholdelse er også et prioriteret mål
I forhold til indsatsen for at udvikle det faglige miljø er det vigtigt, at fastholdelse og rekruttering ses som to
sider af samme sag – idet også værdien af at kunne fastholde kompetente fagpersoner tillægges stor
betydning.
I Psykiatriplansperioden vil der derfor være generelt fokus på, at Psykiatrien opleves som en attraktiv arbejdsplads – både overfor medarbejdere, der allerede er ansat i Psykiatrien, og overfor medarbejdere, der
overovervejer at søge ansættelse i Psykiatrien.
Attraktive løn- og ansættelsesforhold
Psykiatrien skal i vid udstrækning kunne tilbyde ansættelsesforhold, der matcher den enkelte læges individuelle behov. Det kan ske ved at tilbyde fleksible stillinger, herunder kombinationsstillinger, der f.eks.
kombinerer klinisk arbejde og forskning.
Desuden skal Psykiatrien i højere grad end hidtil kunne tilbyde gode lønforhold til læger, hvor der er særlige udfordringer med at fastholde eller rekruttere i tilstrækkeligt omfang. Hensigten er at udligne den betydning, det formodes at have, at Nordjylland kan betragtes som en udkantsregion.

Styrkelse af det faglige miljø
Som en vigtig indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse skal der arbejdes aktivt for at styrke et fagligt
udviklende læringsmiljø.
Den nordjyske behandlingspsykiatri blive kendt for at kunne tilbyde gode muligheder for at specialisere sig
samt gode muligheder for at deltage i formel psykoterapeutisk efteruddannelse samt deltage på relevante
kurser og konferencer.
For uddannelseslæger skal Psykiatrien opleves som et sted med et godt uddannelsesmiljø - herunder
gode introduktionsprogrammer, tæt kollegial sparring, supervision og vejledning. Det er vigtigt med et
særligt fokus på læger under uddannelse.

Samarbejde med medicinstuderende
I Psykiatriplansperioden vil der aktivt blive arbejdet for at styrke samarbejdet med det etablerede Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende. Formålet vil være at skabe gode samarbejdsrelationer og rammer for
medicinstuderende, der har en interesse for det psykiatriske speciale.
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Målsætning:
Der skal fortsat arbejdes aktivt for, at Psykiatrien fremstår som:
• En attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere kvalificerede medarbejdere – herunder særligt
læger til uddannelsesstillinger og speciallæger
• En attraktiv arbejdsplads for nuværende medarbejdere, så de kan fastholdes, og der kan
sikres en solid base af kompetente medarbejdere.
Psykiatrien skal lykkes med at fastholde antallet af læger, herunder andelen af speciallæger, trods et fald i
udbuddet af speciallæger frem mod 2020.
Indsatser:
•
Udvikling og fastholdelse af fagligt stimulerende behandlingsmiljøer, herunder øget fokus på specialisering, forskning og med en bred faglig forståelse af behandlingen.
•
Sikre at læger ansat i Psykiatrien tilbydes fleksible arbejdsvilkår.
•
Sikre gode og tidssvarende lønforhold for Psykiatriens læger.
•
Sikre et udviklingsorienteret fagligt miljø, som er attraktivt for læger.
•
Sikre god uddannelsesmiljø for uddannelseslæger i Psykiatrien.
•
Sikre fortsat udvikling af den faglige specialisering – med henblik på samlet styrkelse af det faglige
niveau.

Fokus på det gode arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at løfte Psykiatriens opgaver og for at rekruttere og fastholde
kompetente medarbejde. Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (I TOP) er de værdier der
er grundlaget for Psykiatrien som arbejdsplads, og som derfor indgår i udviklingen af Psykiatrien som
arbejdsplads og de opgaver, vi løser.
Faktaboks: I TOP værdierne
Indflydelse - Vi skaber dialog og samarbejde
Vi tager fælles ansvar for aktivt samarbejde og en åben dialog.
Tillid - Vi udviser og indgyder tillid
Vi har gensidig tillid uanset om samarbejdsrelationerne er op, ned, til siden eller ud.
Ordentlighed - Vi er til at stole på og gør det, vi siger
Vi udviser gensidig respekt og er ordentlige i det, vi siger og gør.
Professionalisme - Vi løser vores opgaver med høj faglighed og kvalitet
Vi er professionelle og løser vores opgaver med høj faglighed, kvalitet.

Målsætning:
Der er et godt arbejdsmiljø i Psykiatrien i Region Nordjylland.
Indsatser:
•
Udvikling af arbejdsmiljøet, herunder personalepolitikker tager udgangspunkt i værdigrundlaget I
TOP.
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Profilering af Psykiatrien som en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads
Ikke mindst for at styrke mulighederne for at rekruttere er det vigtigt, at Psykiatrien i Region Nordjylland i
højere grad bliver kendt for de positive forhold, der kendetegner organisationen – og at kendskabet til
Psykiatrien generelt øges bredt i relevante faglige miljøer.
I 2014 valgte Psykiatrien derfor at gå nye veje i bestræbelserne på at profilere organisationen som en
attraktiv arbejdsplads for potentielle medarbejdere, herunder særligt læger og speciallæger:
Udvikling af et målrettet profilerings- og kampagnemateriale med klare budskaber blev påbegyndt, og
hensigten er, at disse budskaber skal formidles i relevante sammenhænge ved brug af forskellige medier
– og generelt anvendes bredt i Psykiatriens kommunikation med relevante faglige miljøer.
Målsætning:
Psykiatrien i Region Nordjylland skal have en klar profil som arbejdsplads. Begge specialer (psykiatri og
børne- og ungdomspsykiatri) skal profileres.
Indsatser:
•
Udarbejdelse af profileringsmateriale for Psykiatrien i Region Nordjylland, herunder informationsmateriale og kommunikation om Psykiatrien.
•
Udvikling af rekrutteringskampagne, der særligt retter sig mod uddannelseslæger.
•
Aktiv deltagelse i arrangementer, hvor Psykiatrien kan profileres, f.eks. KBU- og Specialernes Dag.
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Mere og bedre forskning

Forskningen har som sin fornemmeste opgave at producere ny viden og evidens, som
skal sikre, at vi tilbyder den bedste behandling. Forskningen ved Psykiatrien i Region
Nordjylland, andre steder i Danmark og internationalt inden for det psykiatriske område
udgør en vigtig del af grundlaget for dette.

Fra ét til flere forskningsmiljøer
I løbet af de seneste 15 år er forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland vokset fra én forskningsenhed Enhed for psykiatrisk forskning - til at der i dag også er en række specialiserede enheder og forskningsmiljøer, der tilsammen skal bidrage til og støtte forskningsprojekter i klinikkerne.
Psykiatrien er en del af Aalborg Universitetshospital, idet Klinik Syd og Klinik Børn og Unge (børne- og
ungdomspsykiatrien) indgår i samarbejdet med Aalborg Universitet. Status som universitetshospital medfører en særlig pligt til at forske og herved bidrage til fortsat udvikling af behandling m.v.
Den sundhedsfaglige forskning har høj prioritet, og Psykiatrien i Region Nordjylland vil i forskningsindsatsen have fokus på alle aspekter inden for forebyggelse, undersøgelse, diagnostik, behandling, pleje og
rehabilitering af psykiatriske lidelser og de psykiatriske patienters somatiske sygdomme samt psykiatriske
patienters forløb i sundhedsvæsenet.
Det indebærer, at forskningssamarbejde med andre sektorer, der bidrager til behandling m.v. af de forskellige grupper af patienter, skal prioriteres. Det kan f.eks. dreje sig om samarbejde med praktiserende
læger, kommuner og de somatiske sygehuse.
Forskningen i Psykiatrien i Region Nordjylland 2015-2020 skal derfor styrkes gennem såvel klinisk som
tværsektoriel forskning.
Otte målsætninger for forskning i Psykiatrien
Psykiatriens mål, indsatser og strategi vedrørende forskning er beskrevet i Psykiatriens forskningsstrategi
2015-2020. Forskningsstrategien indeholder 8 forskellige målsætninger, og for hver af disse er der beskrevet konkrete indsatser.
De otte målsætninger er:
1. Styrkelse af samarbejde mellem klinik og forskning
2. Styrkelse af forskning på højt nationalt og internationalt niveau
3. Styrkelse af fastholdelse og rekruttering af forskere
4. Styrkelse af den tværsektorielle forskning
5. Styrkelse af formidling om forskning
6. Styrkelse af forskningsproduktionen
7. Styrkelse af den økonomiske finansiering
8. Styrkelse af implementering af forskningsresultaterne.

Mange skal deltage i forskning
Det er vigtigt for Psykiatrien i Region Nordjylland, at resultater fra forskning hurtigst muligt kommer patienterne direkte til gavn. Derfor skal alle medarbejdere tage del i forskning og være med til at implementere
de nyeste forskningsresultater.
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For at sikre, at forskningen i Psykiatrien er i udvikling, er det vigtigt, at der afsættes tid og ressourcer til
forskning. Ambitionen er, at alle akademiske medarbejdere bidrager til forskning, og at 10 % af de samlede akademiske ressourcer anvendes til forskning.
Alle afdelinger knyttet til Aalborg Universitetshospital samt afdelinger, der tilbyder behandling på regionsfunktionsniveau, skal have igangværende forskningsprojekter.

Målsætning:
Psykiatrien vil fremme den kliniske forskning i overensstemmelse med Psykiatriens forskningsstrategi
2015-2020.
Psykiatrien anvender den nyeste viden og gennemfører forskning med henblik for at sikre en god klinisk
praksis i behandlingen.
Indsatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrere forskning i daglig klinisk praksis i klinikkerne.
Styrke og udvide det nationale og internationale samarbejde og netværk omkring forskningen.
Arbejde på at etablere eliteforskningsmiljøer.
rekruttere og fastholde forskere ved at udbyde flere kombinerede forsker- og uddannelsesstillinger for
læger.
Søge at initiere forskningsprojekter med relevante aktører i sundhedsvæsenet med henblik på at belyse problemstillinger i psykiatriske patienters forløb, der håndteres tværsektorielt.
Styrke formidlingen af forskningsresultater internt og eksternt på grundlag af en kommunikationsstrategi.
Styrke forskningsproduktionen ved at øge de forskningsmæssige kompetencer
søge at øge ressourcerne til forskningen.
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Nye veje til bedre styring

Der er behov for et nyt styringsparadigme for psykiatrien, der fremmer en udvikling, hvor
flere borgere kan gives en bedre behandling, hurtigt og med sammenhæng for patienten og til en lavere omkostning for hvert patientforløb. Det er vigtigt, at regionerne i fællesskab udvikler bedre styringselementer end dem, der kendes i dag.

På landsplan står psykiatrien i disse år over for en række udfordringer, og for at alle opgaver kan løftes
bedst muligt, er der i stigende grad brug for bedre styring.
Den helt grundlæggende udfordring er at imødekomme den stigende efterspørgsel på udredning og behandling - i en tid med knappe ressourcer. Derfor er det helt nødvendigt, at ressourcerne anvendes optimalt. Desuden er der udfordringer vedrørende det tværsektorielle samarbejde - samt en løbende proces
med at forbedre og ensrette kvaliteten i udredning og behandling.
Disse udfordringer gør, at der er behov for et øget styringsmæssigt fokus – herunder udvikling af bedre
styringsmæssige værktøjer.

Igangsatte styringsinitiativer
Der pågår allerede udvikling af nye styringsværktøjer i regionerne, lokalt såvel som på tværs, men der er
fortsat potentiale for en bedre styring og ressourceudnyttelse i Psykiatrien.
Sygdomssværhedsgraden er meget forskellig blandt psykiatriske patienter. Det medfører bl.a. at nogle
patienter kun har brug for et kortvarigt forløb for at komme ovenpå igen, mens andre har brug for et betydeligt længere og mere intensivt forløb. På grund af denne forskellighed findes der ikke én styringsmodel,
som kan bredes ud over hele Psykiatrien.
Der er behov for en bredere tilgang, hvor flere forskellige faktorer samtidigt tages med i betragtning – med
henblik på at sikre god balance mellem indsats, ressourcer og effekt. Det gør det nødvendigt at kombinere
forskellige styringsformer og -elementer.
De styringsværktøjer, regionerne allerede har succes med, skal videreudvikles og implementeres bredere.
Der skal bl.a. fortsat ske udvikling af pakker, der er med til at øge ensartethed i behandlingstilbuddene.
En mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, hvor personaleressourcer anvendes optimalt, skal også være et
bidrag til skabe mere kapacitet og gøre det billigst muligt, så psykiatrien kan imødekomme de stigende
forventninger til udredning og behandling. Det skal bl.a. ske ved anvendelse af LEAN.

Styring med trestrenget fokus
Triple Aim er valgt som den model, der skal danne rammen for regionernes styring, og med denne model
arbejdes der parallelt med disse mål:
•
•
•

At forbedre befolkningens sundhedstilstand
At forbedre patienternes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet
At reducere omkostningerne pr. indbygger til sundhedsvæsenet.
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I 2015 igangsættes et tværregionalt arbejde, der har til formål at udvikle nuancerede indikatorer, der belyser den regionale indsats relateret til Triple Aim. Det vil sige indikatorer, der netop skal sikre en afbalanceret styring, hvor de forskellige aspekter af klinisk og patientoplevet kvalitet vægtes på niveau med lave
omkostninger.
Regionerne vil desuden arbejde med at udvikle tværsektorielle samarbejdsprojekter, idet der er brug for,
at sygehuse, alment praktiserende læger og kommuner arbejder tættere sammen.
Styrket samarbejde forventes at kunne forbedre såvel effekten på sundhedstilstanden, den patientoplevede kvalitet og omkostningseffektiviteten.
Der skal udvikles og afprøves modeller for samarbejdet om de fælles patienter.
Målsætning:
Psykiatrien vil målrettet arbejde med at forbedre indsatserne inden for Triple Aim - med henblik på at sikre
den rette balance mellem indsats, ressourcer og effekt.
Indsatser:
•
Deltagelse i tværregionalt udviklingsarbejde og implementering af nye styringsredskaber og samarbejdsprojekter, når de er tilgængelige.
•
Fortsat udvikling og forbedring af egne styringsredskaber.

Datadrevet ledelse
God ledelse er af afgørende betydning for, at opgaveløsningen på alle niveauer kan foregå på højt fagligt
niveau. Med de aktuelle og fremtidige udfordringer i Psykiatrien i Region Nordjylland er der behov for et
fælles strategisk fokus og fortløbende udviklingsarbejde vedrørende ledelsesudvikling og -kompetencer.
For at skabe gode rammer for effektive og sammenhængende patientforløb er det væsentligt at sikre en
tværorganisatorisk og tværfaglig kvalitetsudvikling, hvor ledelsernes prioritering og koordinering er i centrum.
Psykiatrien vil arbejde med datadrevet ledelse, som i kvalitetsudviklingen tager afsæt i én fælles platform
og én fælles organisation, der sikrer den nødvendige synergi i udvikling og opgaveløsning.
Effektive og sammenhængende patientforløb skal være en integreret del af kvalitetsudviklingen. En stærk,
kompetent og tydelig ledelse skal sammen med medarbejdere i Psykiatrien vedvarende arbejde mod at
forbedre den patientoplevede kvalitet i forløbet, den faglige kvalitet og den organisatoriske kvalitet.
Forbedringsarbejdet baserer sig således på systematiske og kontinuerlige data, som den enkelte leder
skal tage afsæt i og måle sin indsats og resultater på.
Målsætning:
Psykiatrien vil implementere relevant og strategibundet dokumentation og kvalitetsmåling af patientforløbene med henblik på at monitorere om patientforløbet er effektivt og sammenhængende.
Indsatser:
•
Systematisk ledelsestræning og -uddannelse i forhold til forskellige ledelsesgrupper og -funktioner
•
Implementering af datadrevet ledelse som ledelsesværktøj.
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Bilag 2: Oversigt over grupper i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2015
Styregruppe:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstitueret Psykiatridirektør Susanne Jensen (styregruppeformand)
Cheflæge Morten Kjølbye
Sygeplejefaglig vicedirektør Annette Sloth
Vicedirektør med ansvar for Patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed Jan Mainz
Vicedirektør Peter Larsen (Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet) (Planlægningschef Mikkel Grimmeshave har deltaget i et møde stedet for Peter Larsen
ved et møde)
Klinkchef Klinik Børn og Unge Marianne Kryger
Klinikchef Klinik Syd Carsten Møller Beck
Klinikchef Klinik Nord Kurt Nielsen indtil 16/1 2015 derefter konstitueret klinikchef Helle K. Jakobsen
Næstformand i Psykiatriens SMU Carin Juul
Direktør i Aalborg Kommune Bente Graversen (klynge Midt)
(Chefkonsulent i Aalborg Kommune Vibeke Olesen og Administrationschef i Aalborg Kommune Mikkel Grimmeshave har deltaget i stedet for Bente Graversen)
Leder af Myndighedsfunktion Handicap i Hjørring Kommune Mikael Karup Haugaard (klynge Nord)
Sektionsleder Handicap- og Psykiatriafdelingen i Thisted Kommune Elin Brandt (klynge Vest)
Handicapchef i Vesthimmerlands Kommune Britta Bruun-Schmidt (klynge Syd)
Formand for patientinddragelsesudvalget Jens Ibsen
Kontorchef for HR og Kvalitet Søren Riemann
Konstitueret Kontorchef for Budget- og Planlægningsafdelingen Lill Østerheden
AC-fuldmægtig Randi Breinbjerg (sekretariat og projektleder)
AC-fuldmægtig Anne Kristine Hvitfeldt (sekretariat)
AC-fuldmægtig Johannes Kjeldahl (sekretariat)

Advisory Board:
•
•
•
•
•
•

Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed Beth Lilja
Kontorchef i KL Christian Harsløf
Formand for kræftens bekæmpelse Frede Olesen
Professor, Programleder at KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og
Forskning Jakob Kjellberg
Hospitalsdirektør Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth
Lægefaglig direktør, Psykiatri og Social, Region Midtjylland Per Jørgensen
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Arbejdsgruppe vedr. Struktur og Kapacitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstitueret psykiatridirektør Susanne Jensen (Formand)
Cheflæge Morten Kjølbye
Sygeplejefaglig vicedirektør Annette Sloth
Vicedirektør med ansvar for Patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed Jan Mainz
Klinkchef Klinik Børn og Unge Marianne Kryger
Klinikchef Klinik Syd Carsten Møller Beck
Klinikchef Klinik Nord Kurt Nielsen
Konstitueret kontorchef for Budget- og Planlægningsafdelingen Lill Østerheden
Kontorchef for HR og Kvalitet Søren Riemann
Ac-fuldmægtig Budget- og Planlægningsafdelingen Randi Breinbjerg (sekretariatsbetjening)

Arbejdsgruppen vedr. nedbringelse af overdødelighed hos mennesker med psykisk sygdom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicedirektør med ansvar for patientforløb, Psykiatrien, Region Nordjylland Jan Mainz (Formand)
Sygeplejefaglig vicedirektør, Psykiatrien Region Nordjylland Anette Sloth
Klinikchef, Klinik Børn og Unge Marianne Kryger
Klinikchef, Klinik Syd Carsten Møller Beck
Klinikchef, Klinik Nord Kurt Nielsen
Professor, overlæge dr. med, Klinik Syd Jørgen Aagaard
Lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital Morten Noreng
Cheflæge, Sygehus Vendsyssel Per Sabro Nielsen
Forløbsleder, Sygehus Thy-Mors Hansjörg Selter
Praksiskonsulent, Nord-Kap Søren Olsson
Koordinator, Rebild Kommune (Klynge Syd) Mette Wulff
Socialfaglig konsulent, Morsø Kommune (Klynge Vest)Helle Janum
Sundhedschef, Jammerbugt Kommune (Klynge Midt) Hanne Heuch
Afdelingsleder, Frederikshavn Kommune (Klynge Nord) Karsten Kamstrup
Sundhedskonsulent, Psykiatrien, Region Nordjylland Nicolaj Johansson
Afdelingslæge i almen medicin, Psykiatrien, Region Nordjylland Lone Eskildsen
Kontorchef, Region Nordjylland Jens Kjær-Rasmussen
Sundhedsfremmekonsulent, Region Nordjylland Iben Mortensen
AC-fuldmægtig, Psykiatrien, Region Nordjylland Anne Kristine Hvitfeldt (sekretariatsbetjening)

Arbejdsgruppe for faglighed og kompetenceudvikling Ældrepsykiatri:
•
•
•
•
•
•

Cheflæge Morten Kjølbye (Formand)
Klinkchef i Klinik Nord Kurt Nielsen
Ledende overlæge Klinik Nord ældrepsykiatri Bodil Gramkow
Afsnitsledende sygeplejerske Klinik Nord ældrepsykiatri Lotte Lund Jakobsen
Uddannelseskonsulent, Helle Marianne Knudsen
AC-fuldmægtig Anne Kristine Hvitfeldt, (Sekretariatsbetjening)
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Arbejdsgruppe for faglighed og kompetenceudvikling Børne- og ungdomspsykiatri:
•
•
•
•
•

Sygeplejefaglig vicedirektør Anette Sloth (Formand)
Forløbschef Jan Mainz
Klinikchef, Klinik Børn og Unge Marianne Kryger
Uddannelseskonsulent Helle Marianne Knudsen,
AC-fuldmægtig Johannes Kjeldahl (Sekretariatsbetjening)

Arbejdsgruppe for faglighed og kompetenceudvikling Retspsykiatri:
•
•
•
•
•

Konstitueret Psykiatridirektør Susanne Jensen (Formand)
Klinkchef Klinik Syd Carsten Møller Beck
Ledende overlæge, Klinik Syd retspsykiatrien Tina Gram Larsen
Uddannelseskonsulent Helle Marianne Knudsen
AC-fuldmægtig Johannes Kjeldahl (Sekretariatsbetjening)

Arbejdsgruppe for faglighed og kompetenceudvikling almen voksenpsykiatri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstitueret Psykiatridirektør Susanne Jensen (Formand)
Sygeplejefaglig vicedirektør Anette Sloth
Klinkchef Klinik Syd Carsten Møller Beck
Klinikchef Klinik Nord Kurt Nielsen
Specialeansvarlig Mani og depression Odeta Jankuviené
Specialeansvarlig Akut psykiatri Klinik Syd Ida Kattrup
Specialeansvarlig Psykosesygdomme Klinik Nord Bartosz Tuszewski
Specialeansvarlig Angst og Personlighedspsykiatri Klinik Syd Mette Windfeld
Uddannelseskonsulent, HR og Kvalitet Helle Marianne Knudsen
AC-fuldmægtig Randi Breinbjerg (Sekretariatsbetjening).
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Bilag 3: Konsekvenser af strukturforslagene
De anførte strukturelle ændringer medfører personalemæssige konsekvenser, idet flere funktioner
flytter fra en sygehusmatrikel til en anden. Der er nedenfor redegjort for de personalemæssige
konsekvenser.
Herudover medfører de foreslåede strukturelle ændringer behov for anlægsmæssige tilpasninger og
mulighed for anden anvendelse af de driftsudgifter der er i forbindelse med sengeafsnittet N8 i Thisted. Dette er ligeledes beskrevet i nedenstående.

Personalemæssige konsekvenser af struktur forslagene
Tabel 1: Personalemæssige konsekvenser
Antal ansatte berørt Forslag

Sengeafsnit N8 i Thisted

28

Sengeafsnit N7 i Frederikshavn

26

Samling af ambulatorier i
Vendsyssel

44

Nedlæggelse af træffesteder
Nedlæggelse af Friklinikken

6

Personalemæssig
konsekvens

Nedlæggelse evt. samtidig
udvidelse med sengepladser
andre steder/opbygning af
anden kapacitet.
Specialisering i samarbejde
med sengeafsnittene i Brønderslev
Sammenlægning af de tre
ambulatorier i Brønderslev,
Hjørring og Frederikshavn til
nyt ambulatorium i Hjørring og
opdeling
i
specialiserede
områder

Afskedigelse/
ring

omplace-

Ingen. Fortsat ansættelse
i Sengeafsnit N7

Personalet i Brønderslev
og Frederikshavn flytter
med funktionen til Hjørring.
Ingen. Fortsat ansættelse
i ambulatorium – se dog
forslag ovenfor
Nedlæggelse. Opgaven over- Personalet flyttes til angår til ambulatorier i Klinik dre ambulatorier i Klinik
Børn og Unge
Børn og Unge.

De største personalemæssige konsekvenser er i forhold til forslaget om nedlæggelse af sengeafsnittet i
Thisted, hvor der er 28 medarbejdere i sengeafsnittet – hertil kommer behandlerpersonale og lægesekretærer som er fælles med ambulatoriet i Thisted.
Tabel 2: Stillinger berørt af sengelukning i Thisted

Antal
fuldtidsstillinger

Antal
personer

Antal
personer
bosiddende i
Thisted
kommune

Antal
personer
bosiddende i
Morsø kommune
1

Ernæringsassistent

1,7

2

1

Fysioterapeut

0,8

1

1

Rengøringsassistent

1,5

2

1

1

Social- og Sundhedsass.

7,6

9

7

2

Sygeplejerske inkl. leder

12,5

14

13

1

I alt

24,1

28

23

5

Data pr. december 2014.
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Hertil kommer lægeressourcer (ca. 1,5 stilling inkl. vagtdækning), lægesekretærressourcer (svarende til
ca. 30 timer) og socialrådigiverressourcer (ca. 15 timer), hvor personalet er fra ambulatoriet i Thisted der
varetager behandlingsopgaver i sengeafsnit N8.
Medarbejdernes rettigheder ved omstillinger
I forhold til rettighederne for medarbejdere der bliver berørt af lukning og flytning af afsnit på de forskellige
geografiske placering i Region Nordjylland er der en politik for omstillingssituationer.
Medarbejdere som berøres af flytninger, hvor en afdeling flyttes til anden lokation har krav på en konkret
og individuel vurdering af, hvorvidt den konkrete ændring er en ændring der skal varsles med den enkeltes opsigelsesvarsel. Varslet kan være 1-6 måneder i henhold til funktionærloven. Der kan være særlige
tilfælde som gør, at enkelte medarbejdere har ret til længere varsel.
I det tilfælde at et afsnit påtænkes lukket vil medarbejderne have mulighed for at blive indmeldt til omplacering, hvorved det undersøges om der findes beskæftigelse til den enkelte medarbejder andetsteds i
regionen. En sådan proces vil være sammenlignelig med processen omkring sammenlægning af Sygehus
Himmerland med Aalborg Universitetshospital.
Der henvises i øvrigt til politik for omstillingssituationer. Der pågår for nuværende en revidering af administrationsgrundlag og drejebog for sådanne processer.

Driftsudgifter i forbindelse med sengeafsnit N8 i Thisted
Husleje 2014:

0,94 mio. kr.

Forbrugsafgifter (El, fjernvarme, vand og kloak) 2014:

0,23 mio. kr.

Lægeligt vagtberedskab 2014 inkl. alt

1,62 mio. kr.

Lønbudget 2015 til sengeafsnit i Thisted udgør:
(plejepersonale inkl. servicepersonale)

10,04 mio. kr.

Behandlerstillinger og lægesekretær

1,6 mio. kr.

Totalt set

ca. 14,43 mio. kr.

Der vil indenfor rammerne af de eksisterende budgetter til drift af sengeafsnit N8 i Thisted kunne ske en
finansiering af de samlede forslag med oprettelse af flere sengepladser i Brønderslev, styrkelse af den
ambulante kapacitet i klinik Nords optageområde samt evt. styrkelse behandlingskapaciteten i den lokale
psykiatri dækkende Morsø og Thisted kommuner.
SATS-puljemidler
Ved SATS-puljeaftalen for 2012-2015 blev der givet midler til etablering af nye sengepladser i psykiatrien.
I Region Nordjylland blev midlerne givet til udbygning af sengekapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien
(ca. 1 mio. kr.) og specialisering af eksisterende sengekapacitet i Brønderslev (ca. 3,8 mio. kr.). Det
fremgår af satspuljeaftalen at midlerne tilføres regionerne permanent fra 2016 under forudsætning af, at
den udbyggede kapacitet fastholdes. Såfremt det mod forventning kan rejses tvivl om forudsætninger for
videreførelse af bevillingen, idet også Danske Regioner forventer en vurdering ud fra en bred betragtning
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om kapacitetsopbygning (herunder ambulant opbygning og flere specialiserede senge), vil Psykiatrien
tage initiativ til en dialog mhp sikring af opfyldelse af krav for videreførelse.

Anlægsmæssige konsekvenser af forslagene om flytninger
Udbygning af eksisterende sengeafsnit
Etablering af nye sengestuer i tilknytning til eksisterende sengeafsnit i Brønderslev og Frederikshavn kan
ske ved mindre ombygning af lokaler samt etablering af bad og toilet i forbindelse med flere af de nye
sengestuer. En overordnet vurdering er, at omkostningerne forbundet hermed kan foretages for godt 2
mio. kr. Etableringen vil kunne afholdes indenfor Psykiatriens budget i 2015.
Samling af ambulatorier i Hjørring
Psykiatrien har i dag ambulatoriefaciliteter i regionens egen bygning, der ligger i tilknytning til Sygehus
Vendsyssel, Hjørring. Der er mulighed for at tage yderligere ambulatoriefaciliteter i brug i forlængelse af
de nuværende lokaler, således at Psykiatrien kan samle ambulatorierne i Hjørring. Muligheden er til stede,
fordi der er planlagt flytning af funktioner på Sygehus Vendsyssel, Hjørring, som en del af det samlede
strukturforslag i sygehusplanen. Der vil være omkostninger forbundet med lydisolering, opsætning af skillevægge, malerarbejde mm inden lokalerne kan tages i brug, men der vurderes ikke behov for væsentlige
ombygninger mm.
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Bilag 4: Oversigt over funktioner på Psykiatriens
matrikler
Klinik Syd

Klinik Børn og Unge

Klinik Nord

Aalborg - Mølleparkvej

Aalborg - Mølleparkvej

Brønderslev

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorium for Angst og
Tvangssygdomme
Ambulatorium for Liaisonpsykiatri
Ambulatorium for Mani og
Depression
Ambulatorium for Misbrug
Ambulatorium for Personlighedspsykiatri
Ambulatorium for Voksne med
ADHD
Midlertidigt ambulatorium
Enhed for Selvmordsforebyggelse
Intensivt Sengeafsnit S5
Intensivt Sengeafsnit S6
Modtageafsnit S4
Opsøgende Psykoseteam
Syd
Psykiatrisk Skadestue
Retspsykiatrisk Ambulatorium
Retspsykiatrisk Sengeafsnit
S9
Retspsykiatrisk Sengeafsnit
S10
Sengeafsnit S7
Sengeafsnit S8

•
•
•
•
•

Ambulatorium for ADHD
Ambulatorium for Autisme og
Psykose
Ambulatorium for Angst og
Depressive Sygdomme
Ambulatorium for Spiseforstyrrelser
Dagafsnit for Børn og Unge
Friklinik for Børn og Unge
Sengeafsnit for Børn og Unge

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri
Ambulatorium for Psykisk Udviklingshæmmede
Ambulatorium for Ældrepsykiatri
Intensivt Sengeafsnit N5
Intensivt Sengeafsnit og modtageafsnit N6
Opsøgende Psykoseteam Nord
Psykiatrisk Ambulatorium, Brønderslev
Sengeafsnit N1
Sengeafsnit N2
Sengeafsnit N3
Ældrepsykiatrisk Sengeafsnit N4

Frederikshavn
•
•

Psykiatrisk Ambulatorium, Frederikshavn
Sengeafsnit N7, Frederikshavn

Hjørring
•

Psykiatrisk Ambulatorium, Hjørring

Thisted
•
•

Psykiatrisk Ambulatorium, ThyMors
Sengeafsnit N8, Thisted

Aalborg – Brandevej
•
•
•
•
•

Nykøbing Mors: Ambulant træffested
Hurup: Ambulant træffested
Dronninglund: Ambulant træffested
Brovst: Ambulant træffested

Ambulatorium for Psykoser
OPUS - Ambulatorium for
Unge med Skizofreni
Sengeafsnit S1
Sengeafsnit S2
Sengeafsnit S3

Hobro: Ambulant træffested
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Bilag: 8.3. Notat i forbindelse med Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 24422/15

Dato: 27. februar 2015

Notat i forbindelse med ”Plan for sygehuse og
speciallægepraksis”

Sagsnummer:
14/24217
Forfatter:

Vision, baggrund og regionale vilkår

mskr

Region Nordjyllands strategi 2018 på sundhedsområdet er ”sikre og effektive
patientforløb med mennesket i centrum”.

Emne:

Regionens sundhedsplan og delplaner hertil skal bidrage til at indfri regionens
strategi på sundhedsområdet – hver dag og i hvert eneste patientforløb.
Planerne skal ruste Region Nordjylland imod de udfordringer, der er på
sundhedsområdet, og som fortsat er betydelige i antal og mangfoldighed. Som
eksempel kan fremhæves en regional økonomi på ”smalkost”, en stigende
efterspørgsel efter sundhedsydelser og en betydelig rekrutteringsudfordring.
Samtidig er kravene til effektivitet og produktivitet stigende. Det samme gælder
medicinudgifter, men også befolkningens forventninger til sundhedsvæsenet.
En af delplanerne, ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” sendes nu i høring i
bl.a. kommuner.
Det er besluttet, at planhorisonten for planen skulle udvides til 2020, så den
skaber et planlægningsmæssigt grundlag for Nyt Aalborg Universitetshospital, der
står klar i 2020.
Der er en klar sammenhæng mellem Plan for sygehuse og speciallæger,
Psykiatriplanen, Praksisplanen og Sundhedsberedskabsplanen. Derudover er der
en klar sammenhæng med elementerne i Sundhedsaftalen, som kommunerne er
en del af. Sundhedsaftalen danner de aftalemæssige rammer for den
tværsektorielle indsats for patientforløb, der går på tværs af regioner og
kommuner. Derfor er det naturligt, at der er sammenfald i kommunens opgaver i
disse to planer
Her følger en opsummering af de forhold i ”Plan for sygehuse og
speciallægepraksis, der kan have betydning for Frederikshavn Kommune og dens
borgere.

Strukturelle ændringer
Sygehus Vendsyssel, specielt Frederikshavn
Der implementeres en ny profil for matriklen i Frederikshavn
Med ændringerne på Sygehus Vendsyssel er det ønsket, at alle sygehusets
matrikler bliver fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Det skal ske ved hjælp
af en tilpasning af fordelingen af funktioner primært mellem Hjørring og
Frederikshavn, hvor der de sidste år er sket en betydelig udvikling af aktiviteten.

Plan for sygehuse og
speciallægepraksis

Matriklen i Hjørring skal være den akutte matrikel. Matriklen i Frederikshavn skal
være sygehusets center for planlagt behandling.
Især for matriklen i Frederikshavn skabes en bæredygtig og mere skarp og tydelig
profil. Hermed opnås bedre driftsvilkår for afvikling af den planlagte aktivitet,
ligesom det er forventningen, at den skærpede profil kan bidrage til såvel
fastholdelse som rekruttering af kompetent personale.
Sygehusledelsen ser fortsat begrundet i såvel de fysiske rammer som
produktivitetshensyn optimale muligheder for at udbygge den planlagte
behandling på sygehuset i Frederikshavn. Sygehuset har allerede vist, at
patientaktiviteten kan tilrettelægges med en hensigtsmæssig drift og
kapacitetsudnyttelse særligt på det kirurgiske og ambulante område og dermed
bidrage til at afhjælpe regionens forpligtigelse i forhold
til ikke mindst udrednings- og behandlingsretten.
Der er opstillet tre scenarier for udviklingen på Sygehus Vendsyssel,
Frederikshavn. Fælles for dem er, at matriklen omdannes til primært at omfatte
planlagt behandling - de interne medicinske senge flyttes - nuværende
daghospitalsfunktion i Frederikshavn fastholdes og udvikles yderligere.
De tre scenarier for aktiviteten i Frederikshavn:
1.
2.
3.

5-døgns sygehus hvor der lukkes ned fredag til aften
6-døgns sygehus hvor der lukkes ned lørdag eftermiddag
7-døgns sygehus

Valget mellem scenarier vil i overvejende grad afhænge af fordelingen af den
ortopædkirurgiske aktivitet i regionen. Den billeddiagnostiske aktivitet i
weekenderne vil i et vist omfang kunne udføres i en udvidet åbningstid på
hverdage, forudsat at patienterne vælger at gøre brug af dette tilbud (patienter
kommer langs vej fra).
Efter planens vedtagelse bliver der udarbejdet en endelig profil for
sygehusmatriklen i Frederikshavn.
For Frederikshavn Kommune betyder det at:
En stor arbejdsplads og potentiale for ”uddannelsesinstitution” fastholdes i
kommunen. Arbejdspladser overføres til Hjørring, men der bliver behov for nye
med andre funktioner i Frederikshavn.
Frederikshavn Kommune bør intensivere understøttelsen af rekruttering af læger
til Frederikshavn i samarbejde med Aalborg Universitet.
Gennemføres planen vil borgere i Frederikshavn Kommune for manges
vedkommende kunne modtage planlagt ortopædkirurgisk (herunder
håndkirurgisk) og nogen almenkirurgisk behandling – CT og MR skanning –
blodprøvetagning - dialyse samt ambulant behandling på en række områder i
Frederikshavn.
I materialet beskrives der, at nyopererede ryg- og hoftepatienter fra Aalborg
Universitetshospital overflyttes til Frederikshavn med henblik på rehabilitering.
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Opmærksomheden skal henledes på, at det giver kommunal medfinansiering for
to indlæggelser, da det er overflytning mellem 2 sygehuse.
Flytning af sengepladser
Spredningen af sygehusfunktioner på flere forskellige matrikler indenfor samme
organisatoriske enhed har vist sig uhensigtsmæssig. Derfor er nedenstående
flytning af sengepladser indenfor interne medicinske senge og
neurorehabiliteringssenge indarbejdet.
Neurorehabilitering
Der er en politisk beslutning om, at neurorehabiliteringsfunktionen skal samles for
hele regionen, hvilket medfører, at 13 senge i Frederikshavn følger denne
beslutning. (Der vil dog blive en overgangsperiode, hvor der placeres
neurorehabiliteringspladser både i Brønderslev - i alt 37 pladser og i Frederikshavn
- i alt 29 pladser (nuværende 13 + tilførsel af 16).
En placering af de øvrige neurorehabiliteringssenge i Frederikshavn vil betyde at
neurorehabiliteringen samles i samme driftsenhed, således at der i praksis bliver
tale om ét center, der drives på to matrikler. Neurorehabiliteringssengene kan
desuden etableres uden større anlægsmæssige tilpasninger, og der er tale om
forholdsvis nye bygningsmæssige rammer.
Den interesserede læser, kan læse nærmere i afsnit 15 i planen (s. 115)
Frederikshavn Kommune ser frem til en endelige samling af
neurorehabiliteringspladserne, så det giver et samlet fagligt miljø til bedste for
borgeren.
Flytning af interne medicinske senge i Frederikshavn
De resterende 13 medicinske senge kan ikke drives driftsøkonomisk forsvarligt,
hvorfor det vil være oplagt at flytte disse til matriklen i Hjørring – også set i lyset
af udnyttelsen af de knappe lægelige resurser indenfor specialet.
De medicinske senge placeres sammen med Fælles Akut Modtagelsen (FAM).
Samlingen af de medicinske senge sikrer, at overflytning af borgere i størst muligt
omfang undgås. Det har vist sig, at overflytninger giver længere indlæggelsestid.
Jo flere dage patienten er inaktiveret i forbindelse med indlæggelse, jo større
muskelmasse tabes
Det betyder for Frederikshavn kommune at:
Medicinske patienter i Frederikshavn Kommune mister sengeafdeling i
nærmiljøet. En samlet placering af FAM og medicinske senge minimerer dog de
mange flytninger mellem matriklerne i Hjørring og Frederikshavn.
Den fysiske afstand til udskrivningskonference i komplicerede patientforløb øges,
hvilket lægger op til endnu mere brug af videokonferencer.
Den interesserede læser henvises i øvrigt til bilag 4 i planen s. 9 om ”Frederikshavn
– Center for planlagt behandling”
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Alternativer til de foreslåede strukturændringer
I forbindelse med udarbejdelsen af planen har der været alternative
strukturændringer inde i overvejelserne, men ikke medtaget i de endelige forslag
til ændring.
Skagen Gigt- og Rygcenter
I arbejdsprocessen er der indgået vurdering af konsekvenser ved en nedlæggelse
af Skagen Gigt- og Rygcenter. Det skønnes dog, at en nedlæggelse vil medføre en
merudgift på ca. kr. 2,6 mio., fordi flere borgere fra Nordjylland i så fald skal
henvises til behandling i andre regioner. Derfor er en lukning af Skagen Gigt- og
Rygcenter ikke beskrevet som et forslag til en strukturel ændring.
Tidligere er en flytning af Skagen Gigt- og Rygcenter til matriklen i Frederikshavn
beskrevet. Det er vurderet, at det kan medføre en besparelse på 2 mio. kr. Dette
alternativ er ikke med i forslaget, idet det er vurderet, at det er mere
hensigtsmæssigt at anvende matriklen i Frederikshavn til planlagt behandling
samt neurorehabilitering.
Neurorehabilitering, placering af regionalt center
Inden for rammerne af den politiske beslutning om at samle
neurorehabiliteringen, kunne der peges på to alternativer: En placering i
Dronninglund eller en placering i Frederikshavn.
Begge alternativer er beskrevet i planens afsnit 15 om neurorehabilitering.
Baggrunden for fravalg af en placering i Dronninglund, er at anlægsudgifterne ved
renovering heraf, overstiger den økonomiske ramme. Hvad angår en placering i
Frederikshavn, har vurderingen været, at dette ligger uden for rammerne af
budgetaftalen, hvoraf det fremgår, at neurorehabiliteringsfunktionen skal
placeres centralt i regionen.

Strukturelle ændringer i Speciallægepraksis
Overlægeydernumrene i psykiatri (3), børnepsykiatri (2) og intern medicin (1)
nedlægges.
Der nedlægges 2 overlægeydernumre i børnepsykiatri, som har været ubesatte.
Fra Frederikshavn Kommune er håbet, at det muligvis kan medvirke til, at der kan
oprettes et deltidsydernummer. Det kan forhåbentlig være med til at forbedre
kapaciteten på området. Kommunen har kendskab til, at der bl.a. er børn og unge,
som tager til f.eks. Silkeborg, fordi ventetiden ofte er lang- og det knytter sig i
praksis tæt til Psykiatriplanen.
Antallet af overlægeydernumrene i anæstesiologi (7) bør tilpasses.
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Aktivitetsmæssige tilpasninger
Plan for sygehuse og speciallægepraksis beskriver en række udfordringer. Det
bemærkes, at planen angiver, at størstedelen af disse påhviler det regionen at
løse i samarbejde med kommunerne, almen praksis, speciallægepraksis og de
øvrige aktører på området.
De aktivitetsmæssige udfordringer er derfor gennemgået med henblik på, at se,
hvad det betyder for Frederikshavn Kommune.

1. Krav om aktivitetsudvikling i relation til kvalitetsfonsbyggerierne
I forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne af de nye ”super-sygehuse” er der
formuleret en række forudsætninger for fremskrivning af sygehusenes aktiviteter
frem mod 2020.
For Region Nordjylland betyder det:
Fremskrivningsforudsætningerne omfatter, at den ambulante aktivitet stiger med
50 % fra 2007 til 2020. I perioden fra 2007 til 2013 har stigningen været 32 % (fra
454.000 ambulante besøg til 600.000). Der forestår dermed en udbygning af den
ambulante aktivitet med 80.000 ambulante besøg.
Derudover forudsættes det, at den stationære aktivitet (målt på sengedage)
falder med 20 % frem mod 2020. I perioden fra 2007 til 2013 er den faldet med 14
% (fra 490.000 sengedage til 425.000 sengedage). Det betyder, at der forestår en
reduktion på yderligere 6 procentpoint (svarende til ca. 90 senge).
For Frederikshavn Kommune betyder det, at der vil ske en omlægning i
medfinansieringsudgifterne. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad det
betyder for kommunens omkostninger til dette. Dette skal også ses i relation til
kommunens demografiske udvikling og befolkningens længere levetid.
På lang sigt formodes der en positiv virkning på borgernes behov for
sygehuskontakt, hvis arbejdet med de 5 rammesætninger i Sundhedspolitikken
intensiveres endnu mere med god inspiration fra Sundhedsstyrelsens
Forebyggelsespakker.
2. Et øget og vedvarende fokus på kvalitet, der samtidig med en stram økonomi,
stiller store krav til regionernes prioriteringer
For at bibeholde kvaliteten skal planlægning af aktiviteten ske bedst muligt.
Derfor er der de seneste år set initiativer på omlægning fra akut til planlagt
behandling og fra indlæggelser til ambulant behandling.
En sammenligning af aktiviteten i Region Nordjylland med øvrige regioner viser på
visse parametre, at Nordjylland ikke er kommet så langt som andre regioner. Det
ses således, at:


Region Nordjylland har færre indlæggelser pr. 1.000 indbyggere
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 Region Nordjylland har færre ambulante besøg pr. 1.000 indbyggere
 Den gennemsnitlige liggetid i Region Nordjylland er højere
Frederikshavn Kommune kan understøtte arbejdet ved fokus på tidlig opsporing af
sygdom ved systematiserede observationer af ændringer og tidlig indsats af den
rette faggruppe (f.eks. Den kommunale Sygepleje, SOSU-assistenter, læge eller
terapeut), så borgeren hjælpes på den mindst indgribende måde og forebyggelige
indlæggelser minimeres.
Når sygdom resulterer i sygehuskontakt, er der behov for at sygehusene
intensiverer udredningsarbejdet. For komplekse borgere ses der lange
udredningstider – op til flere måneder. Det opleves, at borgerne under det lange
udredningsforløb bliver dårligere, fordi de ikke får den rette behandling rettidigt.
Dette kan også være medvirkende til længere liggetider.
Det opleves også, at ”nordjyderne” venter længere med at gå til læge ved alvorlig
sygdom.
Arbejdet i Den kommunale Sygeplejes udegående akutfunktion (herunder
oprettelse af akutpladser) er faglige redskaber, der kan forebygge sygehuskontakt
og lange indlæggelsestider.

3. Stigende krav til kvalitet, stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, men
også et begrænset udbud af speciallæger
Grundet sygehusenes størrelse og geografien har det de sidste 5 – 10 år været en
udtalt udfordring at rekruttere sundhedspersonale i Nordjylland. Der arbejdes
med opgaveglidning og aktivitetsplanlægning, da der i dag er ubalance mellem
aktivitetsplanlægning og speciallægeresurser.
For Frederikshavn Kommune betyder det et behov for intensiveringen af arbejdet
med at tiltrække borgere / familier med sundhedsfaglig uddannelse, der kan
arbejde i nærområdet. Det kan være danske borgere eller borgere af anden etnisk
herkomst end dansk.
4. 32 % af regionens sundhedsudgifter er bundet til 1 % af regionens borgere
Visse faktorer – her i blandt uddannelse – har en stor betydning for borgernes
forbrug af sundhedsydelser. Nogle – meget komplekse og komplicerede –
patientforløb udfordrer sundhedsvæsenet mere end andre.
Aktivitetsplanlægningen skal i højere grad være gearet til at håndtere denne 1 %,
for at give disse borgere bedre patientforløb. Tilpasning af disse borgeres samlede
forløb – i kommunerne på tværs af fagområder, i almen praksis, i
speciallægepraksis og på sygehusene. Region Nordjylland ønsker at indgå
samarbejde herom med henblik på at udarbejde modeller for bedre håndtering af
disse borgeres forløb. Der skal sættes fokus på aktiv patientstøtte og på at
opbygge tilbud tæt på borgerne, der matcher borgernes behov.
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Frederikshavn Kommunes socialindeks viser behov for, at kommunen indgår i
dette samarbejde.

Aktivitetsmæssige tilpasninger på det kirurgiske område og
det medicinske område
Med udgangspunkt i de aktuelle og kommende udfordringer på sundhedsområdet
samt med udgangspunkt i en sammenligning af Region Nordjyllands aktivitet med
de øvrige regioners aktivitet, iværksætter Regionen aktivitetsmæssige tilpasninger
på det kirurgiske område og det medicinske område. Det indebærer:


En optimering af de stationære kirurgiske patientforløb.



Et øget fokus på omlægning af dagkirurgi



Etablering af stærke sygehusvisitationer på regionens sygehuse
Der etableres en sygehusvisitation på hvert sygehus.
Borger kan dirigeres derhen, hvor der er kortest ventetid (Bedre
patientforløb – bedre kapacitetsudnyttelse).
Sygehusvisitationen kan udvides til også at kunne informere om/henvise
til eventuelle udgående funktioner samt kommunale akuttilbud. Hvad
angår sidstnævnte, er det dog kommunerne, der har visitationsretten til
tilbuddene.



En opprioritering af subakutte ambulatoriespor og daghospitalsfunktioner
Der skal skabes reelle alternativer til en akut indlæggelse/henvendelse
(indenfor sygehuset rammer)

For Kommunerne: Selv om der i Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis”
arbejdes med subakutte tiltag, vil det måske også give god mening, at det tænkes
sammen med eventuelle akutpladser i kommunerne. Der kan måske afprøves
tværsektorielle fællestilbud.

Øvrige opmærksomhedspunkter
Akutte patientforløb
Akutte hjertepatienter modtages kun på Aalborg Universitetshospital, hvor
hjertespecialerne er samlet. Her kan bl.a. udføres Trombolysebehandling.
For Frederikshavn kommune: Det medfører dog længere transport for borgere fra
Sæby og nord på. Der bør derfor være fokus på kapacitet af akutbiler m.v..

Forventninger til de kommunale akuttilbud
De kommunale akuttilbud består overordnet af to former for tilbud:
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Udgående akutfunktioner bemandet med sygeplejersker, som efter aftale
med almen praksis kan tage ud og tilse en patient inden for en time.
Kommunerne i Region Nordjylland har i den kommende sundhedsaftale
forpligtet sig til at prioritere oprettelsen af udgående akutfunktioner, og i
alle kommuner (undtaget Thisted) er der oprettet sådanne udgående
funktioner på nuværende tidspunkt.
Forskellige typer af midlertidige sengepladser, som kommunerne tilbyder
patienter, der har behov for akut sygeplejefaglig bistand og pleje. Det kan
f.eks. dreje sig om:
o akutpladser med sygeplejefaglig indsats i hele døgnet (herunder
akutpladser med særlig fokus på genoptræning og rehabilitering).
o døgn rehabiliteringspladser med terapeutfaglige kompetencer.
o døgn- eller aflastningspladser til færdigbehandlede uden
døgndækket sygepleje eller terapeutfaglige kompetencer.

De forskellige former for døgnpladser i kommunalt regi er ikke en del af den
indgåede sundhedsaftale.
Størstedelen af regionens kommuner har dog oprettet forskellige typer af
akutpladser, men der er endnu enkelte kommuner, som ikke har disse tilbud.
Akuttilbuddene er primært målrettet ældre patienter, og hensigten med
tilbuddene er at tilbyde sygeplejefaglig hjælp med det formål at forebygge
indlæggelser. Dette sker i samarbejde med almen praksis på en sådan måde, at
patienterne kan undgå indlæggelse. Størstedelen af de patienter, der henvises
hertil, kan afsluttes derfra uden behov for sygehustilbud. En mindre andel kan,
efter ophold på kommunale akuttilbud, have behov for efterfølgende henvisning
til sygehusene.
Udgangspunktet for anvendelsen af akutpladser skal være, at det er et bedre
tilbud for borgeren end alternativet, eksempelvis en (akut) sygehusindlæggelse.
Kvaliteten på akutpladser skal leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til
”Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale sygepleje” april 2014.
På akutpladser er det endvidere nødvendigt med let adgang til lægefaglig bistand.
I sygehusplanen er det ønsket, at potentialet i de kommunale akuttilbud skal
udnyttes fuldt ud, for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser.
Der ønskes også igangsat projekter, hvor paramedicinere kan supplere
kommunernes akutteams og praktiserende læger.

Frederikshavn Kommune har ikke akutpladser efter Sundhedsstyrelsens kriterier.
Kommunen har kun døgn- og aflastningspladser til færdigbehandlede uden
døgndækket sygepleje. Der er terapeutfagligt personale i dagtimerne.
De borgere, der i dag udskrives til aflastningspladserne på Kastaniegården er dog
meget dårlige.
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Tværsektorielt samarbejde – opgaver og kommunikation
Sygehusplanen beskriver - i lighed med Sundhedsaftalen - forventning om øget
samarbejde mellem primær sektor (almen praksis, praktiserende speciallæger og
kommunen) og sekundær sektor (sygehusene).
Der er til stadighed en aktiv dialog om, hvor opgaverne i grænselandet mellem
sygehus og kommunen er bedst placeret. Dette kendetegner også ”Plan for
sygehuse og specialpraksis”.
Der ønskes fokus på at sikre gnidningsløse sektorovergange.
For Frederikshavn Kommune har denne udfordring en særlig relation til de akutte
patientforløb, hvor hastigheden generelt er høj og flowet til kommunerne er for
opadgående. Men også kronikerområdet, træningsområdet og ambulante
behandlinger er for opadgående, hvilket kan afstedkomme et pres på de
kommunale aktiviteter efter udskrivning.
Rettidig, præcis og fyldestgørende kommunikation er afgørende for gode og sikre
sektorovergange.
Der er en forventning om at kommunikationen på tværs af sektorerne kan ske
umiddelbart og let. Der anvendes i dag e-breve. Denne løsning kan anvendes til
kommunikation om indlagte patienter, men ikke til kommunikation om patienters
ambulante kontakter. Der er behov for en model, hvor der er mulighed for
kommunikation og rådgivning for alle typer patientforløb. Denne kommunikation
skal også give mulighed for rådgivning fra sygehusene til det kommunale
personale og almen praksis/vagtlægen. Sidstnævnte er ikke tænkt nok ind i
kommunikationen i dag. God elektronisk kommunikation kræver en investering i
systemer, der kan tale sammen.
På sygehuset arbejdes der med Patientens team. Dette er i god tråd med det
faglige teamsamarbejde omkring Triagering af borgeren, som er ved at blive
indført i den kommunale pleje og sygepleje i Frederikshavn Kommune.
Opgaveflytning / glidning: Når det ses, er det vigtig, at der sker en konkret
afdækning af opgavens karakter og omkostninger forbundet med opgaven.
Midlerne bør dernæst følge opgaveudførelsen.

Forebyggelige genindlæggelser og nedbringelsen heraf
Nordjylland har traditionelt få genindlæggelser. Der vurderes dog stadig at være
potentiale i forbindelse med at bringe antallet af genindlæggelser ned.
Der anbefales forløbskoordinering med fokus på:


At alle særligt svækkede ældre medicinske patienter oplever tryghed i
forbindelse med hjemkomst fra sygehus. Kommunal sygeplejerske til
stede eller præcis aftale om første besøg af det kommunale
plejepersonale.
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Etablering af en opfølgende dialog mellem kommunal sygeplejerske og
alment praktiserende læge med inddragelse af borger og evt. pårørende
med henblik på fælles plan for det videre forløb. (Genoptræning,
rehabiliteringsforløb eller opfølgende hjemmebesøg.
Ovenstående kan suppleres med etablering af ”hente-hjem” eller ”følge hjem”
ordninger, hvor det måtte være relevant.
Fokus skal intensiveres i forhold til at nedbringe fejl og mangler med
medicinafstemning i forbindelse med både indlæggelse og udskrivelse. Medicin er
ofte årsag til genindlæggelser, fordi patienten ikke får den rette medicin. Med
implementeringen af Fælles Medicin Kort (FMK), er der skabt det IT-mæssige
grundlag for kommunikation om medicin på tværs af sektorer.
Genindlæggelser sker ofte indenfor de første 3 dage. Det anbefales, at epikrisen
sendes med patienten hjem og udsendes til almen praksis, når patienten forlader
sygehuset.
Der er endvidere forslag om, at almen praksis kobles på udskrivningskonference,
hvor det er relevant, f.eks. via videokonference.
Frederikshavn Kommune: Betragtningerne er vigtige. Der arbejdes med tryghed
ved hjemkomst, opfølgende dialog og hjemmebesøg, medicinafstemning i det
omfang resurserne tillader det.

Ambulante tilbud, som alternativ til indlæggelser
Sygehusplanen indeholder en målsætning om at øge antallet af ambulante tilbud
som alternativ til indlæggelse. Dette skal ske i det rette samarbejde mellem almen
praksis, sygehusene og kommunerne, således at uhensigtsmæssige indlæggelser
undgås.
Patienterne skal i den forbindelse opleve sikre og trygge overgange mellem
sektorerne, hvor informationen skal flyde let, uhindret og uden forsinkelser,
således at alle parter har de fornødne oplysninger til at sikre gode patientforløb.
Frederikshavn Kommune har opmærksomhed på, om omlægning til endnu flere
ambulant behandlinger giver øgede kommunale omkostninger.

Indlæggelse i eget hjem, som alternativ til indlæggelser
Sygehusplanen indikerer, at der bør afdækkes, om der er mulighed for et set up,
der giver mulighed for at ”indlægge borgeren i eget hjem” hvor
behandlingsansvaret fastholdes i sygehusregi.
Frederikshavn Kommune er allerede i gang med lignende via TeleCare Nord
projektet på KOL området, der relaterer til denne tankegang. Det er vigtigt at
midlerne følger opgaven.
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Sygehushenvisning og -visitation
I forbindelse med henvisning og visitation ved indlæggelse, lægges der i planen
vægt på tidlig indsat. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem kommune og sygehus
starter med indsatsen i kommunen, hvor der f.eks. kan iværksættes træning tidligt
i forløbene.
Planen angiver, at der skal fokus på synliggørelse af hvilke kommunale tilbud, der
findes.

Inddragelse af patienter og pårørende
Igennem hele sygehusplanen er det et ønske, at patient og pårørende skal
inddrages endnu mere. Dette fokus skal selvfølgelig også være en del af
kommunens strategi og skal også kendetegne samarbejdet i forbindelse med
overgang mellem sygehus og kommune. Samarbejdet skal være med til at give
borger/patient og pårørende indsigt i og tryghed ved det, der skal ske.
I Frederikshavn Kommune vil der også blive arbejdet med endnu mere fokus på
inddragelse af borger og pårørende.

Konsekvenser af ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” for
hjælpemiddelområdet
Frederikshavn Kommune: Demografien vil blive en udfordring for såvel sygehuse
som kommuner. Her forudses en øget efterspørgsel efter hjælpemidler. Ligesom
stigningen i antallet af ambulante besøg samt forkortelse af indlæggelsestiden
gør, at beredskabet omkring hjælpemidler (udredning, vurdering, bestilling og
levering), skal foregå i et stadigt mere effektivt og hurtigt tempo.
I planen nævnes ligeledes, at flere lever længere med en livslang sygdom, hvilket
også forventes at kunne give en stigning i efterspørgslen efter hjælpemidler.
Det er vigtigt, at den elektroniske kommunikation mellem parterne skal
prioriteres og udvikles. Det er positivt, at der er fokus og vilje til den gode
overgang for den enkelte borger mellem sektorerne.

Afsluttende bemærkninger:
Overordnet set anses ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” for værende
spændende med mange gode initiativer og fokuspunkter for praksis fremadrettet.
Det forventes at imødekomme mange af de udfordringer, der vil komme de næste
år til stor gavn for borgerne, personalet og samarbejdspartnerne.

Accelererende sundhedsomkostninger i kommunerne
Kommunerne er ligesom regionerne stillet overfor økonomiske udfordringer, der
påkalder sig opmærksomhed i forhold til varetagelsen af sundhedsydelser, som
kommunerne lovgivningsmæssigt og Sundhedsaftalemæssigt er forpligtiget til.
Det er derfor nødvendigt at have fokus på de steder, hvor ”Plan for sygehuse og
speciallægepraksis” beskriver forventninger til kommunerne, som kan generere
yderligere aktiviteter og deraf følgende omkostninger. Dette er særligt tilfældet
på de områder, hvor kravet om forløbskoordinering gør sig gældende.
Sundhedsprofilen for 2013 indikerer fremadrettede højere udgifter til
sundhedsomkostninger bl.a. grundet:





Demografiudviklingen - flere ældre borgere.
Accelererede forløb på kronikere, akutte og planlagte forløb. (40 % af
danskerne har en livsstilssygdom.
Det er f.eks. meget foruroligende, at der forventes voldsomme stigninger i
kræftbehandlingen i perioden fra 2011 - 2025:
Kræftoperationer 21-31 procent
Strålebehandling 12 - 27 procent
Kemobehandling 19 - 29 procent

Behov for koordinering af forløb for borgere med flere lidelser. (32 % af
regionens sundhedsudgifter i 2013 relateret til udredning og behandling
af kun 1 % af regionens borgere)
 Mennesker med alvorlig psykisk lidelse. (60 % af overdødeligheden
skyldes somatisk sygdom, mens 40 % tilskrives andre årsager, herunder
primært selvmord)
For at kommuner og regioner fælles vil kunne løse de fremtidige udfordringer på
sundhedsområdet til bedste for borgeren, er der behov for, at der på landsplan
tænkes i nye finansieringsmodeller. Modeller, der giver parterne i både primær og
sekundær sektor et incitament til at løse opgaverne på hensigtsmæssige og nye
måder.
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Resume - vision

Forfatter:

Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og
målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland skal
udvikle sig i de kommende år. Psykiatriplanen udgør en del af Region Nordjyllands
samlede plan for sundhedsområdet.

Emne: Notat vedr. Psykiatriplan

Det fælles mål for den samlede indsats er, at alle patienter skal opleve sikre og
effektive forløb – med mennesket i centrum. Det ønsker Psykiatrien at leve op til.
Psykiatrien vil sætte mennesket i centrum ved at praktisere reel inddragelse.
Patienten skal være med i de beslutninger, der træffes – og de skal give mening i
forhold til de ønsker og planer, patienten har for sit eget liv.
I forbindelse med planens tilblivelse har brugerrepræsentanter med erfaring fra
den nordjyske psykiatri bidraget med deres input til forbedringer. Også hos dem
er øget inddragelse et mål og ønske. Behandlersystemet ønsker at blive bedre til
at møde borgerne med den forventning.
Psykiatrien ønsker også at møde patienterne med en stærk faglighed. Der skal
tilbydes udredning og behandling af høj kvalitet, hvilket bl.a. indebærer, at den
enkelte patient skal ses af medarbejdere med særligt kendskab til netop den
sygdom, som hun eller han lider af. Psykiatriplanen for 2015-2020 indeholder
derfor et klart mål om specialiseret udredning og behandling til alle patienter.
Det er også et mål, at alle patienter skal have lige adgang til de specialiserede
tilbud – uanset om de bor i et yderområde eller i en af de større byer. Da det ikke
er realistisk at udbyde specialiseret behandling mange steder i regionen, vil nogle
patienter skulle rejse længere for at få det rette tilbud. Det kan medføre nogle
praktiske udfordringer, som der skal findes fleksible og gode løsninger på.
Psykiatrien tror på, at en specialiseret indsats er det, der skal til for målrettet og
effektivt at hjælpe patienten godt videre.
I 2014 blev der indført en ny udrednings- og behandlingsret med forbedrede
rettigheder for patienter, der har en psykisk sygdom. De har nu krav på en rettidig
indsats indenfor få uger. Også det mål vil Psykiatrien meget gerne leve op til, men
erkender samtidig, at det sætter ekstra pres på de ressourcer, der i forvejen skal
strække langt, ikke mindst på grund af fortsat stigende efterspørgsel på
psykiatriske ydelser. Det er derfor helt nødvendigt at fortsætte og intensivere ”det
lange seje træk” med at rekruttere flere læger, herunder særligt speciallæger, til
den nordjyske psykiatri.
Udvikling kan bl.a. skabes ved at gøre ting på nye og bedre måder – og også det
ønsker Psykiatrien at tage fat på i planperioden. Gennem en flerstrenget indsats
skal der arbejdes med at forebygge og reducere brugen af tvang, og ikke mindst
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skal der sættes massivt ind i forhold til den ulighed i sundhed, som psykiatriske
patienter oplever. Høj overdødelighed og udtalt oversygelighed er to kurver, der
ønskes knækket i de kommende år!
Planen angiver, at Psykiatrien i Region Nordjylland er parat til at arbejde målrettet
for at sikre patienterne både længere og bedre liv.
Overordnede temaer for Psykiatriens udvikling frem mod 2020
Med afsæt i de overordnede målsætninger om at udvikle sikre og effektive forløb
med mennesket i centrum – samt at tilbyde alle patienter specialiseret udredning
og behandling er der fastlagt en række temaer, som de kommende års udvikling i
Psykiatrien særligt vil fokusere på:
• Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur
• Mere effektive og sammenhængende patientforløb
• Reel inddragelse af patienter og pårørende
• Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom
• Mindre brug af tvang
• En ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed
• Fokuseret kompetenceudvikling
• En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse
• Mere og bedre forskning
• Nye veje til bedre styring
Med nedenstående er det forsøgt at kortlægge hvilken betydning Psykiatriplanen
har for Frederikshavn Kommune. (Indskrevet med blåt)

Specialisering og samling af ambulatorier i Klinik Nord
For at skabe gode muligheder for specialisering ønsker Psykiatrien at samle den
ambulante aktivitet i Klinik Nord på færre adresser. Konkret foreslås, at de
nuværende fire almene ambulatorier samles i to større ambulatorier i henholdsvis
Thisted og Vendsyssel, mens de specialiserede ambulatorier i Brønderslev ikke
berøres. I Vendsyssel er der i dag almene ambulatorier i Brønderslev,
Frederikshavn og Hjørring, og forslaget indebærer, at de samles ét sted. Det
vurderes, at placering i Hjørring vil være mere hensigtsmæssig, da Hjørring er et
knudepunkt for meget af den offentlige transport, som mange patienter vil skulle
benytte sig af. En samling af ambulatorierne i Vendsyssel forudsætter at der
findes lokaler til formålet, idet de nuværende rammer ikke er tilstrækkelige til at
rumme et større og samlet ambulatorium.
For Frederikshavn Kommune betyder det, at borgerne får længere transport til et
ambulant tilbud, men de vil formentlig kunne modtage et mere specialiseret
tilbud.
Der flyttes arbejdspladser fra Frederikshavn til Hjørring.
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Sengeafsnittet i Frederikshavn
Sengeafsnittet i Frederikshavn (16 senge) indgår i et fælles lægeligt beredskab
sammen med Brønderslev. Dette afsnit modtager i dag alle patientgrupper
indenfor det almenpsykiatriske område, som der kan være på et åbent
sengeafsnit.
Det foreslås i Psykiatriplanen, at sengeafsnittet vil indgå i den samlede
specialisering af senge i Klinik Nord, så afsnittet i Frederikshavn får en
sygdomsspecifik målgruppe frem for som nu at dække et geografisk område.
For Frederikshavn Kommune betyder det, at borgernes indlæggelsessted bliver
afhængigt af borgerens specifikke sygdom. Specialer er godt i forhold til den
specifikke sygdom, men det kan give øget transport for borger, pårørende og
kommunens sagsbehandler / bostøtte).

Kapacitet i almen voksenpsykiatrien
I almen voksenpsykiatrien i Region Nordjylland er der i alt 227 sengepladser
fordelt med 123 sengepladser i Klinik Syd og 104 sengepladser i Klinik Nord. En
lukning af sengeafsnittet i Thisted med 16 senge vil betyde, at der ad anden vej
skal sikres tilstrækkelig sengekapacitet. Der kan ikke findes tilstrækkelig
sengekapacitet på Aalborg Psykiatriske Sygehus, da det ikke er muligt at
tilvejebringe tilstrækkelig intensiv sengekapacitet indenfor de fysiske rammer på
Mølleparkvej og uden at dette indebærer andre uhensigtsmæssige patientforløb.
I den forbindelse er der set på hvordan brugen af de 227 sengepladser er anvendt
i 2013 og 2014 i almen voksenpsykiatrien. Belægningsprocenten er højst i Klinik
Nord med 99 % og lavest i Klinik Syd med 84 %. Ved en reduktion på 16 senge vil
der, hvis alt andet forbliver som det er i dag med hensyn til indlæggelser og
gennemsnitlig liggetid, ikke været tilstrækkelig sengekapacitet uden perioder med
overbelægning. Sengekapaciteten og sengeforbruget er markant højere i Klinik
Nords optageområde sammenlignet med Klinik Syds optageområde. Hvis der i
Klinik Nord var samme antal senge pr. indbygger som i Klinik Syd ville der kunne
reduceres med ca. 9 pladser.
Tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet i Klinik Nords optageområde efter en
nedlæggelse af sengeafsnit N8 i Thisted kan findes ved:





Optimering af den samlede sengekapacitet i Klinik Nord gennem kortere
indlæggelser
Flytning af kapacitet fra stationær til ambulant behandling ved udbygning
af den ambulante psykiatri i Klinik Nord
Udvidelse af antallet af senge på eksisterende sengeafsnit på Brønderslev
Psykiatriske Sygehus
Opbygning af yderligere behandlingskapacitet lokalt i Thy/Mors

Analyse af sengeforbrug viser, at der i Klinik Nords optageområde anvendes 22 %
flere sengedage pr. indbygger sammenlignet med Klinik Syds optageområde. Det

er derfor vurderingen, at det er muligt at flytte kapacitet fra stationær til
ambulant behandling.
Der er mulighed for at udbygge den stationære kapacitet i Klinik Nord med
yderligere 10 sengepladser – heraf 8 i Brønderslev og 2 i Frederikshavn.
Derudover kan der senere tages 4 sengepladser i brug i ældrepsykiatrien de
kommende år, når behovet opstår. Ved etablering af 10 nye sengepladser i Klinik
Nord reduceres den samlede kapacitet i Klinik Nord med 6 senge efter evt. lukning
af sengeafsnit N8 i Thisted med 16 sengepladser. Sengekapaciteten pr. indbygger
er herefter fortsat højere i Klinik Nords optageområde end for Klinik Syds
optageområde.
Derudover kan der tilvejebringes yderligere behandlingskapacitet lokalt i
Thy/Mors. Der kan i den forbindelse tages kontakt til Thisted og Morsø kommuner
om der evt. via et samarbejde kan etableres yderligere behandlingskapacitet i
området. Der er i forvejen taget hensyn til den geografiske beliggenhed ved at
den ambulante behandlingspsykiatri har en bedre personalenormering end
gennemsnittet. Der er 4,8 personalenormering pr. 10.000 indbyggere i Thisted og
Morsø kommuner mod 3,5 for det øvrige optageområde i Klinik Nord.
I Frederikshavn Kommune kan der være en bekymring for, at lukningen af
sengeafsnittet i Thisted og den ovenfor beskrevne rokering og tilpasning af
kapaciteten kan lægge et øget pres på de opgaver kommunen kommer til at
varetage, særligt fordi, der beskrives ønske om
 optimering af den samlede sengekapacitet i Klinik Nord gennem kortere
indlæggelser
 Flytning af kapacitet fra stationær til ambulant behandling ved udbygning
af den ambulante psykiatri i Klinik Nord

Etablering af akutteam i Frederikshavn
Udvikling af samarbejdet med kommunerne
Der er løbende fokus på at udvikle samarbejdet mellem kommuner og
behandlingspsykiatri. Med støtte fra satspuljemidler er der etableret
forsøgsprojekter, hvor forskellige tværsektorielle samarbejdsmodeller afprøves
med det formål at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker, der har
en psykisk sygdom.
Med formålet at sikre bedre overgange ved udskrivning samt forebygge
(gen)indlæggelser er der etableret et samarbejdsprojekt i Frederikshavn. Med
projektet sker der en styrkelse af den ambulante behandlingsindsats til borgere i
Frederikshavn Kommune, idet patienter, der udskrives fra sengeafsnittet i
Frederikshavn, efter behov kan tilbydes en intensiv behandlingsindsats i
nærmiljøet (eget hjem, socialpsykiatrisk boform eller kommunal akutplads) i de
første 4 uger efter udskrivning.
For Frederikshavn Kommunes borgere betyder det en styrkelse af overgangen fra
sygehus til kommunal støtte.
Det må forventes, at Frederikshavn kommune kommer til at indgå i samarbejde
med psykiatrien i 4 ugers perioden.
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Bemærkninger i øvrigt
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Bemærkninger fra Socialenheden i Social- og
Sundhedsmyndighed


Koordinerende indsats hvor der er psykisk sygdom kombineret med f.eks.
misbrug.
Frederikshavn Kommune samarbejder allerede i dag med regionens
psykiatri om patienter med kombiproblematik.



Målsætning vedrørende nedbringelse af overdødelighed.
Det må formodes at Frederikshavn Kommune kommer til at spille en rolle
sammen med psykiatrien – måske øget bostøtte?



Der er behov for at sygehuse, alment praktiserende læger og
Frederikshavn Kommune arbejder tættere sammen og udvikler
tværsektorielle samarbejdsprojekter. Styrket samarbejde forventes at
kunne forbedre effekten på sundhedstilstanden, den patientoplevende
kvalitet og omkostningseffektiviteten.
Det må formodes at Frederikshavn Kommune må afsætte flere
personaleressourcer til øget samarbejde med parterne – dels i arbejdet
med udviklingsprojekter om kvalitet og omkostning.

Bemærkninger fra Afdelingen for Socialpsykiatri
I Frederikshavn Kommune har Socialpsykiatrien en Recovery orienteret tilgang til
borgere med behov for hjælp fra kommunens Socialpsykiatri.
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering bragte en artikel i Ugeskrift for Læger
d. 24/2 – 2014, der skitserer de to forskellige tilgange til mennesket:
Recovery orienteret tilgang
Livet og hverdagen
Biografi
Personorientering
Ressourcer
Erfaringsekspert
Personlig mening
Valgmulighed
Erfaringskundskab
Egenkontrol
Personligt ansvar
I social kontekst

Medicinsk orienteret tilgang
Patologi og sygdom
Sygdomshistorie
Sygdomsorientering
Behandlingstiltag
Læge og patient
Diagnose
Compliance/”lydighed”
RCT studier (randomiserede kontrollerede studier)
Eksperter
Professionelt ansvar
Akontekstuel

Håbet er, at begge sektorer vil møde mennesker med psykiske vanskeligheder
med det bedste fra begge tilgange.
Socialpsykiatrien tilslutter sig i øvrigt de bemærkninger, som foreligger tidligere i
notatet.

Bemærkninger fra børne- og ungeområdet
I planen er der punkter som må karakteriseres som gode:
Der bliver peget på ønske om: 
 At styrke det specialiserede psykoterapeutiske behandlingstilbud i Klinik
Børn og Unge – herunder, at der vil være brug for at styrke den ikke-




medicinske behandling, bl.a. via øget brug af psykoterapi. Det fordrer en
udvidelse af et specialiseret psykoterapeutisk tilbud i børne- og
ungdomspsykiatrien.

Et øget fokus på liaisonsomatik med henblik på at sikre tidlig opsporing af
somatiske sygdomme hos psykisk syge børn og unge.
at sikre at forældre (pårørende) kan medindlægges i børne- og
ungdomspsykiatrien

Det er forslag, som Frederikshavn Kommune kun kan bakke op om som
værdifulde for børn og unge.

Som et punkt der, for en umiddelbar vurdering, kan have en positiv betydning
for børn og unge i Frederikshavn Kommune fremgår det:
 at der i takt med at børne- og ungdomspsykiatrien styrker den
specialiserede indsats for patienter med de sværeste psykiske sygdomme,
understreges nødvendigheden af, at primær sektor tilsvarende varetager
udredning og behandling af patienter med lettere psykiske sygdomme.
I samarbejdet med almen praksis og kommunerne vil børne- og
ungdomspsykiatrien derfor understøtte kompetenceudvikling, så
personalet i primær sektor får den nødvendige viden, der skal til. Formålet
er på udvalgte områder at styrke kommunernes muligheder for at
varetage tidlig opsporing og forebyggelse - samt tilbuddet om behandling
og farmakologisk opfølgning hos egen læge.
Det lyder umiddelbart som fokus på nærhed og tidlig opsporing, men fra
et kommunalt perspektiv er det vigtig at være opmærksom på, om dette
betyder en opgaveglidning, uden at der følger ressourcer med og med et
vigtigt fokus på, om kvaliteten kan opretholdes da
rekrutteringsproblematikker i psykiatrien ikke kan løses ved at lægge
opgaven ud i primær sektor, hvis der ikke kan sikres den fornødne
specialviden uanset kompetenceudvikling.
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Herudover fremgår det, at der er behov for at styrke og specialisere den
psykiatriske indsats for spæd- og småbørn. Dette er begrundet i, at der til
stadighed kommer mere bevågenhed på psykiske helbredsproblemer hos
0-3 årige, samt at fokus på spæd- og småbørnspsykiatri indgår som en del
af målet om tidlig opsporing.
Set fra Frederikshavn Kommunes side, er dette umiddelbart et positivt
perspektiv både for borgerne og rent fagligt, at styrke specialiseringen og
tidlig opsporing. Det er også oplevelsen i de ganske få sager Frederikshavn
Kommune kender for aldersgruppen, at det er vigtigt med psykiatriens
involvering, men der er samtidig en faglig opmærksomhed på, om der
sker yderligere stigning i diagnosticering for børn i alderen 0-3 år, idet det
vurderes som meget tidligt i et børneliv.

Det fremgår endeligt:
 At der i 2010 blev etableret en børne- og ungdomspsykiatrisk friklinik.
Friklinikkens formål var et maksimalt fokus på hurtig udredning og
behandling af patienter, og derfor var friklinikken fritaget for andre
opgaver som uddannelse, forskning mv.
Efter nogle år er konklusionen, at den særlige profil med Friklinikken ikke
er lykkedes, bl.a. fordi der har været udfordringer med at rekruttere
personale. Derfor vurderes det, at kapaciteten i Friklinikken kan udnyttes
bedre, hvis den integreres i Klinik Børn og Unge. Fra 2013 er der sket en
nærmere tilknytning af friklinikken til Klinik Børn og Unge, i det den
organisatorisk er forankret med reference til klinikchefen for Klinik Børn
og Unge.
Forslaget om en fuld integration understøtter også, at patienter i højere
grad kan modtage specialiseret behandling i robuste enheder ved, at
ressourcer og kapacitet integreres med de øvrige ambulatorier i Klinik
Børn og Unge.
Den umiddelbare vurdering af dette er, at det uagtet et ønske om
robusthed i den specialisere behandling ved en fuld integration af
ressourcer og kapacitet fra friklinikken ikke fremgår, om det forventes, at
det oprindelige formål om hurtig udredning og behandling forventes
opnået ad denne vej. Den store rekrutteringsudfordring i psykiatrien blev
ikke løst med friklinikken – det fremstår meget usikkert om denne løsning
reelt vil give hurtig udregning og behandling på området.

Bemærkninger fra hjælpemiddelområdet
Psykiatriplanen lægger op til, at flere borgere kommer igennem systemet og
hurtigere end tidligere. Der vil være flere ambulante forløb, flere udredninger og
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flere behandlinger. Dermed kan der formodes flere tidligere færdigmeldinger end
før set.
Konsekvensen for hjælpemiddelområdet kan være et øget behov/større
efterspørgsel for f.eks. sansestimulerende hjælpemidler. Disse typer af
hjælpemidler kan for mange psykiatriske patienter/borgere være et godt
supplement i deres dagligdag enten i tråd med eller som erstatning for medicinsk
behandling. De giver borgerne kropsfornemmelse og en følelse af kontrol af egen
krop og dermed en ro til at finde hvile, få normal døgnrytme, overskud og energi
til at udføre livsnødvendige hverdagsaktiviteter som madlavning, indkøb, evt.
uddannelse/erhverv mv.
Derudover kan der komme en øget forespørgsel på applikationer til at skabe
struktur, overblik i dagligdagen mv. for at sikre integration i samfundet på trods af
en psykisk funktionsevnenedsættelse.
På nuværende tidspunkt er det svært at gennemskue, hvilke konsekvenser
psykiatriplanen ellers kan have på hjælpemiddelområdet, da
hjælpemiddelbehovet/efterspørgslen indtil nu for psykiatriske patienter har været
meget begrænset.
Efterspørgslen og udvikling af hjælpemiddelprodukter har primært været knyttet
til den fysiske funktionsevnenedsættelse.

Afsluttende bemærkninger
Overordnet set anses Psykiatriplanen fagligt for værende spændende med mange
gode initiativer og fokuspunkter for praksis fremadrettet. Den forventes at
imødekomme mange af de udfordringer, der vil komme de næste år til stor gavn
for borgerne, personalet og samarbejdspartnerne.
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Bilag: 8.5. Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Plan for sygehuse og
speciallægepraksis
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 55378/15

Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Resume
Region Nordjylland har sendt ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 2020” i høring hos blandt
andet de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget
for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland de kommende
år.
I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for
regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og speciallægepraksis indgår som delplan i regionens
samlede sundhedsplan.
Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på sygehuse og i
speciallægepraksis, herunder flytning af aktivitet på sygehusområdet og justeringer i ydernumre på
speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af
patientforløb i form af akutte og planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

Vision, baggrund og regionale vilkår
Region Nordjyllands strategi 2018 på sundhedsområdet er ”sikre og effektive patientforløb med mennesket i
centrum”.
Regionens sundhedsplan og delplaner hertil skal bidrage til at indfri regionens strategi på sundhedsområdet
– hver dag og i hvert eneste patientforløb.
Planerne skal ruste Region Nordjylland imod de udfordringer, der er på sundhedsområdet, og som fortsat er
betydelige i antal og mangfoldighed. Som eksempel kan fremhæves en regional økonomi på ”smalkost”, en
stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og en betydelig rekrutteringsudfordring. Samtidig er kravene til
effektivitet og produktivitet stigende. Det samme gælder medicinudgifter, men også befolkningens
forventninger til sundhedsvæsenet.
En af delplanerne, ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” sendes nu i høring i bl.a. kommuner.
Det er besluttet, at planhorisonten for planen skulle udvides til 2020, så den skaber et planlægningsmæssigt
grundlag for Nyt Aalborg Universitetshospital, der står klar i 2020.

Sammenhæng med andre planer og Sundhedsaftalen
Der er en klar sammenhæng mellem Plan for sygehuse og speciallæger, Psykiatriplanen, Praksisplanen og
Sundhedsberedskabsplanen. Derudover er der en klar sammenhæng med elementerne i Sundhedsaftalen,
som kommunerne er en del af.

Sundhedsaftalen danner de aftalemæssige rammer for den tværsektorielle indsats for patientforløb, der går
på tværs af regioner og kommuner. Derfor er det naturligt, at der er sammenfald i kommunens opgaver i
disse to planer.
Administrationen har gennemgået ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og udarbejdet et notat, der
opsummerer forhold der har betydning for Frederikshavn kommune og dens borgere.
Notat og selve planen medsendes som bilag.

Høringsproces og tidsplan
”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” drøftes i marts måned i Sundhedsudvalget og Socialudvalget med
henblik på efterfølgende høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
Administrationen udarbejder derefter udkast til høringssvar. Dette behandles i april måned i Socialudvalget
og Sundhedsudvalget med henblik på at Sundhedsudvalget anbefaler endeligt høringssvar overfor Byrådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget
1. drøfter ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og giver input til høringssvar
2. sender planen til høring i Ældreråd og Handicapråd
Beslutning i Socialudvalget den 04.03.2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. Planen sendes til høring i
ældreråd og handicapråd.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10.03.2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. Planen sendes til høring i
ældreråd og handicapråd.

Bilag: 8.6. Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Psykiatriplan 2015 - 2020
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 55375/15

Oprindelig sagsfremstilling til Høring af Psykiatriplan 2015 – 2020
Resume
Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015 – 2020 i høring hos blandt andet de nordjyske kommuner.
Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig de kommende år.
I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for
regionens samlede sundhedstilbud. Psykiatriplanen indgår som delplan i regionens samlede sundhedsplan.
Psykiatriplan 2015 - 2020 beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der
skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de emner, som planen berører, er psykiatriens struktur /
kapacitet og sammenhæng i patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem
region og kommuner). Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med input til planen via
deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Vision
Det fælles mål for den samlede indsats er, at alle patienter skal opleve sikre og effektive forløb – med
mennesket i centrum.
Psykiatrien vil sætte mennesket i centrum ved at praktisere reel inddragelse. Patienten skal være med i de
beslutninger, der træffes – og de skal give mening i forhold til de ønsker og planer, patienten har for sit eget
liv.
I forbindelse med planens tilblivelse har brugerrepræsentanter med erfaring fra den nordjyske psykiatri
bidraget med deres input til forbedringer. Også hos dem er øget inddragelse et mål og ønske.
Behandlersystemet ønsker at blive bedre til at møde borgerne med den forventning.
Psykiatrien ønsker at møde patienterne med en stærk faglighed. Der skal tilbydes udredning og behandling
af høj kvalitet, hvilket bl.a. indebærer, at den enkelte patient skal ses af medarbejdere med særligt kendskab
til netop den sygdom, som hun eller han lider af. Psykiatriplanen for 2015-2020 indeholder derfor et klart mål
om specialiseret udredning og behandling til alle patienter.
Det er også et mål, at alle patienter skal have lige adgang til de specialiserede tilbud – uanset om de bor i et
yderområde eller i en af de større byer. Da det ikke er realistisk at udbyde specialiseret behandling mange
steder i regionen, vil nogle patienter skulle rejse længere for at få det rette tilbud. Det kan medføre nogle
praktiske udfordringer, som der skal findes fleksible og gode løsninger på. Psykiatrien tror på, at en
specialiseret indsats er det, der skal til for målrettet og effektivt at hjælpe patienten godt videre.
I 2014 blev der indført en ny udrednings- og behandlingsret med forbedrede rettigheder for patienter, der har
en psykisk sygdom. De har nu krav på en rettidig indsats indenfor få uger. Også det mål vil Psykiatrien meget
gerne leve op til, men erkender samtidig, at det sætter ekstra pres på de ressourcer, der i forvejen skal
strække langt, ikke mindst på grund af fortsat stigende efterspørgsel på psykiatriske ydelser. Det er derfor
helt nødvendigt at fortsætte og intensivere ”det lange seje træk” med at rekruttere flere læger, herunder

særligt speciallæger, til den nordjyske psykiatri.
Udvikling kan bl.a. skabes ved at gøre ting på nye og bedre måder – og også det ønsker Psykiatrien at tage
fat på i planperioden. Gennem en flerstrenget indsats skal der arbejdes med at forebygge og reducere
brugen af tvang, og ikke mindst skal der sættes massivt ind i forhold til den ulighed i sundhed, som
psykiatriske patienter oplever. Høj overdødelighed og udtalt oversygelighed er to kurver, der ønskes knækket
i de kommende år!

Psykiatrien i Region Nordjylland angiver i planen parathed til at arbejde målrettet for at sikre patienterne både
længere og bedre liv.

Overordnede temaer for Psykiatriens udvikling frem mod 2020
Med afsæt i de overordnede målsætninger om at udvikle sikre og effektive forløb med mennesket i centrum –
samt at tilbyde alle patienter specialiseret udredning og behandling er der fastlagt en række temaer, som de
kommende års udvikling i Psykiatrien særligt vil fokusere på:

·

Udvikling og tilpasning af kapacitet og struktur

·

Mere effektive og sammenhængende patientforløb

·

Reel inddragelse af patienter og pårørende

·

Længere og bedre liv til mennesker med psykisk sygdom

·

Mindre brug af tvang

·

En ny dagsorden for kvalitet og patientsikkerhed

·

Fokuseret kompetenceudvikling

·

En særlig opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse

·

Mere og bedre forskning

·

Nye veje til bedre styring

Sammenhæng med andre planer og Sundhedsaftalen
Der er en klar sammenhæng mellem Psykiatriplanen, Plan for sygehuse og speciallæger, Praksisplanen og
Sundhedsberedskabsplanen. Derudover er der en klar sammenhæng med elementerne i Sundhedsaftalen,
som kommunerne er en del af.

Sundhedsaftalen danner de aftalemæssige rammer for den tværsektorielle indsats for patientforløb, der går
på tværs af regioner og kommuner. Derfor er det naturligt, at der er sammenfald i kommunens opgaver i
disse to planer.
Administrationen har gennemgået ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og udarbejdet et notat, der
opsummerer forhold, der har betydning for Frederikshavn Kommune og dens borgere.
Notatet og Psykiatriplanen er vedlagt som bilag.

Høringsproces og tidsplan i Frederikshavn Kommune
Psykiatriplanen drøftes i marts måned i Sundhedsudvalget og Socialudvalget med henblik på efterfølgende
høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
Administrationen udarbejder derefter udkast til høringssvar. Dette behandles i april måned i Socialudvalget
og Sundhedsudvalget med henblik på, at Sundhedsudvalget anbefaler endeligt høringssvar overfor Byrådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget
1. drøfter Psykiatriplanen og giver input til høringssvar
2. sender planen til høring i Ældreråd og Handicapråd

Beslutning i Socialudvalget den 04.03.2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. Planen sendes til høring i
ældreråd og handicapråd.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 10.03.2015
Administrationen udarbejder høringsvar, hvor de faldne bemærkninger indarbejdes. Planen sendes til høring i
ældreråd og handicapråd.

Bilag: 8.7. Udkast til høringssvar til Plan for sygehuse og speciallægepraksis
samt Psykiatriplanen
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 58134/15

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Region Nordjylland
Att. Regionsrådet
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk CVRnr. 29189498

29. marts 2015

Høringsvar til ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” samt
”Psykiatriplanen”
Sagsnummer:

Frederikshavn Kommunes Byråd har på møde den 29. april 2015 behandlet det
fremsendte høringsudkast til ”Plan for Sygehuse og Speciallægepraksis” og
”Psykiatriplanen”.

14/24217
Dok. 45525-15
Sagsbehandler:

Overordnet anser Byrådet ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis” og
”Psykiatriplanen” for at være spændende med mange gode initiativer og
fokuspunkter for praksis og udvikling fremadrettet. De forventes at imødekomme
mange af de udfordringer, der vil komme de næste år til stor gavn for borgerne,
personalet og samarbejdspartnerne.
Byrådet har følgende bemærkninger til planerne:
Økonomi
Kommunerne er ligesom regionerne stillet overfor økonomiske udfordringer, der
påkalder sig opmærksomhed i forhold til varetagelsen af sundhedsydelser, som
kommunerne lovgivningsmæssigt og Sundhedsaftalemæssigt er forpligtiget til.
Frederikshavn Kommune har derfor fokus på de steder, hvor de to planer beskriver
forventninger til kommunerne, som kan generere yderligere aktiviteter og deraf
følgende omkostninger. Dette er særligt tilfældet på de områder, hvor kravet om
forløbskoordinering gør sig gældende, men kan også gælde omlægningen fra
stationær til ambulant behandling.
Det er uklart, hvilken betydning omlægningen fra stationær til ambulant behandling
har på afledte opgaver i kommunen samt på kommunens
medfinansieringsomkostninger.
På de områder, hvor der ønskes opgaveflytninger fra region til kommune, er det
nødvendigt, at det sker planlagt, og der samtidig sker en flytning af den økonomi,
der svarer til de resurser, kommunen fremadrettet skal anvende til løsning af
opgaven.
Bemærkninger til ”Plan for sygehuse og speciallægepraksis”
Valg af scenarie for Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn
Frederikshavn Kommune peger på scenarie 3, hvor afdelingen i Frederikshavn
bibeholdes som et 7 døgns hospital.
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I planen beskrives det, at sygehuset i Frederikshavn skal varetage kirurgiske
operationer. Det ses også med tilfredshed, at der placeres
neurorehabiliteringspladser i Frederikshavn.
For at imødegå unødvendige flytninger for disse borgere i weekends, vil det være
nødvendigt med et 7 døgns hospital i Frederikshavn. Dermed anvendes en god
bygningsmasse også effektivt på alle ugens dage.
Frederikshavn Kommune betragter Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn som et
stort aktiv. Det er en stor arbejdsplads, som også har potentiale for
”uddannelsesinstitution”. Det er derfor vigtigt for Frederikshavn Kommune, at
fastholde aktivitet på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn alle ugens 7 dage.
Medfinansieringsomkostninger
I materialet beskrives det, at ca. 240 nyopererede ryg- og hoftepatienter årligt
overflyttes fra Aalborg Universitetshospital til Frederikshavn med henblik på
rehabilitering.
Frederikshavn Kommune gør opmærksom på, at det vil medføre kommunal
medfinansiering for to indlæggelser, når der er overflytning mellem 2 sygehuse.
Dette skyldes takstmodellens opbygning.
For at kommuner og regioner fælles vil kunne løse de fremtidige udfordringer på
sundhedsområdet til bedste for borgeren, er der behov for, at der på landsplan
tænkes i nye finansieringsmodeller

Akutte patientforløb
Akutte hjertepatienter modtages kun på Aalborg Universitetshospital, hvor
hjertespecialerne er samlet. Samling af specialet er fornuftig. Det medfører dog
lang transport for borgere i den nordlige del af regionen. For at give borgere i dette
område tryghed, er det nødvendigt, at der er tilstrækkelig akutbilskapacitet i
området.

Bemærkninger til ”Psykiatriplanen”
Samlingen af ambulatorier i Klinik Nord
I Psykiatriplanen beskrives det, at ”de nuværende fire almene ambulatorier samles
i to større ambulatorier i henholdsvis Thisted og Vendsyssel, mens de
specialiserede ambulatorier i Brønderslev ikke berøres. I Vendsyssel er der i dag
almene ambulatorier i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring, og forslaget
indebærer, at de samles ét sted. Det vurderes, at placering i Hjørring vil være mere
hensigtsmæssig, da Hjørring er et knudepunkt for meget af den offentlige
transport, som mange patienter vil skulle benytte sig af”.
Frederikshavn Kommune mener ikke, at denne samling af ambulatorier er i
overensstemmelse med Sundhedsaftalens politiske pejlemærke om, at ”Den
sociale ulighed i sundhed skal reduceres”.
Borgere med sindslidelse er ofte svage borgere, der har svært ved at transportere
sig selv til et ambulatorium i Hjørring. I værste fald fravælger borgeren behandling
med udsigt til forværring af sygdommen.
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Børne- og ungdomspsykiatri
I Psykiatriplanen bliver der peget på et ønske om at styrke det specialiserede
psykoterapeutiske behandlingstilbud i Klinik Børn og Unge – herunder, at der vil
være brug for at styrke den ikke-medicinske behandling, bl.a. via øget brug af
psykoterapi. Det fordrer en udvidelse af et specialiseret psykoterapeutisk tilbud i
børne- og ungdomspsykiatrien.
Ligeledes bliver der peget på et øget fokus på liaisonsomatik med henblik på at
sikre tidlig opsporing af somatiske sygdomme hos psykisk syge børn og unge.
Der peges også på at sikre at forældre (pårørende) kan medindlægges i børne- og
ungdomspsykiatrien.
Det er forslag, som Frederikshavn Kommune kun kan bakke op om som værdifulde
for børn og unge.
Som et punkt, der umiddelbart vurderes at have en positiv betydning for børn og
unge i Frederikshavn Kommune, fremgår det, at der i takt med at børne- og
ungdomspsykiatrien styrker den specialiserede indsats for patienter med de
sværeste psykiske sygdomme, understreges nødvendigheden af, at primær sektor
tilsvarende varetager udredning og behandling af patienter med lettere psykiske
sygdomme.
I samarbejdet med almen praksis og kommunerne vil børne- og
ungdomspsykiatrien derfor understøtte kompetenceudvikling, så personalet i
primær sektor får den viden, der skal til.
Formålet er på udvalgte områder at styrke kommunernes muligheder for at
varetage tidlig opsporing og forebyggelse - samt at styrke tilbuddet om behandling
og farmakologisk opfølgning hos egen læge.
Det lyder umiddelbart som fokus på nærhed og tidlig opsporing, men fra et
kommunalt perspektiv er det vigtigt at være opmærksom på, om dette betyder en
opgaveglidning, uden at der følger ressourcer med. Det er vigtigt, at være
opmærksom på, om kvaliteten kan opretholdes, da rekrutteringsproblematikker i
psykiatrien ikke kan løses ved at lægge opgaven ud i primær sektor uden at sikre
den nødvendige specialviden.
Opsummering
De væsentligste opmærksomhedspunkter i Frederikshavn Kommunes høringssvar
er:
 Fokus på at sygehusplanerne ikke genererer øgede kommunale opgaver
og omkostninger i kommunerne, som de ikke er kompenseret for.
 Der peges på scenarie 3 (et 7 døgns hospital i Frederikshavn).
 Samling af specialer kræver tilstrækkelig akutbilskapacitet i den nordlige
del af regionen, så borgerne kan føle sig trygge.
 Samling af de fire psykiatriske ambulatorier i to giver svage borgere
længere transportvej. Dette er ikke i overensstemmelse med
Sundhedsaftalens politiske pejlemærke der angiver, at ”Den sociale
ulighed i sundhed skal reduceres”.
 Opmærksomhed på om styrkelsen af det specialiserede psykoterapeutiske
behandlingstilbud i Klinik Børn og Unge kræver en udvidelse af et tilbud i
børne- og ungepsykiatrien.
 Styrkelsen af behandling af børn- og unge med de sværeste psykiske
sygdomme kræver, at primær sektor tilsvarende har resurser og
kompetence til at varetage udredning og behandling af patienter med
lettere psykiske sygdomme.
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Sluttelig er der behov for, at der på landsplan tænkes i nye finansieringsmodeller,
der i langt højere grad understøtter, at borgeren kan modtage sundhedsydelser,
der hvor det er mest hensigtsmæssigt.

Med venlig hilsen
Anders Broholm
Formand for Sundhedsudvalget
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Bilag: 9.1. - Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 08. april 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 40012/15

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Rapport

Frederikshavn Kommune
Etablering af Ungeenhed

12. maj 2013
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INDLEDNING

Hermed foreligger BDO Consultings rapport, der beskriver den fremtidige Ungeenhed i Frederikshavn Kommune.
Rapporten er udarbejdet på baggrund af projektforløbets 3 faser 1. Rapporten er godkendt af
projektets styregruppe på møde den 23. april 2013. Tidsplanen for det videre forløb er følgende:
•
•
•

1.1

Politisk beslutningsproces:
24. april - 14. maj 2013
Ansættelsesprocedure:
17. maj – 14. juni 2013
Implementering af Ungeenheden: 15. juni 2013 -

LÆSEVEJLEDNING

Efter nærværende indledning, følger kapitel 2 som indeholder et resume, og i kapitel 3 gives
der en kort baggrundbeskrivelse for processen.
I kapitel 4 findes en oversigt over de opgaver, der skal løses i den fremtidige ungeenhed. Det
er denne oversigt, der danner grundlag for beregningen af antallet af medarbejdere/normering i Ungeenheden. Herefter følger kapitel 5, hvor der er opstillet en bemandingsoversigt med tilhørende beregningsforudsætninger for bemandingen.
Rapportens kapitel 6 handler om den vision, de værdier og den kultur, der skal være bærende
for Ungeenheden, herunder læringskultur og pædagogisk referenceramme. I kapitlet opstilles
der også forslag til, hvordan samarbejdet ved overgange mellem organisatoriske enheder kan
tilrettelægges, og hvordan den tværgående koordineret sagsbehandling implementeres.
Kapitel 7 omhandler Ungeenhedens organisering. Herunder beskrives visitationsenheden,
teamstrukturen og ledelsesstrukturen. Endelig omhandler kapitel 7 forhold som kompetencer
og uddannelse samt service og kvalitetsniveau.
I kapitel 8 beskrives den fremtidige styringsmodel for Ungeenheden med en gennemgang af,
hvordan effektbaseret styring kan implementeres.
I kapitel 9 præsenterer en række overvejelser og anbefalinger i forhold til tilrettelæggelsen
af Ungeenhedens indsats på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Dette fokus udspringer
af Ungeenhedens overordnede målsætninger, hvor netop beskæftigelse og uddannelse spiller
en helt afgørende rolle.
Kapitel 10 er et perspektiveringsafsnit.

1

Der resterer fortsat en beregning af Ungeenhedens samlede budget. Dette vil foreligge inden
effektueringen af Ungeenheden fra den 1. oktober 2013.
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RESUMÉ

I Frederikshavn Kommune er det målet at den kommende Ungeenhed skal medvirke til at nå
følgende politisk fastsatte effektmål:
•
•
•
•
•

At
At
At
At
At

øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse
øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse
styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet
reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst
undgå marginalisering af unge

Siden december 2012 er der pågået et udredningsarbejde der har haft til formål at beskrive
den kommende Ungeenhed. Udredningsarbejdet er forløbet i 2 spor: dels et spor, hvor de
opgaver, der fremover skal løses i regi af Ungeenheden er identificeret og beskrevet. Dels et
spor hvor medarbejdere på tværs af Frederikshavn Kommunes nuværende centre har været
involveret via afholdelsen af 5 temafokusgrupper med følgende temaer:
•
•
•
•
•

Øget uddannelse og øget beskæftigelse – hvordan?
Organisering af Ungeenheden – visitationsenhed og tværfaglige teams
Værdier, kultur og referencerammer i Ungeenheden
Effektbaseret styring af Ungeenheden
Ét serviceniveau og ens kvalitetsstandarder i Frederikshavn Kommune – hvordan?

Ungeenheden vil tage udgangspunkt i følgende vision:
Vision for ungeenheden
Frederikshavn Kommunes Ungeenhed er etableret med fokus på de unge både som gruppe og
som individer, og Ungeenheden tager afsæt i relevante politikker og målsætninger på ungeområdet.
Ungeenheden er en fysisk enhed, hvor kompetente medarbejdere med stor viden, erfaring og
engagement på ungeområdet er samlet. Her tilbyder vi den unge én indgang og mange udgange; medarbejderne guider og støtter den unge i forhold til at finde netop den professionelle
støtte eller rådgivning, han eller hun har brug for.
Ungeenheden støtter den enkelte i at realisere sine kompetencer og skabe et sikkert ståsted i
livet via uddannelse og varig beskæftigelse. Målet er, at den unge som menneske og borger
bliver en aktiv og positiv del af samfundet og er selvforsørgende.
Vi tror på, at alle ønsker at lykkes, at høre til, at bidrage positivt, at finde retning og mening
og at tage vare på sig selv og ansvar for sine forpligtigelser. Det gælder som menneske og som
borger – og det skal ungeenheden hjælpe vores unge med.
I samarbejde med den unge, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og andre gode samarbejdsparter vil vi støtte og udfordre den unge i at gennemføre uddannelse, komme i varig beskæftigelse eller på anden må få støtte til at klare sig selv bedst muligt.
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Enheden vil bestå af følgende bemanding fordelt efter hvormange der rekrutteres fra de eksisterende Centre:
”Center”

Årsværk 2

Sundhed og Ældre

0,00

Handicap og Psykiatri

14,94

Social- og Sundhedsmyndighed

2,30

Arbejdsmarked

11,77

Undervisning og tværgående ungeindsats

19,20

Ydelsesafdelingen

1,70

Familie

24,23

Ialt

74,14 3

Enheden vil blive organiseret med udgangspunkt i:
1. En overordnet ansvarlig leder af Ungeenheden med reference til Børn- og unge direktøren.
2. 2-3 mellemledere med ansvar for økonomi, personaleledelse, faglig udvikling mv
3. 4-5 administrative medarbejdere
4. En visitationsenhed, der sikrer én indgang for unge mellem 15-25 år
5. Et antal tværfaglige teams (Min. 3) med faglige koordinatorer
6. En udviklingsenhed

2

Oversigten indeholder et samlet billede af antal årsværk og antal overflyttede medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en fuldtidsstilling. For en specifikation henvises til oversigten i
kapitel 5.
3
Ekskl. administrative medarbejdere på estimeret 4-5 medarbejdere.
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BAGGRUND

Frederikshavn Kommune har besluttet at etablere en Ungeenhed, der som udgangspunkt skal
varetage alle kommunens indsatser til unge mellem 15 og 25 år. Indsatserne skal tilmed have
relevans i forhold til at nå de effektmål (se nedenfor), der er opstillet for Ungeenheden. Hensigten er at skabe én fælles indgang til det kommunale system for de unge og en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med udgangspunkt i hver enkelt unges behov og forudsætninger.
Ungeenheden bliver en fysisk enhed, hvor kompetente medarbejdere med stor viden, erfaring
og engagement på ungeområdet samles. I samarbejde med den unge, uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og andre gode samarbejdspartnere skal Ungeenheden medvirke til at nå
følgende politisk fastsatte effektmål:
•
•
•
•
•

At
At
At
At
At

øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse
øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse
styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet
reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst
undgå marginalisering af unge

Ungeenheden skal ”rive siloerne ned” mellem de forskellige fagligheder og arbejde med afsæt i den enkelte unge. Samtidig skaber den en synlig fysisk ramme om Frederikshavn Kommunes ungeindsats og samler kommunens ressourcer, kompetencer, viden og erfaringer. Ungeenheden skal være en enkel, robust, sammenhængende og handlingsstærk enhed.
Ungeenheden skal være beskrevet således, at enheden kan iværksættes med implementeringsopstart umiddelbart efter den politiske behandling og de efterfølgende ansættelsesprocedurer som forventes afsluttet den 14. juni 2013. Ungeenheden skal være i fuld drift fra 1.
oktober 2013 med et selvstændigt budget. Processen har været tilrettelagt i 3 faser:
Fase 1: Fastlæggelse af principper og præmisser for Ungeenheden
Fase 2: Afdækning af opgaver for Ungeenheden
Fase 3: Fastlæggelse af organisering og målsætninger for Ungeenheden
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Figur: Oversigt over projektets faser

Figuren illustrerer procesforløbet. Fase 1 er gennemført i januar 2013 med interviews med
centerchefer og centrale medarbejdere i Frederikshavn Kommunes eksisterende centre. Her
er kommunens opgaver og indsatser over for ungemålgruppen 15-25 år afdækket, og af notatet ”Principper for Ungeenheden” 4 fremgår de overordnede principper for Ungeenhedens
indretning og arbejde, der er vedtaget af projektets styregruppe den 24. januar 2013.
Nærværende rapport markerer afslutningen på processens 3 faser og er dermed det endelige
forslag til en samlet plan for organisering af Ungeenheden.
Parallelt med procesforløbet er der pågået et arbejde vedrørende fastlæggelse af Ungeenhedens økonomi (budget), under ledelse af Center for Økonomi. Den konkrete implementering
af Frederikshavn Kommunes nye organisering i form af en Ungeenhed gennemføres med opstart den 14. juni 2013.

4

Notatet er udarbejdet af Styregruppen for Ungeenheden og markerede afslutning på processens fase 1.
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OPGAVER I UNGEENHEDEN

BDO har på baggrund af aktiviteterne i fase 2 og 3, opstillet en samlet oversigt over, hvilke
opgaver, der bør løses i regi af Ungeenheden 5.
Det skal understreges at opgaveoversigten alene beskriver opgaver der bør løses i regi af Ungeenheden på nuværende tidspunkt, idet vurderingen er baseret på de ressourcer/opgaver
der er tilstede i Kommunen pt. Udgangspunktet er derfor at det er en udgiftsneutral reorganisering der foretages. Ungeenheden kan med ressourceoverførslen fremadrettet skabe råderum til at omlægge og udføre opgaverne på nye måder og det er derfor væsentligt at tænke
Ungeenheden som en dynamisk og udviklende enhed i frederikshavn Kommune. I denne rapports perspektiveringskapitel beskrives en række tiltag der kan overvejes i forbindelse med
udbygningen af Ungeenheden.
BDO har anvendt en metodetilgang, hvor alle opgaver i de enkelte centre er oplistet og fordelt på tre niveauer:
1. niveau beskriver de opgaver for hvert center, der helt åbenlyst ikke giver mening at
placere i Ungeenheden. Baggrunden herfor kan være flere, men handler primært om
en vurdering af om opgaverne dækker målgruppen af 15-25 årige
2. niveau omhandler opgaver i de enkelte centre, der under visse forudsætninger helt
eller delvisk kan placeres i Ungeenheden
3. niveau beskriver de opgaver, der helt åbenlyst løses med fokus på unge i målgruppen
På styregruppemøder og i de gennemførte interviews har opgaverne været genstand for drøftelser, og disse drøftelser er herefter mundet ud i nedenstående oversigt, som er BDO´s forslag til opgaver som placeres i Ungeenheden fordelt efter de centre hvor opgaverne løses pt.
Oversigten danner herefter som tidligere omtalt baggrund for en anbefaling om, hvor mange
medarbejdere/årsværk, der foreslås placeret i Ungeenheden.
Tabel: oversigt over opgaver fra de respektive centre der foreslås placeret i ungeenheden.
Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitation til VUC (Voksen Undervisnings Center)
Visitation til produktionsskolen
Det lønnede/professionelle mentorkorps – (i dag i ungdomsskoleregi)
Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU
STU – visitation og administration
SSP samarbejdet
Visitation til tosprogsindsats og AOF sprogundervisning
Skoletilbuddet Jyllandsgade 12

5

Interviewrunderne er tilrettelagt som en proces, der først har afklaret Frederikshavn Kommunes tilbudsvifte og indsatsmuligheder over for kommunens unge i den nævnte målgruppe.
Denne opgaveoversigt er siden hen kvalificeret via indhentning af oplysning om opgavernes og
opgaveløsningens omfang og administrative tyngde. Sidstnævnte del af kvalificeringen er sket
i samarbejde med Frederikshavn Kommunes Center for Økonomi.
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Center for Arbejdsmarked
• Kontanthjælp 18-25
• Forsikrede ledige 18-25 uden uddannelse
• Rehabiliteringsteams 18-25
Rehabilitering, samt afklaring til fleksjob og førtidspension
• Ledighedsydelse 18-25
• Projekter for unge i alderen 18-25 ( i dag i Projektafdelingen)
• Samarbejde med/bestilling af forløb hos AOF (danskundervisning)
• Samarbejde med/bestilling af forløb hos diverse eksterne uddannelsesudbydere
• Samarbejde omkring virksomhedscentre med Jobcentret
• Virksomhedskonsulenter til indsatsen for Ungeenhedens målgrupper
• Mentorkorps til indsatsen for Ungeenhedens målgrupper
Center for Sundhed og Ældre
•

I forhold til sundhedsområdet foreslås i stedet for opgaveoverførsel, en samarbejdsmodel, hvor der iværksættes et forpligtigende og målrettet samarbejde mellem Center for
Sundhed og Ældre, og Ungeenheden. Dette med henblik på at iværksætte særlige og
målrettede aktiviteter af sundhedsfremmende og forebyggende karakter overfor unge i
aldersgruppen 15-25 år. Se afsnit 4.2 for en uddybning.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Nedenstående baserer sig på målgruppebeskrivelsen jf. afsnit 4.1.
• § 85 – i eget hjem – myndighed / budget 6
• Bofælleskaber –myndighed (-ikke budget da bofælleskaberne er rammestyret)
• § 103 + § 104 myndighed / budget til eksterne tilbud
• § 97 ledsagerordningen
• § 99 – SKP.
• § 101 – myndighedsbevillingen af misbrugsbehandling
• Spotter-opgave ifm. omsorgstandplejen
• § 100 – myndighed / budget
• STU – bodelsbevilling / budget
• Kropsbårne hjælpemidler
Center for Handicap og Psykiatri 7

6

Idet Center for Social og Sundhedsmyndighed er en myndighedsafdeling med et ikke ubetydeligt driftsbudget der anvendes på forskellige foranstaltninger, der primært udføres af center for Handicap og Psykiatri er budgettet flere steder angivet som medfølgende. Det samlede
driftsbudget der overføres fra Center for Social og Sundhedsmyndighed er beregnet til Brutto:
kr. 24.913.420 /år. Bruttoudgiften skal efterfølgende korrigeres for indtægtskrav vedr. statsrefusion for dyre enkeltsager og § 100 sager (50%). Dertil kommer en ikke-effektueret reduktion pr. 30. april 2013. Endvidere overføres et budget til ledsagerordning, dels kr. 4.300/år til
løn og driftsmidler på kr. 55.000/år
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•
•
•
•

§85
§85
§85
§85

Misbrug
Psykiatri
handicap Hjemmevejledning
handicap Birketoften

Center for Familie
• Myndighedsopgaven efter servicelovens kap. 11 – særlig støtte til udsatte unge og unge
med handicap (servicelovens §§ 50, 52, 58, 140, 76, 41, 42, 152 - 154) i alderen fra 15 – 23
men med få undtagelser (se afsnit 4.1) Også opgaver vedrørende unge fra specialteamet
og visitationen indgår i Ungeenheden
• Kontaktpersonordningen forankres i Ungeenheden men skal fortsat kunne løse opgaver for
CFA. (Støttepersonsordningen forbliver i CFA)
• Bo-hjemmestøtte forankres i Ungeenheden (idet der i dag er 30 pladser heraf er de 28
belagt med unge på 15 og herover). Bo-hjemmestøtteordningen skal fortsat kunne benyttes af CFA
• Praktiktilbud på Tranåsskolen
• Sundhedsplejen forbliver i CFA men indgår med sundhedsfaglig vejledning i Ungeenheden
Sorggrupperne i Sundhedsplejen forbliver i CFA men kan benyttes af Ungeenheden. Se også afsnit 4.2
Borgerservice – Ydelsesafdelingen
• Administration af udbetalinger til de unge i aldersgruppen 15-25. Med flytningen af denne
opgave og de medfølgende medarbejdere sikres muligheden for at høste fordele af de
samarbejdsflader og synergier der kommer ved at knytte funtionen sammen med de øvrige funktioner og fagligheder i Ungeenheden

4.1

BEMÆRKNINGER TIL OPGAVEOVERSIGTEN

I tilknytning til ovenstående oversigt skal følgende bemærkes:
Center for Arbejdsmarked
Ud over de virksomhedskonsulenter, som overføres til ungeenheden med borgervendte opgaver, skal der etableres en samarbejdsmodel med ”Virksomhedsservice” en del af Center for
Arbejdsmarked. Virksomhedsservice beskæftiger sig med virksomhedsopsøgende arbejde på
det strategiske niveau med henblik på overvågning og afdækning af virksomhedernes behov
for arbejdskraft, kompetencer m.v.

7

Driftsbudgettet til §85 misbrug, §85 psykiatri, §85 Hjemmevejledning og §85 Birketoften er
indeholdt i Bruttodriftsbudgettet som overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed.
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Center for Social og Sundhedsmyndighed
Målgruppeopdelingen mellem Ungeenheden og Center for social og Sundhedsmyndighed foretages efter nedenstående opdeling:
Forbliver i Socialenheden:
Alle sager for borgere +25 år
For 18 – 25 årige - tilbud i kategori svarende til Koktvedstien, Koktvedparken, Mariested, Senhjerneskadecenteret. Endvidere eksternt købte botilbud svarende til de ovenfor nævnte tilbud.
Flytter til Ungeenheden:
Alle sager for 18 – 25 årige
§85 ”eget hjem”, Bofællesskaber i Frederikshavn Kommune, alle eksternt købte tilbud (bortset fra de ovenfor anførte kategorier med specialiseringsgrad svarende til ”Koktvedstien +”)
Center for Handicap og psykiatri
Udover de nævnte opgaver, udarbejdes der en samarbejdsmodel med ”det mobile ungeteam”. Frederikshavn Kommunes andel af det mobile ungeteam i regi af Behandlings Center
Nordenfjords, udgør en normering på 0,8 stilling. §85 Birketoften overflyttes 100% til Ungeenheden idet der sigtes efter alene at gøre Birketoften til et tilbud til unge op til 25 år.
Center for Familie
Undtagelserne vedrørende myndighedsopgaver efter servicelovens kap. 11 er:
• En mindre gruppe af unge med svære handicap bør forblive i CFA’s handicapafsnit
• En lille gruppe af udsatte unge som har søskende og hvor der er en massiv familieproblematik som kræver samlet indsats for søskende
• Unge der bliver gravide og i den forbindelse har behov for familierettet indsats

4.2

SUNDHEDSOMRÅDET 8

Med etableringen af Ungeenheden bliver der naturligt behov for at udvikle nye og spændende
samarbejder omkring en sundhedsindsats for netop de unge. Center for Sundhed og Ældre har
oplevet, at det er svært at få fat i de unge, ”før skaderne sker”. Dette trods et fokus på de
unges ryge-, alkohol- og kostvaner mv. Center for Sundhed og Ældre har således et stort ønske om at det nære samarbejde med Ungeenheden vil betyde, at sundhedscenterets tilbud vil
blive bredt ud til ungegruppen.
Ungeenheden skal have fokus på disse ting. Ungeenhedens videnscenter bliver ansvarlig for at
indhente viden om kommunens sundhedsprofil fra Sundhedscentret og i samarbejde hermed
vurdere, hvilke ungeindsatser der kan tilrettelægges i Frederikshavn Kommune.
Sundhedscentrets rygestopevents vil fremover tilrettelægges i samarbejde med Ungeenheden,
der via UU har lokalt kendskab til uddannelsesstederne og de elever, der går der. Ungeenheden vil i både sin visitationsenhed og de tværfaglige teams holde et særligt fokus på, om den
unge ønsker hjælp til et rygestop. Derfor vil der naturligt være være et tæt samarbejde mellem Sundhedscentret og Ungeenheden omkring, hvordan Ungeenheden kan henvise de unge til
8

Se også kapitel 10: perspektivering hvor Sundhed foreslås indtænkt som en del af en parallelindsats på tværs af centre med henblik på at samtænke Sundhed, Psykiatri og Misbrug i
forhold til tidlig indsats og forebyggende initiativer.
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rygestopkurser og –samtaler i Sundhedscentret. Ungeenheden vil løbende få opdateret trykt
og digitalt materiale, der kan udleveres til den unge.
Mange unge har svært ved at håndtere gode kost- og alkoholvaner. På tilsvarende vis vil en
henvisningsaftale mellem Ungeenheden og Sundhedscentrene kunne sikre den vigtige information om sundhedscenterets mange tilbud. Ungeenheden kan således hjælpe de unge til at
nyde godt af Sundhedscentrene i Frederikshavn Kommunes tilbud om vejledning og kurser om
kost, alkohol, motion, stress mv.
Sundhedsplejen i Center for Familie har ligesom Center for Sundhed og Ældre stort fokus på
unge og deres kost og motionsvaner. Sundhedsplejen har ønske om at deltage i det tværfaglige samarbejde med henblik på at sikre et sundhedsfagligt fokus på de unge. Sundhedsplejen
er desuden en af hovedaktørerne for de unge, der selv bliver forældre, og dette bliver Sundhedsplejen ved med at være, selv om dens organisatoriske tilknytning ligger i Center for Familie.
Der skal fremover ske en samordning af Ungeenhedens sundhedsområde, således at det aftales, hvilket fokus henholdsvis Center for Sundhed og Ældre skal have, og hvilket fokus Sundhedsplejen skal have samt hvordan begge parter inddrages i arbejdet med de unge. Disse
aftaler bør være klare og skriftlige.

www.bdo.dk
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5

BEMANDING

Nærværende Kapitel omhandler bemandingen af Frederikshavn Kommunes kommende Ungeenhed. Bemnadingen er opdelt i hhv.: Antal Årsværk (fagligt personale), antal medarbejdere
(fagligt) og Administrative medarbejdere, fordelt på administration og ledelse.
Bemandingsoversigen er beregnet på baggrund af kapitel 4´s oversigt over opgaver der fremadrettet skal løses i Ungeenheden.
Tabel: Samlet oversigt over bemanding i Ungeenheden:
”Center”

Årsværk 9
(Fagligt personale)

Medarbejdere 10
(faglige)

Administrative medarbejdere 11

Sundhed og Ældre

0,00

0,00

Handicap og Psykiatri

14,94

Er inkluderet i taksterne
der overflyttes som
driftsmidler fra Social og
sundhedsmyndighed 12

Social og Sundhedsmyndighed

2,30

Administration:
Ledelse: 0,30

Arbejdsmarked

8,77

Projektafdelingen: 3

Undervisning og tværgående ungeindsats

1,20

UU-vejledere: 11
SSP medarbejdere: 4
Jyllandsgade: 3

Ydelsesafdelingen

1,70

Familie

10,23

Kontaktpersonordning
+ bo-hjemmestøtte:
14

Ialt

39,14

35

Administration: 0,50

0,00

4-5 13

9

Det samlede antal årsværk er beregnet på baggrund af den konkrete opgørelse af tidsanvendelsen på de opgaver der flyttes
10
Medarbejdere er betegnelsen for det antal medarbejdere der i dag udfører en bestemt
opgave der flyttes uden omregning til årsværk. Disse medarbejdere kan således både være på
fuld tid eller nedsat tid.
11
Det administrative personale er opdelt i hhv. administration og ledelse.
12
Den administrative del skal udskildes fra den samlede driftsbevilling.
13
Den samlede administrative normering skønnes til at være 4-5 medarbejdere. Der henvises
til særskilt notat vedr. dette.

www.bdo.dk
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Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats
Opgave

Volumen

Bemærkninger/forklaringer

Visitation til VUC
Visitation til produktionsskolen
STU – visitation og administration

1,2 årsværk

Administration af VUC, produktionsskole, EGU, STU – 1 årsværk. Hertil kommer 0,2 årsværk til dagsordener mv. til
STU-visitationer, arkivering,
holde styr på SEL og klagemulighed mv.

Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU

11 medarbejdere

Hele UU inkl. budget overgår til
Ungeenheden

SSP

4 medarbejdere

Hele SSP inkl. budget overgår til
Ungeenheden

Visitation til tosprogsindsats og
AOF sprogundervisning
Skolekonsulenter

Ungeenheden har behov for at
kunne kommunikere med 10.
klassecentret og stille krav hertil, særligt ifm. de lidt tungere
elever. Ungeenheden skal have
muskelkraft til at indgå i denne
dialog.
I dag har to konsulenter i CUTU
knyttet til folkeskolen her inkl.
10. klassecentret.

Sekretariat

Estimeret ca. 0,5 årsværk

Ungeenheden har behov for et
sekretariat til dagsordensudarbejdelse, indstillinger mv.

Jyllandsgade

3 medarbejdere

Skoletilbuddet – Jyllandsgade
overgår til Ungeenheden.

I alt: 18 medarbejdere + 1,7
årsværk

www.bdo.dk
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Center for Arbejdsmarked
Opgave

Volumen

Kontanthjælp 18-25

Match 1: 94
sager pt. 114
sager ultimo
januar

Match 2 og 3:
225 sager pt.

1,5 årsværk
med
sagsnorm på
55-65 sager +
deltagelse i
visitation

Sagsbehandlerne på match 1 har i
dag udover sagsbehandling på skift
vagter i visitationen. Dette vil også
indgå i opgaveporteføljen i Ungeenheden

3,2 årsværk
med
sagsnorm på
65-72 sager

Forsikrede ledige 18-25 uden
uddannelse

12 personer
pt. Vurderes
retvisende for
gennemsnitligt
sagsantal

0,05 årsværk

Sagsnorm: ca 200 sager

Ledighedsydelse 18-25

13 sager pt.

0,15 årsværk

Sager uden ydelse

63 sager ultimo januar
2013. 5 af
disse er match
1.

0,05 årsværk

Af de 63 sager er 39 sagerhvor hovedsagelig integrationssager. Af de
retserende 24 sager er en stor del
sager hvor der er givet råd og vejledning til førtidspensionister. Reelt
drejer det sig om 5-10 sager for
målgruppen

Førtidspensionister 18-25 år

Ca. 100 under
25 år

0,02 årsværk

I alt 4000 borgere er på førtidspension. Der anvendes 0,5 årsværk på
sagsbehandlingen.

Samarbejde med/bestilling af
forløb hos AOF (danskundervisning)

Varetages af jobkonsulenter som et
led i det sagsforberedende arbejde.
Er derfor indeholdt i normeringsberegning andet steds

Samarbejde med/bestilling af
forløb hos diverse eksterne
uddannelsesudbydere

Varetages af jobkonsulenter som et
led i det sagsforberedende arbejde.
Er derfor indeholdt i normeringsberegning andet steds

Rehabiliteringsteams 18-25
Rehabilitering, samt afklaring
til fleksjob og førtidspension

www.bdo.dk

Ca. 100 førtidspensionister
under 25
0,5 årsværk

Der er i princippet kun ydelsesarbejdet knyttet til disse, med mindre de
ønsker skånejob, eller kommunen
gør en aktivt opsøgende indsats over
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for disse. Ca. 0,5 årsværk – afhængig
af serviceniveau 14

Mentorkorps til indsatsen for
Ungeenhedens målgrupper.
Fra sommer 2013: Ungekoordinator.

1,0 årsværk

0,5 årsværk på LBR-midler har været
afsat til at administrere frivilligt
mentorkorps i ungdomsskoleregi.
Bevillingen udløber dog til sommer
og erstattes af en ”ungekoordinator”
med en fremadrettet normering på
1,0.
Udgifterne til mentorordning er CPRnummer-tilknyttede. Der bevilges et
antal timer til den konkrete unge pr.
uge.

Projekter for unge i alderen
18-25 fra Projektafdelingen

Pt. 50 medarbejdere i PA inkl.
3 medarbejdere overflyttes

De unge får enten uddannelsespålæg
eller virksomhedsaktiveres. Hvis
dette ikke lykkes, bliver de unge sat
på indsatsforløb i Projektafdelingen.
sagsopgørelser (totalt) på hhv. forsikrede ledige, kontanthjælp match
1,2 og 3 samt ledighedsydelse (3939
sager) overfor sager i målgruppen
15-25 år (344 sager). Dette svarer til
6% af den samlede sagsmængde og 3
medarbejdere ud af 50 ansatte i PA

Virksomhedskonsulenter

1,5 årsværk

Der er 17,75 årsværk tilknyttet målgrupperne A-dagpenge, kontanthjælp samt ledighedsydelse/fleksjob, hvoraf en del flyttes
med i ungeenheden.
Opgjort pr. primo marts er fordelingen på disse målgrupper, at der er
3939 personer i alt på disse ydelser,
hvoraf 344 flyttes med over i Ungeenheden. Dette svarer til ca. 8,7 %
af den samlede målgruppe på disse
ydelser. Derfor bør 8,7 % af de samlede virksomhedskonsulentressourcer flyttes med over i Ungeenheden
svarende til 1,5 årsværk.

Virksomhedskonsulenter

Ungeenheden kan trække på
disse ressourcer via samarbejdsaftale

7 virksomhedskonsulenter i selvstændig afdeling under kommunaldirektøren uden borgersager. Ungeen-

14

I forbindelse med opgørelsen af administrativt personale og herunder faglig ledelse skal det
undersøges hvorvidt de faglige ledere faktisk er dem, der anvender tid på dette arbejde, således at det undgås at der overflyttes dobbeltnormering til dette arbejde til Ungeenheden.

www.bdo.dk

17

heden skal have adgang til disse. Det
er desuden vigtigt at koordinere
Ungeenhedens egne virksomhedskonsulenters arbejde med disse.
Faglige koordinatorer

0,3 årsværk

Jobcentret har oplyst, at der er
3,25 faglige koordinatorressourcer afsat kontanthjælp, Adagpenge, ledighedsydelse,
fleksjob og virksomhedskonsulentfunktionen, hvilket svarer til
de områder, hvor de 15-25 årige
flyttes med over i ungeenheden.
Disse bør fordeles med samme
fordelingsnøgle som under virksomhedskonsulenter dvs. 8,7 %
af den samlede ressource flyttes
med over i Ungeenheden.
Svarende til 0,3 årsværk.

Administrative støttefunktioner

Afventer endelig afklaring (se
særskilt notat vedrørende den
administrative normerings)

Jobcentret har i dag et antal administrative støttefunktioner, heraf 1,
der administrerer kommunale løntilskudspladser.
1 laver befordring og seniorjobs
samt jobrotation.
5 jobbutiksmedarbejdere, hvoraf er
2 fleksjobbere og 1 er seniorjobber.
2 er jobkonsulenter og laver f.eks.
digitalisering mv.
Det er BDO’s vurdering, at der er
tale om funktioner, som ikke bør
deles pga. kompleksitet og geografien i Jobbutikkerne.
Center for Arbejdsmarked har 4
medarbejdere, der håndterer regninger mv. 1 sorterer post. 1 sidder
med IT.

I alt: 8,77 årsværk + 3 medarbejdere fra projektafdeling

www.bdo.dk
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Center for Handicap og Psykiatri 15

• §85 Misbrug

0,13 årsværk

Der er i alt 20 borgere i Kommunen
der modtager §85 på misbrugsområdet pt., hvoraf 1 er i målgruppen for
ungeenheden – svarende til 5% eller
0,13 årsværk af den nuværende
medarbejderstab.

• §85 Psykiatri

3,82 årsværk

Der er i alt 246 borgere i Kommunen
der modtager §85 på psykiatriområdet pt., hvoraf 25 er i målgruppen
for ungeenheden – svarende til 10,2%
eller 3,82 årsværk af den nuværende
medarbejderstab.

• §85 handicap Hjemmevejledning

3,59 årsværk

Der er i alt 145 borgere der pt. modtager §85 i form af hjemmevejledning, hvoraf 33 er i målgruppen for
Ungeenheden – svarende til 22,8%
eller 3,59 årsværk af den nuværende
medarbejderstab.

• §85 handicap Birketoften

7,40 årsværk

Der er i alt 13 borgere der pt. modtager §85 hjælp på Birketoften. 9
borgere er pt i målgruppen for Ungeenheden, men der sigtes efter at alle
borgere der modtager §85 hjælp på
Birketoften fremadrettet er i målgruppen. Derfor overføres den samlede normering på 7,40 årsværk.

I alt 14,94 årsværk

For bofællesskaberne gælder, at myndighedsopgaven for så vidt angår Ungegruppen, overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed til Ungeenheden. Udføreropgaven forbliver i
Center for Handicap og Psykiatri, der nu får to bestillermyndigheder – nemlig Ungeenheden og
Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Ydelsesafdelingen

Der er 325 igangværende sager ift. ungen mellem 15-25 år på kontanthjælp. Udbetalingerne
af ydelserne varetages af 1,7 årsværk i Ydelsesafdelingen, hvilke overføres til Ungeenheden

15

Da ydelserne på § 85 er takststyret overføres økonomien til dette område direkte fra Social
og Sundhedsmyndighed til Ungeenheden. Disse midler dækker alt, herunder drift, ledelse og
administration. Det konkrete antal medarbejdere, der er ansat skal nærmere afdækkes, da
det oplyste antal årsværk er et udtryk for den samlede opgave inkl. vikardækning m.v.

www.bdo.dk

19

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Til Ungeenheden overføres ALLE Socialenhedens borgere mellem 18 og 25 år – bortset fra
dem der har botilbud med en specialiseringsgrad svarende til Koktvedstien og herover. I Frederikshavn er det udover Koktvedstien, Koktvedparken, Mariested samt det nyopførte senhjerneskadecenter.
Heraf følger også at Ungeenheden desuden får ressourcer (medarbejdere såvel som driftsmidler) til betaling af eksternt købte tilbud – igen bortset fra købte tilbud med en specialiseringsgrad som ovenfor anført (”Koktvedstien +”):
Forbliver i Socialenheden:
Alle sager for borgere +25 år
For 18 – 25 årige - tilbud i kategori svarende til:
• Koktvedstien
• Koktvedparken
• Mariested
• Senhjerneskadecenteret
• Tilsvarende eksterne botilbud
Flytter
•
•
•
•

til Ungeenheden:
Alle sager for 18 – 25
§85 ”eget hjem”
Bofællesskaber i Frederikshavn Kommune
Alle eksternt købte tilbud (bortset fra de ovenfor anførte kategorier med specialiseringsgrad svarende til ”Koktvedstien +”)

Dertil kommer at ressourcer til målgruppens eksterne tilbud til §103/104 (dagtilbud) samt
ressourcer til §100, misbrugsområdet og ledsagerordninger overflyttes. Disse ressourcer er
indarbejdet i nedenstående.
Personaleoverførsler:
Socialenheden har i alt 1.377 sager indenfor misbrug, psykiatri, handicap og §100.
I Socialenheden er der 13 sagsbehandlere der varetager opgaverne.
Ud af 1.377 sager er der 225 sager i aldersgruppen 18 – 24 år indenfor §85 i eget hjem,
Bofællesskaber, eksternt købte tilbud (bortset fra tilbud svarende til Specialtilbud) §100
sager og misbrug. §100 sagerne har egen sagsbehandler. Der vil være sager med andre ydelser end §100 på samme borger hos andre sagsbehandlere (altså flere sager end personer i
alt).
225 sager svarer til 16,3% af den samlede sagsmængde.
16,3% af 13 sagsbehandlere svarer til 2,1 sagsbehandlerstilling.
Derudover råder Socialenheden over 2 faglige koordinatorer. Hvis der tilsvarende overføres
16,3% heraf, øges ovenstående personaleoverførsel med 0,3 og udgør herefter 2,4 sagsbehandlerstillinger
Administartion og sagsbehandling vedrørende Kropsbårne hjælpemidler overføres ligeledes,
svarende til 0,2 stilling.

www.bdo.dk
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Driftsmidler.
Driftsmidler fra Socialenheden udgør kr. 24.913.420. Disse driftsmidler overføres derudover
til Ungeenheden.
Fra Kontrakt- og Tilsynsenheden overføres driftsmidler og lønbudget til Ungeenheden svarende til kr. 4.300/år i lønbudget og kr. 55.000 i driftsmidler.

I alt: 2,6 sagsbehandlerstillinger og et driftsbudget på kr. 24.913.420
Center for Familie
Opgave

Volumen

Myndighedsopgaven efter servicelovens kap. 11 – særlig
støtte til udsatte unge og unge
med handicap (servicelovens §§
50, 52, 58, 140, 76, 41 og 42) i
alderen fra 15 – 23 år med få
undtagelser:

Baglandet – udsatteområdet §§ 50,
52, 58, 143 og 76

130 unge 1523 år svarende til 5,4
årsværk

I alt fra Center for Familie 183
unge.130 unge og 5,4 årsværk
flyttes til Ungeenheden, mens
53 unge og 9,2 forbliver i Center for Familie. Desuden flyttes
en budgetandel til ydelser på
1.409.962 kr. pr. måned
(16.919.544 kr. pr. år). Budgettet er ikke inkl. forbrug af egne
tilbud som f.eks. bo-hjemmestøtte, kontaktperson, mv.

Visitationen – råd
og vejledning,
underretninger §§
152, 153, 154

34 unge ud af
ca. 200 sager
svarende til
0,9 årsværk

34 unge svarende til 0,9 årsværk overgår til Ungeenheden.

Specialteamet:
efterskole/
anbringelser

0, 43 årsværk

8 anbringelser plus 15 efterskoleanbringelser svarer til 16
timer pr uge ~ 0,43 årsværk
flyttes til Ungeenheden.
15 efterskoleanbringelser svarer til ca. 52.500 kr. pr. måned
(pr. år 525.000).
230.804 kr. til anbringelse pr.
måned (pr. år 2.769.648)

Handicapområdet:

3,5 årsværk

146 unge flyttes med i Ungeenheden ud af 168 unge over 15
år. 7,5 årsværk forbliver i Center for Familie

•

•

•

En mindre gruppe af unge
med svære handicap bør
forblive i CFA’s handicapafsnit
En lille gruppe af udsatte
unge som har søskende og
hvor der er en massiv familieproblematik som kræver
samlet indsats for søskende
Unge der bliver gravide og i
den forbindelse har behov
for familierettet indsats
(tvangssager forbliver i
Center for Familie).

Kontaktpersonordning

www.bdo.dk

Kontaktpersonordningen og Bohjemmestøtte udgør i alt 14
medarbdjdere

Kontaktpersonordningen bør
organisatorisk forankres i Ungeenheden, men skal fortsat
kunne løse opgaver for CFA.
(Støttepersonsordningen forbliver i CFA)
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Bo-hjemmestøtte

Kontaktpersonordningen og Bohjemmestøtte udgør i alt 14
medarbdjdere

Bo-hjemmestøtte har 30 pladser. Heraf er de 28 belagt med
unge på 15 og herover. Det skal
sikres, at projektfinansieringen
ikke kan hindre eventuel overflytning. Bohjemmestøtteordningen skal
fortsat kunne benyttes af CFA

Praktiktilbud på Tranåsskolen
Sundhedsplejen forbliver i CFA
men indgår med sundhedsfaglig
vejledning i Ungeenheden.
Sorggrupperne i Sundhedsplejen
forbliver i CFA men kan benyttes af Ungeenheden
I alt: 10,23 årsværk + 14
medarbejdere i kontaktpersonordning og bohjemmestøtte

www.bdo.dk
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6

UNGEENHEDENS VÆRDIER OG
KULTUR

Dette afsnit beskriver Ungeenhedens værdier og kulturer bredt forstået og med vægt på en
fælles forståelse af Ungeenhedens opgaveløsning - med henblik på at nå de opstillede mål for
Ungeenheden.
Afsnittet beskriver, hvordan Ungeenheden vil se den unge i et bredt teoretisk perspektiv,
samt hvilke pædagogiske og metodiske tilgange der skal være fundamentet i Ungeenhedens
opgaveløsning. Afsnittet behandler meget konkret forslag til principper for kontakt til og
kommunikation med den unge.

6.1.1 UNGEENHEDENS VISION
Ungeenheden skal bygge kulturen, arbejdsformen og det konkrete møde med de unge op på
grundlag af følgende vision:
Vision for ungeenheden
Frederikshavn Kommunes Ungeenhed er etableret med fokus på de unge både som gruppe og
som individer, og Ungeenheden tager afsæt i relevante politikker og målsætninger på ungeområdet.
Ungeenheden er en fysisk enhed, hvor kompetente medarbejdere med stor viden, erfaring og
engagement på ungeområdet er samlet. Her tilbyder vi den unge én indgang og mange udgange; medarbejderne guider og støtter den unge i forhold til at finde netop den professionelle
støtte eller rådgivning, han eller hun har brug for.
Ungeenheden støtter den enkelte i at realisere sine kompetencer og skabe et sikkert ståsted i
livet via uddannelse og varig beskæftigelse. Målet er, at den unge som menneske og borger
bliver en aktiv og positiv del af samfundet og er selvforsørgende.
Vi tror på, at alle ønsker at lykkes, at høre til, at bidrage positivt, at finde retning og mening
og at tage vare på sig selv og ansvar for sine forpligtigelser. Det gælder som menneske og som
borger – og det skal ungeenheden hjælpe vores unge med.
I samarbejde med den unge, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og andre gode samarbejdsparter vil vi støtte og udfordre den unge i at gennemføre uddannelse, komme i varig beskæftigelse eller på anden må få støtte til at klare sig selv bedst muligt.

6.2

UNGEENHEDENS VÆRDIER OG KULTUR

Det er afgørende for at nå Ungeenhedens politisk fastsatte effektmål, at der i Ungeenheden
er fælles forståelse af sammenhængen af de fastsatte effektmål. Ungeenheden skal kunne
rumme og tage udgangspunkt i, at der er mange forskellige årsager til, hvorfor de unges tager
kontakt til enheden. Nogle unge henvender sig blot for at få en kort guidning omkring uddan-
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nelse eller SU, andre har forbigående økonomiske vanskeligheder, og endelig er der unge, som
har komplekse problemstillinger, og som skal have massiv støtte for at kunne strukturere en
dagligdag med det sigte at ruste den unge til en tilknytning til skole, uddannelse eller beskæftigelse.
I forhold til effektmålene er det således vigtigt at være bevidst om, at nogle indsatser umiddelbart bidrager direkte til at fremme, at flere unge får en kompetencegivende uddannelse,
mens andre indsatser bidrager til at forberede den unge til på et noget længere sigte at kunne begå sig på en arbejdsplads.
”Det er vigtigt at den unge ikke presses til noget (uddannelse og arbejde), denne ikke er
motiveret for at gennemføre. Vi bør tænke uddannelse mere bredt, hvor nogle unge først
skal lære at håndtere sig selv”
Det kræver at der i Ungeenheden en grundlæggende forståelse af enhedens opgaveløsning og
en fælles forståelse af dels, at de unge skal have differentierede ydelser/indsatser, for at
effektmålene nås, dels at alle ydelser og indsatser kan og skal bidrage til at målene nås. Det
er på tilsvarende vis væsentligt at der i Ungeenheden er en fælles forståelse af at der skal
stilles krav til den unge og at målet med enhver indsats er at ruste den unge til opbygge den
nødvendige realiseringskompetence.
At de unge skal have differentierede indsatser betyder, at der vil være forskel på, hvor omfangsrig støtten til den enkelte unge skal være for at opnå højest mulig grad af selvstændighed bredt forstået. Forebyggelsestrekanten nedenfor kan anvendes til at illustrere, at mange
unge vil gøre brug af servicen/ydelserne i det nederste lag i trekanten – det kan for eksempel
være vejledning om uddannelse. Andre unge vil have brug for indsatser, der ligger i mellemlaget – det kan for eksempel være hjælp til at komme i kontakt med arbejdsmarkedet eller
kontanthjælp, og endelig vil få unge have behov for den specialiserede sociale indsats som
eksempelvis døgnanbringelse – der altså ligger øverst i trekanten.
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Figur: Model for differentieret indsats

særligt
specialiserede
indsatser

støtte og lettere eller
forbigående indsatser

almindelig vejledning og lette,
korterevarende tilbud
Når alle ydelser og indsatser kan og skal bidrage til, at effektmålene nås, betyder det, at alle
fagligheder skal bidrage, og at tværfaglighed er en nødvendighed i denne sammenhæng.
Med udgangspunkt i trekanten kan man sige, at de enkelte fagligheder typisk vil være placeret i et af trekantens lag. For eksempel vil uddannelsesområdets medarbejdere som udgangspunkt være stærkt repræsenteret i det nederste lag, hvor kontanthjælpsmedarbejdere og
mentorer vil høre til i det mellemste lag. Endelig vil de socialrådgiverne, der arbejder med
servicelovens ydelser, ligge i det øverste lag af trekanten.
BDO anbefaler følgende principper for Ungeenhedens værdier og kultur
• Ungeenheden skal holde fokus på, at alle fagligheder skal bidrage til at opnå Ungeenhedens målsætninger
• Ungeenheden skal holde fokus på, at alle tilbud og indsatser både kan og skal bidrage
til opnåelse af Ungeenhedens målsætninger

6.3

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME

Dette afsnit beskriver principper for, hvordan Ungeenheden forstår ungemålgruppen, samt
hvordan Ungeenheden møder de unge og samarbejder med dem om at ruste dem til at klare
sig så selvstændigt som muligt i alle henseender.
Indledningsvist skal det præciseres, at referencerammebegrebet forstås bredt, således at det
spænder fra den generelle forståelse af tilgangen til den unge og til den konkrete pædagogik,
der foregår i de enkelte indsatser.
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I Frederikshavn Kommune er der på det helt overordnede teoretiske plan en fælles forståelse
af, at man arbejder ud fra en systemteoretisk tilgang, hvor man ser den unge i dennes kontekst og er bevidst om hvilke faktorer, der kan påvirke den unge og dennes muligheder for et
godt liv. BDO vurderer, at et afsæt i en overordnet systemiske tilgang til den unge, vil kunne
rumme de forskellige teoretiske tilgange, der i dag anvendes i de forskellige fagcentre, fordi
denne ikke udelukker, at der er anvendes forskellige fagspecifikke metoder.
”Vi mangler en helhedstænkning omkring, hvordan vi møder de unge. Vi er dybt professionelle på hver vores område, men kan ikke finde ud af at være fælles om den unge og om at
komme hele vejen rundt om den unge”
Ungeenheden kommer til at bestå af forskellige indsatser, som hver især på nuværende tidspunkt er forankrede i fagspecifikke metoder. For eksempel arbejder UU-vejlederne med narrativ metode, og bo-hjemme-støtte arbejder med neuropædagogik samt relationsarbejde. SSP
arbejder blandt andet med socialt gruppearbejde som metode. Det er vigtigt, at de underliggende metoder, der er knyttet op på de enkelte fagligheder, fortsat består og indgår i arbejdet med de unge. Det vigtigste i denne sammenhæng er, at der er tale om vidensbaserede
tilgange, og at der sker en vidensdeling herom i Ungeenheden.
I forbindelse med overvejelser om fælles tilgang til de unge, skal det også her præciseres, at
der er fælles holdning til, at de unges eget-anvsar skal sættes i centrum med henblik på at
understøtte deres egne realiseringsskompetencer.
Med afsæt i ovenstående er der fælles forståelse af nedenstående principper:
Ungeenheden vægter gode relationer. Dette princip står på to ben, idet det dels betyder. at
den unge skal ses i sammenhæng med sine omgivelser, og de relationer den unge indgår i –
herunder især familien. Ungeenhedens indsatser skal tage udgangspunkt i den unges relationer. For nogle unge vil det betyde, at den unge skal have hjælp til at opbygge relationer. Men
det betyder også, at der i arbejdet med den unge lægges vægt på, at den unge får en relation
til Ungeenhedens personale.
Samarbejdet med den unge skal være meningsfyldt for den unge. Dette betyder for den
unges vedkommende, at kontaktpersonen ved hver henvendelse skal sikre sig, at den unge
forstår, hvad der skal ske, hvorfor det skal ske, hvornår og hvor, samt hvem der indgår i indsatsen. Dette er grundlæggende principper for samarbejdet med den unge. Der er erfaring
for, at mange unge ikke helt forstår intentioner, planer og mål med indsatserne, og dette vil
Ungeenheden gøre op med.
Ungeenheden skal møde den unge ’hvor den unge er’, og dette medfører, at der skal lægges vægt på:
•

Tilgængelighed. Der skal være ’tilgængelige voksne’, så den unge ikke oplever at blive mødt af en telefonsvarer, et autosvar eller at blive ’kastebold’ mellem forskellige
ydelser og indsatser. Princippet om tilgængelig handler om, at man altid kan blive
vejledt af principielt alle medarbejdere i Ungeenheden og især i det tværfaglige
team, der behandler ens sag, om hvor og hvornår kontaktpersonen træffes, eller
hvem der kan træde i stedet. Tilgængelig handler også om muligheden for at få fat i
voksne uden for den gængse åbningstid i ungeenheden. Der er stillet forslag om at
brede SSP’s kollegielejlighedstorsdags-åbent og eventuelt se på en placering, der sikrer kontakt med en bredere ungegruppe. Her kan de unge komme og få en uforplig-

www.bdo.dk

26

tende snak og ikke mindst blive vejledt om, hvordan de kan gøre rigtig mange ting
selv
•

Endvidere er der forslag om, at der nytænkes i ressourceanvendelsen, så de unge kan
tilbydes en form for venteløsning mens deres ansøgning behandles. Venteløsningen
skal sikre, at der er et sted eller en udvidet kontakt, de unge kan have tilknytning i
venteperioden, som til tider kan virke lang og uoverskuelig for den unge

”Det er vigtigt, at dette ventetilbud sikrer, at den unges problem ikke bliver større, mens vi
venter. Og den unge skal have en fast kontaktperson eller lignende i Ungeenheden i mellemtiden – en tilgængelig voksen”

•

Afbureaukratisering handler om måden at formulere sig på i henvendelser til de unge.
Dette uddybes nedenfor under ’kommunikation’. Princippet skal ikke forstås, sådan at
der ikke skal ske en myndighedsudøvelse fra Ungeenheden – men omhandler hvordan
myndigheden i skriftsprog og kommunikation til den unge udøves

Hurtig og effektiv kommunikation med den unge.
Der bør fokuseres særligt på kommunikationsformer, der kan passes ind i de unges hverdag –
eksempelvis er sms og facebook medier, hvor man med sikkerhed kan træffe de unge, og hvor
man ved, at de unge ’føler sig på hjemmebane’. Både familierådgivningen, bo-hjemme-støtte
og UU har gode erfaringer med at kommunikere med de unge via disse medier. Ligeledes vil
denne kommunikationsform medvirke til hurtig afklaring af en række spørgsmål i kontakten
mellem den unge og Ungeenheden. Kommunikation via sms og facebook vil også kunne understøtte princippet om, at Ungeenheden vægter gode relationer, idet Ungeenheden ved hjælp
af disse medier kort og enkelt kan give den unge løbende informationer, status eller påmindelser. Det vil give den unge sikkerhed for, at ’man ikke er glemt’, selv om ens ansøgning
endnu ikke er færdigbehandlet.
”Kommunikation skal være en løbende proces, der foregår hele tiden. Det nytter ikke bare
at følge op på en ungesag hver 3. måned. Den unge skal føle klarhed over, hvem der har
ansvar på kommuneniveau og føle, at den unge inddrages.”
Kommunikation omhandler også måden, hvorpå Ungeenheden formulerer sig overfor de unge.
Kommunikationen skal naturligvis opfylde de lovkrav, der er på de enkelte fagområder ved
eksempelvis afgørelser, men der er enighed på fokusgruppeinterviewet, om at mange formuleringer kan gøres mindre komplicerede og i højere grad tilpasses de unges virkelighed.

BDO anbefaler følgende overordnede principper en pædagogisk referenceramme:
• At Ungeenheden har en overordnet systemisk tilgang til forståelsen af de unge og deres situation
• At de forskellige metoder, som de enkelte fagligheder benytter, stadig understøttes
og udvikles i faglige miljøer
• At der lægges vægt på vidensdeling og -opsamling i Ungeenheden
• At der løbende arbejdes med udgangspunkt i gennemgang af cases på tværs af teamene i Ungeenheden
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BDO anbefaler følgende konkrete principper for det pædagogiske arbejde i Ungeenheden:
• Ungeenheden lægger vægt på relationer - også omkring den unges familie eller netværk
• Samarbejdet skal være meningsfyldt for den unge og sætte fokus på den unges egne
drømme, evner og vilje for at opbygge en selvstændig realiseringskompetence
• Ungeenheden skal møde den unge, hvor den unge er
• Ungeenheden kommunikerer hurtigt, effektivt og forståeligt med den unge

6.4

SAMARBEJDE MED ANDRE AKTØRER

I dette afsnit beskrives kort de overordnede principper for gode samarbejdsrelationer til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Det er vigtigt, at de nuværende gode samarbejdsrelationer bevares. For nogle aktører vil samarbejdet fortsætte som hidtil, og for andre vil samarbejdsrelationerne skulle reetableres i nye former. Som udgangspunkt er det fokusgruppens
forslag, at der skal være få, gennemgående nøglepersoner, der har ansvaret for den overordnede kontakt til uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. På den måde sikres, at Ungeenheden har ét ansigt udadtil over for de konkrete virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv., og
at disse altid ved, hvem der er deres kontakt ind i Ungeenheden.

6.4.1 INDSATSOMRÅDER FOR SAMARBEJDE
Der er en række nuværende eksterne aktører, som fortsat får betydning for Ungeenhedens
målsætninger. Det foreslås at der i Ungeenhedens opstartsfase internt i enheden dannes et
fælles overblik over blik over samarbejdspartnere, og hvad de kan bidrage til de unges udvikling med, og herunder et særligt fokus på samarbejder omkring misbrug og psykiatri.
Ungeenheden skal være i front omkring misbrugsindsats og nytænkning heraf, idet misbrug er
et tema, der skaber problematikker på både uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet,
sundhedsområdet og det sociale område. De samarbejdsrelationer, der er i forhold til misbrugsforebyggelse og behandling, bør trækkes så meget som muligt ind i Ungeenheden, og der
bør etableres en særlig tværfaglig organisering omkring temaet misbrug som går på tværs af
alle indsatser (se også kapitel 11).
BDO har følgende anbefalinger til principper for indsatsområder for samarbejde:
• At der i Ungeenhedens opstartsfase dannes overblik over eksterne samarbejdsparter,
og hvordan disse kan anvendes til at realisere Ungeenhedens målsætninger
• Misbrugsområdet skal have et særligt fokus på tværs af fagligheder i Ungeenheden

6.4.2 SAMARBEJDE VED OVERGANGE
Etableringen af Ungeenheden i Frederikshavn Kommune skaber en række nye snitflader og
overgange i den kommunale organisation.
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Overgangen fra barn til voksenområdet for de unge i Ungeenhedens aldersmålgruppe 15-25 år
har tidligere været meget markant ved det 18. år. En intention i etableringen af Ungeenheden er netop at opbløde den unges overgang fra barn- til voksenlovgivning.
Imidlertid skaber etableringen af Ungeenheden to nye overgange, der skal håndteres og laves
klare overleveringsaftaler om, når den unges overgang mellem de kommunale enheder i Frederikshavn skal forløbe så glat som muligt.
I praksis vil denne overlevering fra Ungeenhedens side skulle foregå i det tværfaglige team,
der skal overtage fra eller overlevere den unges sag til et andet center i Frederikshavn Kommune. Der skal derfor etableres faste kontaktlinjer og en fast praksis for, hvordan disse overgange forløber. Grundlæggende handler det om at etablere gode samarbejdsrelationer på
tværs af Frederikshavn Kommune og at der er en vilje til at løse de enkeltsager der opstår på
en smidig måde. Et eksempel herpå kan f.eks være håndteringen af unge der har et misbrug
eller psykiske problemer, der håndteres i Ungeehneden, men hvor den unge samtidig modtager sygedagpenge, der administreres i Jobcenteret. Der er få at disse sager og her handler det
om at agere og tage initiativ til et samarbejde på tværs af organisationen.
Overgangen fra barn til ung
I overgangen fra en ungs indsatsforløb i Center for Familie til et videre forløb i Ungeenheden,
er det nødvendigt, at der laves klare og skriftlige overleveringsaftaler mellem Ungeenheden
og Center for Familie om overtagelse af sager ved den unges 15. år. Disse overleveringsaftaler
bør indeholde beskrivelser af tidspunkt for overlevering – eksempelvis et halvt år før overgangen, som tilfældet er i overgangen fra Center for Familie til Center for Social- og Sundhedsmyndighed i dag – samt en beskrivelse af, hvem der er ansvarlig for at initiere overleveringen,
og hvordan Ungeenheden præsenteres for og løbende inddrages i den unges sag.
Både Center for Familie og Ungeenheden ønsker i fællesskab at vurdere, hvor nye sager mest
hensigtsmæssigt behandles, hvis de omhandler et 14-årigt barn. Dette netop for at sikre, at
den unges behov holdes i fokus, og at den unges sag opstartes og behandles i den myndighed,
hvor det giver mest mening for den unge.

”Det system, vi laver, må ikke være personbåret. Samarbejdet skal ikke kun fungere, fordi
vi kender hinanden. Der skal være organiseret faste indgange til hinanden”
Overgangen fra ung til voksenområdet
Hvor den unges overlevering til Social- og Sundhedsmyndighed eller Jobcentret, der håndterer
voksenområdet i Frederikshavn Kommune, hidtil er sket ved det 18. år, vil etableringen af
Ungeenheden forskyde denne overlevering, til den unge er fyldt 25 år.
Ligeledes i denne overgang bør der laves klare og skriftlige overleveringsaftaler mellem Ungeenheden og Center for Social- og Sundhedsmyndighed om overtagelse af sager ved den unges
25. år. Også disse overleveringsaftaler bør indeholde beskrivelser af tidspunkt for overlevering – eksempelvis et halvt år før overgangen, som tilfældet er i overgangen fra Center for
Familie til Center for Social- og Sundhedsmyndighed i dag – samt en beskrivelse af, hvem der
er ansvarlig for at initiere overleveringen, og hvordan Ungeenheden præsenteres for og løbende inddrages i den unges sag.
Både Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Ungeenheden ønsker i fællesskab at vurdere, hvor nye sager mest hensigtsmæssigt behandles, hvis de omhandler et 24-årig ung. Dette
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netop for at sikre, at den unges behov holdes i fokus, og at den unges sag startes op og behandles i den myndighed, hvor det giver mest mening for den unge.
Overgangen fra barn- til voksenområdet for de unge, hvis sager, det er besluttet, ikke skal
behandles i Frederikshavn Kommunes Ungeenhed
Med etableringen af Ungeenheden i Frederikshavn Kommune flyttes en række opgaver og
”undermålgrupper” blandt de 15-25-årige fra de i dag eksisterende centre over i Ungeenheden. Det medfører også et fremover ændret samarbejde mellem Center for Familie, og Center for Social- og Sundhedsmyndighed, da det vil være et mindre og mere specialiseret antal
sager, der fremover skal overleveres mellem disse. Det kan føre til et behov for opdatering af
nuværende overleveringsaftaler, som der i forbindelse med etableringen af Ungeenheden bør
holdes fokus på.
Overgangen fra Ungeenhed til Jobcenter
En anden overgang, der I etableringen af Ungeenheden skal fastlægges, er overgangen fra
Ungeenhed til Jobcenter, når den unge fylder 25 år. Hvor en sag i dag startes op fra bunden
ved det 18. år i Jobcentret, vil nogle sager fremover skulle overleveres fra Ungeenhed hertil,
når den unge fylder 25. Dette skal i tråd med Ungeenhedens princip om at holde den unge i
fokus og gøre den kommunale kontakt så enkel for den unge som muligt, sikres at kunne ske
så gnidningsfrit som muligt, uden at vigtig viden om den unges historik og behov går tabt.

6.4.3 TVÆRGÅENDE KOORDINERET SAGSBEHANDLING
Det skal være tydeligt for den unge, hvem der fra Frederikshavn Kommunes side har ansvaret
for den unges sag. Koordineringen af den unges sag vil (bør) være uproblematisk, såfremt
sagsbehandlingen og dertil hørende foranstaltninger kan varetages fuldt ud i regi af Ungeenheden.
I tilfælde hvor sagsbehandlingen går på tværs af Ungeenheden og øvrige centre i kommunen,
skal udgangspunktet fortsat være, at den unge oplever sit forløb som velkoordineret. Hovedprincippet i Frederikshavn Kommune er, at den enhed, der har hovedvægten af borgerens
sag, også løfter den tværgående koordinerende rolle. Dette princip gælder også for Ungeenheden.
BDO har følgende anbefalinger til principper for samarbejde med den øvrige kommunale
organisation:
•
•
•
•
•

At der udarbejdes overleveringsaftaler mellem Center for Familie til Ungeenheden
At der udarbejdes overleveringsaftaler mellem Ungeenheden til Center for Social og
Sundhedsmyndighed
At der udarbejdes overleveringsaftaler mellem Ungeenheden til Jobcentret
Revision af nuværende overleveringsaftaler mellem Center for Familie til Center for
Social- og Sundhedsmyndighed.
At der sker fælles visitation i særlige tilfælde hvor ét centers bevilling til en ung får
konsekvenser for det center, der senere skal overtage en opgave, - f.eks at Center
for Familie inddrager ungeenheden i en anbringelsesbevilling som ungeenheden skal
overtage. Og ligeså hvis ungeenheden bevilger noget til en +24 –årig som rækker ud
over det 25. år. Der vil være undtagelser fra dette som skal beskrives,- f.eks alders-
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•

mæssige.
At Ungeenheden i sager, der går på tværs af Ungeenheden og de øvrige kommunale
centre, arbejder efter Frederikshavn Kommunes principper for tværgående koordineret sagsbehandling
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7

ORGANISERING AF UNGEENHEDEN

Dette kapitel omhandler den konkrete organisering af Frederikshavn Kommunes Ungeenhed,
herunder beskrivelser af visitationsenhed, de tværfaglige teams, serviceniveau og samarbejde
med den øvrige kommunale organisation.
Kapitlet beskriver både de overordnede principper for organisering af Ungeenheden og de
konkrete organiseringsanbefalinger.

7.1

VISITATIONSENHED

Der skal i Ungeenheden etableres en visitationsenhed, der i praksis indrettes som en fremskudt enhed, hvor den unge modtages af et team af medarbejdere, der besidder den nødvendige kompetence og erfaring til at vurdere den unges umiddelbare indsatsbehov. Visitationsenheden visiterer den unge og i flest mulige tilfælde sagsbehandler umiddelbart med henblik
på hurtig afgørelse. Visitationsenheden vil entydigt være indgangen til Ungeenheden, og visitationen kan på baggrund af nærmere procedurebeskrivelser enten:
•
•
•
•

afvise sagen
sagsbehandle sagen og afslutte den
visitere den unge til et team i Ungeenheden, eller
overdrage til myndighedsafgørelse i andet center i kommunen

7.1.1 OPGAVER OG FUNKTIONER
Visitationsenheden vil skulle løse en bred vifte af opgaver, hvilket forudsætter at medarbejderne i visitationsmedarbejderne kan varetage mange forskellige funktioner. Eksempler tæller:
•
•
•
•
•
•

Telefonbetjening,- generelt
Personlige henvendelser
Sagsbehandling
Koordinering af sager
Rådgivning af fagforvaltninger og udførerenheder
Betjening af,- og dialog med virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Visitationsenheden bør betragtes som Ungeenhedens spydspids og signalere en engageret og
handlekraftig attitude overfor den unge.
”Visitationsenheden skal kunne grovsortere henvendelser og indkomne sager.”

Der bør i visitationsenheden ske en hurtig afklaring af formålet med den unges henvendelse,
så den unge enten rådgives til selv at kunne håndtere sin problemstilling eller umiddelbart får
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tilknyttet en sagsbehandler enten i visitationsenheden eller i et af Ungeenhedens tværfaglige
teams.
Visitationsenhedens medarbejdere skal som et væsentligt princip afsøge mulighederne for
hurtig sagsbehandling, alternativt fungere som tovholdere for den unge, indtil det er klart,
hvad der skal ske, samt hvem der skal behandle sagen.
”Vi skal kunne rumme dem, der kun skal have lidt hjælp så de ikke oplever at blive til en
større sag, end de er. Der skal være plads til rådgivning uden dokumentationspligt”
Visitationsenheden skal formå at være forebyggende i sin tilgang til borgeren, men på samme
tid tage hånd om videreformidling af de mere komplekse forløb ud i de tværfaglige teams.
Der skal desuden sikres en forståelse for forældrenes rolle i samarbejdet, særligt når der er
tale om unge, der endnu ikke er myndige. Det skal dog også opleves som en klar ret for den
unge 18-årige at fravælge forældrene en rolle i den unges kontakt til og sagsbehandling i Ungeenheden.
Som en fremskudt enhed får visitationsteamet også til opgave at håndtere akutte henvendelser i åbningstiden, hvor enhver altid kan komme i kontakt med Ungeenheden - f.eks. ved akut
opståede problemer i familier og heraf følgende behov for anbringelser. I tilknytning til dette
udstyres enheden med det nødvendige mandat til at træffe hurtige afgørelser via en procedurebeskrivelse som tillige indeholder beskrivelser af de akutte sagstilfælde hvor den ansvarlige
leder i ungeenheden skal godkende en beslutning. Det skal her præciseres at en akut henvendelse ikke skal forveksles med Børn- og Ungevagten som fortsat forbliver samlet i Center for
Familie
Mange familier oplever, at deres børns problemstillinger accelererer, når børnene når teenagealderen, hvilket medfører, at der fra tid til anden opleves behov for akutte anbringelser.
Akuttelefonen skal også være åben for eksempelvis skoler eller botilbud i forbindelse med
problemer med unge, hvis sag behandles i Ungeenheden.
Det er vigtigt, at Ungeenheden ikke bliver handlingslammet i bestræbelserne på at tilknytte
den unge en fast kontaktperson i visitationsenheden, hvis det betyder at den unge ikke får
den relevante hjælp og støtte. Et skift fra visitationsenheden til et af backoffice-teamene
behøver ikke at virke hæmmende og forsinkende på sagsbehandlingen, hvis man i visitationsenheden er gode til så hurtigt som muligt at spotte de unge, som har behov for en mere dybdegående og længerevarende sagsbehandling og straks ved henvendelse overlevere den unge
til et af Ungeenhedens tværgående teams.
”Det skal være sådan, at visitationsenhedens medarbejdere har teten, når der kommer en
ung ind ad døren, men også er fleksible og kan arbejde anderledes, når der ikke lige kommer nye unge forbi”
Ønsket om regulær rådgivning uden sagsoprettelse i visitationsenheden betyder, at visitationsmedarbejderne i hverdagen skal have let adgang til at involvere f.eks. UU, SSP, bohjemme-støttemedarbejdere mv. Disse ses som et supplement til den administrative sagsbehandlerstab, således at der hele tiden sikres et fokus på den unges både mindre og større
behov.
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Medarbejderne i visitationsenheden skal have samtidig sagsbehandling. Der er i Frederikshavn
Kommune gode erfaringer fra visitationsteamet i Center for Familie med, at der den fremskudte visitationsenhed behandles sager, der forventes afsluttet inden for en tidsramme på 6
måneder.
BDO anbefaler følgende principper for opgaver og funktioner i Ungeenhedens visitationsenhed:
•
•
•
•
•

•
•

Visitationsenheden foretager en straksvurdering af den unges problemstilling med
henblik på evt. videre visitation af sagen til et back-office tværfagligt team
Der tages ansvar for den unges sag i visitationsenheden, der også sikrer, at den unge
tilknyttes en fast kontaktperson fra enten visitationsenheden eller fra et af de tværfaglige teams i Ungeenheden
Visitationsenheden er ansvarlig for modtagelse af alle indgående henvendelser til Ungeenheden, såvel skriftlige, telefoniske eller ved fremmøde
Der tilknyttes en enhed for administrativ sagsbehandling til Ungeenheden, således at
f.eks. ansøgninger om merudgifter, ledsagelse mv. kan straksbehandles i det omfang,
den foreliggende dokumentation er fyldestgørende
Der arbejdes forebyggende og rådgivningsbaseret med den unge i visitationsenheden.
Dette betyder bl.a. at den unge tilknyttes faste medarbejdere fra f.eks. UU, Projektafdelingen og bo-hjemme-støtte med henblik på sparring og rådgivning af den unge
samt ungehedens sagsbehandlere
Visitationsenheden bør have en rådgivende opgave i relation til de samarbejdende
fagcentre samt udførerenheder
Visitationsenheden behandler mindre komplekse sager, der forventes afsluttet indenfor 6 måneder

7.1.2 BEMANDING AF VISITATIONSENHED
Det er afgørende, at der i visitationsenheden er handlekraft og fleksibilitet, så der hurtigt og
smidigt kan tages hånd om de forskelligartede problemstillinger, de unge i Frederikshavn
Kommune henvender sig med.
Der skal ske en yderligere udredning af bemandingen af visitationsenheden, men BDO foreslår
at der tages udgangspunkt i en bemanding på 4-6 medarbejdere for at dække den brede vifte
af fagligheder. Det endelige antal må dog afhænge af den opgaveportefølje, som endeligt
overdrages til Ungeenheden.
Det anbefales at Visitationsenheden udgør et fast team af kompetente medarbejdere som kun
har opgaver i visitationsenheden, men at det i forbindelse med en evaluering vurderes om den
fremadrettet skal bestå af et fast team eller en rullende bemanding.
Det er afgørende, at visitationsenheden rummer den brede vifte af forskellige fagligheder,
men også at de enkelte medarbejdere har lyst til at arbejde tværfagligt, er nysgerrige på
andre fagligheder og har mod på at gå ud over nuværende grænser. Den enkelte medarbejder
skal være omstillingsparat, fleksibel i relation til arbejdstider og samarbejde med forskellige
kollegaer og udvise stor empati i mødet med den unge.
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Visitationsenheden må ikke få form af ”skrankepaveri”, hvorfor det ikke må være afgørende
hvorvidt den enkelte medarbejder er uddannet socialrådgiver, terapeut eller vejleder. Det
afgørende er de menneskelige egenskaber hos den enkelte medarbejder samt evnen og lysten
til at tale med den unge.
”Funktionsbeskrivelsen skal handle mere om at turde tale med de unge mennesker og have
lyst til at tale med dem – møde dem, hvor de er – og holde sig et opdateret blik på de muligheder, Ungeenheden kan tilbyde de unge”

Visitationsenhed
4-6 medarbejdere

Tværfagligt team

Tværfagligt team

Tværfagligt team

Antallet af tværfaglige teams vil være afhængig af den normeringsvolumen der bliver i Ungeenheden, men skønsmæssigt forventeligt 3 til 5 teams. De etablerede teams ses som værende
placeret med udgangspunkt i samme fysiske enhed, men hvor der skabes mulighed for at et
team kan være mobilt og inden for en nærmere bestemt kadance kan betjene andre geografiske befolkningscentre (Skagen by).
Det er vigtigt at visitationsenheden er i nær fysisk kontakt med medarbejdere fra f.eks UU og
bo-hjemme-støtte for at understøtte det forebyggende og rådgivende fokus.
Det er vigtigt, at visitationen ikke bliver en satellit, men derimod et fremskudt miljø, hvor
den enkelte sagsbehandler også arbejder med egne sager og er i tæt kommunikation med
back office-teams.
Det er ikke alle unge, der selv møder ind i en Ungeenhed – nogle unge er sårbare, andre ligeglade, ugidelige eller glemsomme. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne i visitationsenheden straks ved henvendelse om den unge afklarer tilhørsforhold og tilkobler en kontaktperson, så der hurtigt kan reageres.
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BDO anbefaler følgende principper for bemanding af visitationsenheden:
•
•
•

Visitationsenheden skal bestå af et medarbejderteam bestående af medarbejdere
med forskellig faglig baggrund.
Der skal være et større fokus på personlige og faglige kompetencer end på faglige
uddannelser hos medarbejderne i visitationsenheden
Medarbejderne i visitationsenheden skal være omstillingsparate og fleksible i mødet
med den unge

7.1.3 SAMARBEJDE FRONTOFFICE OG BACKOFFICE
Ungeenheden skal som udgangspunkt betragtes som en enhed. Det vil i praksis sige, at der i
hverdagen skal være et usynligt snit og en problemfri overgang mellem visitationsenhed og
tværfagligt team.
Der skal til Ungeenheden tilknyttes fagpersoner fra f.eks.fra UU og bo-hjemme-støtte og disse
skal på lige fod med de øvrige fagpersoner indgå i teamsamarbejdet i såvel back office som
front office. Det skal dog i forbindelse med implementeringen af Ungeenheden nærmere beskrives – hvordan. Dette skal bla. afpasses i forhold til at UU medarbejderne også har lovbundne opgaver som er UU’s kerneydelse.
Visitationsenheden er i hverdagen ansvarlige for koordineringen og samarbejdet omkring den
unges indgang til Ungeenheden og tilknytningen af en fast kontaktperson til den unge.
Der kan oprettes faglige koordinatorer, der får rollen som faglige formidlere og på den baggrund skal sikre koordinering af faglige problematikker mellem teamene, samt støtte op om,
at løsning af straksproblematikker hos den unge kan finde sted i visitationsenheden gennem
support fra medarbejderne i back office-teamene. Muligheden for at rekvirere umiddelbar
hjælp i de bagvedliggende team er afgørende for, at visitationsenheden bliver en succes, og
for at den unge vil opleve, at der med det samme bliver taget hånd om dennes problematikker.
Det understreges, at samarbejde mellem visitationsenheden og de bagvedliggende teams er
en forudsætning for, at der ikke opstår søjletænkning, og at der kan ske fælles faglig læring
og udvikling.
BDO har følgende anbefalinger til principper for samarbejde front-office og backoffice:
• At der udvikles en fælles lærings- og udviklingsstrategi for samarbejdet mellem visitationsenheden og de bagvedliggende teams
• At de faglige specialister dog går på tværs af alle teams og således medvirker til den
fælles læring og vidensudvikling

7.1.4 FYSISKE RAMMER
Ungeenhedens visitationsenhed er rammen om mødet med den unge. Derfor skal de fysiske
rammer understøtte, at Ungeenheden er et sted, hvor man har lyst til at møde og snakke med
de unge.
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Ungeenheden skal byde de unge inden for i et hyggeligt og indbydende miljø, hvor de unge
tør slappe af og åbne op omkring deres problematikker. Desuden fremhæves vigtigheden af,
at visitationsenheden arbejder i umiddelbar fysisk nærhed af de bagvedliggende tværfaglige
teams, således at de unge oplever at have én indgang til Frederikshavn Kommune.
Det er ligeledes vigtigt, at det nuværende ”nummersystem” ved informationsskrankerne forsvinder, så den unge modtages uden at blive ”klientliggjort”. Ligeledes peges der på brug af
teknologiske løsninger som veje til at nå den unge og etablere kommunikation - f.eks. Skype
eller sms.
”Vi skal også kunne møde de unge på Skype – hvor de er, uden at der er tvunget til at tage
bussen ned til os, eller vi skal køre ud og besøge dem hjemme hos mor og far”.
De fysiske rammer skal understøtte sammenhængen mellem back office og front office, ellers
skabes der en uhensigtsmæssig distance mellem teamene. Back office-teamene må ikke pakkes væk på små kontorer, men skal have en naturlig sammenhæng til visitationsenheden. Det
er vigtigt, at man i teamene ikke sidder enkeltvis eller få sammen, men at man sidder teamvis og herigennem bevarer synergien ved tværfagligheden.
”Visitationen må ikke blive en satellit. Det er et fremskudt miljø, der også arbejder med
egne sager og er tæt forbundet til teams. Man skal bogstavelig talt kunne gå over og prikke
et team på skulderen”.
Det er også vigtigt at have fokus på unge med en udadrettet aggressiv adfærd. En sådan adfærd kommer oftere til udtryk, såfremt den unge presses, f.eks. i form af afslag på ydelser
eller lign. Derfor er det afgørende, at der bliver etableret sikkerhed i form af bl.a. flugtveje
for medarbejderne og oprettet en tilkaldsmulighed.
BDO har følgende anbefalinger til den fysiske indretning:
•
•
•
•

7.2

De unge skal modtages i et imødekommende miljø
Brug af teknologiske medier i mødet med den unge
Sikkerhed for medarbejderne
Fysisk nærhed til back office

TEAMSTRUKTUR
7.2.1 PRINCIPPER FOR SAMMENSÆTNINGEN AF UNGEENHEDENS TVÆRFAGLIGE TEAMS

Hovedparten af ungeenhedens sagsbehandling foregår i tværfaglige teams, der har ansvar for
at belyse den enkelte unges potentielle mangfoldigheder og tværfaglige problemstillinger.
Ungeenheden løser så vidt mulig den hele opgave. Ungeenheden kan hjælpe de unge med
sundhed, familieproblemer, uddannelsesvejledning, beskæftigelse mv. Heraf følger at Ungeenheden skal have råderet over en diversitet af fagligheder, og at disse skal være til stede i
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de tværfaglige teams. Uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet er af vital betydning for Ungeenhedens målsætninger og skal derfor have en afgørende og synlig placering i Ungeenhedens organisation.
De tværfaglige teams skal kunne håndtere alle unge målgrupper. Der kan f.eks. etableres
tværfaglige faste teams med repræsentation fra de ”faste” fagområder i forhold til Ungeenhedens målsætninger – i praksis UU, Jobcentret/kommunens beskæftigelsesindsatser og social-/familierådgivning. Ønskede specialistkompetencer som psykolog, SSP-medarbejdere, misbrugskonsulenter vil med Ungeenhedens volumen ikke kunne være fast repræsenterede i hver
enkelt team, men bør løbende kunne hentes ind og supplere de faste teams.
”Vi skal ud over søjletænkning. Beskæftigelse, uddannelse, SSP, familieafdeling, socialafdeling – alle kompetencer skal være til stede”
Det skal være et gennemgående princip, at den unge har én fast tovholder eller koordinator i
det team, der behandler den unges sag. Hele det tværfaglige team er ansvarlige for den unges sagsbehandling, mens tovholderen fungerer som kontaktperson for den unge og mellemled
mellem den unge, teamet og den øvrige kommunale forvaltning. De tværfaglige teams har
således heller ikke en fast leder eller teamkoordinator, men er selvstyrende med en fast tovholder på hver enkelte unges sag. Dette forudsætter dog at der som ramme om dette eksisterer de nødvendige procedurebeskrivelser, serviveniveaubeskrivelser mv. som er udstukket af
ledelsen.
”Der skal være en i teamet, der har ansvaret for den unges sag (den som har størstedelen af
tyngden på sagen), og er kontakt mellem de unge og teamet. Det skal ikke være den unge
selv, der er ansvarlig for at finde ud af, hvem man skal henvende sig til. Det skal være nemt
for den unge”

Det foreslåes at der ikke er en geografisk/fysisk spredning af de tværfaglige teams, men alene en mobilt udgående funktion. Ungeenheden vil blive størrelsesmæssigt sårbar ved en delvis
geografisk satellit-ordning, mens det samtidig skal kunne rummes, at mange af de opgaver,
der overflyttes fra Socialenheden til Ungeenheden rent faktisk løses ude i borgerens hjem.
Også UU arbejder i dag geografisk med tilknytning til hver enkelt skole i Frederikshavn Kommune ligesom Center for Familie også prioriterer at være tilstede i Skagen, hvor der er mange
sociale udfordringer.
Et grundprincip er at Ungeenheden skal fungere mobil og opsøgende for nogle unge Man kan
således sige, at selv om Ungeenheden er geografisk placeret i Frederikshavn er der en række
opgaver, der fortsat skal løses af mobile medarbejdere.
For at opretholde de faglige kompetencer i Ungeenheden, må de tværfaglige teams nødvendigvis løbende modsvares af muligheden for, at den enkelte medarbejder kan opretholde sin
monofaglighed. Dette sker ved etablering af faglige koordinatorer i det omfang, Ungeenheden
får medarbejdere nok til at kunne håndtere dette inden for de forskellige fagligheder. De
faglige koordinatorer er ansvarlige for opdateret viden om sit felt og kan sparre ud i de eksisterende centre. Det er vigtigt, at de faglige koordinatorer ikke får roller som ledere, men i
stedet som ”faglige fyrtårne” i Ungeenheden. De faglige koordinatorer skal have forskellige
baggrunde og vidensområder, således at alle teams tilsammen har koordinatorer, som dækker
den anvendte lovgivning i Ungeenheden.
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Sager fordeles mellem de tværfaglige teams hurtigt og fleksibelt, efter de opstår i Ungeenheden. Dette er afgørende for, at Ungeenheden kan handle hurtigt og effektivt på den unges
henvendelse og eventuelt igangsætte en kortvarig, midlertidig indsats, mens den unges sag
behandles i dybden. Den faste grundstamme af fagligheder i hvert team sikrer fleksibilitet i
fordelingen af sager og muligheden for at holde en ensartet arbejdsbelastning på de forskellige teams.
Der kan være behov for et internt opstartsforløb med teamdannelse og –træning, når Ungeenheden er etableret, og de konkrete medarbejdere er fundet. Det påpeges, at det er vigtigt at
det kun er rammen for organisering i teams og opgaveporteføljen som er defineret forlods,
således at der i en opstarts teamforløb kan sættes fokus på de enkelte teams, fordeling af
opgaver og medarbejdere i en proces, hvor de nye medarbejdere i ungeenheden selv er medspillere og kreatører indenfor den fastlagte ramme. Dette vil også give en mulighed for udviklingen af det fælles kulturelle ståsted i Ungeenheden.
BDO har følgende anbefalinger til principper for teamdannelse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faste tværfaglige grundstamme-teams med løbende mulighed for at indhente specialistkompetencer
Tætte snitflader og sammenhæng mellem back office og front office
Indkomne sager fordeles hurtigt og fleksibelt mellem teams
Én medarbejder i teamet, skiftende fra sag til sag, varetager rollen som den unges
faste kontaktperson ind i Ungeenheden og til øvrige interessenter
Ungeenheden har fokus på at give medarbejderne løbende mulighed for dyrkning af
monofagligheder
At der tilknyttes en koordinator til hvert tværfaglige team, men at disse koordinatorer har forskellige faglige baggrunde
At der iværksættes en teamudviklingsproces med henblik på en nærmere definition
og fastlæggelse af tilhørsforhold, opgaver og samarbejdsflader umiddelbart efter ansættelsen af medarbejdere i Ungeenheden
De tværfaglige teams er fysisk samlet.

7.2.2 SAGSBEHANDLING
Kontaktpersonen for den unge bør som udgangspunkt være den teammedarbejder, hvis faglighed dækker hoveddelen af den unges sag. Det skal være klart for den unge, hvem der er kontaktperson – og denne person er ansvarlig for eventuelle nødvendige henvendelser til kommunens eksisterende centre eller udførerled.
Det er afgørende for muligheden for refusion, at kontaktpersonen er opmærksom på, at det
hurtigt skal afklares, hvem der har ansvaret for at overholde rettidighedsregler, hvis den unge
får kontanthjælp.
Det understreges, at der er en udfordring i håndteringen af sagsbehandlingen på de unge mellem 15–18 år, hvor der også er mindre søskende, hvor ansvaret for sagsbehandlingen ligger i
Center for familie. Herudover skal der også være fokus på anbringelser i 13–14 års-alderen.
Det er afgørende, at Ungeenheden er med i drøftelserne af en eventuel anbringelse, hvis man
nu i Ungeenheden kan tilbyde en anden type tilbud.
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Endvidere kal der være opmærksomhed på sammenhængen til eventuelt øvrige indsatser i en
familie med en ung med handicap, hvis der bevilges tabt arbejdstjeneste til forældrene til en
+ 15 årig og ligeså med hensyn til bevilling at merdugifter til den unges forældre.
Endelig skal der også være opmærksomhed på at der i Center for Familie er ved at ske en
opstramning af målgruppen til handicapkompenserende ydelser og at denne opstramning skal
koordineres med ungeenheden.
”Derfor skal Ungeenheden ind, før vi anbringer en 14 årig, hvis der nu kunne være gjort
noget andet - især når anbringelser er så svære at stoppe, når de først er iværksat”
Det vurderes ligeledes vigtigt, at Ungeenheden ikke opstarter sager på den unge ved det 24.
år, uden at disse indsatser er afklaret med Center for Social og Sundhedsmyndighed.
Det vurderes, at det er vigtigt, at der så vidt muligt ikke skal sagsbehandles i forskellige fagsystemer, da dette vil medvirke til at mudre forløbet for den unge samt hindre overblikket
over sagsforløbet for den enkelte sagsbehandler.
Frederikshavn Kommune har besluttet, at der som udgangspunkt skal arbejdes på at der sagsbehandles i KMD Sag eller i fagsystemer, der kan levere informationer til KMD Sag. Det vurderes, at Ungeenheden med fordel kan arbejde i KMD Sag, som de øvrige fagsystemer i kommunens centre manuelt har mulighed for at lægge sager ind i. KMD Sag vurderes at være det
eneste system, der kan koble de forskellige fagsystemer i Frederikshavn Kommunes organisation sammen. Dog skal opmærksomheden henledes på at der pt. arbejdes i VUM/CSC bl.a i
forhold til at aflevere de pligtige statistikker.
Der skal i den sammenhæng findes en løsning på en problematik omkring familiesager, nemlig
at disse i dag er låst og usynlige for den øvrige kommunale organisation. Det skal afklares,
hvilke informationer Ungeenheden kan og skal have adgang til, samt hvordan det rent praktisk
lader sig gøre.
Overordnet er det vigtigt at alle medarbejdere i Ungeenheden har lige adgang til samme oplysninger i fagsystemerne. Sagsbehandlingen skal i øvrigt overholde nedenstående principper
for samarbejde med den øvrige kommunale organisation.
BDO har følgende anbefalinger til principper for sagsbehandling:
•
•
•

At der tildeles en fast kontaktperson til den enkelte unge, og at denne kontaktperson
tager ansvar for den unges vej gennem ”systemet”
At der etableres en dialogkultur, som sikrer inddragelse af henholdsvis Center for
Familie og Center for Social og Sundhedsmyndighed i alle sager, hvor der sker tilsvarende behandling af søskende eller ved etablering af indsatser, når den unge er 24 år
At der som fagsystem i Ungeenheden anvendes KMD Sag

7.2.3 UDFØRERORGANISATIONEN
En række udførerinstitutioner og foranstaltninger knyttes til Ungeenheden,- enten via samarbejdsaftaler eller ved at udførerenheden er en del af Ungeenheden:
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Mentorfunktioner i Frederikshavn Kommune
Mentorfunktionen har stor betydning for Ungeneheden som udførerfunktion. Mentorkorpset
består af en professionel mentorfunktion og en frivilligt netværksmentorkorps. Det Professionelle mentorkorps er etableret, så ungdomsskolen i dag er udfører for Center for Arbejdsmarked. Korpset kan varetage opgaver med borgere i alle aldersgrupper. Det Frivilligt netværksmentorkorps er etableret på baggrund af LBR-midler.
Center for Handicap og Psykiatri
Udførerorganisationen er placeret i Center for Handicap og Psykiatri. Botilbudene er rammestyret, mens bostøtte-området er takststyret. Det er væsentligt, at Ungeenheden primært
anvender tilbudene i regi af Frederikshavn Kommune, idet der ellers kan være risiko for, at
der kan opstå tomme pladser og en heraf følgende takstforhøjelse.

7.3

LEDELSE

Ungeenheden skal møde alle unge med interesse, vilje og lyst at hjælpe, hvor det er behøvet.
Ungeenheden vil også udfordre den unge, stille krav og styrke den unges ansvar for eget liv.
Ungeenheden skal have en offensiv, tværfaglig og handlingsorienteret tilgang til den unge.
Det betyder, at ledelse og medarbejdere hele tiden skal have fokus på at se og søge muligheder i den unge og i dennes omgivelser. Ungeenheden kan ikke stå alene, og ledelse og medarbejdere skal skabe stærke relationer, netværk og samarbejder med både internt og eksterne
aktører.
Grundprincippet for ledelsesstrukturen i Ungeenheden er en flad struktur.
Der skal være en leder for Ungeenheden, som har det overordnede ansvar for hele enheden
og som varetager den overordnede interne ledelse og udadrettede opgaver i forhold til direktør og det politiske niveau samt i forhold til centerlederne. Det er den overordnede leder der
etablerer samarbejdsrelationer til eksterne organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
Udover den ansvarlige leder for den samlede Ungeenhed foreslåes at der er 2 evt 3 yderligere
ledere med delt ansvar. Den samlede ledelse skal bla. varetage det faglige koordineringsansvar for Ungeenhedens teams og videnscenter, den interne personaleledelse og for Ungeenhedens økonomiske drift. Varetagelsen af den økonomiske styring skal afklares i forhold til det
nuværende center for Økonomi.
De 2-3 ledere vil udover de nævnte ledelsesopgaver i et vist omfang skulle indgå i sagsbehandlingen i de enkelte teams og i visitationsenheden, men denne konkrete opgavevaretagelse skal klargøres i forbindelse med udmøntningen af Ungeenheden.
De faglige koordinatorer i Ungeenheden har ikke lederansvar, men skal have det monofaglige
videns- og koordinationsansvar.
BDO har følgende anbefalinger til principper for ledelse:
•
•

At der skal være en flad ledelse som udtryk for en agil og beslutningsdygtig enhed
med stor kompetence til medarbejderne
At der sker ledelse på tværs af den kommunale organisation i form af faste møder
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•
•

7.4

mellem de respektive centerchefer, hvor fokus er på udvikling, samarbejde og fælles
strategi
At de monofaglige koordinatorer ikke har ledelsesopgaver
At der ud over ungeenhedens leder ansættes 2-3 ledere der har ansvar for henholdsvis faglig koordinering i Ungeenheden og for intern personaleledelse.

KOMPETENCER OG UDDANNELSE
7.4.1 LÆRINGSKULTUR

Der skal i Ungeenheden etableres et videnscenter.
Videncenter i Ungeenheden
Videncenteret har til formål at sikre vidensopsamling og –deling internt i Ungeenheden og
med den øvrige kommunale organisation på tværs af centre ved at være i dialog med den
øvrige organisation opsamler og bearbejder centeret de trends og udviklingstendenser som
ses i centrene og som har relevans for tilrettelæggelsen af arbejdet i Ungeenheden. Det er
også videnscentret, der samler op på den dokumentation, der skal vise Ungeenhedens skabte effekter. Videncenteret har endvidere til opgave at udarbejde projektforslag, forslag til
events, en årlige ”ungedag” eller andre events der udspringer af den kommende ungestrategi. Endelig vil det være videnscenterets opgave at anvende de frie midler (projektmidler mv.) til formål, der understøtter de politiske målsætninger. Videnscenteret er desuden drivkraften i udarbejdelsen af en ungestrategi for Frederikshavn Kommune, der beskriver, hvordan kommunen vil sikre de unges aktive deltagelse i og indflydelse på det offentlige rum.

Det er vigtigt at få etableret en fælles læringskultur allerede fra Ungeenhedens opstart og
herunder væsentligt, at de mange forskellige fagligheder udnyttes og benyttes, både til at
sikre den unges helhedsfokus, men også til at skabe intern læring. Monofaglighederne skal
udlægges, så Ungeenhedens medarbejdere kan lære af hinanden og sammen skabe en tværfaglighed omkring de unge. Mødestrukturen i Ungeenheden bør understøtte behovet for læring og udvikling, og der bør planlægges med ”fælles skolebænk”-dage internt i Ungeenheden
som led i en opstartsfase. Der skal tænkes i kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder
for at skabe et ejerskab over Ungeenhedens kultur.
Der er erfaring fra Jobcentret med at afvikle fælles netværksmøder for medarbejderne samt
UU og uddannelsesinstitutionerne. Her er erfaringen, at det har taget lang tid at forstå hinandens rammer og udgangspunkter – selv om man har enslydende målsætninger og på forhånd
også troede, man egentlig havde samme ståsted.
Deltagerne i fokusgruppeinterviewet om organisering af Ungeenhedens visitationsenhed og
tværfaglige teams vurderer desuden, at det er afgørende for kulturdannelsen og den fremadrettede lærings – og udviklingsproces, at de medarbejdere, der får ansættelse i Ungeenheden, selv har vide rammer og rum til at definere samarbejdsrelationer, opgaveløsning og tilgang.
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Det er vigtigt at få defineret den overordnede referenceramme for mødet med den unge – at
der defineres en fælles forståelse for hvad det vil sige at arbejde med den unge. Dette fordrer en fælles viden, fælle vision, mission og pædagogikker. Der bør i den indledende tid
løbende være ”mini-seminarer”, hvor der gennemgås caseøvelser på tværs af Ungeenhedens
personale.
De nye medarbejdere i Ungeenheden kan ikke forventes at være kendte med at arbejde
teambaseret og tværfagligt. Der er store forskelle på at arbejde i faste grupper og så i tværfaglige- og tværgående teams. I den beskrevne teamstruktur forventes det af den enkelte
medarbejder i Ungeenheden, at denne arbejder proaktivt, er opsøgende og understøttende
på tværs samt formår at spænde vidt både i forhold til faglig viden og i relation til evne til
omgang med den unge. Den enkelte vil skulle kunne veksle mellem samtaler i Ungeenheden, i
den unges hjem, på opholdssted, og med eller uden forældre.
BDO har følgende anbefalinger til principper for kompetencer og uddannelse:
•
•
•
•
•

7.5

At der udarbejdes en strategi for uddannelse og læring i Ungeenheden
At mødestrukturen tilrettelægges så denne understøtter en lærings- og udviklingskultur, uden at man ”møder sig ihjel”
At der iværksættes et teamudviklingsforløb for de nye medarbejdere i Ungeenheden
med henblik på at få skabt fælles forståelse for teamtanken og for hinandens fagligheder og faglighedernes styrker
At der fastsættes en fælles pædagogisk referenceramme for det daglige arbejde
med de unge
At der løbende arbejdes med udgangspunkt i gennemgang af cases på tværs af teamene i Ungeenheden

SERVICE- OG KVALITETSNIVEAU
7.5.1 UDARBEJDELSE

Der er for nuværende procedurebeskrivelser inden for de respektive fagcentre, og både på
familie- og handicapområdet har man politisk godkendte serviceniveauer på udvalgte paragrafområder. Det er i dag de respektive fagområder, der alene udarbejder forslag til henholdsvis procedurer og serviceniveauer, oftest med ledere og koordinatorer som drivkræfterne bag dette arbejde.
Der vil være et ønske om, at der fremadrettet åbnes op for et mere tværgående samarbejde
omkring både udarbejdelse og forankring af procedurer og serviceniveauer for herigennem at
sikre en harmonisering mellem de enkelte fagområder. Eksempelvis blev der stillet forslag
om, at valg af indsatser på beskæftigelsesområdet også sker på baggrund af afgivne ønsker
fra henholdsvis familie-, sundheds- og socialområdet samt Ungeenheden, og at der sker en
tværgående drøftelse af strategier.
Det påpeges desuden, at der formentlig ikke i Ungeenhedens opstartsperiode vil være problemer i forhold til at følge det nuværende regelsæt og procedurer, da det jo er medarbejdere fra de eksisterende fagområder, som følger med over i Ungeenheden. Derfor er det vigtigt,
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at det også bliver disse, der bliver ambassadører i forhold til at skabe forståelsen og indsigten
i brugen af de eksisterende procedurer og serviceniveauer i Ungeenhedens opstartsperiode.
Der opfordres til, at der hurtigt etableres et mødeforum, f.eks. blandt koordinatorerne på
tværs af fagcentrene, hvor der løbende justeres, koordineres og tages udgangspunkt i konkrete sager med henblik på at sikre en harmonisering af serviceniveauerne mellem Ungeenheden
og de øvrige fagcenterområder.
”Tilbudsviften i kommunen bør der samarbejdes om på tværs – så der i arbejdet omkring
serviceniveau nedsættes en gruppe på tværs af Ungeenheden og afgivende center – måske
også senere modtagende center - så tilbudsviften ensartes. Sikrer også, at borgeren ikke
bliver til en ny sag”
Der opfordres til, at der på chefniveau tages stilling til, hvilket behov der er for at få udarbejdet beskrivelser af serviceniveauer, idet det jo er den samme lovgivning der er udgangspunktet hvad enten de unge er tilknyttet Ungeenheden eller et andet fagcenter. Alle er dog
også enige om, at der fremadrettet bliver et øget behov for at få beskrevet serviceniveauerne, når der sker sagsbehandling af tilsvarende aldersgrupper i flere enheder.
Det er vigtigt at sætte fokus på den forståelse, der ligger til grund for de beskrevne serviceniveauer - eksempelvis er det vigtigt at man på § 85-bostøtte ikke oplever, at der er forskelle i
opfattelser af hvordan man skal arbejde forebyggende blandt henholdsvis sagsbehandlere og
udførere. En fælles forståelse opnås gennem drøftelser af case og tætte relationer mellem de
enkelte fagcentre og teams.
Det er afgørende, at der formaliseres et samarbejde omkring de faglige koordinatorer, således at Ungeenheden knyttes tæt op af alle fagcentre. Det er fagligheden omkring den unge
som skal sætte retningen og dette bør være afspejlet i udmøntningen af serviceniveauet.
BDO har følgende anbefalinger til principper for udarbejdelse af service- og kvalitetsniveauer:
•
•
•

At der opstartsvis tages udgangspunkt i de eksisterende procedurer og serviceniveauer, men med henblik på at sikre fælles forståelse og udmøntning af disse
At det fremadrettet sikres, at der foretages drøftelser på tværs af Ungeenhederne og
fagcentrene omkring indhold i – og udmøntningen af fremtidige service- og kvalitetsniveauer
At der formaliseres et forum til kvalitetsudvikling på tværs af fagcentrenes koordinatorer

7.5.2 POLITISK BESLUTNING AF SERVICESTANDARDER OG KVALITETSNIVEAUER
Service- og kvalitetsniveauer, der politisk vedtages, behandles som udgangspunkt i det pågældende fagcenters tilhørende politiske udvalg og sendes herfra til byrådsbeslutning.
Med Ungeenheden opstår der en ny situation, i det der i Ungeenheden skal behandles sager på
tværs af de nuværende faggrænser. Ungeenheden refererer ikke til samtlige nuværende poli-
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tiske udvalg, selvom dens lovgivningsområde spænder over disse udvalgs arbejdsområder.
Ungeenheden refererer til Børn- og Ungdomsudvalget.
Det bør fremover fortsat være de fagcentre, som har hovedaktie i det givne paragrafområde,
der udarbejder oplæg til service- og kvalitetsniveauer. Det foreslås, at det fremover ydermere bliver pågældende fagcenters opgave at sikre en inddragelse af og koordinering med Ungeenheden i denne udarbejdelse af forslag.
Desuden foreslås det, at der fremover også politisk sker en koordinering på tværs mellem de
relevante politiske udvalg, omkring strategi og rammer for de unge, således at dette ikke
alene sker i Børne- og ungdomsudvalget. Eksempelvis bør budgetprocesser koordineres nøje,
så det sikres, at f.eks. besparelser deles retfærdigt efter udvalgenes prioritering.
Det efterspørges, at der ved beslutninger omkring service- og kvalitetsniveauer også efterfølgende sker en politisk udmelding og implementering af det vedtagne serviceniveau, så der
sikres en forventningsafstemning og henholdsvis borgere, politikere og kommunens ansatte. I
tilknytning hertil skal det ligeledes sikres at der løbende sker en afstemning af visitationspraksis, således at det fælles serviceniveau også udmøntes på samme måde.
BDO har følgende anbefalinger til principper for politisk beslutning af service- og kvalitetsniveauer:
•
•
•

At service- og kvalitetsniveauer udarbejdes og politisk behandles under de fagområder og politiske udvalg, der har hovedansvaret for det pågældende paragrafområde
At der politisk sker en tværgående koordinering i forhold til fastsættelse af serviceniveauet samt budgettiltag, der kan påvirke Ungeenheden
At der sker en løbende afstemning af visitationspraksis således at serviceniveauet
udmøntes på samme måde.

7.5.3 VISITATIONSUDVALG
Det er nødvendigt at afklare det enkelte tværfaglige teams indsatsmuligheder og bevillingskompetence. Det fremgår af notatet Principper for Ungeenheden, at der i særligt dyre enkeltsager skal inddrages et ad hoc-udvalg med deltagelse af Ungeenhedens ledelse. Det skal
derfor besluttes, hvornår en enkeltsag bliver ”særligt dyr”, og hermed også hvilken bevillingsgrænse der er gældende for de tværfaglige teams, før en indsats skal behandles i dette
udvalg. Visitationsudvalget kan også tage stilling til særlig følsomme, principielle og komplicerede sager.
På voksenområdet er der et eksisterende tværgående visitationsudvalg og det foreslås, at
dette fortsætter og at Ungeenheden repræsenteres heri således at Ungeenheden også leverer
sager til drøftelse i dette forum.
Det foreslås endvidere, at der etableres et særligt visitationsudvalg i de sager hvor Center for
Familie overvejer en foranstaltning over en vis økonomisk grænse og som rækker ind i Ungeenheden. Formålet med at have visitationsudvalgene vil være at sikre en effektiv udnyttelse
af ressourcerne.
Der kan stilles endvidere forslag om, at det fælles visitationsudvalg ud over Ungeenhedens
ledelse involverer en repræsentant med ledelsesansvar fra Center for Familie, Center for

www.bdo.dk

45

Social- og Sundhedsmyndighed, Jobcentret og Center for Handicap og Psykiatri og eventuelt
Center for Sundhed og Ældre.
”Ungeenheden skal ikke træffe beslutninger på andres vegne. Det er der ikke nogen i den
kommunale forvaltning, der skal. Der for er der et behov for tættere samarbejdsrelationer,
end vi er vant til”

Visitationsudvalget kan med fordel etableres i forlængelse af det allerede eksisterende tværgående visitationsudvalg i Frederikshavn Kommune.
Visitationsudvalget træffer endelig afgørelse i:
• særligt dyre enkeltsager
• indsatser, der iværksættes i Ungeenheden, men formodes at strække sig ud over det
25. år
BDO har følgende anbefalinger til principper for et visitationsudvalg:
•
•
•

At der nedsættes et tværgående visitationsudvalg på tværs af relevante fagcenterområder med repræsentation af ledelseslaget
At visitationsudvalgets mødegang fastlægges – f.eks. månedligt eller blot efter behov
At der fastsættes et kompetence- og bevillingsniveau for teamene i Ungeenheden
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8

STYRINGSTILGANG

Dette afsnit omhandler udviklingen af effektbaserede styringsprincipper for Frederikshavn
Kommunes Ungeenhed. Beskrivelse af principper for målfastsættelse, brug af evidens, dokumentationspraksis samt konkrete styringsredskaber er baseret på gennemførslen af et fokusgruppeinterview foretaget af BDO med deltagelse af medarbejdere og ledere fra de eksisterende centerforvaltninger i Frederikshavn Kommune.
Afsnittet beskriver både de overordnede principper for effektbaseret styring i Ungeenheden
samt konkrete anbefalinger til at komme i gang med at indføre principperne.

8.1

RATIONALE VED EFFEKTBASERET STYRING

Effektbaseret er udtryk for et konsekvent og systematisk fokus på at sikre, at den kommunale
indsats over for de unge, skaber så stor en værdi for dels de unge og dels samfundet som muligt. Det grundlæggende rationale er med andre ord, at Ungeenheden udover en solid ressource- og aktivitetsstyring også skal etablere en solid effektstyring, jf. nedenstående figur.

Selvom et effektfokus i sig selv kan virke såvel fagligt som økonomisk meningsfuldt, så er indførsel af effektbaseret styring i Ungeenheden ikke et mål i sig selv. Der kan peges på, at styringstilgangen indføres, fordi den skal være et middel til bedre at nå Frederikshavn Kommunes styringsmæssige mål og ambitioner. Indførsel af effektbaseret styring skal således være et
middel til at nå følgende målsætninger på hhv. kort og på lidt længere sigt:
•

På kort sigt – dvs. ved opstart af Ungeenheden – skal effektbaseret styring sikre:
o Rød tråd og fælles sigtelinje: Tydelighed om effektmålsætninger for arbejdet
med de unge skaber et fælles billede ” hvad vi arbejder for” – både i Ungeenheden og i forhold til Ungeenhedens samarbejdspartnere i og udenfor kommunen
o Hurtig, Smidig og fleksibel arbejdsform: Fokus på konkrete effektmål sætter den
unge i centrum, og er med til at understøtte ambitionen og behovet for at Ungeenheden agerer rettidigt, og prioriterer de indsatser, hvor der er størst sandsynlighed for succes
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•

På længere sigt - dvs. 1-2 år efter etableringen af Ungeenheden – skal effektbaseret styring sikre:
o Prioritering af indsatser: Dokumentation af effekt skaber grundlag for kritisk at
vurdere Ungeenhedens tilbudsvifte og opprioritere indsatser med dokumenteret
effekt samt nedprioritere indsatser, som ikke kan dokumentere effekt. Hvis indsatser ikke virker, så handler det ikke om at placere skyld, men sikre at kræfterne fremafrettet koncentreres om de indsatser, der rent faktisk virker
o Forbedringskultur: Dvs. en kontinuerligt bevidsthed om ambition blandt medarbejdere og ledere om at Ungeenheden år for år synligt skal forbedre de effekter,
som enheden skaber for de unge og samfundet – ”afkastet” af de bevilligede skattekroner skal øges – hvert år!

Indførsel af effektbaseret styring i Ungeheden har en række konsekvenser. For det første
indebærer det, at der skal igangsættes en række handlinger på kort og på længere sigt for at
realisere rationalet. Det drejer sig om:
• Fastsættelse af operationelle effektmål
• Principper for en udvikling af tilbudsviften der sikrer fortsat fokus på at udelukkende
at benytte de indsatser ”der virker”
• Dokumentere effekt
• Anvende den indsamlede viden om effekt i de centrale styrings- og beslutningsprocesser i Ungeenheden – både på sagsniveau og for enheden som helhed.
For det andet indebærer indførsel en række proceskrav i udvikling og implementering af styringstilgangen. Det drejer sig om:
• At sikre inddragelse/orientering og opbakning fra det politiske niveau ift. indførsel af
effektbaserede styringsprincipper, da det er afgørende med ledelsesmæssig opbakning og enighed om styringstilgang for Ungeenheden
• At sikre en opstart af Ungeenheden hvor medarbejdere og ledere inddrages i udviklingen af den effektbaserede styringstilgang, da det er afgørende at alle ledere og medarbejdere fra start har de centrale mål for øje og føler ejerskab til disse.
• At sikre inddragelse fra samarbejdspartnere og leverandører med henblik på at sikre
opmærksomhed og forståelse for at Ungeenheden fremadrettet stiller øgede krav til
effektdokumentation og effektrealisering uden at der i udgangspunktet følger flere
”penge” med
BDO har følgende anbefalinger til rationalet for effektbaseret styring i Ungeenheden:
•
•
•

At der allerede ved opstarten af Ungeenheden og med tæt inddragelse af medarbejdere og ledere igangsættes de nødvendige handlinger til at udvikle og udmønte styringsprincipperne i konkrete handlinger
At der på politisk niveau træffes principbeslutning om betydningen af effektmål og
dokumentation for den politiske beslutningsproces.
At der sker en inddragelse/orientering af samarbejdspartnere og leverandører for at
forberede dem på, at Ungeenheden fremadrettet vil stille større krav til dokumentation og levering af effekter

Det nærmere indhold i principperne for effektbaserede styring i Ungeenheden er beskrevet i
de følgende delafsnit.
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8.2

FASTSÆTTELSE AF OPERATIONELLE EFFEKTMÅL

De overordnede målsætninger for Ungeenheden er beskrevet i Ungeenhedens principnotat,
hvor det hedder:
Med Ungeenheden ønsker vi en organisering der kan være medvirkende til at vi opnår følgende effektmål:
•
•
•
•
•

At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse
At øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse
At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet
Reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst
Undgå marginalisering af unge

Hvis der skal sikres en rød tråd i Ungeenhedens arbejde, så er det afgørende, at disse overordnede og langsigtede målsætninger umiddelbart i forbindelse med Ungeenhedens etablering
bliver omsat og nedbrudt i konkrete effektmål som Ungeenheden skal arbejde efter på mellemlangt sigt (dvs. fx kvartalsvist eller halvårligt) samt på kortere sigt (dvs. løbende), jf. nedenstående figur.
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I kapitel 6 er beskrevet en række af mellemlangsigtede og kortsigtede effekter, som centret
formentlig vil arbejde for at skulle opnå. Det drejer sig for eksempel om motivation og afklaring af den unge i forhold til ungdomsuddannelse, mindre fravær for unge, der er optaget på
en ungdomsuddannelse, etablering tillidsfulde relationer ml. Ungeenheden og de unge, hvor
de unge oplever, at ”man siger hvad man gør, og gør hvad man siger”. Dette er blot få eksempler på nogle af konkrete operationelle mål, som Ungeenhedens overordnede mål kunne
blive brudt ned i.
Hele formålet med at lave nedbrydningen af mål er at sikre et effektbaseret styringsgrundlag,
hvor det er klart, hvilke forandringer/effekt, som man skal opnå på kort sigt for at kunne
opnå de ønskede forandringer/effekter (uddannelse og beskæftigelse) på længere sigt.
Målnedbrydningen foregår baglæns fra de langsigtede virkninger og synliggør den forventede
årsags-virkningskæde/forandringsteori, som man arbejder efter. Det vil sige
• Hvilken mission/vision er vi funderet på?
• Hvem er vores målgruppe, og herunder hvilke forskellige delmålgrupper har vi?
• Hvilke effekter skal vi skabe for vores målgruppe på kort, ml.langt og langt sigt –
konkretiseret i SMARTe mål – dvs. specifikke, målbare, accepterede, realistiske og
tidsbestemte mål?
Der er ikke nødvendigvis er tradition for at bryde de overordnede mål ned i delmål i Frederikshavn Kommune, når det kommer til driftsopgaver, mens der dog er erfaringer med målnedbrydning, når det kommer til fx udviklingsprojekter og lignende. Samtidig er der erfaringer at hente fra andre kommuner, som har erfaringer med at arbejde effektbaseret, og man
behøver derfor ikke at starte fra ”bunden af”, men man kan lade sig inspirere af andre kommuners tilgange.
Et særligt opmærksomhedspunkt i forbindelse med målnedbrydning omhandler, hvorvidt der
skal gælde samme mål for alle unge i enheden eller om, man bør tale forskellige målgrupper
med forskellige mål og succeskriterier – skal der fx gælde samme mål for en ung på kontanthjælp og en handikappet med række andre problemstillinger? På fokusgruppemødet blev der
peget på, at det er afgørende, at man får fokus på Ungeenhedens delmålgrupper, og får en
nuanceret forståelse for de enkelte delmålgruppers muligheder for udvikling i forhold til de
overordnede effektmål.
Selve målnedbrydningen bør som tidligere ske i en inddragende proces – både i forhold til
egne medarbejdere og ift. Ungeenhedens samarbejdspartnere i og udenfor kommunen, da
den faktiske realisering af effektmålene netop vil afhænge af disse parter. På fokusgruppemødet blev der peget på, at der med fordel kan anvendes en tovholder til af facilitere målgruppenedbrydningen – fx i form af ressourcer fra Ungeenhedens videnscenterfunktion.
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BDO har følgende anbefalinger til arbejdet med fastsættelse af operationelle effektmål i
Ungeenheden:
•

•
•

•

8.3

At der ved opstart af Ungeenheden tages initiativ til en række workshops/temamøder med deltagelse af udvalgte medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere/leverandører samt med brugerinputs med henblik på at bryde de overordnede langsigtede mål ned i konkrete effektmål på kort og mellemlangt sigt
At der ved målnedbrydningen tages afsæt i andre kommuners erfaringer med at nedbryde i effektmål
At der ved målnedbrydningen er fokus på, at alle mål ikke bør gælde for alle unge,
men at målgruppenedbrydningen med fordel kan tage afsæt i, at målgruppen kan
opdeles i en række undermålgrupper, som der kan stilles mere præcise og relevante
effektmålsætninger for
At der sikres en tovholder for proces – fx ved at Ungeenhedens videnscenterfunktion
spiller en aktiv faciliterende rolle i forbindelse med målnedbrydningen

BRUG AF VIDEN OM ”HVAD DER VIRKER”

En afgørende forudsætning for, at Frederikshavn Kommune kan skabe resultater og effekt for
kommunens unge er, at Ungeenheden sikrer, at de indsatser, der igangsættes, er indsatser
med en så stor sandsynlighed for at lykkedes som muligt.
Allerede i dag er gode erfaringer med at inddrage national og international viden og evidens
indenfor kommunens sundhedsområde og til dels på familieområdet, og det er disse erfaringer, som det er vigtigt, at Ungeenheden bygger videre på.
Det er vigtigt, at Ungeenheden arbejder aktivt med at samtænke og skabe sammenhæng mellem målbeskrivelser, indsatsbeskrivelser og målgrupper, således, at de indsatser, der vælges,
også er velbegrundede ift. de effekter, som Ungeenheden ønsker at opnå.
Derfor bør Ungeenheden i forhold til de eventuelt nye indsatser, der etableres i enheden sikre, at der forelægger klare forandringsteorier for disse. En forandringsteori er i den forståelse
at forstå som en tydeliggørelse af de antagelser om forandring, der lægger bag en given indsats – dvs. en gennemsigtighed om, hvorfor indsatsen iværksættes, hvilken målgruppe den er
tiltænkt samt hvilken effekt, som den skal skabe? forandringsteorilogikken og dens fem trin
fremgår af nedenstående illustration.
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Der skal være en tovholder i organisationen, der kan bidrage til at fastholde en fokus på at
skabe sammenhæng mellem effektmål og indsatsviften. Opgaven med at være tovholder på
at facilitere udvikling af forandringsteorier ved nye tiltag kunne fx med fordel placeres i Ungeenhedens videnscenterfunktion, og bør i øvrigt tænkes aktivt sammen med prioriteringen af
ansøgninger efter puljemidler hos de forskellige fonde, ministerier og styrelser.
I forlængelse af målnedbrydningen aktivt bør overveje i hvilken grad den nuværende tilbudsvifte baserer sig på et solidt nok vidensniveau eller om en række af de nuværende indsatser
med fordel kan erstattes af allerede eksisterende indsatser eller nye indsatser, der baserer
sig på et mere solidt vidensniveau. På fokusgruppemødet blev der givet udtryk for en opfattelse af, at Frederikshavn Kommune i dag i praksis havde en række tilsvarende indsatser i
forskellige centre, og at disse indsatser ved overgangen til den nye Ungeenhed med fordel
kunne sammenlægges eller reduceres.
Arbejdet med selv at generere og/eller identificere ny systematisk forskningsviden som sådan
ikke er den enkelte kommunes opgave, og ej heller Ungeenhedens, men det er en vigtig funktion for Ungeenhedens Videncenter at sikre en løbende overvågning og evt. kontakt til de
aktører nationalt og internationalt (primært de nordiske lande), som er ansvarlige for dette –
det vil sige styrelser, forskningsinstitutioner, clearingshouses mv. Formålet hermed er at sikre, at Ungeenheden er opdateret på ny viden, og at der tages aktiv og kritisk stilling til om
nye virksomme indsatser bør indføres i Frederikshavn kommune.
Det er vigtigt, at de udviklingsprojekter der igangsættes, både inddrager og har tæt sammenhæng med de øvrige centre i Frederikshavn Kommune – så der bliver ensartethed på tværs
blandt andet i forhold til anvendelse af ens modeller og koncepter.
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BDO har følgende anbefalinger til Ungeenheden brug af viden om ”hvad der virker”:
•

•
•

8.4

At der for alle nye indsatser og projekter som vedrører indsatser overfor de unge stilles krav om udarbejdelse af en forandringsteori, der (i) tydeliggør hvordan indsatsen
hænger sammen med de overordnede målsætninger, (ii) hvilke målgruppe der kan
modtage indsatsen, (iii) hvilke effekter indsatsen forventes at skabe for målgruppen,
(iv) hvordan indsatsen konkret gennemføres og organiseres samt (v) hvordan man kan
teste/dokumentere at indsatsen virker
At videnscenterfunktion bliver tovholder og sparringspartner i forhold til udarbejdelse af forandringsteorier
At der i regi af Ungeenhedens Videncenter skabes en systematisk indsats i forhold til
at overvåge ny viden om virksomme indsatser fra primært nationale og nordiske aktører

DOKUMENTATION AF EFFEKT

Det er i principnotatet besluttet, at Ungeenheden skal være i stand til at dokumentere effekter. Eksempelvis er det nævnt, at Ungeenheden skal kunne dokumentere, at antallet af unge
på kontanthjælp/overførselsindkomst reduceres, samt at marginaliseringen af unge undgås/formindskes.
Der skal være fokus på, at der i forbindelse med etableringen af Ungeenheden bør skabes
klarhed over, hvilke konkrete indikatorer der skal anvendes til at belyse de væsentligste effektmål samt om der politisk er forventninger til hvor meget enhedens skal forbedre den realiserede effekt år for år – f.eks. en nedbringelse på x % af unge under 25 år som er på kontanthjælp. Der bør i den forbindelse skeles til hvilke data, der allerede er tilgængelige, og
som derved kan anvendes med henblik på effektdokumentation uden væsentlige meromkostninger – fx er der en lang række data til rådighed på både uddannelses- og beskæftigelsesområdet på et overordnet plan, som kunne være relevante indikatorer til at belyse de ønskede
effektmål - (andel på kontanthjælp/overførselsindkomst, optagelse på ungdomsuddannelser,
gennemført uddannelse, fraværsprocenter, kriminalitetsstatistik mv.),
I forbindelse med etableringen af Ungeenheden bør der ligeledes gennemføres en baselinemåling på de indikatorer, der udvælges for at fastslå et udgangspunkt for enhedens arbejde, og
der bør defineres en fast kadence for målingsopfølgninger, og herunder placere ansvar for
dataindsamling og afrapportering. Kadencen for nogle af målingerne – f.eks. andelen af unge
med gennemført ungdomsuddannelse giver sig selv (årligt), mens f.eks. målingen af andelen
og antallet af unge på kontanthjælp principielt set godt kunne foregå oftere. Det centrale er i
den forbindelse, at kadencen i målingerne tænkes tæt sammen med målingernes anvendelse.
Med andre ord – målingerne skal aktivt være tænkt i konkrete beslutningsprocesser ellers er
der ingen grund til at gennemføre dem.
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BDO har følgende anbefalinger til Ungeenheden dokumentation af effekt:
•

•
•

8.5

At der ved opstart af Ungeenheden og i forbindelse med målgruppenedbrydningen
sker en identifikation af de relevante indikatorer for de overordnede og langsigtede
effektmål, og at der evt. politisk specificeres konkrete kvantitative succeskriterier
for enhedens arbejde
At der gennemføres en baselinemåling på de langsigtede effektmål ved enhedens
etablering
At der fastlægges kadence, ansvar for indsamling og afrapportering samt anvendelse
for opfølgningsmålinger på de langsigtede effektmål

ANVENDELSE AF EFFEKTDOKUMENTATION TIL
FORBEDRET STYRING

Effektmål og dokumentation af effekt giver kun mening, hvis de anvendes aktivt som et styringsredskab, og i den forbindelse bliver det centralt at fastlægge hvor og hvornår viden om
effekten af kommunens indsatser for unge kan anvendes til at skabe bedre beslutninger. Hvilke ”gulerødder” og/eller ”piske” skal der etableres, og hvordan undgår man at skabe en brug
af dokumentation, som kan virke mod den oprindelige hensigt?
Der skal være gevinst ved at styre effektbaseret – forventningen er således, at effektbaseret
styring styrker Ungeenhedens fælles sigtelinje, prioritering af indsatser og skaber en forbedringskultur, hvor man stræber efter og måler om man forbedrer sig dag for dag – år for år.
Hvis disse ambitioner skal indfries, så blev der på fokusgruppemødet peget på, at effektbaseret styring indgår som et styringsprincip på lige fod med kommunens øvrige styringsprincipper
vedrørende økonomistyring osv. Der bør derfor udarbejdes et opdateret styringsårshjul for
Ungeenheden, som identificerer de administrative og politiske beslutningsprocesser, og som
peger på hvornår effektdokumentation indgår i beslutningsgrundlaget, samt hvilke typer af
konsekvenser hhv. realisering eller manglende realisering af effektmålsætninger bør have.
Der blev på fokusgruppemødet peget på, at det vil nødvendigøre en ledelsesmæssig afklaring
af styringsønsker - Ønsker man fx at benytte denne viden til bedre at prioritere/omfordele
midler indenfor Ungeenheden i budgetlægningsprocessen, ønsker man i forhold til leverandørerne at skabe mere tydelige incitamenter til at skabe effekt eller ønsker man en blødere
tilgang, hvor man ikke direkte sammenblander økonomiske incitamenter og effektfokus men i
stedet anvender effektdata i et mere rendyrket læringsperspektiv – svaret på disse spørgsmål
vil afgøre hvilke konkrete styringsredskaber, der skal udvikles?
BDO har følgende anbefalinger til Ungeenheden anvendelse af effektdokumentation til
forbedret styring:
•
•

At det i forbindelse med opstarten af Ungeenheden afklares hvilke styringsmæssige
ambitioner der er i forhold til at anvende af effektdokumentation i de centrale beslutningsprocesser
At der i forlængelse af principbeslutningen om anvendelse af effektdokumentation i
beslutningsprocesserne udvikles og implementeres et egentligt styringsårshjul for anvendelse af denne viden
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9

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE

Dette afsnit sætter fokus på opfyldelse af Ungeenhedens resultatmål vedrørende uddannelse
og beskæftigelse.
Beskrivelsen tager afsæt i en række principper for arbejdet med de unge, der vurderes at
være væsentlige for målopfyldelsen.
Afsnittet indeholder indledningsvis en kort opsummering af målene for Ungeenhedens arbejde
med uddannelse og beskæftigelse for de 15 til 25 årige. Dernæst er skitseret en række forslag
til en indsats i Ungeenheden, der kan støtte op om opfyldelsen af disse mål. Afslutningsvis vil
der blive oplistet en række anbefalinger fra BDO i forhold til indsatsen i Ungeenheden.

9.1

UNGEENHEDENS MÅL

En af Frederikshavn Kommunes store udfordringer på beskæftigelsesområdet er unge uden
uddannelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse i kommunen er stigende. Det er særligt
antallet af indsatsklare unge på kontanthjælp, der er steget – det vil sige unge, som ikke
umiddelbart er uddannelses- eller jobklare pga. eksempelvis faglige, psykiske eller sociale
problemer. Disse unge skal fremadrettet, gennem indsatsen i Ungeenheden, hjælpes uddannelses- og jobklare.
Ungeenhedens 5 målsætninger relaterer sig især til uddannelse og beskæftigelse:
• At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse
• At øge andelen af unge med en kompetencegivende uddannelse
• At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet
• At reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst
• At undgå marginalisering af unge
Det er således en væsentlig forudsætning for Ungeenhedens succes, at det lykkes at få flere
unge end hidtil igennem uddannelsessystemet og/eller i job.
Et væsentligt element i Ungeenhedens arbejde bliver at sætte fokus på, hvad der virker og
ikke virker i forhold til at øge andelen af unge i uddannelse og beskæftigelse.
Udgangspunktet for arbejdet i Ungeenheden er, at det kan lykkes at motivere selv de svageste unge til uddannelse og beskæftigelse, men at det kræver hårdt arbejde, og at en række
forudsætninger synes at skulle være til stede – samtidig eller hver for sig. Nedenfor er beskrevet en række forudsætninger, der synes at være til stede i de situationer, hvor det lykkes
at motivere unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, og som derfor vurderes at kunne skabe et godt fundament for det fremtidige arbejde i Ungeenheden.
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9.1

HVAD SKAL DER TIL FOR AT NÅ MÅLENE?
9.1.1 MØDE DEN UNGE, DER HVOR HAN/HUN ER

Ungemålgruppen er en meget blandet gruppe og består af en gruppe med meget forskellige
behov – fra massive psykiske/sociale problemer over misbrug og kriminalitet til svag begavelse
eller manglende motivation. De unge i målgruppen vil således skulle have forskellige former
for indsatser i Ungeenheden – både i form af forskellige redskabsvalg og i form af forskellig
indsatstyngde.
Indsatsen bør tage afsæt i, at den enkelte unge får den støtte og hjælp, han eller hun har
brug for, og at der også stilles de krav til den unge, som pågældende kan håndtere. Det er
derfor vigtigt, at der sikres den nødvendige tværfaglighed i både visitationen af den unge og i
den efterfølgende sagsbehandling, således at bredden af tilbud og faglig indsigt er størst mulig – at man så at sige har hele redskabskassen til rådighed både med det samme og undervejs
i arbejdet med den unge.

9.1.2 TIDLIGT TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
En del af de unge, der har brug for en særlig indsats i forhold til at påbegynde og/eller gennemføre en uddannelse, kan spottes tidligt – f.eks. allerede i folkeskoleregi. Det kan dreje sig
om mangeartede problemer som f.eks. misbrug, psykiske problemer og/eller sociale- og familiemæssige problemer.
Det er vigtigt med en tidlig indsats i forhold til denne målgruppe, da det øger sandsynligheden for at lykkes med de indsatser, man iværksætter. Når problemer først spottes i de store
klasser i folkeskolen – eller endnu senere - er de således ofte blevet større og mere komplicerede. Nogle af disse unge er derfor meget svære at motivere, når man skal i gang med at
drøfte uddannelse.
I forhold til at iværksætte en hurtig og rigtig indsats er det for det første vigtigt i højere grad
at spotte f.eks. misbrug, psykiske og/eller sociale problemer tidligere – og reagere på problemerne - kan vejen mod uddannelse lettes for en række unge. Det er derfor væsentligt at
aftale, hvem der har ansvaret i forhold til at reagere på problemer – f.eks. i folkeskolen –
således at der dels kan iværksættes en forebyggende indsats, før den unge bliver 15 år, og
dels kan tages fat fra Ungeenhedens side, fra den unge fylder 15 år. For det andet handler
den hurtige og rigtige indsats om, at kunne handle på baggrund af den løbende videnudveksling og information om de unge som skal præge organisationen.
Endelig er det væsentligt at der som et led i den forebyggende indsats arbejdes med motivationsopbygning i relationen til den unge udfra princippet om, at den unge skal tage et
(med)ansvar for at tingene lykkedes.

9.1.3 TILLID OG TROVÆRDIGE VOKSNE
Tillid og troværdighed er meget væsentligt i forhold til arbejdet med de unge i Ungeenheden,
da en tillidsfuld relation mellem den unge og Ungeenheden anses som en forudsætning for at
lykkedes med indsatsen i forhold til uddannelse eller job.
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De ansatte i Ungeenheden skal være troværdige i deres adfærd – ”sige, hvad man gør – og
gøre, hvad man siger” – i forhold til den unge. Der er ofte tale om unge, der har oplevet mange svigt og derfor har let ved at forkaste en voksen, der synes at svigte aftaler. Med i dette
billede af den troværdige voksne hører også en relationsopbygning til den unge hvor der stilles krav til at aftaler holdes og at der ubetinget forventes at den unge faktisk har et ansvar
for eget liv og at eksekvere de handlinger der er de bedste for den unge.
Det er derfor væsentligt, at man i Ungeenheden får etableret et organisatorisk setup, der gør
det muligt at matche den enkelte unge med en sagsbehandler/medarbejder, som den unge
kan opbygge tillid til. Det betyder at den enkelte unge kun skal være i kontakt med én person
som koordinerer og formider de monofaglige beslutninger, der tages i forbindelse med sagsbehandlingen. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder, der arbejder med den unge, har
overblik over de væsentligste regler og serviceniveauet på tværs af de sektorområder, der er
repræsenteret i Ungeenheden, således at man hurtigt kan inddrage de relevante monofaglige
kollegaer i den unges sag.
Eksempel: en ung mand med ADHD:
Der er tale om en ung mand med ADHD, der bor hjemme og har været truende overfor sin
mor flere gange. Moderen har derfor problemer med at have ham hjemme, og den unge mand
er på vej til at søge om kontanthjælp. Der etableres et højskoleforløb, hvor han støttes godt
op af voksne, der forstår ham og vil arbejde med ham. Efter endt højskoleforløb kobles der
en mentor på, og der ydes bistand med at finde en lejlighed. Han er nu i gang med HF og en
musikgrunduddannelse. Han tilbydes undervejs i første skoleår et ophold på højskolen i sommerferieperioden for at forhindre tilbagefald og støtte op om den gode udvikling gennem
fortsat dialog med voksne, som han har tillid til.

9.1.4 MOTIVATION, INSPIRATION OG AFKLARING
Motivation er helt afgørende for, at den unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Man
kan godt tvinge umotiverede unge i gang med en uddannelse – f.eks. via uddannelsespålæg –
men der er væsentligt større sandsynlighed for, at de ikke fuldfører, end hvis de var motiverede til at påbegynde en uddannelse.
Der bør derfor i arbejdet med målsætningen omkring gennemførelse af ungdomsuddannelse,
arbejdes intensivt med motivationsarbejdet i forhold til den enkelte unge. Motivationsarbejdet bør ledsages af inspiration i forhold til fremtidig beskæftigelse og afklaring i forhold til
valg af ungdomsuddannelse, således at den unge har nogle mål for uddannelsen, og derfor får
påbegyndt en ungdomsuddannelse efter eget valg som er et led i en større plan.

9.1.5 SAMARBBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSERNE
Iværksættelse og fastholdelse af støtteforanstaltninger
En del af de unge, som Ungeenheden vil komme til at arbejde intensivt med i forhold til påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, vil have behov for særlige støtteforanstaltninger. Støtteforanstaltningerne kan være af varierende karakter – f.eks. bistand i

www.bdo.dk

57

form af f.eks. en IT-rygsæk eller bistand i form af støtte til det sociale eller motivationsmæssige i form af f.eks. en mentor.
Nogle unge har behovet for støtte hele vejen gennem forløbet på ungdomsuddannelsen, mens
andre blot skal hjælpes i gang.
UU har i dag løbende fokus på ”deres unge” og har udarbejdet en liste med ”bekymringselever”, som de afleverer til ungdomsuddannelserne. UU drøfter med ungdomsuddannelserne,
hvilken hjælp der er nødvendig for, at den pågældende elev kan gennemføre uddannelsen.
Eventuelt tilknyttes en mentor til eleven i de første måneder af ungdomsuddannelsen. Herefter er det op til ungdomsuddannelsen at tage over, hvilket i praksis ofte opleves som problematisk og har givet nogle udfordringer med at opretholde elevernes motivation for at gennemføre uddannelsen.
Eksempel: en ung voldsdømt og voldstruet 10. klasseselev:
Der er tale om en ung mand, der har haft svært ved at møde op i skolen, har haft meget fravær og bestemt ikke virket oplagt i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Der er nu
i 10. klassesregi tilknyttet SSP og en mentor, der sørger for, at han kommer i skole. Der er
etableret kontakt til misbrugskonsulenterne, og UU er i dialog med ham om ungdomsuddannelse. Der er i den forbindelse sat fokus på afklaring og kompetencer i forhold til at træffe
det rigtige uddannelsesvalg, og 10. klasselederen følger ham tæt i det daglige.
Han er i dag godt på vej.
Det er væsentligt for opfyldelse af Ungeenhedens mål om gennemførelse af ungdomsuddannelse, at der etableres et samarbejde med ungdomsuddannelserne, der sikrer, at de unge,
der har behov for støtte gennem hele uddannelsesforløbet også får den støtte, når Ungeenhedens tilbud eventuelt ophører. Der bør således etableres en sikker overleveringsprocedure
ved eventuelle ophør af tilbud fra Ungeenheden, hvor det aftales med uddannelsesinstitutionen, hvordan den fremadrettede opfølgning og støtte skal foregå, og Ungeenheden og uddannelsesinstitutionen bør være i regelmæssig dialog om unge med behov for støtte frem til den
unge har gennemført uddannelsen, uanset hvordan støtten finansieres.
t
Øget fokus på fravær
Et højt fravær på en ungdomsuddannelse er et faresignal i forhold til gennemførelse, og det
er derfor særdeles væsentligt, at der fra Ungeenheden reageres i forhold til unge med højt
og/eller uhensigtsmæssigt fraværsmønster på ungdomsuddannelsen. Dette forudsætter selvsagt, at Ungeenheden er bekendt med fraværet, og der bør derfor etableres nogle procedurer
for indberetning af fravær for unge på ungdomsuddannelser, samt for aktiv anvendelse af de
indsamlede data. Ungdomsuddannelserne bør forpligtes på at give underretning om fravær for
unge, der vurderes at være i risiko for at droppe ud af ungdomsuddannelsen, således at Ungeenheden får mulighed for at gribe ind i forhold til iværksættelse af eventuelle støtteforanstaltninger, drøftelse af studieskift eller andet.

9.1.6 FOKUS PÅ UNGE MELLEM FOLKESKOLE OG
UNGDOMSUDDANNELSE
En række unge er ikke umiddelbart motiverede/egnede til at påbegynde en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen – enten fordi de har så massive problemer at gennemførelse forekommer urealistisk, eller fordi de endnu er uafklarede i forhold til uddannelsesvalg.
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Disse unges problemstillinger er meget forskellige. Hvor nogle vil have så massive problemer/helbredsmæssige udfordringer, at STU er et relevant alternativ, vil andre kunne profitere af et forløb, der sætter fokus på afklaring og motivation i forhold til en egentlig ungdomsuddannelse – bare på lidt længere sigt.
Set i det lys er det væsentligt at der eksisterer en palette af muligheder så STU ikke bliver
eneste alternativ for unge der faktisk har personlige ressourcer at trække på.
Det er af væsentlig betydning, at man i Ungeenheden har mulighed for at give en indsats til
de unge, der er i mellemgruppen mellem STU og ungdomsuddannelsessystemet, således at
disse unge ikke overlades til sig selv, men kan tilbydes en indsats målrettet ungdomsuddannelse på et lidt længere sigte. Det kan f.eks. ske i form af et aktiveringstilbud med fokus på
motivation, afklaring og inspiration eller i form af en anden indsats f.eks. samtaler eller behandling.
Såfremt den unge blot overlades til sig selv, er der risiko for, at afstanden til uddannelse og
beskæftigelse øges, fordi det ikke bliver en del af den unges hverdag at have forpligtelser og
ansvar i forhold til at møde op og deltage i aktiviteter. Mange unge vil i sådanne situationer
fylde deres hverdag med andre aktiviteter, der bevirker, at de fremadrettet kan få svært ved
at se sig selv i uddannelse eller job.

9.1.7 SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE
I lighed med mange andre kommuner har Frederikshavn Kommune svært ved at få etableret
det fornødne antal praktikpladser til de unge, der ikke kan/vil gennemføre en længerevarende boglig uddannelse. Dette er en barriere for motivationen til at påbegynde en sådan uddannelse, og det forhindrer også nogle unge i at færdiggøre uddannelsen. Dette skyldes, at skolepraktik har et så dårligt ry, at både de unge selv og deres forældre kan være svære at motivere til skolepraktikker.
Det er derfor væsentligt, at der i Ungeenheden arbejdes med både at profilere skolepraktikken som det gode og reelle alternativ, som det faktisk er, og i forhold til at skaffe det fornødne antal praktikpladser til unge, der ønsker at gå denne vej. Eventuelt kan dette ske bl.a.
ved et øget samarbejde om kortere virksomhedspraktikforløb – ”snusepraktikker” – som et led
i afklaringen af unges uddannelsesønsker, således at virksomhederne lærer både Ungeenheden og konkrete unge at kende i disse forløb.

9.1.8 BDO’S ANBEFALINGER
I forhold til målopfyldelse af Ungeenhedens mål om uddannelse og dermed også på længere
sigt beskæftigelse, har BDO en række anbefalinger.
De anbefalinger, der er oplistet nedenfor, vurderes at kunne rummes indenfor de økonomiske
og normeringsmæssige rammer for Ungeenheden.
BDO anbefaler følgende principper for Ungeenhedens arbejde i forhold til målsætninger
om uddannelse og/eller job:
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•

Tværfaglighed i visitationen og den efterfølgende indsats, så det sikres, at den unge
får det rigtige tilbud fra starten af - og undervejs

•

Kompetencer til og viden hos den enkelte medarbejder i Ungeenheden, der sikrer, at
den enkelte medarbejder kan vejlede den unge om alle forhold og bringe relevante
temaer vedr. den unge op til diskussion og beslutning i de tværfaglige team

•

Målrettet arbejde med motivation, afklaring og inspiration før den unge starter på en
ungdomsuddannelse

•

Udarbejde procedure for vidensdeling mellem folkeskolen og Ungeenheden i forhold
til ”obs-unge” – dette begreb bør have en bredere definition end ”bekymringsbørn”
som er det begreb man i dag bruger i forbindelse med ”familien i centrum”, fordi der
kan være andre parametre som er af betydning for fremtidigt uddannelsesniveau/arbejdsmarkedstilknytning, som kan være relevante at have fokus på

•

Styrkelse af samarbejdet med ungdomsuddannelserne, herunder aftalte procedurer i
forhold til:
- Iværksættelse og fastholdelse af støtteforanstaltninger til unge med behov herfor
- Overlevering af fraværsdata fra ungdomsuddannelserne til Ungeenheden

•

Fokus på unge mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, således at disse unge ikke
kommer længere væk fra uddannelse/beskæftigelse men undervejs bringes tættere
på – her kan Produktionsskolen overvejes som et alternativ til STU

•

Øget samarbejde med virksomhederne om:
- Korte virksomhedspraktikker/snusepraktikker mhp. afklaring ift. uddannelsesvalg
- Egentlige praktikpladser i forbindelse med uddannelse

www.bdo.dk

60

10 PERSPEKTIVERING
I dette kapitel beskrives perspektiver som BDO anbefaler at der bliver taget stilling til i det
fremtidige arbejde i Ungeneheden/Frederikshavn Kommune.

10.1 FOKUS PÅ HELHEDSORIENTERET INDSATS
Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft, og målet med reformen er, at de mest udsatte borgere skal hjælpes videre. Tanken er, at en helhedsorienteret
og sammenhængende indsats i kommunerne vil styrke mulighederne herfor. Rehabiliteringsteams og ressourceforløb er kerneelementer i reformen. I reformen hedder det bla., at der
skal arbejdes sammen på tværs og tænkes tværfagligt, så de mere komplekse problemstillinger, som udsatte borgere har i deres liv, kan løses hurtigere og mere gennemført.
Reformen får størst betydning for unge mennesker, som fremover ikke kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.
Unge skal i stedet have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne, det offentlige tilskud bliver lagt om, og fleksjob bliver som udgangspunkt midlertidige.
Reformen indebærer, at kommunerne tilrettelægger sig organisatorisk, så sagsbehandlere
arbejder sammen på tværs af forvaltninger og sektorer om en koordineret og helhedsorienteret indsats. Med rehabiliteringsteams bliver der etableret en ny model for dette samarbejde.
Desuden skal borgeren være i centrum. Sagsbehandleren skal igennem hele forløbet have et
tæt samspil med den enkelte borger. Det betyder også, at selve forberedelsen af sagen kommer til at foregå sammen med borgeren, og at borgerens eget perspektiv bliver omdrejningspunktet. For at skabe ejerskab og engagement skal borgere, der visiteres til ressourceforløb,
involveres tæt i at planlægge deres eget ressourceforløb.
Herudover skal kommunerne og regionens sundhedsvæsen samarbejde på nye måder. En
sundhedskoordinator fra regionen skal – blandt andet som fast medlem af rehabiliteringsteamet – være med til at planlægge forløbet for udsatte borgere. Sundhedsfaglig rådgivning skal
fremover indhentes via den kliniske funktion i regionen.
Med etableringen af Ungeenheden og samlingen af en lang række ressourcepersoner, opstår
der en unik mulighed for at arbejde med særlige ressourceteams overfor de unge i Frederikshavn Kommune. BDO har igennem analysearbejdet kunnet konstarere at der kun i mindre
omfang arbejdes med fokus på det forebyggende og tidlig opsporing af unge med problemstillinger i forhold til misbrug, sundhed og psykiatri. Med førtidsreformen og etableringen af en
Ungeenhed opstår muligheden for at udarbejde strategier og tiltag, der fremover i højere
grad skaber fokus på de unge, der i allerede tidligt debuterer med misbrug og begyndende
sundhedsmæssige problemstillinger. Fortsat med det mål at vejen ud af problemstillingerne
er en indsats, der målrettet går efter at knytte den unge til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

www.bdo.dk

61

BDO anbefaler, at Ungeenheden
•
•

tager initiativ til udarbejdelse af en strategi for tidlig indsats overfor unge med sundhedsmæssige, psykiatriske og misbrugsmæssige problemstillinger og som i dag ikke modtager hjælp.
Indarbejder førtidsreformens anbefalinger og målsætninger i arbejdet bla. via tilrettelæggelsen af et tværgående indsatsteam/ressourceteam, der internt og mellem centre
trækker på ekstertise og handlinger i forhold til de unge i målgruppen 15-25 år.

10.2 PROGRESSIONSMÅLINGER PÅ BORGERNIVEAU
Udover dokumentation af effekt på de umiddelbart tilgængelige effektdata – dvs. aggregerede data for uddannelse, beskæftigelse mv. - er behov for at igangsætte en udviklingsproces
med henblik på at understøtte, at Ungeenheden på længere sigt – dvs. indenfor 1-2 år - bliver
i stand til at dokumentere progression i den enkelte sag, når det kommer til Ungeenhedens
effektmål på kort og mellemlangt sigt. Formålet hermed er naturligvis at give Ungeenheden
et styringsgrundlag i den enkelte sag samt på tværs af sager og indsatser, således at det kan
vurderes om udviklingen er tilfredsstillende og som forventet eller om der skal igangsættes
korrigerende tiltag.
Udviklingen af redskaber til progressionsmålinger på sagsniveau kan være et større arbejde,
da det både kræver identifikation af valide indikatorer, integration af indikatorer i arbejdsrutiner (dvs. tilpasning af handleplaner, opfølgninger på handleplaner osv.), itsystemunderstøttelse samt kompetenceudvikling af medarbejdere, og der var derfor enighed
om på fokusgruppemødet, at Frederikshavn Kommune bør søge at nedbringe arbejdsbyrden
ved at lade sig inspirere af de kommuner, som allerede er langt på området. F.eks. er der
gode erfaringer at hente i både København og Aarhus Kommune, som kunne være udgangspunkt for den model, som Frederikshavn Kommune udvælger. På fokusgruppemødet blev der
peget på, at der bør være en tovholder for denne proces, der vil involvere flere centre, og at
Ungeenhedens videnscenterfunktion med fordel kunne indtænkes som tovholder for en arbejdsgruppe, der på tværs af kommunens centre arbejder med at udvikle en relevant dokumentationsmodel.
Udover udviklingen af den konkrete dokumentationsmodel, så blev der på fokusgruppemøder
også peget på, at der i tæt sammenhæng skal udvikles principper for hvordan denne dokumentation anvendes i forhold til styring i den enkelte sag, leverandørstyring og styring i den
samlede Ungeenhed. Skal der fx skabes en kobling mellem økonomisk tildeling og de opnåede
effekter, og på hvilket niveau og i hvilket omfang skal det i så fald ske?
BDO anbefaler, at Ungeenheden
•
•
•

tager initiativ til udarbejdelse af en dokumentationsmodel for progressionsmåling på borgerniveau
aktivt inddrager erfaringer fra kommuner som allerede har udarbejdet lignende modeller
tager stilling til hvilken styringsmæssig anvendelse denne dokumentation tiltænkes – i den
enkelte sag – i forhold til leverandører samt i forhold til den samlede enhed
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10.3 OPBYGNING AF NETVÆRK
I beskrivelsen af Ungeenheden fremhæves en række fremadrettede ønsker til netværksopbygning med henblik på at udvikle og afprøve nye veje i opgaveløsningen. Opbygningen af netværk har både et perspektiv på nytænkning af mulighederne for ad nye veje for at støttemuligheder for de unge og desuden for udviklingen af Ungeenhedens metoder og indsatser.
Med henblik på at fremme virksomhedernes motivation for at tage et større socialt ansvar, er
der på fokusgruppeinterviewet stillet forslag om, at Ungeenheden udvikler den allerede etablerede kontakt med erhvervsklub og Jobdiamanten og i øvrigt er opsøgende i forhold til samarbejdsrelationer med erhvervslivet. På samme vis kan kultur- og fritidslivets organisationer
tænkes ind Ungeenhedens netværk, da disse organisationers aktiviteter kan understøtte fokus
på motion og sundhed. Ligeledes kan også motionscentrene indtænkes i netværksopbygningen.
I forhold til udvikling af Ungeenhedens metoder, er der på fokusgruppeinterviewet udtrykt
ønske om at knytte tætte bånd til Aalborg Universitetscenter eller andre højere læreanstalter
med henblik på gensidig udveksling af viden. Ungeenheden kan bidrage med praksisviden til
forskningen og praktikmuligheder for eksempelvis socialuddannelsesstuderende, og universitetet kan tilføre Ungeenheden valideret viden.
BDO anbefaler, at Ungeenheden retter fokus mod etablering af netværk på følgende hovedområder:
• Virksomheders sociale ansvar
• Sundhed og motion for unge
• Valideret viden og udvikling af metoder

10.4 TEAMETABLERING
Der er på fokusgruppemødet om visitationsenhed og tværgående teams fremsat ønske om et
internt opstartsforløb med teamdannelse og –træning, når Ungeenheden er etableret, og de
konkrete medarbejdere er fundet. Det påpeges, at det er vigtigt at det kun er rammen for
organisering i teams og opgaveporteføljen som er defineret forlods, således at der i en opstarts teamforløb kan sættes fokus på de enkelte teams, fordeling af opgaver og medarbejdere i en proces, hvor de nye medarbejdere i Ungeenheden selv er medspillere og kreatører
indenfor den fastlagte ramme. Dette vil også give en mulighed for udviklingen af det fælles
kulturelle ståsted i Ungeenheden.
At arbejde i teams kræver særlige kompetencer i forhold til udfyldelsen af roller og rammer,
for at det daglige samarbejde bliver smidigt og velfungerende i henhold til opgavevaretaglsen
overfor den unge.
Der er i Ungeenheden en bred faglighed, som er hentet fra de eksisterende fagcentre. Der er
således tale om medarbejdere, der ikke har et forudgående kendskab til hinanden og hinan-
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dens arbejdsgange. Dette vil fordre, at der iværksættes en styret teamudviklingsproces i Ungeenheden.
BDO har følgende anbefalinger til principper for teametablering:
•

At der som led i opstarten af Ungeenheden iværksættes et teamudviklingsforløb med
henblik på etablering af fælles kultur, rammer og retning

10.5 UDDANNELSESTILTAG
Fremadrettet anbefaler BDO, at man styrker snitfladen til 10. klassecenteret, og at Ungeenheden bliver styrket i deres bestræbelser på at definere, hvad indhold man har brug for, at
10. klassecenteret leverer. Dette vil kræve en dedikeret ressource i Ungeenheden. På sigt er
det således BDO´s anbefaling at 10. klassecenteret i stadig stigende grad bliver et middel til
at imødekomme de opsatte målsætninger i forhold til Ungeenheden.
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Bilag: 9.2. Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.pdf
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CENTER FOR UNGE, Frederikshavn Kommune

1-års evaluering af Ungeenheden

KOMMISSORIUM

16. januar 2015

1

Kommissorium for 1-årsevaluering af Ungeenheden, Center for Unge
I forbindelse med etableringen af Ungeenheden blev det besluttet, at enheden skulle evalueres efter
henholdsvis 1 og 3 års drift.
Etableringen af Ungeenheden blev endeligt besluttet på byrådsmødet d. 29. maj 2013. I forbindelse med
byrådsvedtagelsen og den forudgående behandling i fagudvalgene blev der blandt andet lagt vægt på at
følgende elementer skulle evalueres:
-

Overførslen af yderligere 5 årgange (25-30 årige)
Burde der være overflyttet yderligere grupper/opgaver?
Er der grupper/opgaver, der ikke burde være overflyttet (særlig opmærksomhed på det
specialiserede område)

I 1-årsevalueringen indgår de erfaringer, som organisationen som helhed har gjort sig i forhold til snitflader,
målgruppeopgørelse, faglighed, økonomistyring, normering mm.
De øvrige centres og Ungeenhedens egne overvejelser, iagttagelser og anbefalinger vil sammenholdt med
de resultater, som enheden indtil nu har opnået danne baggrund for en evalueringsrapport.
Følgende vil blive belyst:
1.
2.
3.
4.
5.

strategi og effektmåling
normering og økonomi
faglig bæredygtighed herunder tværfaglighed i Ungeenheden
afgrænsning af målgruppen og snitflader (Ungeenhedens og afgivende centres erfaringer)
fysiske rammer og geografisk placering

Punkterne 1, 3 og 5 belyses primært af Ungeenheden selv, mens punkterne 2 og 4 belyses i samarbejde
med de relevante centre.
Selve indholdet og dispositionen for evalueringen fremgår bl.a. af indholdsfortegnelsen til den kommende
rapport (se bilag 1).

Tids- og procesplan
I det dette afsnit beskrives tids- og procesplanen for udarbejdelsen af 1-årsevalueringen - herunder hvornår
de øvrige centre, MED-udvalgene og de politiske udvalg inddrages.
Ungeenheden udarbejder oplæg til de evalueringsspørgsmål, som skal danne grundlag for at belyse
ovenstående nedslagspunkter.
Spørgsmålene skal bl.a. medvirke til en analyse af de konkrete erfaringer der internt og eksternt er gjort i
forbindelse med den nye organisering i kommunen (pkt. 4).

2

Spørgsmålene kan i deres nuværende form ses i bilag 2. Der kan ske en tilpasning/redigering af
spørgsmålene, ligesom de vil blive valideret på mødet med de øvrige centre den 12. januar 2015.
Nedenstående viser en oversigt over hvilke centre, der indgår i evalueringen, ligesom der er peget på de
områder, der primært bør indgå i evalueringen.
Center
IT, digitalisering og
velfærdsteknologi
Handicap og psykiatri
Social- og sundhedsmyndighed
Arbejdsmarked
Skole

Områder

Samarbejdet om opgaveløsningen, snitflader, overførsel af de 25-30
årige, eventuel tilbageførsel af opgaver, eventuel overførsel af nye
opgaver, normering, økonomi, samarbejde i forbindelse med
overlevering til/fra Ungeenheden m.m.

Unge
Familie
Bibliotek og borgerservice
Økonomi og personale
Centrenes bemærkninger danner tilsammen med Ungeenhedens overvejelser grundlag for konklusioner og
anbefalinger i en evalueringsrapport. En rapport der endvidere beskriver Ungeenhedens strategier,
metoder for resultatstyring, effektmålinger mm.
Rapporten drøftes i MED-udvalgene og de relevante politiske udvalg med henblik på endelig behandling i
Byrådet.
Nedenstående viser tids- og procesplanen for indhentelse af information, opsamling heraf og
udarbejdelsen af de endelige anbefalinger i 1-årsevalueringen.
Center
Aktuelle
centre*

Center
for
Unge

December

Januar
Møde i evaluerings gruppen 12. januar.
Drøftelse og endelig
fastsættelse af
evalueringsspørgsmål.
Centervis behandling af
spørgsmålene.
Kommissorium
Nulpunktsanalyse
udarbejdes og
(tilfredshedsundersøgelse)
fremsendes
samt diverse
evalueringsgruppen. statistikmateriale
Udkast til evaluering udarbejdes.
samt udarbejdelse af Evalueringssvar
evalueringsspørgsmål behandles.
(udsendes primo
januar)

Marts
Møde
evalueringsgruppen
2. marts ift.
resultater af
indkomne svar
samt inddragelse af
Center-MED’er
Evalueringen
afrundes og
sagsfremstillinger
udarbejdes.

April
Behandling i de
relevante fagudvalg.
Byrådsbehandling.

Evalueringsrapporten
foreligges byrådet.

* Centre der afgav opgaver/personale til Ungeenheden, og centre med tætte samarbejdsrelationer til Ungeenheden
1-års evalueringen skal behandles i Byrådet den. 29. april 2015
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Forinden har fagudvalgene mulighed for at drøfte evalueringen som følger:





Socialudvalget den 8.april 2015
Børne og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015
Kultur- og Fritidsudvalget den 15. april 2015
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Bilag 1:
Indholdsfortegnelse

1.

Baggrund for 1-årsevalueringen ........................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

2.

Fysiske rammer og geografisk placering .............................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

3.

Faglig bæredygtighed og organisering ................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

4.

Strategi og effektmåling ....................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
4.1 Strategi – vision, mission og værdier.................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
4.2 Effektmåling........................................................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

5.

Økonomi og normering ........................................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

6.

Evalueringsgruppens evaluering af Ungeenheden ............................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.1. Snitflader ........................................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.2 Overlappende sagsbehandling ........................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.3 Nuværende organisering af opgaveløsning for de 15-25 årige .......... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.4 Overlevering af sager mellem centrene ............................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.5 Opgaveporteføljen.............................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6..6 Normering.......................................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.7 Fordele og ulemper ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden................ Fejl! Bogmærke er ikke
defineret.
6.8 Yderligere refleksioner vedrørende de foregående besvarelser........ Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
6.9 Andet .................................................................................................. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

7.

Evalueringsgruppens anbefalinger ....................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
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Bilag 2:
Udkast til evalueringsspørgsmål til behandling i Center for Unge og øvrige relevante centre

-

Hvordan opleves snitfladerne imellem centrene og Ungeenheden (funktioner, målgruppe,
alder, serviceniveau mm.)?

-

Er der områder, hvor der både i Ungeenheden og i yderligere et eller flere centre uhensigtsmæssigt
foretages sagsbehandling på samme borger/målgruppe? Er der forslag til, hvordan dette i givet fald
kan ændres?

-

Løses der opgaver for de 15-25 årige, som i stedet burde løses i Ungeenheden eller
omvendt?
Fungerer overleveringen af sager mellem centrene og Ungeenheden? Hvis ikke så beskriv
problemstillingerne. Er der forhold, der bør ændres?

-

-

-

-

Vurderer I, at antallet af medarbejdere, der overgik til Ungeenheden var passende i forhold
til den opgaveportefølje, der blev tilbage i de ”gamle centre” og den opgaveportefølje, der
etableredes i Ungeenheden?
Har forandringen i sagsmængden og volumen givet anledning til overvejelser i
normeringen henholdsvis centrene og/eller i Ungeenheden?
Hvad er fordelene/ulemperne ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden, og hvilke
anbefalinger har de afgivne centre og Ungeenheden i den forbindelse?
Giver refleksionerne omkring de 25-30 årige anledning til at ændre på de foregående
besvarelser? I så fald hvilke?
Er der yderligere overvejelser med 1-årsevalueringen af Ungeenheden, som bør nævnes?
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Bilag: 9.3. - Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.p
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Bilagsnr: 40018/15
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September 2014
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INDLEDNING OG BAGGRUND

Center for Unge i Frederikshavn Kommune er blevet etableret i 2013 og har til hensigt at skabe en fælles indgang for unge i alderen 15-25 år til hele det kommunale system samt at tilbyde en helhedsorienteret og tværgående indsats til unge borgere i forhold til uddannelse, beskæftigelse, støtte og vejledning.
Ved budgetopfølgningen i april 2014 er der konstateret et forventet merforbrug på samlet set
14,6 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug fordeler sig som angivet i nedenstående tabel:
Tabel 1.1 – Forventet merforbrug i Center for Unge (2014)
Beløb i mio. kr.
Familieområdet

1,68

Socialområdet

8,65

Arbejdsmarkedsområdet

0,67

Tværgående Ungeindsats

0,69

Konto 6

2,92

Total

14,61

BDO har bistået Frederikshavn Kommune med en analyse af økonomien i Center for Unge. I
analysen er hele økonomien for centeret gennemgået, og hermed er årsagerne til det forventede merforbrug blevet analyseret. Analysen omfatter budgetgrundlag, antal visiterede unge,
faktisk forbrug samt disponeringer for resten af året. Denne del af analysen har også undersøgt grundlaget for etableringen af Center for Unge, og hvorvidt, der er forudsætninger, som
har ændret sig siden.
Derudover er den seneste økonomiopfølgning samt den generelle økonomistyring på området
blevet gennemgået med henblik på at afklare, om der er mulighed for at optimere styringen
på området, så forudsigelser omkring forventet regnskab kan leveres hurtigere og mere retvisende.
Rapporten indeholder således en analyse af økonomien og økonomistyringen i Center for Unge. Hertil er der foretaget en dybdegående analyse af visitationspraksis og udvikling i serviceniveau. Denne analyse af visitationspraksis og serviceniveau foretages alene på det sociale
område, men både inden for børne- og voksenparagrafferne. Analysen er foretaget på baggrund af foreliggende materiale vedrørende visitationspraksis og –retningslinjer samt ved en
gennemgang af 15 konkrete sager på det sociale område.
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1.1

AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNINGER

BDO bistod i foråret 2013 Frederikshavn Kommune med at beskrive og estimere omfanget af
de opgaver, der skulle varetages af Center for Unge. I relation til dette skal det bemærkes, at
det i daværende opdrag ikke var BDO’s opgave at beregne investeringsomkostninger i bygninger/indretning og IT.
Yderligere var det kendetegnende for den daværende analyse, at BDO i relation til det sociale
område skulle tage udgangspunkt i sagsbehandlingen og dermed ikke vurdere og beregne udgifter til ren ledelse men alene den kapacitet, som skulle være til stede for at løfte den
sagsmængde, som Center for Unge skulle overtage. Dette analysearbejde fandt sted med
henblik på at tilvejebringe information til brug for Frederikshavn Kommune i den efterfølgende budgetproces.
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SAMMENFATNING

I de nedenstående afsnit er de væsentligste betragtninger og anbefalinger kort opridset for
hhv. gennemgangen af budgetgrundlaget, økonomistyringen og budgetopfølgningen samt analysen af visitationspraksis og sagsgennemgangen.

2.1

GENNEMGANG AF BUDGETGRUNDLAG

Ved etableringen af Center for Unge er der flere steder ikke tilført budgetmidler til at dække
de udgifter, som centeret har. Dette drejer sig dels om engangsudgifter til etableringen og
dels om varige udgifter til bl.a. ledelsen og det sociale område.
På baggrund af det materiale, BDO har fået tilsendt, er beløbene skønnet i nedenstående
tabel. Herudover kan der som nævnt være usikkerheder i skønnene vedrørende personaleressourcer på områderne, om end det ikke har været muligt at efterprøve dette.
Tabel 2.1 – Opsamling på budgetgrundlag
Beløb i mio. kr. (2014)
Ledelseslønninger

1,0-1,5

Etableringsudgifter til inventar

0,4

Flere overførte borgere fra Center for Social- og
Sundhedsmyndighed

2,2

Eventuel manko i forhold til personaleressourcer

?

Total

3,6 mio. kr. + ?
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Opsummerende anbefaler BDO:


At Frederikshavn Kommune beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øvrige centre til Center for Unge i oktober 2013/januar 2014 og sammenholder den med
de forudsætninger fra maj, der var udgangspunkt for bodelingen.



At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning
til en revurdering af de nødvendige personaleressourcer.



At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Center for Unge samt etableringsudgifter mv. i forhold til, om centeret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde
beløbene indenfor den samlede driftsramme.



At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes midler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO
anbefaler således, at der i Frederikshavn Kommune tages stilling til, hvorledes denne
manko skal beregnes.

Ud over at synliggøre eventuelle mangler i forudsætningerne i skønnene fra maj, vil dette
materiale give Center for Unge et mere detaljeret og retvisende budgetgrundlag at arbejde
ud fra, hvor det er tydeligt, hvad de overførte midler henfører til, og hvor der eventuelt er
mankoer, som centeret skal håndtere indenfor deres ramme.

2.2

ØKONOMISTYRING OG BUDGETOPFØLGNING

Gennemgang af budgetopfølgningen:
BDO har gennemgået den senest foretagne budgetopfølgning og har kontrolleret, at det medtagne forbrug for perioden 1. januar – 30. april 2014 er i overensstemmelse med kommunens
økonomisystem. BDO har endvidere sikret indre sammenhænge i regnearket (formelkontroller
mv.).
BDO bemærker i denne forbindelse, at det ved lineær fremskrivning af forbrug er en vigtig
faktor, at forbrugsmønsteret på disse områder er lineært, og at det er et brugbart udgangspunkt (basis), som man foretager fremskrivningen på.
Eftersom det er første hele regnskabsår for Center for Unge, er der ikke noget historisk forbrugsmønster for centeret, som kan bruges til at vurdere det estimerede forbrug på de lineære fremskrevne poster.
På flere områder ved Center for Unge, som fx familie- og socialområdet, er budgettering foretaget på få poster, hvilket besværliggør udredning af hvilke funktioner, som reelt udviser
merforbrug.
BDO konstaterer, at de væsentligste afvigelser mellem budget og forventet forbrug pr. 30.
april 2014 er på løn og foranstaltninger.
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Økonomistyring generelt:
I relation til organiseringen af økonomistyringen er det BDO’s vurdering, at samarbejdet mellem CFØ og Center for Unge generelt er velfungerende og baseret på en høj grad af løbende
dialog. Der eksisterer klare roller og en klar arbejdsfordeling mellem de to parter, om end
etableringsvanskeligheder i en periode har gjort det nødvendigt med ekstra tæt dialog og
sparring.
Rent organisatorisk vurderes det imidlertid, at 25-års-skellet i Center for Unge for så vidt
angår arbejdsmarkedsområdet kan medføre vanskeligheder forbundet med både økonomistyringen såvel som den faglige indsats på området. Dette skyldes, at beskæftigelseslovgivningen
på området generelt dikterer et skel ved 30 år i forhold til såvel administration og aktiv indsats.
I forhold til de anvendte redskaber og arbejdsgange i økonomistyringen er det BDO’s vurdering, at CFØ og Center for Unge befinder sig i en positiv udviklingsproces i vejen frem mod en
forbedring af økonomistyringen.
Dette omhandler særligt styringen og overblikket på det sociale område, hvor der arbejdes
for at sikre bedre data og dermed hurtigere reaktionsmuligheder. Her høster man erfaring fra
samarbejdet med Center for Familie, og der er igangsat indsamling af information på borgerniveau blandt sagsbehandlerne. Dette vil blive samstemt med eksisterende lister og brugt til
opdatering af fagsystemet med henblik på at undgå arbejdet med parallelregistrering fremadrettet.
Hvad angår arbejdsmarkedsområdet anbefaler BDO, at der i økonomistyringen bør være øget
fokus på en række opmærksomhedspunkter for at kunne opnå mere valide data på området
og agere hurtigere på udsving (de enkelte punkter er uddybet i afsnit 5.3). Det skal bemærkes, at disse opmærksomhedspunkter er af generel karakter, og ikke er opstillet på baggrund
af konstaterede mangler i forhold til Center for Unge.


Visitationen: For de unge under 25 (30) år på uddannelseshjælp er der forskel på forsørgelsesydelsernes størrelse, afhængig af om de er uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Udover udviklingen i antallet af unge er det vigtigt at have fokus på,
hvordan fordelingen mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate er sammenlignet
med kommuner med samme rammevilkår.



Kontering: Langt hovedparten af opgaverne er klassisk konto 6, men eksempelvis kan
en del af virksomhedskonsulenternes arbejde konteres på konto 5, såfremt de udfører den virksomhedsrettede indsats som led i en aktiv indsats i et § 32-tilbud, og de
lovgivningsmæssige krav er opfyldt.



Refusioner ved aktivering: God økonomistyring i forhold til aktivering og refusion
hænger nøje sammen med effekten af tilbuddene. Generelt er effekten for de virksomhedsrettede tilbud langt højere end hos andre tilbudstyper. Der gives højere forsørgelsesrefusion ved at få borgere i virksomhedsrettede tilbud.



Fokus på tilbud for undermålgrupper: Der er for de unge et krav om ret og pligt tilbud for de forskellige undermålgrupper. For de unge på uddannelseshjælp gælder, at
de skal i deres første ret og pligt tilbud senest efter 1 måned og herefter kontinuerligt i tilbud med maksimalt 4 uger mellem hvert tilbud.



Mål- og effektstyring: Mål- og effektstyring inden for økonomistyring på beskæftigelsesområdet er eksempelvis beskrevet i økonomiaftalen for 2015 og omhandler overordnet:
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2.3

o

At få nedbrudt målsætninger fra budget og beskæftigelsesplan til operationelle mål på medarbejderniveau.

o

Effektstyring på tilbud, hvor reglerne på området har klare intentioner ift.
hvilke tilbud, der skal benyttes. På nuværende tidspunkt er tilbuddene på
beskæftigelsesområdet koblet med forskellige statsrefusionssatser på forsørgelse og forskellige regler for driftsudgifter afhængig af målgrupperne. Derudover skal de enkelte tilbuds effekt indregnes i forhold til at opnå den fulde
besparelse på forsørgelsesydelserne ved overgang til uddannelse eller arbejde.

VISITATIONSPRAKSIS OG SAGSGENNEMGANG

I relation til visitationsgrundlaget er det BDO’s vurdering, at det tilgængelige materiale i forhold til serviceniveaubeskrivelser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer mv. er fyldestgørende og relevant samt potentielt giver de fornødne rammer for at praktisere en fornuftig faglig styring af området.
BDO vurderer dog samtidig, at serviceniveaubeskrivelser og anbringelsesgrundlag mv. endnu
ikke er implementeret i tilstrækkelig grad i Center for Unge, hvorfor det ikke ses brugt aktivt
i vurderingen af behovet for indsatser i sagerne.
BDO’s samlede vurdering på baggrund af sagsgennemgangen af 15 sager er, at den vedtagne
visitationsprocedure ikke bliver fulgt i tilstrækkelig grad. Det materiale, der er besluttet skal
være tilgængeligt i forbindelse med visitationen, ses kun i begrænset omfang at være til stede. Endvidere vurderes det, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på indsatsens forventede
varighed samt mål og delmål med foranstaltningen.
I forhold til det ledelsesmæssige fokus og styringen er det BDO’s vurdering, at man i ledelsen
er fuldt ud bekendt med såvel serviceniveaubeskrivelser som anbringelsesgrundlag, visitationsprocedurer mv. samt betydningen heraf i en styringsmæssig kontekst, samt at der arbejdes målrettet på at få etableret en solid og hensigtsmæssig faglig og økonomisk styring af
området.
På trods af de mange udfordringer forbundet med etableringen af Center for Unge er det
BDO’s vurdering, at ledelsen ved, hvor de skal hen, og er godt på vej, men at man med fordel
kan overveje igangsættelse af yderligere initiativer, der kan støtte op omkring etableringen
af en optimal styringspraksis.
Som opsamling på sagsgennemgangen og analysen af visitationspraksis anbefaler BDO:


At der udarbejdes en detaljeret plan for implementering af serviceniveaubeskrivelser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer på en måde, der sikrer ejerskab hos medarbejderne og understøtter, at faglighed og økonomi går hånd i
hånd.



At der udarbejdes en detaljeret plan for indhentelse af efterslæbet i sagerne, der
ressourcemæssigt tager højde for, at der samtidig skal kunne praktiseres sikker
drift.



At der sker en afstemning af de faglige initiativer og det faglige fokus i forhold til
de budgetmæssige forudsætninger.
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3



At der sker en opstramning i forhold til efterlevelse af visitationspraksis og kompetenceplan således, at disse fastholdes og prioriteres ledelsesmæssigt som et
fagligt og økonomisk styringsværktøj.



At der etableres et fagligt ledelsestilsyn.



At det overvejes at tilbyde ledelsessparring i forhold til at fastholde fokus i en
turbulent hverdag.

METODE

Projektet er udført i tre faser, der er beskrevet kortfattet i det nedenstående.
Fase 1 - Fremsendelse af data:
BDO har fremsendt en liste over data, som Frederikshavn Kommune efterfølgende har fremskaffet. Listen har bl.a. omfattet:


Beskrivelse af forretningsgange vedrørende økonomiopfølgningen på området



Opdateret budgetopfølgning på baggrund af rettelser af de forkert bogførte unge - inklusiv dispositionsregnskab



Budgetforudsætninger for 2014



Oversigt over tilgang og afgang på området i indeværende år



Prognosemateriale for kommende år



Retningslinjer for visitation



Beskrivelser af serviceniveau på det sociale område

Fase 2a – Analyse af budgetgrundlag:
BDO har gennemført en analyse af budgetgrundlaget for Center for Unge på baggrund af materialet i rapporten, der ligger til grund for etableringen af centeret. I forbindelse hermed har
der været kontakt med de områder, hvor analysen peger på, at der kan være behov for at
komme dybere ned i grundlaget. Sigtet med analysen er at afklare, hvorvidt der er budgetområder, hvor forudsætningerne er skredet i forhold til grundlaget.
Fase 2b - Desk study og interviews:
BDO har gennemgået det fremsendte materiale med henblik på at identificere årsagerne til
det forventede merforbrug. I den forbindelse er der foretaget kontrolberegninger og kvalitetstjek på de beregninger, der ligger til grund for det forventede merforbrug.
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Derudover er arbejdsgangene og værktøjerne til økonomistyringen på området vurderet med
henblik på at afklare, om der er mulighed for at optimere styringen på området.
På baggrund af desk study-forløbet er der gennemført tre interviews med nøglepersoner på
området. Formålet med interviewene har været at komme dybere ned i de spørgsmål, det
fremsendte materiale har rejst. Det første interview vedrørende økonomistyringen på området er foretaget med Heidi Smith Olsen, Søren Skriver og Tina Jensen. Andet interview vedrørende styringen på området er gennemført med Arthur Corneliussen samt Mia Nikolajsen og
Britta Andersen. Endelig er et interview om visiteringsgrundlag og –praksis gennemført med
Mia Nikolajsen og Britta Andersen.
Fase 3 - Gennemgang af visitationsgrundlag og –praksis:
BDO har analyseret visitationsgrundlaget for servicelovsydelser i Center for Unge med henblik
på en vurdering af, om den aktuelle visitationspraksis understøtter en hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Som et led heri har BDO gennemgået et antal sager med henblik på en
socialfaglig vurdering af, om sagerne i praksis forløber hensigtsmæssigt, og om de forløber
efter Center for Unges vedtagne visitationsprocedure.
Analysen af visitationsgrundlaget er foretaget på baggrund af fremsendt materiale, der beskriver Center for Unges retningslinjer for visitation, herunder kompetenceplan, beskrivelser
af eventuelle serviceniveauer for de forskellige ydelser, beskrivelser af mødestrukturer og
organisatorisk opbygning samt tilbudsviften på området for servicelovsydelser.
Med hensyn til sagsgennemgangen har det været relevant både at se på unge, der modtager
såvel foranstaltninger efter servicelovens § 52 samt unge, der modtager tilbud efter servicelovens voksenbestemmelser (§§ 85, 107 og 108). Sagerne er gennemgået efter en til formålet
udarbejdet skabelon til hhv. børnesager og voksensager.
Det var aftalt mellem BDO og Frederikshavn Kommune, at BDO skulle gennemgå 16 sager, der
havde været behandlet på visitationsmøde (8 vedrørende servicelovens børnebestemmelser
og 8 vedrørende servicelovens voksenbestemmelser), men i praksis blev der til BDO fremsendt
6 sager vedrørende servicelovens børnebestemmelser og 9 sager vedrørende servicelovens
voksenbestemmelser.
Ved at gennemgå 15 sager, der har været på visitationsmøde, har BDO fået en pejling på, om
visitationsproceduren følges, og om den vurderes at være hensigtsmæssig ud fra den konkrete
sagspraksis.
Sagsgennemgangen har haft et overordnet bredt socialfagligt perspektiv og har fokuseret på
sagsbehandlingen i forløbet op til et visitationsmøde, i visitationen og i den efterfølgende
periode, hvor visitationsbeslutningen skal udmøntes. Det har endvidere været relevant at se
på opfølgningen på indsatserne, hvor det har været muligt.
På baggrund af resultaterne fra sagsgennemgangen har BDO endvidere gennemført interviews
med de to faglige ledere i Center for Unge med henblik på opnå et nuanceret billede af situationen. Interviewene har haft fokus på områderne:


Organisering af Ungeenheden



Visitationspraksis



Sagsoplysning

9



Opfølgning



Faglig styring



Økonomistyring



Tilgang af sager



Ledelse

4

GENNEMGANG AF BUDGETGRUNDLAG

Det skal indledningsvist bemærkes, at beregningerne vedrørende budgetgrundlaget for Center
for Unge generelt er baseret på skøn foretaget i maj måned 2013. Dette kan være en fejlkilde, idet det reelle forbrug kan have ændret sig ved overtagelsestidspunktet (løn til personale
samt overhead pr. 1. oktober 2013 og økonomien for de borgerrettede ydelser pr. 1. januar
2014). Ligeledes kan skønnene vise sig at være upræcise i forhold til den faktiske overdragelse. Dette vurderes for hvert af de tre store områder, der har afleveret ressourcer nedenfor.

4.1

DE ENKELTE DELE AF BUDGETGRUNDLAGET

Undervisningsområdet:
På undervisningsområdet er hovedparten af opgaverne, der er overført, flyttet som hele enheder. Det drejer sig om 14 ud af 18,7 medarbejdere fordelt med tre under SSP og 11 under
Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dermed er fejlmulighederne i skønnene på dette område begrænsede.
Familieområdet:
På familieområdet er skønnene fra maj i BDO’s rapport blevet korrigeret på baggrund af de
faktiske sager, der blev overdraget. Det faktiske antal sager ligger her helt på niveau med,
hvad der oprindeligt var forudsat i majskønnene. En eventuel usikkerhed på dette område
vurderes derfor at være begrænset til skønnene på personaleforbrug.
Dette stemmer godt overens med, at Center for Unge ved første budgetopfølgning forventede
et begrænset merforbrug på 1,7 mio. kr. på dette område.
Socialområdet:
Skønnene fra maj måned på socialområdet blev i sin tid foretaget i dialog mellem BDO og
Social- og Sundhedsmyndighed baseret på en vurdering af sagsmængde og tidsforbrug pr. sag.
På socialområdet er der ikke efterfølgende taget stilling til skønnene fra maj, og der har

10

dermed heller ikke været nogen konsekvensvurdering i forhold til faktisk overdragelse af antal sager og den ledsagende økonomi, der blev overført til Center for Unge pr. 1. januar 2014.
Det samlede overførte budget pr. 1. januar 2014 for køb af pladser til Center for Unge er
opgjort af Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Økonomi til 19,17 mio. kr.
Hertil kommer Center for Unges budget til Birketoften, ungevejledning samt stofmisbrugsbehandling. Det beregnede budget lød på 19,32 mio. kr., der efterfølgende er reguleret for
statsrefusion, hvorfor det overførte budget er ca. 0,15 mio. kr. lavere end det beregnede.
Center for Social- og Sundhedsmyndighed og Center for Økonomi har opgjort udgiften til køb
af pladser for de overførte borgere pr. 1. januar 2014 til 21,5 mio. kr. Dette skøn omfatter
udgifterne til de enkelte pladser samt egenbetaling.
I skønnet er der taget højde for, at der blev overført midler til de 24-årige borgere (årgang
1989), men at udgiften hertil ikke har været afholdt af Center for Unge i 2014 (samlet set 3
mio. kr). Ligeledes er der taget højde for sager, der er stoppet i løbet af 2013 (samlet set 2,7
mio. kr.). Omvendt er der indregnet udgifter til nye sager (4,4 mio. kr.) samt udgifter til en
række sager, der af andre grunde var holdt ude af det oprindelige skøn, men i sidste ende
alligevel blev overført til Center for Unge (3,6 mio.).
Sammenholdes budgettet til køb af pladser med den faktiske udgift til køb af pladser pr. 1.
januar 2014, er der således en manko på 2,2 mio. kr.
Tabel 4.1 – Budget og driftsudgifter på socialområdet (2014)
Beløb i mio. kr.
Budget 2014 til køb af pladser i CfU

19,3

Udgift til køb af faktiske pladser pr. 1. januar 2014

21,5

Manko

2,2

Ud fra den øgede udgift til køb af pladser kunne det yderligere forventes, at også skønnene
vedrørende tidsforbrug på sagsbehandling med videre for gruppen kunne være sat for lavt.
Der kan dermed være behov for at foretage fornyede skøn på baggrund af det større antal
sager.
I den ovenstående opgørelse er der som nævnt modregnet de midler, der er blevet overført
for de 24-årige til Center for Unge, uden at centeret har haft en udgift til disse personer.
Dette betyder, at Center for Unge fremadrettet har budget til 9 årgange.
I relation til denne problematik illustrerer den nedenstående tabel, hvilke årgange der ved
’bodelingen’ blev overført til Center fra Unge.
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Tabel 4.2 – Overførte årgange til Center for Unge (2014)
Center for Familie

Center for Social- og Sundhedsmyndighed

24-25 år

23-24 år

22-23 år

21-22 år

20-21 år

19-20 år

18-19 år

17-18 år

16-17 år

15-16 år

Af tabellen fremgår det, at der fra Center for Familie blev overført midler svarende til tre
årgange, mens der fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed blev overført midler svarende
til syv årgange.
Som nævnt ovenfor blev der imidlertid indgået en ét-årig bilateral beslutning om, at de 2425-årige ikke skulle overføres til Center for Unge før 1. januar 2015, for at disse unge skulle
opleve kontinuitet i sagsbehandlingen. Som følge af dette er midlerne til de 24-25-årige modregnet i opgørelsen af mankoen for 2014.
Som en endelig effektuering af bodelingen skal der dermed findes midler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra
Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO anbefaler således, at der i Frederikshavn
Kommune tages stilling til, hvorledes denne manko skal beregnes.
Center for Unge forventede ved første budgetopfølgning et merforbrug på 8,7 mio. kr. på
dette område.
Handicap- og psykiatriområdet:
Hele budgetoverførslen fra Center for Handicap og Psykiatri er opgjort som årsværk. Det er
derfor ikke muligt, at lave en simpel økonomisk sammenligning af overført budget og faktiske
udgifter, men tilsvarende på de øvrige områder, kan det være aktuelt at gennemgå skønnene
igen på baggrund af de konkrete erfaringer.
Arbejdsmarkedsområdet:
På arbejdsmarkedsområdet er skønnene fra maj heller ikke blevet efterkontrolleret, men
niveauet for modtagere af kontanthjælp, der udgør den største gruppe på området, er stort
set uændret i slutningen af året i forhold til april og maj måned. Dermed er der ikke umiddelbart noget, der peger på, at overdragelsen af budgetmidler og personaleressourcer skulle
være ude af trit med den faktiske sagsmængde.
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Tabel 4.3 – Fuldtidspersoner på kontanthjælp
2013
16-24-årige fuldtidspersoner
på kontanthjælp

April

Maj

Oktober

November

December

340

347

315

341

342

Administration og ledelse:
I rapporten opgøres antallet af administrative årsværk, der skal overføres, til 4,7. Dette dækker både administrative stillinger og ledere. Det er ikke tydeligt, til hvilken takst årsværk er
overført. Idet alene ledelsen består af tre personer samt en chefkonsulent i såvel rapportens
forudsætninger som i praksis, vil der potentielt være en manko, hvis stillingerne er overført
som administrative stillinger. Derudover er centerlederen ikke taget med i opgørelsen af ledere, hvorfor hele lønnen hertil kommer ud over de 4,7 stillinger.
Det samlede beløb vurderes at ligge mellem 1 og 1,5 mio. kr. afhængigt af, hvor stort et beløb, der er overført til de 4,7 årsværk. Det er BDO’s vurdering, at det også her vil være væsentligt med en vurdering af de oprindelige skøn ift. tyngden af de administrative årsværk
samt de overførte lønkroner i forbindelse med disse.
Ligeledes vil det kunne være relevant for Frederikshavn Kommune at belyse overførslen af
midler til områder i periferien af ledelsesområdet, fx vedrørende faglige koordinatorer og
teamkoordinatorer.
Etableringsudgifter:
Rapporten vedrørende budgetgrundlaget forholder sig ikke til etableringsudgifter ved oprettelsen af Center for Unge. Her er alene set på driftsbudgettet, idet det kun er dette, der skal
overføres fra de øvrige centre. Tilsvarende er der ikke taget stilling til placeringen af centeret i forhold til eksempelvis ekstraudgifter til sikkerhed, IT-udstyr mv.
Gennemgangen af budgetopfølgningsmaterialet viste, at der var anvendt 400.000 kr. på inventarindkøb, der ikke kunne finansieres gennem anlægsprojektet.

4.2

OPSAMLING OG ANBEFALINGER

Ved etableringen af Center for Unge er der flere steder ikke tilført budgetmidler til at dække
de udgifter, som centeret har. Dette drejer sig dels om engangsudgifter til etableringen og
dels om varige udgifter til bl.a. ledelsen og det sociale område.
På baggrund af det materiale, BDO har fået tilsendt, er beløbene skønnet i nedenstående
tabel. Herudover kan der som nævnt være usikkerheder i skønnene vedrørende personaleressourcer på områderne, om end det ikke har været muligt at efterprøve dette.
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Tabel 4.4 – Opsamling på budgetgrundlag
Beløb i mio. kr. (2014)
Ledelseslønninger

1,0-1,5

Etableringsudgifter til inventar

0,4

Flere overførte borgere fra Center for Social- og
Sundhedsmyndighed

2,2

Eventuel manko i forhold til personaleressourcer

?

Total

3,6 mio. kr. + ?

Opsummerende anbefaler BDO:


At Frederikshavn Kommune beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øvrige centre til Center for Unge i oktober 2013/januar 2014 og sammenholder den med
de forudsætninger fra maj, der var udgangspunkt for bodelingen.



At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning
til en revurdering af de nødvendige personaleressourcer.



At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Center for Unge samt etableringsudgifter mv. i forhold til, om centeret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde
beløbene indenfor den samlede driftsramme.



At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes midler svarende til én årgang fra 2015, hvor Center for Unge har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere den oprindelige deling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed. BDO
anbefaler således, at der i Frederikshavn Kommune tages stilling til, hvorledes denne
manko skal beregnes.

Ud over at synliggøre eventuelle mangler i forudsætningerne i skønnene fra maj, vil dette
materiale give Center for Unge et mere detaljeret og retvisende budgetgrundlag at arbejde
ud fra, hvor det er tydeligt, hvad de overførte midler henfører til, og hvor der eventuelt er
mankoer, som centeret skal håndtere indenfor deres ramme.
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5

ØKONOMISTYRING OG BUDGETOPFØLGNING

Dette afsnit er inddelt i to underafsnit, der beskriver hhv. BDO’s gennemgang af den senest
foretagne budgetopfølgning i Center for Unge samt BDO’s generelle betragtninger vedrørende
økonomistyringsprincipperne i Center for Unge.

5.1

GENNEMGANG AF BUDGETOPFØLGNING

Center for Økonomi (CFØ) har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. april 2014, som for
regnskabsår 2014 udviser et estimeret merforbrug på i alt 14,6 mio. kr. for Center for Unge.
Det forventede merforbrug fordeler sig som angivet i nedenstående tabel:
Tabel 5.1 – Forventet merforbrug i Center for Unge (2014)
Beløb i mio. kr.
Familieområdet

1,68

Socialområdet

8,65

Arbejdsmarkedsområdet

0,67

Tværgående Ungeindsats

0,69

Konto 6

2,92

Total

14,61

Budgetopfølgningen er opgjort på baggrund af dels det bogførte forbrug i kommunens økonomisystem pr. 30. april 2014 samt forventningerne til forbruget for de resterende 8 måneder.
Forventningerne til forbruget for de resterende 8 måneder er opgjort på følgende måde:
 Lønforbrug er beregninger (simulering) fra kommunens lønsystem


Foranstaltninger er allerede godkendte bevillinger



Øvrige udgifter er lineært fremskrevet

Ud fra et forsigtighedsprincip er forventede indtægter fra refusioner (som fx barsel) ikke
medtaget i budgetopfølgningen.
Budgetopfølgningen er udarbejdet i et regneark, hvor BDO har kontrolleret, at det medtagne
forbrug for perioden 1. januar – 30. april 2014 er i overensstemmelse med kommunens økonomisystem. BDO har endvidere sikret indre sammenhænge i regnearket (formelkontroller
mv.).
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Ved lineær fremskrivning af forbrug er det en vigtig faktor, at forbrugsmønsteret på disse
områder er lineært, og at det er et brugbart udgangspunkt (basis), som man foretager fremskrivningen på.
Eftersom det er første hele regnskabsår for Center for Unge, er der ikke noget historisk forbrugsmønster for centeret, som kan bruges til at vurdere det estimerede forbrug på de lineære fremskrevne poster.
På flere områder ved Center for Unge, som fx familie- og socialområdet, er budgettering foretaget på få poster, hvilket besværliggør udredningen af hvilke funktioner, som reelt udviser
merforbrug.
Til afklaring af, om det bogførte forbrug pr. 30. april 2014 er validt som grundlag for budgetopfølgning, har BDO stikprøvevis gennemgået bilag, som er bogført for perioden 1. januar –
30. april 2014. Her har det været konstateret, at der heri indgår følgende:


Etableringsudgifter ved opstart af Center for Unge – fx borde, stole mv. - for ca. 0,4
mio. kr., som det ikke har været muligt at få finansieret via det anlægsprojekt, som
var ved etablering af centeret.



Der er betalt opholdsudgifter for ca. 0,5 mio. kr. som vedrører perioden før 1. januar
2014.

Forventede udgifter til iværksatte/bevilligede foranstaltninger styres i flere regneark. Ajourføring af disse regneark sker på baggrund af indberetninger fra de respektive sagsbehandlere.
Center for Unge har oplyst til BDO, at man over sommeren 2014 har været i gang med en gennemgang af bevillinger/sager for at afklare, om sagerne er korrekt registreret (afklaring af
om personerne er henhørende til målgruppen for centeret, samt hvorvidt der er angivet korrekte perioder og takster) og hermed indgår korrekt i budgetopfølgningen.
Center for Unge og CFØ har yderligere oplyst til BDO, at styringen af aktuelle sager fremadrettet vil ske i et indkøbt it-system, hvor der vil være direkte sammenhæng mellem bevillinger og økonomi, hvilket vil sikre, at grundlaget for den fremtidige styring af økonomi på området bliver mere valid (jf. også afsnit 5.2 nedenfor).
De væsentligste afvigelser mellem budget og forventet forbrug pr. 30. april 2014 er på løn og
foranstaltninger.
På lønområdet er de primære årsager hertil, at der ikke er afsat budget til chefen for Center
for Unge, samt at der er ansat flere mentorer end forudsat. Løn til chefen for Center for Unge
er i budgetgrundlaget forudsat finansieret af centeret (jf. afsnit 4 ovenfor).

5.2

GENERELT OM ØKONOMISTYRINGEN

Organisering af økonomistyringen og vurdering af samarbejdet:
Ansvaret for den løbende økonomistyring i forhold til Center for Unge er delt mellem Center
for Økonomi (CFØ) og Center for Unge. Den overordnede opgavefordeling og det gældende
styringskoncept er primært aftalt mellem Arthur Corneliussen, som leder af Center for Unge,
og Søren Skriver, som chefkonsulent i Børn og Kultur under CFØ.
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Det oplyses til BDO, at snitfladerne i økonomistyringsarbejdet overordnet er tilrettelagt således, at de økonomistyringsopgaver, der ligger tættest på driften, er forankret decentralt hos
Center for Unge. Dette omhandler eksempelvis fakturabetaling, kontering mv.
CFØ har det primære fokus på de overordnede linjer i økonomistyringen og afholder økonomimøder samt faciliterer de to formelle årlige budgetopfølgninger (hhv. 30/4 og 30/8).
Således står CFØ overordnet med en strategisk/rådgivende funktion med elementer af controlling, mens de driftsøkonomiske opgaver i Center for Unge primært varetages af centeret
selv.
På baggrund af de foretagne interviews er det BDO’s vurdering, at samarbejdet mellem CFØ
og Center for Unge er velfungerende og baseret på en høj grad af løbende dialog. Der eksisterer klare roller og en klar arbejdsfordeling mellem de to parter, om end etableringsvanskeligheder i en periode har gjort det nødvendigt med ekstra tæt dialog og sparring. Ud fra interviewene med både administrative medarbejdere samt ledelse i Center for Unge er det
BDO’s vurdering, at der eksisterer en god vilje mellem de to parter til at hjælpe hinanden og
blive bedre til at varetage den løbende økonomistyring.
Både CFØ og Center for Unge gør imidlertid opmærksom på den problemstilling, at hvad angår
arbejdsmarkedsområdet kan særligt ét forhold ved organiseringen af Center for Unge vanskeliggøre både økonomistyringen samt den faglige indsats på området. Dette organisatoriske
forhold omhandler aldersskellet i Center for Unge, der er sat til 25 år.
BDO deler vurderingen af, at dette organisatoriske valg er ledsaget af en række ulemper på
arbejdsmarkedsområdet.1 Dette skyldes, at beskæftigelseslovgivningen på området generelt
dikterer et skel ved 30 år i forhold til såvel administration og aktiv indsats. Der foregår således den samme administration og indsats i to adskilte forvaltninger med de samme krav til
viden og kompetencer i forhold til uddannelse. Den rene aldersfordeling ift. uddannelseshjælp udløser tillige automatisk ”objektiv” sagsoverdragelse, uden at den er begrundet i den
igangværende indsats. Det lovgivningsmæssige krav om en uddannelsesrettet indsats fortsætter blot i jobcenteret ved overdragelsen.
I den nedenstående boks har BDO ganske kort oplistet de umiddelbare fordele og ulemper i
relation til styring af arbejdsmarkedsområdet ved 25-års-skellet for Center for Unge. Fordelene og ulemperne er opremset i relation til regelændringerne i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

1

Det skal bemærkes, at den af BDO udarbejdede rapport, der lå til grund for beskrivelsen af opgaver,
der skulle varetages af Center for Unge, er fra før reformens vedtagelser af alle kategorierne. Unge
under 25 år på kontanthjælp har en erhvervsuddannelse og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det
er frugtbart, hvis Center for Unge skal håndtere nogle ganske få fuldtidspersoner, som har en uddannelse og skal have en jobrettet indsats (i modsætning til uddannelseshjælpsmodtagerne, som skal have en
uddannelsesrettet indsats).
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Fordele ved 25-års-skel for unge på uddannelseshjælp:


Ensartethed på tværs af de leverede ydelser fra Center for Unge under 25 år

Ulemper ved 25-års-skel for unge på uddannelseshjælp (og derved fordele ved
30-års-skel:


Et af målene med kontanthjælpsreformens opdeling i ydelserne uddannelseshjælp til alle 18-30-årige uden erhvervsuddannelse og kontanthjælp til
øvrige var at fremme et entydigt uddannelsesmål for alle i denne aldersgruppe, der ikke havde en uddannelse. Med en ren aldersopdeling ved 25 år
kommer både Center for Unge og jobcenteret til at udføre parallel administration og indsats på uddannelsesområdet. Uddannelsesindsatsen for den
samlede målgruppe under 30 år bliver således splittet op på to forvaltninger
med de samme krav til viden om uddannelse.



Fra januar – maj 2014 var der 499 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i
Frederikshavn Kommune. Heraf var de 167 fuldtidspersoner i alderen 25–29
år, hvor ansvaret for den uddannelsesrettede indsats er placeret i jobcentret. Antallet af borgere mellem 25-30 år kan blive så lille, at der skabes organisatorisk sårbarhed i jobcenteret.



En sådan organisatorisk sårbarhed og fordeling kan i værste fald resultere i
et uensartet serviceniveau for borgere under 25 år og mellem 25-30 år på
trods af, at de er underlagt samme lovgivning og mål om en uddannelsesrettet indsats.



Ved at opdele den uddannelsesmæssige indsats på to forvaltninger indhøstes
der ikke synergieffekter ved ensartet indsats og administration og et fælles
vidensgrundlag om uddannelse.



Aldersopdelingen af uddannelsesindsatsen på to forvaltninger vanskeliggør
stordriftsfordele ved en fælles tilbudsvifte målrettet uddannelse til hele aldersgruppen. Alt andet lige vil det kræve højere grad af koordinering og
administration at servicere to forvaltninger med tilbud målrettet uddannelse.

Udfordringer for økonomistyringen ved nuværende arbejdsgange og redskaber:
I de foretagne interviews udtrykker CFØ og Center for Unge enighed i forhold til vurderingen
af de nuværende mangler i økonomistyringen. Dette vedrører særligt:
Udfordringer med overblik på det sociale område:
Både CFØ og Center for Unge tilkendegiver et manglende overblik på CPR-niveau med klar
angivelse af aktiviteter for de enkelte borgere. Herunder hører pris på tilbud og ydelser,
start- og slutdatoer, mellemkommunale forhold mv. Dette er særligt gældende for de 18-25årige, hvor det vil blive lettere at skabe det fornødne overblik, når et mere detaljeret budget
bliver udarbejdet.
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I CFØ gælder desuden det princip, at store usikkerheder på køb og salg af pladser gør, at der
ikke lægges forudsætninger ind omkring fx stigninger i antallet af anbringelser mv. Der tages
udgangspunkt i det eksisterende antal pladser, da en fremskrivning forventes at være udgiftsdrivende.
Kontering og refusionsoverblik på arbejdsmarkedsområdet:
På arbejdsmarkedsområdet har man fra CFØ’s side et samarbejde med Center for Arbejdsmarked. Det oplyses dog, at dette samarbejde ikke på nuværende tidspunkt har ledt til et
fast koncept for økonomistyring på området.
Fra Center for Unge udtrykkes det, at man mangler noget viden om korrekt konteringspraksis
samt viden om korrekt opgørelse af refusion vedrørende ydelserne på arbejdsmarkedsområdet.
Samarbejdet med Center for Arbejdsmarked er for ganske nylig blevet udbredt til også at
omfatte Center for Unge. Administrative medarbejdere fra Center for Unge har således afholdt møder med Center for Arbejdsmarked med henblik på opkvalificering i forhold til kontering og refusionspraksis.

5.3

OPSAMLING OG ANBEFALINGER

Det er BDO’s vurdering, at CFØ og Center for Unge befinder sig i en positiv udviklingsproces i
vejen frem mod en forbedring af økonomistyringen.
Dette omhandler særligt styringen og overblikket på det sociale område, hvor der arbejdes
for at sikre bedre data og dermed hurtigere reaktionsmuligheder, men der eksisterer også et
mere tværgående udviklingsfokus i Center for Unge - eksempelvis på automatisk fakturabetaling gennem B&V (som fremadrettet fx skal indskrives i kontrakter).
Hvad angår arbejdsmarkedsområdet er det BDO’s vurdering, at der i økonomistyringen bør
være øget fokus på en række opmærksomhedspunkter for at kunne opnå mere valide data på
området og agere hurtigere på udsving.
Økonomistyring på det sociale område:
På det sociale område har man fra CFØ’s side stor erfaring fra samarbejdet med Center for
Familie. Her har der siden 2010 været arbejdet intensivt med etablering af pris- og mængdestyring, overgang fra særskilte disponeringsregneark til systemstyring mv.
Dette er et klart målbillede, hvad angår socialområdet i Center for Unge, da man for nuværende ikke her gør brug af disse redskaber.
Center for Unge oplyser til BDO, at der er igangsat indsamling af information på borgerniveau
blandt sagsbehandlerne. Dette vil blive samstemt med eksisterende lister og brugt til opdatering af B&V-systemet med henblik på at undgå arbejdet med parallelregistrering fremadrettet.
BDO deler opfattelsen af målbilledet for den økonomiske styring vedrørende de sociale ydelser og vurderer, at CFØ og Center for Unge er i en positiv udvikling frem mod dette mål.
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Økonomistyring på arbejdsmarkedsområdet:
I relation til at definere et klart målbillede for god økonomistyring på arbejdsmarkedsområdet er det først og fremmest BDO’s vurdering, at de primære målgrupper for ungeenheden i
forhold til arbejdsmarkedsopgaver udgøres af: uddannelseshjælp (kontanthjælp for unge) og
rehabilitering/ressourceforløb samt virksomhedsopgaverne. De øvrige opgaver er meget begrænsede i ressourcer.
BDO anbefaler, at CFØ og Center for Unge fremadrettet har fokus på de særlige opmærksomhedspunkter, der er fremhævet nedenfor. Det skal bemærkes, at disse opmærksomhedspunkter er af generel karakter, og ikke er opstillet på baggrund af konstaterede mangler i forhold
til Center for Unge.

2
3



Visitationen: For de unge under 25 (30) år på uddannelseshjælp er der forskel på
forsørgelsesydelsernes størrelse, afhængig af om de er uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Udover udviklingen i antallet af unge er det vigtigt at have fokus på,
hvordan fordelingen mellem uddannelsesparate og aktivitetsparate er sammenlignet
med kommuner med samme rammevilkår. Det kan nævnes, at i Frederikshavn Kommune udgør andelen af uddannelsesparate fuldtidspersoner i alderen 16–24 år i perioden januar–maj, 2014, 31 %. Frederikshavn har den tredje laveste andel af uddannelsesparate i aldersgruppen 16- 24 år i klyngen. Til sammenligning har Aalborg,
Vesthimmerland og Halsnæs Kommune alle en andel af uddannelsesparate på 64 %.
Over 30 % flere af deres unge får således den lave forsørgelsesydelse.



Kontering: Langt hovedparten af opgaverne er klassisk konto 6, men eksempelvis kan
en del af virksomhedskonsulenternes arbejde konteres på konto 5, såfremt de udfører den virksomhedsrettede indsats som led i en aktiv indsats i et § 32-tilbud, og de
lovgivningsmæssige krav er opfyldt, herunder tidsregistreringer som dokumentation. 2
Dette vil udløse en 50 % driftsrefusion for lønudgiften. Det skal dog nævnes, at der
ikke gives driftsrefusion for de første 24 måneder i § 32 for de jobparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år (30 år) og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. For de uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere bibeholdes 50 % driftsrefusion i § 32 forløb. 3



Refusioner ved aktivering: God økonomistyring i forhold til aktivering og refusion
hænger nøje sammen med effekten af tilbuddene. Generelt er effekten for de virksomhedsrettede tilbud langt højere end hos andre tilbudstyper. Der gives højere forsørgelsesrefusion ved at få borgere i virksomhedsrettede tilbud. For de unge under
30 år er målet i henhold til loven uddannelse, hvis de ikke har en erhvervsuddannelse. En virksomhedsrettet indsats (praktik/løntilskud) for denne målgruppe er hensigtsmæssig at tilrettelægge i sammenspil med aktiviteterne i uddannelsespålægget –
eksempelvis afklarende praktik ift. uddannelsesvalg eller opkvalificerende praktik i
overensstemmelse med uddannelsesmålet, Alt andet lige vil en øget virksomhedsindsats udløse en stigning i forsørgelsesrefusionerene fra 30 % til 50 % i de perioder, hvor
den unge deltager i virksomhedsrettet indsats. Endvidere kan en virksomhedsrettet
indsats kvalificere uddannelsesindsatsen. En øget anvendelse af virksomhedsindsatsen vil dog øge ressourceforbruget til virksomhedskonsulenter på konto 6.



Fokus på tilbud for undermålgrupper: Der er for de unge et krav om ret og pligt tilbud for de forskellige undermålgrupper. For de unge på uddannelseshjælp gælder, at

Vejledning om kommunernes dokumentation af refusionsudgifter, februar 2014
Forudsat at udgiftsforbruget er inden for driftsloftet
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de skal i deres første ret og pligt tilbud senest efter 1 måned og herefter kontinuerligt i tilbud med maksimalt 4 uger mellem hvert tilbud.


6

Mål- og effektstyring: Mål- og effektstyring inden for økonomistyring på beskæftigelsesområdet er eksempelvis beskrevet i økonomiaftalen for 2015 og omhandler overordnet:
o

At få nedbrudt målsætninger fra budget og beskæftigelsesplan til operationelle mål på medarbejderniveau, således at eksempelvis virksomhedskonsulenterne skal forholde sig til, hvor mange praktikker og løntilskud, de som
gruppe skal etablere om måneden.

o

Effektstyring på tilbud, hvor reglerne på området har klare intentioner i forhold til hvilke tilbud, der skal benyttes. På nuværende tidspunkt er tilbuddene på beskæftigelsesområdet koblet med forskellige statsrefusionssatser på
forsørgelse og forskellige regler for driftsudgifter afhængig af målgrupperne.
Derudover skal de enkelte tilbuds effekt indregnes i forhold til at opnå den
fulde besparelse på forsørgelsesydelserne ved overgang til uddannelse eller
arbejde.

VISITATIONSPRAKSIS OG SAGSGENNEMGANG

I det følgende vil den aktuelle visitationspraksis på Center for Unge blive beskrevet på baggrund af dels BDO’s analyse af det eksisterende visitationsgrundlag, den foretagne sagsgennemgang samt det foretagne interview med de to afdelingsledere.
BDO har gennemgået følgende materiale, der danner rammerne for den eksisterende visitationspraksis, med henblik på en vurdering af de eksisterende rammer for visitering af ydelser:


Organisationsdiagram for Center for Unge



Beskrivelse af procedure for overlevering af sager fra Familierådgivningen



Vejledende retningslinjer for udgifter for anbragte unge 15-18 år



Serviceniveaubeskrivelser



Kompetenceplan



Anbringelsesgrundlag



Ydelses- og kvalitetskatalog 2014

6.1

SAGSGENNEMGANG

Vedrørende visitationsproceduren:
I vurderingen af, hvorvidt visitationsproceduren følges, indgår, for så vidt angår børneområdet, tilstedeværelsen af en børnefaglig undersøgelse iht. servicelovens (SEL) § 50 og en hand-
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leplan iht. SEL § 140, samt om anbringelsesgrundlaget vurderes at være til stede. Af de 6
børnesager omhandler de 5 anbringelser iht. SEL § 52.3.7, og én sag omhandler anbringelse
iht. SEL § 76. Det betyder, at der i samtlige sager er krav om børnefaglig undersøgelse samt
handleplan.
Af de 6 børnesager har én sag en relevant § 50-undersøgelse. Tre sager har en § 140handleplan, og anbringelsesgrundlaget vurderes at være til stede i fire sager. At en undersøgelse vurderes relevant er baseret på, om undersøgelsen er aktuel og peger i retning af den
aktuelle foranstaltning.
I vurderingen af, hvorvidt visitationsproceduren følges, indgår, for så vidt angår voksenområdet, tilstedeværelsen af en VUM-udredning, eller at oplysningsgrundlaget på anden måde
vurderes at være tilstrækkeligt, samt om der forefindes en § 141-handleplan. Endvidere hvorvidt der foreligger en misbrugsudredning i de sager, hvor det kræves.
Af de 9 sager omhandler to sager støtte iht. SEL § 85, tre sager omhandler tilbud iht. SEL §
101 og fire sager omhandler tilbud iht. SEL § 107. Det betyder, at der jf. den beskrevne visitationsprocedure bør foreligge VUM-udredning og handleplan i alle sager. Af det fremsendte
materiale fremgår det, at der i ingen sager er en VUM-udredning, men i fem sager vurderer
BDO, at oplysningsgrundlaget er tilstrækkeligt og tilvejebragt på anden vis. Der forefindes §
141-handleplan i én sag.
Vedrørende kompetenceplanen:
Vurderingen af, hvorvidt kompetenceplanen følges på både børne- og voksenområdet, bygger
på, om afgørelser følger kompetenceplanens angivelse af, at en afgørelse skal træffes af afdelingsleder/på drøftelsesmøde. Vurderingen er alene baseret på, om det fremgår af sagens
akter.
For voksenområdet drejer det sig om sagerne, der omhandler ydelser iht. SEL § 101 og § 107,
og for børneområdet drejer det sig om alle sager.
På børneområdet fremgår det i to sager, at sagen har været drøftet med afdelingsleder, og i
to sager fremgår det af sagen, at den har været behandlet på drøftelsesmøde.
Af de 7 sager på voksenområdet (9 sager minus de to sager, der omhandler § 85-støtte), der
omhandler ydelser efter § 101 og § 107, fremgår det ikke af det fremsendte, at nogen af sagerne er afgjort på drøftelsesmøde, men i fem sager fremgår det, at sagen er drøftet med
afdelingsleder.
Det skal dog bemærkes, at Center for Unge efter den foretagne sagsgennemgang har fremsendt særskilte referater fra de afholdte drøftelsesmøder til BDO. Heraf fremgår det, at 9 af
de 15 sager har været behandlet på drøftelsesmøde, hvilket ikke fremgår af sagerne.
Af disse referater fremgår det, uagtet at sagerne i forbindelse med et drøftelsesmøde ikke er
oplyst med undersøgelse og handleplan som påkrævet, at der i en stor del af sagerne har fundet relevante overvejelser sted vedrørende såvel formål med og tidsperspektiv for indsatsen.
Dog ses der generelt ikke at indgå overvejelser om alternative foranstaltninger til det indstillede. Af de 17 sager, der har været behandlet på drøftelsesmøder, er to blevet afvist. Tre var
afgjort administrativt på forhånd af en leder.
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BDO har endvidere i sagsgennemgangen forholdt sig til, om sagen følges løbende med henblik
på at sikre, at hjælpen opfylder sit formål.
Det er gennemgående for alle sager, at de følges, og at der følges op på indsatserne, hvor det
kræves. I en del af sagerne var indsatsen netop påbegyndt ved BDO’s sagsgennemgang, og
derfor var det ikke relevant at forholde sig til opfølgningsaspektet.
Sammenfatning af resultaterne fra sagsgennemgangen:
De nedenstående tabeller sammenfatter resultaterne fra sagsgennemgangen på hhv. børneog voksenområdet.
Tabel 6.1 - Sagsgennemgangen ift. servicelovens kap. IV
Alder

Ydelse

Følges visitationsproceduren

Følges kompetenceplanen

§ 50

Afdelingsleder

§ 140

Anbringelsesgrundlaget

18

§ 76

-

+

+

16

§ 52.3.7

-

-

-

17

§ 52.3.7

-

-

+

17

§ 52.3.7

+

+

+

16

§ 52.3.7

-

-

16

§ 52.3.7

-

+

I alt

1

3

4

Opfølgning

Drøftelsesmøde

+

+

-

UA

+

UA

+

-

+

-

-

-

UA

+

+

-

+

-

2

2

Alle OK

Note: ”+” indikerer, at dette er til stede i sagen, ”-” indikerer, at dette ikke er til stede i
sagen, ”UA” betyder uaktuelt.
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Tabel 6.2 - Sagsgennemgangen ift. servicelovens kap. V
Alder

Ydelse

Følges visitationsproceduren

Følges kompetenceplanen

Misbrugs-

Egen
kompetence

VUM

udredning

Handleplan

Afdelingsledere

Opfølgning

Drøftelsesmøde

20

§ 85

UA

-/OK

-

+

+

19

§ 85

UA

-/OK

-

+

UA

22

§ 101

+

-

-

-

-

+

20

§ 101

+

-

-

+

-

+

19

§ 101

+

-

-

-

-

+

19

§ 107

+

-/OK

+

+

-

+

19

§ 107

UA

-/OK

-

+

-

UA

21

§ 107

+

-

-

+

-

UA

24

§ 107

UA

-/OK

-

+

-

+

I alt

Alle OK

5

1

OK

5

Ingen

Alle OK

Note: ”+” indikerer, at dette er til stede i sagen, ”-” indikerer, at dette ikke er til stede i
sagen, ”-/OK” betyder, at der ikke er VUM, men at der er et acceptabelt oplysningsgrundlag,
”UA” betyder uaktuelt.

6.2

INTERVIEW MED AFDELINGSLEDERE

I interviewet med de to afdelingsledere på Center for Unge oplyses det til BDO, at tiden frem
til nu har været præget af en turbulent start på centerets etablering, hvor ledelsens fokus
har været på at få styr på basisdriften, herunder de fysiske rammer, den interne organisering
af opgaveløsningen samt håndtering af akutte sager.
Ledelsen oplyser yderligere, at der i opstartsperioden har været brugt meget tid på sagsoverdragelsen til Center for Unge.
Ledelsen beskriver, hvordan de samtidig har været travlt beskæftiget med en del personalemæssige udfordringer, og desuden har anvendt en del tid på at kompetenceudvikle medarbejdere til at kunne håndtere opgaverne. Endvidere har det været nødvendigt undervejs at
foretage en omstrukturering fra tværfaglige til monofaglige teams for at sikre, at kompetencerne anvendes hensigtsmæssigt.
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Ledelsen på centeret giver udtryk for at være meget optaget af den socialfaglige del af opgaveløsningen og på etableringen af en fælles ungefaglighed, herunder den faglige tilgang til
borgere med misbrugsproblematikker.
Ledelsen tilkendegiver desuden at være bevidst om, at man på nuværende tidspunkt ikke i
tilstrækkelig grad lever op til de besluttede visitationsprocedurer og kravene til sagsoplysning
i den forbindelse, og at årsagen hertil naturligt kan henføres til de mangeartede udfordringer
i forbindelse med den praktiske etablering af Center for Unge.
Denne meget væsentlige del af den ledelsesmæssige opgave synes ifølge det oplyste endvidere at have været påvirket af, at ledelsen oplever, at den foretagne budgettering på få poster
har vanskeliggjort det økonomiske overblik (jf. afsnit 4 samt 5.1 ovenfor).

6.3

OPSAMLING OG ANBEFALINGER

Visitationsgrundlag:
Det er BDO’s vurdering, at det tilgængelige materiale i forhold til serviceniveaubeskrivelser,
anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer mv. er fyldestgørende og relevant samt potentielt giver de fornødne rammer for at praktisere en fornuftig faglig styring af området. Der
synes således ikke umiddelbart at være behov for revidering af materialet.
BDO vurderer dog samtidig, at serviceniveaubeskrivelser og anbringelsesgrundlag mv. endnu
ikke er implementeret i tilstrækkelig grad i Center for Unge, hvorfor det ikke ses brugt aktivt
i vurderingen af behovet for indsatser i sagerne.
Sagsgennemgang:
Gennemgangen af de 15 sager viser, at der i det skriftlige materiale, der er fremsendt, generelt ikke ses, at visitationsproceduren og kompetenceplanen følges i sagsbehandlingen.
For de sager, hvor opfølgning har været påkrævet, vurderer BDO, at kvaliteten af opfølgningen i nogle af sagerne kan optimeres. Her tænkes især på de sager, hvor der ikke foreligger
en handleplan, eller sager, hvor der ikke er et tidsperspektiv for indsatsen.
Endvidere er det BDO’s vurdering, at der i en del sager med fordel kunne beskrives mål for
indsatsen, som kunne medvirke til at tydeliggøre, hvad der forventes af en indsats. Hermed
kan målene anvendes som et redskab til at vurdere, hvornår indsatsen har opfyldt sit formål.
BDO’s samlede vurdering på baggrund af sagsgennemgangen er således, at den vedtagne visitationsprocedure ikke bliver fulgt i tilstrækkelig grad. Det materiale, der er besluttet skal
være tilgængeligt i forbindelse med visitationen, ses kun i begrænset omfang at være til stede. Endvidere vurderes det, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus på indsatsens forventede
varighed samt mål og delmål med foranstaltningen.
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Ledelsesmæssigt fokus og styring:
Det er BDO’s vurdering, at man i ledelsen er fuldt ud bekendt med såvel serviceniveaubeskrivelser som anbringelsesgrundlag, visitationsprocedurer mv. samt betydningen heraf i en styringsmæssig kontekst, samt at der arbejdes målrettet på at få etableret en solid og hensigtsmæssig faglig og økonomisk styring af området.
Det er samtidig BDO’s vurdering, at ledelsen har et stærkt fokus på at få etableret en fælles
ungefaglighed, helt i tråd med det oprindelige kommissorium for Center for Unge. Særligt
synes der at være fokus på indsatsen over for borgere med misbrugsproblematikker, og det
forventes, at denne indsats ligger inden for rammerne af de afsatte budgetmidler til formålet.
Med udgangspunkt i det oplyste er det endvidere BDO’s vurdering, at forudsætningerne for at
praktisere en sikker styring af området har været udfordret af de mangeartede problemstillinger i forbindelse med etablering af Center for Unge. Dette omfatter særligt, at budgettering for centeret har været foretaget på få poster, hvilket har vanskeliggjort mulighederne
for økonomisk styring (jf. også afsnit 5.1 ovenfor).
På trods af de mange udfordringer er det BDO’s vurdering, at ledelsen ved, hvor de skal hen,
og er godt på vej, men at man med fordel kan overveje igangsættelse af yderligere initiativer, der kan støtte op omkring etableringen af en optimal styringspraksis.
BDO’s anbefalinger:
Som opsamling på sagsgennemgangen og analysen af visitationspraksis anbefaler BDO:


At der udarbejdes en detaljeret plan for implementering af serviceniveaubeskrivelser, anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer på en måde, der sikrer ejerskab hos medarbejderne og understøtter, at faglighed og økonomi går hånd i
hånd.



At der udarbejdes en detaljeret plan for indhentelse af efterslæbet i sagerne, der
ressourcemæssigt tager højde for, at der samtidig skal kunne praktiseres sikker
drift.



At der sker en afstemning af de faglige initiativer og det faglige fokus i forhold til
de budgetmæssige forudsætninger.



At der sker en opstramning i forhold til efterlevelse af visitationspraksis og kompetenceplan således, at disse fastholdes og prioriteres ledelsesmæssigt som et
fagligt og økonomisk styringsværktøj.



At der etableres et fagligt ledelsestilsyn.



At det overvejes at tilbyde ledelsessparring i forhold til at fastholde fokus i en
turbulent hverdag.
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Høringssvar fra Handicapråd, Integrationsråd, FagMED, HovedMED og centreMED

Dato: 20. marts 2015

Høringssvar fra Ungeenheden

Sagsnummer:
15-452

Center for Unges center-MED har drøftet indstillingen og evalueringsgruppens
anbefalinger. Udvalget tilslutter sig og indstiller evalueringsgruppens centrale
anbefalinger godkendt. Udvalget stiller som betingelse for denne tilslutning, at der i den
videre proces sker en medarbejderinddragelse. Medarbejderinddragelse bliver
afgørende ift. det efterfølgende arbejde med en konkret justering af målgruppen og
overførslen af de 25-30 årige. Udvalget forventer, at en godkendelse af
evalueringsgruppens anbefalinger er en fase et, mens fase to vil indeholde det
konkrete arbejde med anbefalingerne. Det er i denne fase 2, at medarbejderne både ift.
det konkrete arbejde og i forhold til beslutningerne bør inddrages.
Udvalget påpeger endvidere, at anbefalingerne pkt. 1-3, som er mere generelle
samarbejdsområder afklares i det daglige arbejde mellem centrene og at
anbefalingerne pkt. 4-7 af mere overordnet strategisk og økonomisk karakter fordrer et
politisk aftryk og en koordineret overordnet beslutningstagen samt fælles proces.
Udvalget tilslutter sig en overførsel af de 25-30 årige borgere fra den oprindelige
målgruppe til Ungeenheden – det ville være både volumemæssigt og fagligt det bedste
skridt. Sammenholdt med en justering af ungeenhedens målgruppe, oplever udvalget
med denne beslutning en nødvendig fokusering af mål, målsætninger og visioner for
Ungeenheden. Afgørende er det dog, at alle områder på de 25-30 årige tages med –
en opdeling af lovområder, kan absolut ikke anbefales. Skal en sådan ske, skal det ske
med udgangspunkt i HELE ungeenhedens målgruppe.
Eksempelvis kan Ydelsen nævnes som eksempel på et område, der ville være aldeles
kritisk at tilbageføre. Ydelsen og opgaveløsningen her er afgørende for så godt som
alle indsatser i Ungeenheden – det er her, at Ungeenheden især kan lave afgørende
løsninger hurtigt, effektivt og forebyggende. Ydelsen er uden tvivl en af
kerneopgaverne i Ungeenheden og et område, som alle andre medarbejdergrupper
trækker på.
Endvidere skal det nævnes, at den økonomiske analyse af normering og bodeling er
afgørende for det fremtidige arbejde og herunder især overførslen af de sidste årgange.
Normeringsperspektivet er væsentlig og særdeles afgørende for indsats og resultater
herunder især ressourcerne til at arbejde forebyggende. I denne forbindelse bemærker
udvalget, at sagstallet på ydelsesområdet på side 19 ej er retvisende – enkeltydelser
fylder som opgave mindst lige så meget, men udløser som sådan ikke en yderligere
cpr.nr. sag i systemet.
Sidst men ikke mindst ligger det udvalget på sinde, at påpege nødvendigheden af
pladsen og rummet til at Ungeenheden gør ”det” anderledes – der skal være plads til
individuel vurdering og vi skal væk fra skufferegulativerne. Der skal naturligvis være et
nogenlunde jævnt serviceniveau, men vi kan ikke tale forebyggelse uden at tale

Forfatter:
Gro Uldahl Jensen
Emne:
1-årsevaluering af Ungeenheden

investering. Forebyggelse og effekten heraf skal synliggøres og målinger heraf skal
være ambitionen for 3-årsevalueringen.
Hørringssvar fra Center for Arbejdsmarked (CAM)
Det er Center for Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering at evalueringen af Center for Unge
(CFU), belyser de væsentligste udfordringer, erfaringer og positive resultater i Centret.
CFU tilbyder de unge en kvalificeret indsats og har i forhold til organisering og indsats
formået at nytænke Kommunens ungeindsats.
Samtidig skal CAM fremhæve det positive samarbejde centrene imellem, som har
været baseret på en konstruktiv dialog med gensidig erfaringsudveksling. CAM ønsker
også i fremtiden at være en væsentlig biddrageyder til indsatsen over for de unge med
tætte relationer og snitflader til CFU.
I forhold til evalueringen har CAM den generelle kommentar, at arbejdsfordelingen
mellem CAM og CFU på ungeområdet med fordel kan tilrettelægges efter
kompetencer. CFU har stærke kompetencer i forhold til uddannelse og opkvalificering
af de unge uden uddannelse, mens CAM har et stærkt beskæftigelsesrettet fokus for
unge med uddannelse. Ved i større grad at synliggøre disse kompetencer, er der
mulighed for at realisere synergigevinster og opnå kommunale besparelser. Det er
CAMs vurdering, at evalueringen kan styrkes ved at se fordelingen af målgrupper i
dette perspektiv.
Derudover har CAM en række mindre bemærkninger til de enkelte spørgsmål i
evalueringen.
Effektevaluering
I forhold til effektanalysen, kan evalueringen med fordel kvalificeres ved at inddrage
data fra fagsystemerne samt Jobindsats og f.eks. sammenligne indsatsen i CFU med
CAM og nabo kommunen Hjørring, som Frederikshavn på mange områder deler
rammebetingelser med. Ved at inddrage et større effektfokus, vil der blive mulighed for
at evaluere resultaterne i forhold til de implementerede strategier om f.eks. aktivering
og organisering. CAM opfordrer derfor til, at evalueringen suppleres med en mere
detaljeret effektanalyse.
Derudover skal CAM bemærke, at tallene vedrørende den gennemsnitlige varighed på
ydelsen for uddannelseshjælpsmodtagere, som fremgår af evalueringen, er
fejlbehæftede. Den gennemsnitlige varighed var for personer i alderen 16-19 år på 23,4
uger og for personer i alderen 20-24 år på 28,7 uger i 20141. For Hjørring Kommune
var tallene henholdsvis 19,6 og 22 uger.
Spørgsmål 3. Løses der opgaver for de 15-25 årige, som i stedet burde løses i
Ungeenheden eller omvendt?

1

Alle dataudtræk i notatet er baseret på Jobindsats.dk

Side2/6

Dato: 4. marts 2015

CAM vurderer, at CFU med fordel kan overtage myndighedsansvaret for unge
uddannelseshjælpsmodtagere op til 30 år. dvs. hele målgruppen. Det skal ses i relation
til, at CAM ultimo december måned 2014 kun har ca. 100
uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 25-29 år (fuldtidspersoner). Det er derfor
vurderingen, at CFU samlet set har de stærkeste kompetencer og viden om
målgruppen. CAM skal dertil oplyse, at indsatsen udgør ca. 1. årsværk. Samtidig vil
CAM opfordre til, at CFU også overtager det samlede budgetansvar for målgruppen,
dette er i dag placeret hos CAM. Ved både at placere budget- og indsatsansvaret ved
CFU skabes der større gennemsigtighed i økonomien og synlige snitflader centrene
imellem. Derigennem vil det administrativt være mindre ressourcekrævende at foretage
opfølgninger på indsatsen og mere enkelt for CFU at foretage tilpasninger af driften.
Spørgsmål 7. Hvad er fordelene/ulemperne ved at overføre de 25-30 årige til
Ungeenheden, og hvilke anbefalinger har de afgivne centre og Ungeenheden i
den forbindelse?
CAM vurdere, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at overdrage ansvaret for unge
forsikrede ledige med uddannelse og sygedagpengemodtagere under 30 år til Center
for Unge. Det skal ses i relation til at forsikrede ledige med uddannelse og
sygedagpengemodtagere, i vid udstrækning ikke har behov for en uddannelsesrettet
indsats, men et arbejdsmarkedsrettet forløb med fokus på det ordinære arbejdsmarked.
Derfor er det CAMs vurdering, at forsikrede ledige under 30 år uden uddannelse med
fordel kan overdrages til CF, hvor der eksistere et mere bredt uddannelsesperspektiv.
De forsikrede med uddannelse omhandler derimod en målgruppe, som pr. definition er
jobparate uden udfordringer ud over ledighed og skal dermed have en entydig
beskæftigelsesrettet indsats. Jobcentrets Ledighedsafdeling tilbyder i dag en højt
kvalificeret indsats til alle forsikrede ledige. Derudover skal CAM bemærke, at
forsikrede ledige også omhandler arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, som har opbrugt
retten til dagpenge, hvilket gøre opgavevaretagelsen mere kompleks. Endeligt skal det
fremhæves at indsatsen for de forsikrede ledige, kræver et bredt og systematiseret
samarbejde med de faglige organisationer. Et samarbejde som i dag er særdeles
gennemprøvet og velfungerende i CAM og som sikre de faglige organisationer 1.
indgang til kommunen på dagpengeområdet. Ultimo december måned 2014, var der
ca. 223 forsikrede ledige under 30 år med et kontaktforløb (fuldtidspersoner).
Sygedadgpengeområdet er lovgivningsmæssigt et særdeles komplekst område, som
stiller store krav til socialrådgiverne på området. Ultimo december måned 2014, var der
ca. 104 sygedagpengemodtagere under 30 år med et kontaktforløb (fuldtidspersoner)2.
CAM vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at overdrage indsatsen for denne
begrænsede målgruppe til CFU, det krævende kompetencebehov taget i betragtning

2

Der til skal det bemærkes, at sygedagpengemodtagere i udgangspunktet først får et aktivt
kontaktforløb hos Jobcentret efter 4 uger, hvilket reducere det samlede antal væsentligt. Det
vurderes derfor, at antallet af aktive sager er tættere på 50-60 end de 104.
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Høringssvar fra Center for Skole
Vi har i MED-skole set på evalueringen, og har ikke yderligere kommentarer end de
bemærkninger der er nævnt i rapporten fra Center for skole

Høringssvar fra Center for Handicap & Psykatri
Center MED i Center for Handicap & Psykiatri har (herefter CHP) på deres ordinære
møde d 12/3 2015 drøftet indholdet i rapporten, vi vil i dette notat fremsætte kommentar
til evalueringsgruppens anbefalinger vedr. overskrift Overførsel af de 25-30 årige
borgere til Ungeenheden samt Justering af Ungeenhedens målgruppe
Helt overordnet er vi af den opfattelse at Ungeenheden (herefter UE) kun bør varetage
opgaver vedr. uddannelse og beskæftigelse. Denne opdeling vil angive en meningsfuld
skillelinje mellem CHP og UE, således at kerneopgaverne efter serviceloven på
voksenhandicap og socialpsykiatri-området varetages af CHP.
Vedr. overførelse af de 25-30 årige borgere er der i forhold til den sociale lovgivning
ingen mening i, at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden.
En overførsel af de 25-30 årige med støtte efter Serviceloven vil betyde, at
Frederikshavn Kommune i høj grad opbygger to tilsvarende tilbud af samme type. I
Frederikshavn Kommune har vi relativt få borgere fordelt på en stor geografi, så det
giver både fagligt og økonomisk kun mening at have ét samlet tilbud.
Derfor er det vores opfattelse at tilbageførelsen af borgere som før hørte under CHP vil
være en fagligt velbegrundet beslutning. Grundet at CHP har den volumen og
professionalisme der skal til for at varetage borgenes behov bedst muligt efter
servicelovens intentioner.
Indenfor både Handicapområdet og Socialpsykiatrien har vi desuden oplevet en fortsat
stigende efterspørgsel fra UE efter den specialiserede viden som CHP har. Vi fortolker
dette som et tydeligt tegn på, at der er behov for specialiseret viden på området, og at
opgaverne efter Servicelovens paragraffer ville blive forvaltet mest hensigtsmæssigt i
CHP.
Hvis der politisk vælges at følge anbefalingerne i rapporten, vil MED-CHP gerne
understrege vigtigheden af, at de ressourcer der fulgte med både økonomisk/personale
og ledelsesmæssigt samtidig tilbageføres sammen med borgerne. Samt at det nøje
overvejes, hvor i CHP Birketoften placeres ledelsesmæssigt, her vil vi gerne
understrege at det er vigtigt, at inddragelse af/og drøftelser i MED-systemet er af stor
betydning inden en eventuel politisk beslutningen træffes. Desuden ønsker vi en
konkret afklaring på, hvem der skal afgøre til hvilket center i Frederikshavn kommune
borgeren skal tilhøre ved eventuelle fremtidige overflytninger.
Høringssvar fra Center for Familie
FamilieMED har drøftet evalueringen på møde den 9. marts 2015 og et enigt MED
tilslutter sig anbefalingerne.
I forhold til den anbefalede Justering af Ungeenhedens målgruppe i kapitel 7, er der i
FamilieMED en bekymring for og en opmærksomhed i forhold til, at der sikres den
fornødne viden om handicap i de funktioner der forbliver i Center for Unge efter
justeringen. Der vil være en række funktioner, som skal have et stort samarbejde med

Side4/6

handicapgruppen i Center for Familie ved den foreslåede ændring – f.eks. UU,
mentorer, kontaktpersoner og myndighedsrådgivere ved afklaring af
forsørgelsesgrundlag ift. at fylde 18 år . Det er vigtigt at dette gives fokus, for at
understøtte den foreslåede ændring.
CenterMED drøftede vigtigheden af den passus i punktet om justering af målgruppen i
kapitel 7, der peger på, at de unge løbende skal kunne skifte Center. Det er vigtigt at
fastholde borgerperspektivet, og det fremadrettede samarbejde skal have dette fokus.
Det er vigtig med en procesmæssig fleksibilitet, der kan tage udgangspunkt i det
enkelte barn/den enkelte unge. Som eksempel er det vigtigt, at være opmærksom på,
at planlagte større forandringer i den unges liv, kan påvirke tidspunktet for
overdragelse i den ene eller anden retning, og et tæt samarbejde er også i denne
sammenhæng vigtigt.

Høringssvar fra Handicaprådet
Handicaprådet tager evalueringen til efterretning, med følgende bemærkninger:
De uhensigtsmæssige arbejdsopgaver med borgere, der har behov for et specialiseret
tilbud, anbefales tilbageført til området under Handicap- og
Psykiatri.
Da der i evalueringen er enighed fra Ungeenheden og Center for handicap og Psykiatri
om dette punkt, anbefaler Handicaprådet at dette tiltag
iværksættes - uden at afvente yderligere evalueringsperiode.

Høringssvar fra MED udvalget for Center for Bibliotek & Borgerservice 1-årsevaluering af Ungeenheden
MED udvalget for Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) anbefaler, at man ikke
overfører de 25-30 årige på ydelsesområdet.
Vi mener, at en lille enhed som Ungeenheden (uanset den marginalt - formentlig under
1 årsværk - bliver lidt større ved overførsel af opgaver og ressourcer) vil være mere
sårbar end en stor afdeling, hvor man lettere kan dele viden og erfaring med hinanden i
dagligdagen.
Både fagligt i forhold til ensartet kvalitet i sagsbehandlingen og i forhold til
indførelse/drift af et helt nyt udbetalingssystem vil en lille enhed ikke vil være
tilstrækkelig bæredygtig.
Med samme begrundelse bør man genoverveje at rulle ydelsesområdet tilbage til CBB.

Høringssvar fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed vedr. 1 års evaluering
af Ungeenheden:
CSSM kan følge evalueringsgruppens anbefalinger. Dog vurderer vi, at det er særdeles
vigtigt, at Ungeenheden får de førstnævnte anbefalinger fra evalueringsgruppen
implementeret, forinden der tages stilling og handling i forhold til udvidelse af de 25-30
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årige til Ungeenheden. Det er ligeledes opfattelsen i Center-MED, at de svar, der er
givet fra de forskellige centre, skal være bearbejdet og på plads, inden der foretages en
udvidelse af aldersgruppen.
Såfremt aldersgruppen udvides inden ovennævnte anbefalinger er på plads, anbefaler
Center-MED, at der laves en opdeling mellem servicelov og LAB lov, således at
Ungeenheden løser opgaverne i henhold til LAB-loven, og de hidtidige centre løser
opgaverne i henhold til serviceloven. Dermed sikres, at det fortsat er muligt at
opretholde en specialisering af opgaverne.
Det anbefales, at opgaver vedr. hjælpemidler føres tilbage til hjælpemiddelenheden, da
dette medfører den bedste og mest helhedsorienterede sagsbehandling for borgeren.
Høringssvar fra Integrationsrådet
Den endelige evalueringsrapport blev fremsendt fredag d. 6. marts 2015 med en frist
på høringssvaret d. 16. marts 2015. Integrationsrådet har næste ordinære møde d. 31.
marts 2015. Det betyder, at høringssvaret er udsendt og godkendt på mail.
I forhold til evalueringen er det Integrationsrådets vurdering, at indsatsen for borgere
med anden etnisk baggrund og integrationsproblematikker ikke fremgår af rapporten.
Derfor har Integrationsrådet ikke konkrete kommentarer til evalueringen. Udover det
manglende fokus på integrationsindsatsen er det Integrationsrådets opfattelse, at
evalueringen belyser de væsentligste udfordringer, erfaringer og positive resultater i
Center for Unge. Center for Unge tilbyder de unge en kvalificeret indsats og har i
forhold til organisering og indsats formået at nytænke Kommunens ungeindsats.
Integrationsrådet har ikke yderligere kommentarer til evalueringsrapporten.
Høringssvar fra Center for IT, Digitalisering og velfærdsteknologi
Intet høringssvar modtaget

Høringssvar fra FagMED
Beslutning FagMED 17. marts 2015
FagMED afgiver følgende høringssvar:
FagMED henviser til høringssvar fra centre på FagMEDs område.
Høringssvar fra HovedMED
HovedMED behandler 1.årsevalueringen d. 7. april og høringssvaret udleveres derfor
først på selve mødet samt eftersendes til de møder, det er muligt.
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1. Baggrund for 1-årsevalueringen
Etableringen af Ungeenheden blev endelig besluttet på byrådsmødet d. 29.maj 2013. Det blev samtidig
besluttet, at Ungeenheden skulle evalueres efter henholdsvis et og tre års drift.
I løbet af 2014 overgik Ungeenheden fra at være organiseret under Center for Skole og Tværgående
Ungeindsats til at være et center for sig selv; Center for Unge. Enheden havde fået en volumen og en
tyngde, der betød, at den oprindelige placering hverken organisatorisk eller praktisk længere var
hensigtsmæssig.
Pr. 1. januar 2015 blev Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole (inklusive bl.a. kommunens 10.
klassecenter) flyttet fra Center for Skole til Center for Unge. Center for Unge kom dermed til at bestå af to
”enheder”. Den oprindelige del af Center for Unge fik derfor sit oprindelige navn tilbage, så Center i Unge i
dag består af ”Ungeenheden” og ”Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole”
Det er derfor vigtigt at bemærke, at det følgende er en evaluering af Ungeenheden – en afdeling under
Center for Unge og ikke en evaluering af hele Center for Unge.
Ansvarlige for 1-årsevalueringen
Ungeenheden har været hovedansvarlig for planlægningen, gennemførelsen og udfærdigelsen af 1årsevalueringen. Indholdet i 1-årsevalueringen er kvalificeret og godkendt af en evalueringsgruppe, som i
store træk er sammensat af samme personkreds som havde sæde i den styregruppe, der blev nedsat ved
etableringen af Ungeenheden.
Evalueringsgruppen sætter endvidere centrale aftryk på evalueringen særligt i kapitel 6 og 7, hvor gruppen
på baggrund af en række spørgsmål, der blev godkendt i evalueringsgruppen, i eget regi har evalueret
Ungeenhedens første år.
Evalueringsgruppen har foruden direktøren for Børne- og Kulturområdet, Heidi Becker-Rasmussen, bestået
af centerchefer fra:









Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Center for Handicap og Psykiatri
Center for Arbejdsmarked
Center for Skole
Center for Familie
Center for Unge
Center for Bibliotek og Borgerservice
Center for IDV (IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi)

Gruppen har endvidere haft repræsentation fra Center for Økonomi og Personale
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Nærværende rapport er godkendt af evalueringsgruppen og er sendt i høring i MED-udvalgene (CenterMED og Fag-MED), Integrationsrådet og Handicaprådet og behandles i de relevante politiske udvalg inden
endelig behandling i Byrådet.
1-årsevalueringen
Denne evaluering skal således ses som et led i implementeringsplanen for etableringen af Ungeenheden.
Med afsæt i en række centrale nedslagspunkter belyser evalueringen, hvad der i det første års tid har
fungeret, men i ligeså høj grad, hvad der ikke har fungeret i Ungeenheden. Nedslagspunkterne udgøres dels
af centrale elementer fra BDO-rapporten (jf. bilag 1) og dels af de effektmål og succeskriterier, der ligger til
grund for etableringen af Ungeenheden. De centrale nedslagspunkter er:








Fysiske rammer og geografisk placering
Faglig bæredygtighed herunder tværfaglighed
En velfungerende visitationsenhed og én indgang for de unge
Snitflader og serviceniveau
Økonomi og normering
Effektmål
Strategi og resultatstyring

Ligeledes blev det i den politiske vedtagelse af dannelsen af Ungeenheden pointeret, at det skulle indgå i 1års evalueringen, om Ungeenhedens aldersmæssige målgruppe burde udvides med de 25-30 årige unge.
Væsentligt for disse nedslagspunkter er forskellen på de ambitioner, teorier, ønsker og beslutninger, som
forud for etableringen blev beskrevet, og den virkelighed Ungeenheden har ageret ud fra. I forhold til
ovenstående nedslagspunker har virkeligheden i løbet af det første år naturligvis budt på både
overraskelser, udfordringer og nye erkendelser. Igennem evalueringen vil der blive redegjort for hvilke
erfaringer, der er opnået med de ovenstående nedslagspunkter og hvordan der er arbejdet med dem.
På baggrund af de beskrevne nedslagspunkter, diverse resultatmål og de nævnte centres oplevelser af
Ungeenheden vil evalueringen munde ud i en række centrale anbefalinger.
Ungeenheden går nye veje
Unge er en vigtig prioritering i Frederikshavn Kommune, og med etableringen af Ungeenheden d. 1.
oktober 2013 blev denne prioritering synliggjort. Der er bred politisk enighed om, at prioriteringen på sigt
skal være svaret på, hvordan Frederikshavn Kommune indfrier målsætningerne på området.
Der er både før, under og efter etableringen af Ungeenheden i Frederikshavn Kommune blevet dannet
andre lignende enheder i Danmark, men ingen andre enheder så vidtgående som i Frederikshavn
Kommune. Ungeenheden i Frederikshavn Kommune er kendetegnet ved, at organiseringen rummer både
økonomi, myndighed, udføreredel, projekter, en bred række af forskellige aktører m.fl. Desuden er
enheden som noget ganske særligt placeret under Børne- og Ungdomsudvalget og ikke som i mange andre
kommuner under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er derfor god grund til, at Ungeenheden kan ses som
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pioner på området. Ungeenheden går ikke bare nye veje, men går dem også først. Dette giver mange
muligheder, men også et stort ansvar og store udfordringer. Bagsiden af medaljen er eksempelvis, at
Ungeenheden ikke altid kan skele til andre, når der opstår nye udfordringer.
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2. Fysiske rammer og geografisk placering
Siden Ungeenheden blev etableret har enheden løbende reflekteret over og gjort sig erfaringer med
enhedens fysiske rammer og geografiske placering. Disse refleksioner og erfaringer danner baggrund for
dette afsnit.
Fysiske rammer
Det var og er med stor begejstring, at Ungeenheden ved dens etablering kunne samle både udførere,
myndighed og administration under et tag. Et samlet center var og er med til at realisere og synliggøre
Ungeenhedens ambition om at give de unge en indgang. Samtidigt har en fysisk samling af størstedelen af
enheden, både ud fra et internt og eksternt samarbejdsperspektiv gjort arbejdsgangene lettere. Ved
etableringen af Ungeenheden var de fysiske rammer dog langt fra hverken klar til brug eller optimale.
Ungeenhedens bygninger først var således først færdige i januar 2014, selvom Ungeenheden påbegyndte
arbejdet i oktober 2013. Ligeledes var it-systemer, telefonsystemer m.v. ikke klar til brug. Dette gav
naturligvis store udfordringer for personale og ledelse, der måtte påbegynde en i forvejen særdeles
kompleks arbejdsopgave under disse forhold.
I løbet af Ungeenhedens første år, har enheden fortsat konstateret problemer med IT og netværk;
eksempelvis er pc-stik uhensigtsmæssig placeret i de store rum. En anden problematik, der har præget de
fysiske rammer er den manglende vedligeholdelse af udearealerne omkring enheden.
Desuden har Ungeenhedens vagtordning givet anledning til en del økonomiske refleksioner. Vagten ses
som en nødvendighed for enheden, men omvendt ville vagtordningen ikke have givet tilsvarende
økonomiske udgifter, hvis Ungeenheden var placeret på eksempelvis Frederikshavn Rådhus.
Problematikken omkring de fysiske rammer var med til at skabe frustration for medarbejderne, som i
forvejen gennemgik en stor forandring både, hvad angår arbejde, placering og kollegaer.
Selvom det ovenstående kan give et negativt indtryk af Ungeenhedens fysiske rammer, er der mange
styrker og fordele ved de fysiske rammer. For Ungeenheden har det, at enheden selv har kunnet indrette
sig og finde frem til fleksible løsninger, eksempelvis i forhold til unges adgang til bygningen og dermed
muligheden for at placere StepUp i egne lokaler, været særdeles fordelagtig. I dag fremstår enheden
således med en god og altovervejende funktionel indretning i forhold til opgaven. Ligeledes er det lykkedes
at skabe et ikke-institutionelt og alt for kontorpræget miljø.
Geografisk placering
Ungeenheden er placeret i et uddannelsesmiljø, hvor 10. klassecenteret, EUC og Martec er umiddelbare
naboer. Ungeenheden har oplevet, at der både er fordele og ulemper i forhold til denne placering. Af
fordele kan nævnes, at de unge, der er i uddannelsesforløb hos nærliggende uddannelsesinstitutioner, har
en let tilgængelighed til Ungeenheden, mens de er i uddannelsesforløb. Omvendt kan Ungeenhedens
decentrale placering i forhold til Frederikshavn by være problematisk i forhold til at finde vej,
busforbindelser m.v.
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3. Faglig bæredygtighed og organisering
Etableringen af Ungeenheden og etableringen af dens faglige procedurer m.v. er, for at bruge en slidt
vending, i høj grad sket ved at skinnerne lægges ud, mens toget kører.
Det var en af grundtankerne bag etableringen af Ungeenheden, at der skulle opnås en øget kvalitet i
vejledning, rådgivning og sagsbehandling for målgruppen gennem tværfagligt arbejde med opgaverne.
Tværfaglige team
Nytænkningen med dannelsen af de tværfaglige team var en af grundstenene i Ungeenheden. Tanken var,
at der skulle etableres en række identisk sammensatte team med alle Ungeenhedens monofaglige
medarbejderkompetencer repræsenteret i hvert enkelt team.
Denne ideelle tanke viste sig imidlertid ikke duelig i praksis. Tanken om de tværfaglige teams var i høj grad
teoretisk funderet. Ungeenheden havde ikke den volumen, der skulle til for at udleve teorien. Teamene
blev for små og sårbare og fagligheden for kompleks til at kunne varetages på tværs af
medarbejderkompetencer i det enkelte team. Mange af teamets medarbejdere havde udgående funktioner
og kunne derfor ikke umiddelbart konsulteres af andre i teamet, når der var behov herfor. Det var svært at
dyrke og udvikle monofagligheden, når medarbejderne med den pågældende faglighed var placeret i
forskellige team.
Allerede efter ca. tre måneder nåede ledelsen i overensstemmelse med medarbejderne derfor til den
erkendelse, at det var nødvendigt at revurdere organiseringen. Teamene blev i stedet dannet i forhold til
lovgivningsområderne: Lov om aktiv socialpolitik, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, serviceloven under
18 år og over 18 år, UU og SSP. Faglig sparring, sidemandsoplæring, smidigere sagsfordeling og sagsflow
m.m. blev nu en reel mulighed. Der blev samtidig opstillet rammer og procedurer for det tværfaglige
samarbejde på tværs af teamene, som en erstatning for den fysisk tværfaglige sammensætning.
Tværfagligheden dyrkes nu på tværs ved ad hoc behov samt fastsatte og prioriterede månedlige
fællesmøder og på teamkoordinatormøder.
Set i bakspejlet er det ledelsens opfattelse, at det ved dannelsen af Ungeenheden blev organisatorisk
overset, at der alene ved samlingen af de mange forskellige fagligheder i én enhed blev skabt mulighed for
et højt tværfagligt niveau, og at man i stedet ”overudfoldede” de tværfaglige ambitioner ved en for kraftig
tværfaglig dominans i teamene på bekostning af den lige så vigtige monofaglighed. Det kræver en stærk og
faglig funderet ekspertise og viden at arbejde tværfagligt – og det tager tid at opnå. Efter ledelsens
opfattelse arbejdes der i dag i meget høj grad tværfagligt, og de etablerede strukturer er med til at
fastholde dette også fremover.
I øvrigt har virkelighed og praksis vist, at det ved dannelsen af team baseret på lovgivningsområder er
blevet lettere, end det var med de tværfaglige team, at inddrage og medtænke Ungeenhedens udførerteam
i det tværfaglige arbejde. BDO-rapporten fokuserede i høj grad på tværfaglighed mellem sagsbehandlerne
på myndighedsområdet, hvor Ungeenheden i praksis oplever, at det er mindst lige så interessant og mere
profitabelt at tale om tværfaglighed myndighed og udførere imellem. Det er her sagerne virkelig kan løses
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anderledes, kreativt og fagligt mere velfunderet. Dette er et område, der fremadrettet vil blive tillagt
yderlige fokus.
En indgang
En anden central vision for Ungeenheden var, ønsket om at give de unge en indgang og mange udgange.
Ungeenheden er langt hen ad vejen lykkedes med dette centrale element fra BDO-rapporten. En af
grundene til, at dette lykkes, er den helhedsorienterede tilgang samt det tætte samarbejde mellem de
forskellige lovgivninger og faggrupper i Ungeenheden. Den koordinerende sagsbehandling er et konkret
eksempel herpå. Igennem den koordinerende sagsbehandling sikrer sagsbehandleren sammenhæng og
koordination, både hvad angår sagsbehandling på tværs af Ungeenheden samt de øvrige centre og aktører.
Desuden har det første år i Ungeenheden vist betydningen af, at eksempelvis myndighed, udførere, SSP og
UU sidder side om side, hvilket resulterer i en lettere og mere ukompliceret indgang for de unge til
kommunen. En stor del af både de telefoniske og fysiske henvendelser i Ungeenheden handler om
økonomi, og det er derfor i særdeleshed afgørende, at ydelsesområdet er organisatorisk ’tæt på’. På den
måde kan mange akutte henvendelser om hjemløshed, udsættelser, mangel på penge til mad osv., løses
her og nu og i tæt sammenhæng med de øvrige påkrævede indsatser. Det er her vi virkelig kan forebygge,
at sagerne bliver menneskeligt tunge, dyrere og mere komplekse. Og det er samtidig her vi får kendskab til
mange af de unge, som vi ikke i forvejen kender i systemet, men som har et akut behov for hjælp og hvor vi
som kommune dermed kan gøre en væsentlig forskel.
Visitationsenheden
I BDO’s oprindelige tanker om organiseringen af Ungeenheden indgik en visitationsenhed med et team af
fremskudte medarbejdere med kompetence og erfaring til at vurdere den enkelte unges umiddelbare
indsatsbehov med henblik på enten at afvise sagen, at sagsbehandle og afslutte sagen, visitere sagen til et
af Ungeenhedens team eller overdrage sagen til myndighedsafgørelse i et af kommunens øvrige centre.
Dette viste sig imidlertid at være for tung en struktur, der ydermere afstedkom en del spildtid for
medarbejderne. Indtil oktober 2014 bestod visitationen i høj grad af skiftende medarbejdere og
medarbejdere med meget arbejde ude af huset. Efter en række tilpasninger og omstruktureringer
undervejs består visitationen nu i stedet af en fast medarbejderstab: administrationen, en
virksomhedskonsulent og en socialrådgiver på servicelovens børneparagraffer. Samtidig rykkede UU
sammen med SSP fysisk tættere på hovedindgangen, således at de unge har fået mere direkte adgang til
disse medarbejdere. UU har i forbindelse med omorganiseringen fået etableret åben vejledning, hvor de
unge kan få vejledning, når behovet opstår. UU står til rådighed for de ledige unge mellem 18 og 25 år, og
UU-vejledning for unge uden ungdomsuddannelse sker som noget af det allerførste, når en ung henvender
sig. Uddannelse prioriteres og fokuseres! Visitationen er suppleret med en hurtig back up mulighed i de
faglige myndighedsteam, så det til enhver tid er muligt at tilkalde en relevant rådgiver/medarbejder. Dette
har vist sig at være en langt smidigere, mere effektivt og mere tilfredsstillende måde at afvikle
visitationsopgaven på.
I forbindelse med ovenstående omorganisering blev der endvidere dannet en ny afdeling ”Vejledning og
visitation” med egen afdelingsleder. Afdelingen består af administrationen/visitation, UU og SSP. Hermed
er der blevet sat øget fokus på uddannelse og en stærk vejledning.
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Ledelsesstruktur
Det stod tydeligt, at den særdeles flade ledelsesstruktur i Ungeenheden var tænkt for flad med én
overordnet leder af Ungeenheden og to afdelinger med hver sin faglige leder. I en så fagligt kompleks
enhed, som Ungeenheden, gav dette ikke ledelseskraft nok til at yde de enkelte områder tilstrækkelig
ledelsessparring, ligesom det ikke var muligt for den enkelte leder at erhverve sig tilstrækkelig indsigt i eget
område. Den nuværende opdeling i de tre afdelinger ”Rådgivning og Myndighed”, ”Støtte og Projekt” og
”Vejledning og Visitation” med hver sin afdelingsleder har vist sig langt mere tilfredsstillende og effektiv for
både medarbejdere og ledere. Muligheden for at danne den ”nye” afdeling ”Vejledning og Visitation” blev
skabt ved nedlæggelsen af en chefkonsulentstilling. Dette har så betydet, at de opgaver, der tidligere lå hos
chefkonsulenten, må fordeles hos og koordineres mellem alle ledere. Der kan naturligvis opstå en risiko for,
at disse opgaver bliver svagere prioriteret, men det var tydeligt, at behovet for og vægtningen af en styrket
ledelse måtte have første prioritet.
Videnscenter
I BDO-rapporten fremgik endvidere et forslag om, at Ungeenheden skulle etablere et videnscenter.
Formålet med videnscentret skulle være at sikre en vidensopsamling og –deling internt i Ungeenheden og
med den øvrige kommunale organisation på tværs af centre. Desuden ville det bl.a. være videnscentrets
opgave at udarbejde effektmålinger på Ungeenhedens arbejde, afholde en årlig ”ungedag”, udarbejde en
ungestrategi samt understøtte politiske målsætninger igennem projektmidler. Med videnscentret blev der
i BDO-rapporten argumenteret for, at der var grobund for læring og udvikling på tværs af den kommunale
organisation. Trods de ideelle grundideer bag videnscentret er videnscentret ikke blevet en realitet i
Ungeenheden. Det har af økonomiske- og normeringsmæssige årsager ikke været muligt at sikre et
fundament herfor. Der er naturligvis alligevel sket både vidensudvikling og – deling. Der er eksempelvis
blevet arbejdet meget med Ungeenhedens mission, vision og værdier og medarbejderne har været
inddraget i og kvalificeret dette arbejde.
Faglig koordinering
Med udgangspunkt i tidligere erfaringer stod det fra starten klart, at Ungeenheden ikke kunne fungere
uden faglige koordinatorer på trods af, at behovet herfor ikke var medtaget i budgetgrundlaget og dermed
normeringen. Det er en udbredt og velfunderet praksis i Frederikshavn Kommune at anvende faglige
koordinatorer i de forskellige myndighedsområder. Lovgivningen, borgeres rettigheder og pligter samt
håndteringen af klagesager fordrer massiv faglig sparring på ikke blot sagsbehandlerniveau men ligeledes
på koordinator- og lederniveau. Ungeenheden måtte derfor kort efter opstarten prioritere en konvertering
af to socialrådgiverstillinger til to faglige koordinatorstillinger.
Ungeenheden fungerer således i dag med en faglig koordinator på Servicelovens børne- og
voksenparagraffer samt en faglig koordinator på LAB og Aktivloven. I sammenligning med andre områder i
kommunen er omfanget af faglige ressourcepersoner (faglige koordinatorer) fortsat i den lave ende af
skalaen – ikke mindst når kompleksiteten på området tages i betragtning. Det er mærkbart, at de to
konverterede rådgiverstillinger mangler i sagsbehandlingsdelen – alligevel var prioriteringen heraf højest
nødvendig.
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De faglige koordinatorer har i høj grad været bærende for kvalitetssikringen af Ungeenhedens initiativer
ift.udviklingen
og
implementeringen
af
arbejdsgangsbeskrivelser,
kompetencekatalog,
serviceniveaufastsættelser, procedurer, retningslinjer for visiteringer, efterværn, henvisninger, kontrakter,
overleveringer, implementering af arbejdsmetoder, IT, ny lovgivning og meget mere. Derudover er det af
afgørende betydning ift. at give sagsbehandlerne faglig sparring i komplekse sager. Det er her vigtigt at
påpege, at Ungeenheden er påkrævet i mange forskellige samarbejdsfora på tværs af kommunen, da
Ungeenheden repræsenterer mange forskellige lovområder og dermed centerområder, mens andre centre
hver i sær repræsenterer et mere afgrænset lovområde.
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4. Strategi og effektmåling
4.1 Strategi – vision, mission og værdier
Ungeenhedens arbejde afspejler børne- og ungepolitikkens fire pejlemærker: robusthed, verden venter,
fællesskab og potentiale. Børne- og ungepolitikken kan genfindes i Ungeenhedens arbejde med at sikre den
enkelte unge et fundament for et godt liv. Ved at give de unge et solidt fundament, styrkes de unges evne
til at mestre livet og sikre deres fremtid. Hermed er det Ungeenhedens forhåbning, at Ungeenheden er
med til at skabe robuste unge, der kan klare livets udfordringer, og at Ungeenheden kan bidrage til en
positiv udvikling i de unges liv. Ungeenheden er derfor altid nysgerrig på den enkelte unges potentiale, og
hvad arbejdet med den unges kompetencer og evner kan udvikle den unge til. Ungeenhedens tilgang til
arbejdet med de unge afspejler dermed også Frederikshavn Kommunes mission om at skabe det bedst
mulige grundlag for trivsel, sundhed, udvikling og læring hos den enkelte unge og dennes familie. I
Ungeenheden gøres dette ved at sætte den unge i centrum, således at Frederikshavn Kommunes vision om,
at enhver skal opleve og leve et meningsfyldt liv, kan indfries.
Konkret udføres arbejdet i Ungeenheden efter det, som Ungeenheden betegner, som en eksistensspiral (jf.
nedenstående figur). I denne eksistensspiral tages der afsæt i Ungeenhedens værdier, da det er dem, der
skal gøre det muligt for Ungeenheden at fuldføre deres mission i dagligdagen- at udfordre den unge til at
indfri sit potentiale. På denne måde arbejdes der kontinuerligt med at nå frem til visionen med
Ungeenheden nemlig, at de unge bliver den bedste udgave af dem selv. Essentielt for denne eksistensspiral,
uanset om der fokuseres på værdierne, missionen eller visionen for Ungeenheden, er, at det altid er den
unge, der er i centrum.

4.2 Effektmåling
Som beskrevet er der værdier, missioner og visioner for Ungeenheden, der karakteriser Ungeenhedens
strategiske tilgang til arbejdet med de unge. Dette afsnit omhandler effekterne af Ungeenhedens arbejde.
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At måle effekt
Med effektmålinger har Ungeenheden kontinuerligt pulsen på de aktiviteter, enheden iværksætter og
resultaterne heraf. Hermed kan de kortsigtede resultater og små successer registreres, og blive nogle af de
første skridt på vejen mod mere langsigtede og større succeser. De små succeser kan desuden være
beskrivende for, om den unge er i positiv udvikling eller ej, og om medarbejderne, der arbejder med den
unge, har iværksat den rigtige indsats.
Effektmåling i Ungeenheden er i 2014 foregået ved fastsættelsen af tre mål for de indsatser, der
iværksættes og løbende opfølgning hermed. I løbet af 2014 er metoden (resultatdokumentation) blevet
brugt i tre forskellige foranstaltninger; StepUp, Mentor og i Bo- og Hjemmestøtte. Det er hensigten, at
enheden vil udbrede metoden, først til samtlige interne tilbud og dernæst til samtlige eksterne aktører.
Endvidere skal metoden sammen med virkningsevaluering danne grundlaget for interne og eksterne
drøftelser af enhedens tilbud. Ungeenheden kan hermed få en indsigt i om de tilgængelige tilbud virker
efter hensigten og lokalisere de virksomme mekanismer i tilbuddet. En sådan analyse skal medvirke til at
øge kvaliteten af de tilbud, enheden anvender, og dermed effekten heraf.
Effektmåling
I Ungeenheden arbejdes der både på at nå korte-, mellem- og langsigtede effekter. Fokus vil særligt være
på de politiske fastsatte effektmål. Dog vil resultaterne af en brugertilfredshedsundersøgelse af
Ungeenheden samt en analyse af afslutningsårsagerne i Ungeenhedens interne aktiveringsafdeling StepUp
ligeledes blive beskrevet. Herigennem ønskes det belyst, hvordan de unge oplever det arbejde,
Ungeenheden yder og hvilke effekter, der på kort sigt kommer ud af dette arbejde.
Nogle af effektmålingerne, i dette underafsnit, vil have karakter af at være nulpunktsanalyser, altså
målinger af effekt, som der ikke tidligere er foretaget målinger af i forhold til Ungeenhedens arbejde.
Nulpunktsanalyserne kan derfor ikke sammenlignes med andre målinger og dermed vise en udvikling over
tid. Til gengæld kan de beskrevne nulpunktsanalyser fremadrettet bruges til indsamling af viden om
effekten over tid. Eksempelvis vil mange af de samme målinger kunne bruges igen til 3. årsevalueringen af
Ungeenheden og dermed udgøre et sammenligningsgrundlag for en beskrivelse af udviklingen efter tre års
drift.
Brugerundersøgelse af Ungeenheden
I perioden d.9. januar 2015 – d. 31. januar 2015 er der foretaget en brugerundersøgelse af Ungeenheden.
Undersøgelsen er baseret på 32 besvarelser fra StepUp deltagere. Hovedresultaterne af undersøgelsen
bliver præsenteret i det følgende.
Af de 32 besvarelser:
 Var alle respondenter på nær en modtagere af uddannelseshjælp
 Var 53,3 % mænd og 46,7 % kvinder
 Var 36,7 % mellem 18 og 20 år og 63,3 % mellem 21 og 24 år
 Har 55,2 % på besvarelsestidspunktet modtaget offentlig forsørgelse i 0-6 mdr., 6,9 % i 7-12 mdr.,
13,8 % i 1-2 år og 24,1 % i mere end 2 år.
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Hovedbudskaberne af undersøgelsen er, at:
 Flertallet af de unge overvejende er tilfredse indenfor samtlige adspurgte områder i forhold til
Ungeenheden generelt.
 Kommunikationen fra Ungeenheden til de unge (herunder telefonisk, skriftlig og personlig) opfattes
af de unge som god, venlig og imødekommende.
De unge er mest tilfredse med:
 88,9 % er blevet mødt med venlighed, når de henvender sig til Ungeenheden.
 77,8 % oplever at medarbejderen fra Ungeenheden har lagt vægt på det, den unge har sagt, og
medarbejderen var interesseret i at finde gode løsninger sammen med den unge.
De unge er mindst tilfredse med:
 22,2 % mener, at de i mindre grad eller slet ikke har haft indflydelse på de tilbud, som de skal
deltage i, og 40,8 % specifikt i forhold til StepUp.
 22,2 % af de unge, der havde deltaget i et møde/samtale, mente ikke, at medarbejderen til
mødet/samtalen havde god viden om arbejdsmarkedet og uddannelser.
Brugertilfredshedsundersøgelsen tegner et altovervejende positivt billede af de unges oplevelse af
samarbejdet med Ungeenheden– dette på trods af, at de adspurgte unge udgør en gruppe, hvor StepUp
deltagelsen er obligatorisk, og hvor man derfor kunne forvente en større grad af negativitet rettet mod
Ungeenheden som systemrepræsentant.
Afslutningsårsager i StepUp
I 2014 var der 162 unge, der var indkaldt til StepUp, hvoraf 97 havde et fremmøde, mens de resterende 65
ikke havde et fremmøde. De 97 unge, der havde fremmøde i StepUp var i gennemsnit tilknyttet StepUp i 27
arbejdsdage.
For 43 ud af de 65 unge, der ikke havde fremmøde, skyldtes deres manglende fremmøde, at deres sager var
lukket, da:




30 unge har ikke medvirket eksempelvis pga. at de var påbegyndt en uddannelse i job,
9 unge var flyttet,
4 unge var overgået til jobcenteret grundet deres alder.

De resterende 22 unge, der ikke havde haft fremmøde i StepUp, men forsat modtager kontanthjælp har fire
på nuværende tidspunkt aktivt fremmøde til StepUp, 2 er tilknyttet PA/nytteindsats, 1 virksomhedspraktik,
1 på barsel, 1 sygmeldt, 5 er tilknyttet mentor, mens 8 ikke er tilknyttet nogen aktivitet.
Ud af de 97 unge, der deltog i StepUp, har 54 unge afsluttet forløb ved Ungeenheden, da
 33 er påbegyndt uddannelse
 20 har fået arbejde
 1 er begyndt på produktionsskolen
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De resterende 43, der har deltaget i StepUp og fortsat modtager uddannelseshjælp, er 21 unge på
nuværende tidspunkt i virksomhedspraktik, 4 fortsat i StepUp, 2 i STU/EGU, 1 i jobindplacering, 5 på barsel
og en syg, mens der er 2 der har fået tilknyttet mentor og 4 der ikke deltager i nogle aktiviteter.
Som det ovenstående er med til at beskrive, virker deltagelsen i StepUp i høj grad efter hensigten for
flertallet af de unge, da disse i højere grad har fået eller er på vej til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Endvidere kan det formodes, at kravet om at deltage i StepUp foranlediger, at de unge selv opsøger og
skaber kontakt til enten uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet, hvilket kan være en forklaring på,
hvorfor en stor del af de tilmeldte unge enten ikke påbegynder eller kun har en kortere deltagelse i StepUp.
De politiske effektmål
Ved oprettelsen af Ungeenheden blev følgende langsigtede effektmål fastsat politisk:
1.
2.
3.
4.
5.

At øge andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse
At øge andelen af unge med en kompetencegivende (erhvervs) uddannelse
At reducere antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst
At styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet
At undgå marginalisering af unge

I de følgende afsnit vil resultatet af ovenstående effektmål blive synliggjort. Effektmålet om marginalisering
vil, modsat de andre effektmål, løbende blive beskrevet, da marginaliseringen af de unge kan ske indenfor
alle de andre effektmål.
1. Andel af unge med en gennemført ungdomsuddannelse
Det fremgår af regeringsgrundlaget, ”Et Danmark, der står sammen”, at 95 %af en ungdomsårgang skal
gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015 – den såkaldte 95-procents-målsætning.
Nedenstående tabel viser Undervisningsministeriets fremskrivning på en ungdomsårgangs
uddannelsesniveau for 2006-2012[1]. Tabellen bygger på fremskrivninger af, hvor stor en procentdel, der
kan forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hele landet
Nordjylland
Frederikshavn

2006
85,90%
87,10%
87,40%

2007
85,80%
86,60%
87,30%

2008
85,90%
87,00%
88,70%

2009
88,00%
89,00%
89,40%

2010
91,50%
92,40%
92,40%

2011
93,20%
93,80%
93,80%

2012
92,90%
93,30%
92,70%

Andelen af unge i Frederikshavn Kommune, der formodes at gennemføre en ungdomsuddannelse fra 20062012 er højt både i forhold til regionalt og nationalt niveau. Nedenstående giver en grafisk afbildning
heraf.

[1]

Da der ikke er tilgængelige data på nationalt, regionalt og lokalt niveau på området fra 2012 og frem til 2015, er opgørelsen kun

opgjort til og med 2012.
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Beregninger fra Frederikshavn UU viser, at det kan forventes, at 91,0 % af årgang 90 gennemfører en
ungdomsuddannelse. Der er målt og beregnet på årgang 90,da det ifølge undervisningsministeriet kan tage
25 år, før man med sikkerhed kan måle det realiserede uddannelsesniveau.
Der er således stor overensstemmelse mellem de lokale forventninger og Undervisningsministeriets
fremskrivninger på området.
2. Andel af unge med en gennemført erhvervsuddannelse
I 2014 blev det igennem en reform af erhvervsuddannelserne vedtaget målsætninger om, at mindst 25 % af
de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Frederikshavn Kommune
har på baggrund af den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig arbejdskraft
valgt at opstille mere ambitiøse målsætninger herom. Således er der for Frederikshavn Kommune en
politisk målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 vælger en erhvervsuddannelse.
Af de unge, der har gennemført eller har påbegyndt en ungdomsuddannelse, har 41,5 % en
erhvervsuddannelse, mens 58,5 % har gennemført eller er påbegyndt en gymnasial uddannelse.
Frederikshavn Kommune opfylder hermed de nationale målsætninger, og er ligeledes godt på vej til at nå
de lokale målsætninger for 2020.
Hvis de enkelte byer i Frederikshavn Kommune sammenlignes kan de største forskelle ses mellem Dybvad
og Frederikshavn. Dybvad er den by, hvor den største procentdel af de unge påbegynder/gennemfører en
erhvervsuddannelse (55,8 %), omvendt har Dybvad den laveste procentsats (44,2 %) indenfor de
gymnasiale uddannelser hos de 15-25 årige. For Frederikshavn er billedet omvendt, da Frederikshavn er
den by, hvor flest unge påbegynder og gennemfører en gymnasial uddannelse (60,7 %). Omvendt har
Frederikshavn den laveste procentdel af 15-25 årige med erhvervsuddannelser (39,3 %).
Når ikke det lykkes de unge i første omgang, og måske af sig selv, at påbegynde og gennemføre en
uddannelse, er de unge i langt højere risiko for ikke at være i stand til at sikre sig selv en (varig) tilknytning
til arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse. Uddannelse er ikke bare økonomisk vigtigt for den unge og
for samfundet generelt – en uddannelse og et job er med til at skabe et ståsted i livet og undgå
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marginalisering og de risici, der er forbundet hermed. Det er derfor af afgørende betydning, at når de unge
befinder sig i ”systemet”, er de der kortest muligt, og at de afslutter forløbet succesfuldt og endegyldigt.
3. Reducering af antallet af unge på kontanthjælp/overførselsindkomst
Nedenstående tabel viser antallet af fuldtidspersoner i alderen 16-19 år og 20-24 år, der pr. kvartal var
ledige eller i aktivering i 2014. Tallene er desuden opgjort i procenter af, hvor stor en andel den ledige
målgruppe udgør af den samlede andel af 16-24 årige i Frederikshavn Kommune.

16-19 år
20-24 år
I alt

1.kvt.2014
Antal unge
89
229
318

%
2,79
8,71
5,46

2.kvt. 2014
Antal unge
96
263
359

%
3,01
9,81
6,12

3.kvt.2014
Antal unge
88
241
329

%
2,76
8,84
5,56

4.kvt. 2014
Antal unge
83
240
323

%
2,66
9,03
5,59

De 20-24 årige var i alle fire kvartaler af 2014 i langt højere grad ledige eller i aktivering i forhold til de 16-19
årige. I sammenligningen mellem 1. kvartal og 4. kvartal kan der ses et lille fald i de 16-19 årige, der var
ledige eller i aktivering, mens der ved de 20-24 årige kan ses en lille stigning for samme periode.
Ungeenheden har formået at fastholde niveauet i gennem 2014 og etableringsfasen, og målet for 2015 vil
derfor være et samlet fald i målgruppen.
4. Styrke/fastholde unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet
I forhold til at reducere antallet af unge på kontanthjælp, kan det ud fra den gennemsnitlige varighed på
uddannelseshjælp ses et lille fald fra 4,3 uger i januar 2014 til en gennemsnitlig varighed på 3,9 uger i
november 2014. Dvs. at antallet af ledige igennem 2014 stort set er det samme, mens den samlede
varighed er faldet – de unge er altså samlet set kortere tid i systemet! En udvikling som, hvis den
fortsætter, kan være med til at indikere, at de unges varige tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes og
fastholdes.
Rent økonomisk er en sådan udvikling også positiv. Der blev i januar 2014 i gennemsnit brugt 4228 kroner
på uddannelseshjælp, hvilket svarer til en udgift på 976 kr. om ugen i gennemsnit set over et år. Med et
gennemsnit på 332 ledige over et år, sparer kommunen således 129.613 kr. på dette fald.
En anden måde, at måle de unges tilknytning til arbejdsmarkedet er, at undersøge antal påbegyndte forløb
i Ungeenheden. I aldersgruppen 16-19 år ses det ud fra antal påbegyndte forløb, at disse unge i 2014 i
gennemsnit påbegyndte 1,14 forløb, mens aldersgruppen 20-24 år påbegyndte 1,27 forløb. I 2014 var der
447 personer, som kun påbegyndte et forløb, mens 113 påbegyndte 2-3 forløb. Det var således langt
størstedelen af de unge, der kun påbegyndte et forløb i Ungeenheden. Ud fra disse oplysninger kan det
være vanskeligt at konkludere, at der hermed er opnået en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Dog viser
tallene, sammenholdt med afslutningsårsagerne hos deltagere i StepUp, at langt størstedelen af de unge
efter et ledighedsforløb igen kommer i kontakt med arbejdsmarkedet og herefter ikke vender tilbage til
systemet. De unge som desværre returnerer i systemet og som oplever at være en del af systemet i en
længere periode, er de unge, som er i størst fare for marginalisering.
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I forhold til de politiske effektmål gives der ikke en præcisering af, hvad der forstås ved marginalisering.
Dog handler målet i høj grad om at reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse, således at færre og
færre unge oplever at ”blive en del af systemet”. Samtidig handler det også om, at Ungeenheden, så vidt
det er muligt, holder de unge, som er i systemet, så tæt på ”normalområdet” som muligt. Ungeenheden
skal med andre ord nedbringe antallet af aktivitetsparate (dem der er længst væk fra uddannelse) og i
stedet gøre disse unge uddannelsesparate, dernæst åbenlyst uddannelsesparate og i sidste ende få de unge
helt ud i ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse.
Når de unge vurdereres uddannelsesparate, får Ungeenheden samtidig langt flere muligheder for at
arbejde med de unge – der er flere tilbud at vælge imellem, og der kan ligeledes stilles flere krav til de
unge. Det er i høj grad de uddannelsesparate, der eksempelvis deltager i StepUp – hvilket er til gavn for de
unge på mange måder. Når de unge deltager i StepUp, har de deres daglige gang i Ungeenhedens lokaler,
hvilket betyder at vejen til den unges sagsbehandler, UU, ydelsesmedarbejderen, virksomhedskonsulenten,
m.fl. er kort. Sagsbehandlerne benytter eksempelvis ofte muligheden for at tale med de unge ad hoc og
uden forud indgået aftale (udsendelse af mødeindkaldelse mm.), men når behovet opstår – og omvendt
kan de unge ligeledes nemt få fat i sagsbehandleren (ydelse og beskæftigelse), når de alligevel er her.
I nedstående graf er udviklingen i netop antallet af åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate samt
aktivitetsparate i perioden fra januar 2014- december 2014 illustreret.

Grafen viser, at der er sket et positivt fald i antallet af aktivitetsprate fra 202 i januar måned til 149 i
december måned. Dette svarer til et fald på 26 %. Omvendt kan der ved de uddannelsesparate ses en
stigning på 236 %, da der i januar måned var 53 uddannelsesparate unge, mens der var hele 125
uddannelsesparate unge i december måned. Tallene for de åbenlyse uddannelsesparate er næsten stabile
igennem hele 2014, men falder dog i december.
Forudsætningerne for, at de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse synes derfor at være øgede i
Ungeenhedens første leveår.
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5. Økonomi og normering
På trods af benhårde udfordringer ift. idriftsætning og afklaring af tværfaglighed, organisatoriske
leanprocesser, ambitionsniveau, lokaler, IT osv., har de økonomiske udfordringer uden sammenligning
udgjort den absolut største udfordring i Ungeenheden første leveår.
Ungeenhedens normering og bodeling1 har siden dag ét været genstand for mange uafklaretheder og
debat. BDO-rapporten indeholder bl.a. ikke specifikke oplysninger om, hvilke parametre der lå til grund for
bodelingen.
Normering
Som nævnt i kapitel 3 er der ikke taget højde for behovet for faglige koordinatorer i Ungeenheden. Af
samme grund har der ikke været afsat midler til opgaven.
Ungeenheden har desuden ikke oplevet, at der var afsat tilstrækkelige administrative ressourcer til at løse
en radikalt anderledes administrativ organisering end ellers set i kommunen. Eksempelvis kan det nævnes,
at Ungeenheden har 46 omkostningssteder i kontoplanen – en økonomisk opgave på fire forskellige
lovgivningsområder (SEL børn, SEL voksen, LAB og aktiv).
Det fremgår ikke af BDO-rapporten i hvor høj grad kompleksiteten i sagerne har påvirket
beregningerne/vurderingerne af personalenormeringen på de enkelte områder, ligesom det ikke ses om
der har været anvendt samme praksis i alle centre.
Aldersgruppen 15-25 årige er ikke bare kompleks. De er samtidig meget aktive! Der er mange ting i gang på
samme tid; skoleafslutning, uddannelsesvalg, boligskifte (de unge flytter hjemmefra), misbrug, udvikling af
psykiske diagnoser, parforholdsproblemer, graviditet, nederlag ift. job og uddannelse, løsrivning fra
forældre, kriminalitet, ensomhed, økonomiske udfordringer, osv. Det er ikke sager, der løses og derefter
”ligger stille”, men sager der lukker og åbner igen, lukker og åbner igen. Mange af disse unge bevæger sig
ikke kun i et lovgivningsområde, men i mange forskellige. Desuden har en stor del af disse unge stadig en
stærk tilknytning til deres familie, som derfor også vil trække i medarbejderressourcerne. En vægtning af
disse aspekter er ikke umiddelbart at læse i fordelingen.
Den kan i denne sammenhæng bemærkes, at der i planlægningsfasen blev opereret med en forventning om
en Ungeenhed med en volumen på 30-40 medarbejdere – enheden beskæftiger pr. 1. januar 2015 103
medarbejdere.
Drift
Fordelingsnøglen i forhold til driftsmidler ser ud til at være forskelligartet – fra nogle centre er der afgivet
de midler, som fulgte borgerne og hos andre er der brugt samme metode, som ved beregningen af
medarbejderressourcer. Dette giver konsekvenser for driftsmidlerne, der er parallelle med de under
ovenstående afsnit nævnte konsekvenser for normeringen.
1

Bodelingen dækker som betegnelse over de ressourcer (drifts- og normeringsmæssige), der blev trukket ud af de afgivende
centres budgetgrundlag og lagt over til Ungeenheden
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Ungeenhedens budgetgrundlag blev først udspecificeret i april 2014 uden eget budget. Dette gav en del
styringsmæssige udfordringer, og det stod klart, at der ikke var opnået sammenhæng mellem
budgetgrundlaget og udgifterne og Ungeenhedens første budgetår ender med et underskud på driften.
Der blev på den baggrund i sommeren 2014 indgået en aftale med BDO om en økonomisk gennemgang af
Ungeenhedens budget, økonomi og økonomistyring (jf. bilag 3). BDO konstaterer på baggrund af
gennemgangen væsentlige afvigelser mellem budget og forventet forbrug – og i tråd med enhedens egne
betragtninger, er afvigelserne især at finde på løn og foranstaltninger.
Analysen havde på den baggrund følgende anbefalinger til Ungeenheden:
 Udarbejdelsen af en mere detaljeret plan for implementering af serviceniveaubeskrivelser,
anbringelsesgrundlag og visitationsprocedurer for at sikre ejerskab hos medarbejderne og
understøtte at faglighed og økonomi går hånd i hånd
 Udarbejdelse af en mere detaljeret plan for indhentelse af efterslæb i sagerne, der
ressourcemæssigt tager højde for, at der samtidig praktiseres sikker drift
 Afstemning af faglige initiativer og fagligt fokus ift. budgetmæssige forudsætninger
 Opstramning ift. efterlevelse af visitationspraksis og kompetenceplan, således at disse
fastholdes og prioriteres ledelsesmæssigt, som et fagligt og økonomisk styringsværktøj
 Etablering af fagligt ledelsestilsyn
 Overvejelse af ledelsessparring ift. at fastholde fokus i en turbulent hverdag
Ungeenheden udarbejdede som et resultat af anbefalingerne en handleplan for 2014/2015, som tog sit
udgangspunkt i implementeringen af ovenstående anbefalinger. Handleplanen skal sikre kontinuerlig
styring og fastholdelse. På nuværende tidspunkt er der eksempelvis udarbejdet en skærpet procedure for
visitation til foranstaltninger, og rådgivernes egen kompetenceplan er ligeledes ændret for at sikre mere
styring af økonomi. Rådgiverne mødes hver 4. uge for at sikre ejerskab over procedurer og
serviceniveaubeskrivelser, som løbende bliver justeret i samarbejde med andre centre. Handleplanen er et
godt arbejdsredskab for ledelsen, som løbende bliver drøftet.
Udover de konkrete anbefalinger til Ungeenheden, påpegede BDO endvidere behovet for, at Frederikshavn
Kommune:







Beregner udgiften til den faktiske overdragelse fra de øvrige centre til Ungeenheden i oktober
2013/januar 2014 og sammenholder den med de forudsætninger fra maj, der var
udgangspunktet for bodelingen.
At der for alle områder tages stilling til, om ændrede forudsætninger giver anledning til en
revurdering af de nødvendige personalemæssige ressourcer
At der tages stilling til finansieringen af ledelsen i Ungeenheden samt etableringsudgifter mv. i
forhold til, om centret skal tilføres midler eller pålægges selv at finde beløbene indenfor den
samlede driftsramme
At der foretages en endelig effektuering af bodelingen, hvormed der skal findes midler til en
årgang fra 2015, hvor Ungeenheden har ansvaret for alle 10 årgange. For endeligt at effektuere
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den oprindelige bodeling af årgangene mellem centrene vil midlerne skulle overføres fra Center
for Social- og Sundhedsmyndighed. Frederikshavn Kommune anbefaler stillingtagen til en
beregning af denne manko
Sidste pind i anbefalingerne er effektueret, og Ungeenheden fik i efteråret 2014 overført knap 2,9 mio. kr.
på dette område, mens de øvrige anbefalinger fortsat står til stillingtagen.
Sagstal
Ungeenheden har ved udarbejdelsen af denne evaluering selv udregnet et par forsigtige skøn af
omkostningen ved den massive tilgang af sager – på andre områder end den ”ekstra årgang” i 2015, der er
nævnt ovenfor.

Sammenligning mellem antal sager ved
etablering og i januar 2015
467

500
400

394
344

387

349

325

300

219 229

Sager ved etablering

200

Sager i Ungenheden januar 2015

100
0
Beskæftigelse

Ydelse

Social-voksen

Familie

Som det ses af tabellen er der sket en bruttotilgang på 240 sager, altså en stigning på 19,4 %. Det område,
der har haft langt den største tilgang af sager, er ”Familie”-området – servicelovens børneparagraffer. Her
er der sket en stigning på 118 sager. Ungeenheden fik i bodelingen tildelt ca. 41.000.000 kr. til
foranstaltninger (drift) på dette område – et beløb, der svarer til ca. 117.500 kr. pr. ung. En forsigtig
beregning af det økonomiske grundlag sammenholdt med tilgangen (118 sager x 117.550 kr.) viser således
et behov for knap 14.000.000 kr. mere for at løfte opgaven. Overforbruget på området lød på knap 4.1
millioner kr. i 2014.
Beregningen bør verificeres og foretages på samtlige områder – herunder også om en ændret
visitationspraksis er en del af årsagen – men beregningen påpeger problematikken.
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6. Evalueringsgruppens evaluering af Ungeenheden
I de forrige afsnit har Ungeenheden beskrevet, vurderet og evalueret på enhedens første leveår.
Evalueringsgruppen har kvalificeret de forrige afsnit og har derudover også bidraget med en separat
evaluering af Ungeenheden. I det følgende præsenteres denne evaluering.
Rammerne for evalueringsgruppens evaluering var, at Ungeenheden udformede ni evalueringsspørgsmål,
som evalueringsgruppen efterfølgende kvalificerede og godkendte. Derefter blev evalueringsspørgsmålene
besvaret centervist. Evalueringsspørgsmålene og besvarelserne heraf gennemgås i det følgende.
Besvarelserne er grupperet ud fra de enkle centre og gengives i en vilkårlig rækkefølge. Spørgsmålene er
gengivet i samme rækkefølge, som centrene har besvaret spørgsmålene i.

6.1. Snitflader
Spørgsmål 1:
Hvordan opleves snitfladerne imellem centrene og Ungeenheden (funktioner, målgruppe, alder,
serviceniveau mm.)?
Besvarelser:
Center for Familie:
I forbindelse med administrationen af § 41/42, kan der være familier, der har børn både over og under 15
år. Det medfører en usikkerhed omkring hvor beregningen så ligger, når den skal ses samlet?
Der er ønske om, at der i nogle tilfælde kunne være mere fleksible snitflader ift. hvad der er godt i den
enkelte ”sag”? Eksempelvis synes vi, at det kunne give god mening, hvis unge, som er tæt på 15 år kunne gå
direkte til Center for Unge, fremfor at blive startet hos os, og 2-3 mdr. efter skifte til Center for Unge. Den
omvendte situation kan også være gældende, hvor vi måske har udsigt til at 'slippe en sag' få måneder efter
det fyldte 15. år, hvor det så ville give mening vi beholdt sagen.
Derudover vil vi foreslå, at vi, ca. tre måneder før den unge nærmer sig 15 år, begynder en orientering om,
at den unge er på vej, ligesom Center for Unges deltagelse ved møder angående den unge, virker relevant
på dette tidspunkt. Formålet er, at familier ikke oplever at falde imellem to stole/skulle starte forfra ved
overlevering.
I forhold til familieplejegruppen opleves at der kan forekomme divergerende forventninger til opgaver og
rollefordelingen, og at konsulenterne ikke inddrages efter hensigten, eksempelvis i forbindelse med at CFU
selv finder anbringelsessteder, eller ikke inddrager konsulenten i vurdering af det mest hensigtsmæssige
anbringelsessted.
Endvidere opleves ikke afstemte forventninger i forhold til hvad der er ”god skik” eller ”sædvane” omkring
kommunikationen mellem samarbejdspartnere, struktur i arbejdet, skriftlige materialer m.v. Hermed kan
følge en opfordring til at vi i fællesskab har fokus på dialog om dette, således at vi kan udvikle en "fælles
sædvane" fremadrettet.

Center for Bibliotek og Borgerservice:
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På de fleste områder har vi i Ydelseskontoret i CBB og Ungeenheden talt os til rette, når der er opstået
problemer. Vedr. enkeltydelser til førtidspensionister (op til 25 år) har det givet anledning til drøftelser. CBB
er af den opfattelse at også denne opgave skulle ligge i Ungeenheden, da der ikke blev sondret mellem de
forskellige målgrupper for enkeltydelser, hvilket blev aftalt ved opstarten af Ungeenheden.
Center for Skole:
Det er vores opfattelse, at der er en meget klar snitflade. Vores samarbejde er primært i forhold til UU, SSP
og lignende, hvor vi har et godt samarbejde.
Center for Handicap og Psykiatri:
Det er væsentligt at have en opmærksomhed på, at Ungeenheden betyder, at borgerne oplever en
overgang mere. Der er behov for fortsat at have fokus på snitfladerne mellem centrene.
I Center for Handicap og Psykiatri oplever vi en række eksempler på, at serviceniveauet er forskelligt i
Center for Unge og voksenområdet. Der er behov for at arbejde med at harmonisere serviceniveauet
mellem centrene.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
Center for Arbejdsmarked:
Samarbejdet ml. UE og JC fungerer tilfredsstillende, både hvad angår sparring på overlevering af borgere,
når de fylder 25 år.
Der er desuden et fint fagligt samarbejde mellem faglige koordinatorer i UE og JC, og UE har adgang til alle
Jobcentrets arbejdsgangsbeskrivelser, procedurer, ledelsestilsynsskabeloner mm., således at der sikres en
ensartet fortolkning af lov og arbejdsgange.
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Hjælpemiddelenheden: Der er problemer med at der arbejdes i forskellige systemer. Hjælpemiddel
arbejder udelukkende i CSC.
Hjælpemiddelenheden har fortsat opgaven med betaling af fakturaer på bevillinger udstedt af
Ungeenheden.
Socialenheden: Opdelingen i Center for familie, Ungeenhed og Center for Social- og sundhedsmyndighed er
rigtig fin. (funktioner, målgrupper, alder og serviceniveau).
Der opleves imidlertid store forskelle i serviceniveauet – specielt mellem Ungeenhed og Socialenheden.
På § 85 bostøtte bevilges ydelserne forskelligt
Der bør aftales klare og ensartede retningslinjer for anvendelse af VUM (Voksenudredningsmetoden), da
beslutningsgrundlaget i modsat fald kan være mangelfuldt.
Socialenheden ønsker etableret et øget samarbejde med Ungeenheden. Vi har ofte den fornødne
ekspertise og stiller den gerne til rådighed. Samarbejdet er blevet styrket efter at der er kommet en
koordinator i Ungeenheden. Der er iværksat en formel samarbejdsform, hvor der afholdes
samarbejdsmøder. Her opleves der stor velvillighed fra Ungeenheden til at opretholde et godt samarbejde.
Ligeledes har Ungeenheden på det seneste ofte rettet henvendelse til Socialenheden med henblik på
sparring. Det opleves som særdeles positivt.
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Center for Unge:
Ungeenheden: Overordnet set er de områder, der overførtes til Ungeenheden hensigtsmæssige og
befordrende for en helhedsorienteret sagsbehandling for de 15-25 årige, hvor f.eks. overgangen ved det 18.
år er blevet langt lettere at håndtere end tidligere.
Målgruppen førtidspensionister giver anledning til problemstillinger, der er meget anderledes end
Ungeenhedens målgruppe i øvrigt. Der er her et andet perspektiv end uddannelse og beskæftigelse, som vi
ellers har fokus på. Især i forhold til del af gruppen, der har svære og multiple handicaps, er det svært at
arbejde med et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv. Arbejdet med ovennævnte borgere indebærer
imidlertid andre og mere progressionsorienterede personlige og sociale målsætninger. Det er vores
oplevelse, at der er andre centre i kommunen som i højere grad end Ungeenheden har den volumen, de
ressourcer og den specialviden der skal til for at løse denne opgave.
Unge, der går i specialklasser og visiteres til STU eller lignende og som herefter ofte modtager et botilbud,
vil mange gange være så svært handicappede, at de indstilles til pension direkte ved det 18. år. Også for
denne gruppe er uddannelses- og beskæftigelsesperspektivet vanskeligt at udfolde, ligesom der med årene
ofte tilkommer nye og mere krævende behov/yderligere komplikationer, som kræver mere specialiseret
viden. Konteksten for udviklingsperspektivet kunne være, om det f.eks. var muligt at opnå selvforsørgelse
som minimum ved et fleksjob.
En anden snitflade som giver anledning til udfordringer, er problematikken i forhold til tvangsanbringelser.
Disse sager behandles i udgangspunktet i Center for Familie, men sagen kommer tilbage til CU, når
anbringelsen er igangsat. Ungeenheden har her ikke den volumen og de ressourcer på området, der skal til
for at opnå tilstrækkelig specialviden omkring sagsbehandlingen i de komplicerede sager med anbringelser
uden samtykke.
På begge områder justeres serviceniveauet ved samarbejdsmøder og fælles visitering til dyrere tilbud, der
efterfølgende skal ”overtages” af andre centre.
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6.2 Overlappende sagsbehandling
Spørgsmål 2:
Er der områder, hvor der både i Ungeenheden og i yderligere et eller flere centre uhensigtsmæssigt
foretages sagsbehandling på samme borger/målgruppe? Er der forslag til, hvordan dette i givet fald kan
ændres?
Besvarelser:
Center for Familie:
Vi har oplevet, at der i samme familie kan være forskel på serviceniveauet i f.b.m. § 41 og måden at lave
personkredsvurderinger på. Det forvirrer nogle familier.
Hvis en familie har børn, både over og under 15, løses der som udgangspunkt opgaver i forhold til familien
både i Center for Unge og i Center for Familie. Dette indebærer dels at der kan være divergerende faglige
perspektiver på opgaven, og forudsætter omfattende koordinering med medfølgende ressource træk.
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Ved udbetaling af ydelser benytter Ungeenheden den samme udbetalingsenhed som Ydelseskontoret i
CBB. Det har givet nogle udfordringer i f.t. tildeling af rettigheder til medarbejdere i Ungeenheden.
Ungeenheden overvejer pt. at oprette deres egen sagstype enhed. Hvis der ellers har været overlappende
opgaver, har vi kontaktet hinanden og løst problemerne. Bl.a. har det vist sig, at Ungeenheden havde svært
ved at få betalt deres Opus regninger, fordi de blev leveret på CBBs EAN-nr. Derfor har vi indtil videre
været behjælpelig med at betale disse regninger i Opus. Det bør ændres, hvis der oprettes egen sagstype
enhed i Ungeenheden.
Center for Skole:
Nej, ikke det er ikke noget vi umiddelbart er stødt på. De borgere eller målgrupper for der foregår indsatser
omkring, sker i et tæt samarbejde eks. skole – UU – sagsbehandler
Center for Handicap og Psykiatri:
Vi har ikke kendskab til, at der uhensigtsmæssigt foretages sagsbehandling på de samme borgere.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
Center for Arbejdsmarked:
Ingen besvarelse hertil
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Ingen besvarelse hertil
Center for Unge:
Ungeenheden:
Ingen bemærkninger
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6.3 Nuværende organisering af opgaveløsning for de 15-25 årige
Spørgsmål 3:
Løses der opgaver for de 15-25 årige, som i stedet burde løses i Ungeenheden eller omvendt?
Besvarelser:
Center for Familie:
Ja, vores opmærksomhed peger i retning af en mulig gråzone i vores handicapsager. I nogle sager opleves
en risiko for at fastholde vurdering af de unge ud fra et handicapsyn frem for et ungesyn og det er ikke
nødvendigvis gunstigt. Vi tænker det kalder på en fælles definition af begrebet udviklingspotentiale og en
fælles forståelse ift. det oprindelige udgangspunkt.
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Der løses fortsat opgaver for de 15-25 årige i Ydelseskontoret i CBB, bl.a. fleksydelse, ledighedsydelse,
fleksløntilskud, ressourceforløbsydelse og udbetaling af ydelser til flygtninge. Men her er der tale om
forholdsvis mindre områder, hvor ekspertisen er samlet hos nogle få sagsbehandlere. Derfor blev disse
områder ikke overflyttet til Ungeenheden i 2013. Det er vores opfattelse, at disse områder fortsat bør ligge
i Ydelseskontoret.
Det bør vurderes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at de nuværende ydelsesområder i Ungeenheden fortsat
skal være placeret her. Vi var betænkelig i forhold til at lave den påtænkte opdeling af ydelsesområdet, idet
man fik et fagligt set sårbart ydelsesafsnit i Ungeenheden
Center for Skole:
Vi løser primært kun opgaver op til 15 år.
Center for Handicap og Psykiatri:
Center for Handicap og Psykiatri mener, at opgaverne i forhold til Serviceloven bør løses i voksenområdet,
og ikke i Center for Unge.
Center for Unge vil på denne måde kunne fokusere på arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettede opgaver,
som er omdrejningspunktet i etableringen af centret. Samtidig vil det betyde, at opgaverne i forhold til det
specialiserede område varetages det sted, hvor kompetencerne er størst, og at det er muligt at samle
kompetencerne ét sted.
Frederikshavn Kommune har ikke en størrelse, hvor det er muligt at opbygge den fornødne faglighed til at
arbejde med de meget specialiserede grupper af borgere flere forskellige steder i organisationen.
Hvis vi skal levere den bedst mulige indsats for borgerne, er der behov for et større fagligt fokus, hvilket kun
opnås ved at samle kompetencerne- ikke adskille dem.
Vores faglige vurdering er derfor, at en række borgere vil få et bedre tilbud, hvis man i højere grad tager
udgangspunkt i borgerens funktionsniveau end i vedkommendes alder.
Foruden det faglige argument, vurderer Center for Handicap og Psykiatri, at det økonomisk er meget dyrt
for Frederikshavn Kommune at have samme tilbud flere forskellige steder til forskellige aldersgrupper. Det
betyder eksempelvis større kørselsudgifter og mere vejtid, da der er færre medarbejdere og borgere at
fordele de samme afstande på.
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Det skaber samtidig en stor skrøbelighed på området, da der er tale om relativt få borgere og
medarbejdere. Dette kan blandt andet være problematisk i forbindelse med ferie, sygdom og lignende.
En deling af opgaverne efter lovgivning, hvor Ungeenheden kun varetager arbejdsmarkeds- og
uddannelsesrettede opgaver, vil betyde et øget fokus på kerneopgaven i både Ungeenheden og for
voksenområdet. Birketoften er eksempelvis en opgave, der ligger i naturlig forlængelse af de øvrige
opgaver i Center for Handicap og Psykiatri, mens det er vanskeligt at se, at et arbejdsmarkedsperspektiv
skulle være dominerende.
I de kommende år skal vi i Frederikshavn Kommune- jævnfør de strategiske fokuspunkter- blandt andet
skabe mere for mindre og sikre effektiv værdiskabelse. For at nå disse målsætninger, og for at sikre en
endnu højere faglig kvalitet, foreslår Center for Handicap og Psykiatri, at opgaverne skal deles efter
lovgivning og ikke alder i forhold til de borgere, der har behov for et specialiseret tilbud.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
Center for Arbejdsmarked:
Ingen besvarelse.
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Hjælpemiddelenheden: Det bør overvejes at de borgere der er overgået til Ungeenheden på det
kropsbårne område returneres til Hjælpemiddelenheden, da der er tale om et fåtal samt om ukomplicerede
sager, som ikke har haft en større betydning for den samlede sagsbehandling i Hjælpemiddelenheden eller i
Ungeenheden. Der er ej heller oplevet en tidsbesparelse i omfanget af sagsbehandleropgaver. Det er
ligeledes svært at få en erfaring og opretholde en faglighed på området, når der ikke er flere sager at tage
hånd om for Ungeenheden.
Økonomi (tilknyttet Social-og sundhedsmyndighed): Borgere på Birketoften der har betalingskommune
bliver der sendt regning fra Økonomi – de oprettes i Børn og Voksensystemet og indtægtskravet er i
Socialenheden. Det vil være oplagt at flytte indtægtskravet til Ungeenheden og lade dem sende regningen.
Lige nu er vi afhængige af, at Ungeenheden husker at fortælle Økonomi, når der sker ændringer i borgerens
forhold. Ungeenheden har selv adgang til Børn og Voksensystemet og de kan derfor lige så godt sende
regningen selv.
Center for Unge:
Ungeenheden: Aldersfordelingen er i dag uhensigtsmæssigt i forhold til kontanthjælpsreformen og
vejledningen på UU-området. Uddannelseskravene til de 25 – 30 årige er de samme, som Ungeenhedens
nuværende målgruppe. Vi er af den opfattelse, at det ville gavne de unge, kommunen, Center for
Arbejdsmarked og Ungeenheden, hvis Ungeenheden varetager sagsbehandlingen for alle
uddannelseshjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år. Da Ungeenheden arbejder med både et
uddannelsessigte og et beskæftigelsesperspektiv, giver det mest mening – især for borgeren – at der er et
rent alderssnit.
Den unge vil ikke altid forhånd kunne overskue om en henvendelse hører hjemme det ene eller det andet
sted, hvorfor alderen og ikke en lang række andre parametre bør være definerende, Sagsbehandlingen for
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de to grupper af unge vil langt hen ad vejen være den samme. Såfremt Ungeenheden udvides op til de 30
år, vil enheden også få den volumen på området, der skal til for at behandle målgruppen mere kvalificeret.
Ud fra faglige overvejelser, mener vi i Ungeenheden, at unge borgere med handicaps af en sådan grad, at
de bevilges førtidspension ved det fyldte 18. år bør gå den ”lige vej” fra familieafdelingen til socialenheden.
Efter 1½ års erfaring viser det sig ikke hensigtsmæssigt, hverken for borgerne eller for sagsbehandlingens
indhold og kvalitet, at borgere som har meget lille sandsynlighed for at blive selvforsørgende ved minimum
et fleksjob presses af et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv. Især bør det herunder overvejes om
Birketoften ville have større gavn af at være tilknyttet socialenheden og de interne dagtilbud, netværk,
formålsbeskrivelser m.v. som herigennem er til stede.
M.h.t. døgncenteret er en overvejende del af de unge her ikke blot over 15 år, men har i høj grad også et
uddannelses- og senere et beskæftigelsesperspektiv. Ungeenheden placerer mange unge i døgncenterregi
og det er derfor vigtigt, at de unge oplever stor sammenhæng i indsatser og sagsbehandling. De unge på
døgncentret indgår ofte i en helhedsforanstaltning, hvor der er tæt samarbejde mellem bo hjemme støtte,
UU og den beskæftigelsesrettede indsats. Samarbejdet mellem CFA og CU på området bør derfor
intensiveres – og i yderste konsekvens kunne døgncenterets organisatoriske forankring overvejes.
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6.4 Overlevering af sager mellem centrene
Spørgsmål 4:
Fungerer overleveringen af sager mellem centrene og Ungeenheden?
problemstillingerne. Er der forhold, der bør ændres?

Hvis ikke så beskriv

Besvarelser:
Center for Familie
Man kan godt tænke over om opgavesnitfladerne er hensigtsmæssige. Der udvikler sig nogle forskellige
kulturer og tilgange til opgavefordelingen. Fx kultur omkring familieplejekonsulenternes arbejde - faglighed
og dialog omkring match vs. en 'bestillingsopgave'.
Sagsoverleveringen fungerer ikke altid optimalt. Det er tit for kort varsel og der er tit usikkerhed omkring
hvem sagerne skal overgives til osv. Det smutter sommetider at få dem indkaldt... Flere i Center for Familie
oplever udfordringer når børnene er overgået til CFU. Der kan gå lang tid, inden barnet/familien oplever
kontakt og hjælp. Det kan også være svært for os at få kontakt til den nye sagsbehandler. Der er nok tale
om forventelige implementeringsvanskeligheder og det skal bemærkes at der spores fremgang.
Der kan indimellem være en oplevelse af, at det kan være svært at overlevere. Det hænger måske sammen
med, at dialogen først er reel, når den unge er 15, og dels har der nogle gange været en bekymring for, om
der er hænder til at overtage sagerne.
Generelt hos PPA er også et indtryk af, at det halter med overlevering. Der er tale om meget generelle
vurderinger, såsom at der ikke sker noget i sagen når den først er i ungeenheden. PPA oplever desuden
hyppigt, at der ikke er deltagelse af rådgiver fra CFU til familieteammøder.
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Overleveringen fungerer ikke optimalt. Vi har ikke modtaget sager fra Ungeenheden i det omfang, som vi
skulle, jf. den aftalte procedure. Problemet skyldes muligvis, at Ungeenheden ikke har tilstrækkeligt
overblik over sagerne, idet der mangler journalisering og tilknytning af dokumenter samt behandling af
advis’er. Vi har i sin tid aftalt med Ungeenheden, at sagerne ved overleveringen skulle være ajourført, da vi
ellers ville påtage os et ansvar for sager, der ikke revisionsmæssigt var i orden. Ledelsestilsynet påhviler den
afdeling/center, hvor opgaven er placeret.
Center for Skole:
Vi er ikke stødt på problemer.
Center for Handicap og Psykiatri:
Center for Handicap og Psykiatri opfatter det som centralt, at der er fokus på overleveringen, og at
overleveringen af den enkelte borger sker med rettidig omhu. Det er derfor væsentligt, at der udvikles faste
og klare procedurer for overlevering mellem centrene.
Vi ser dette som et udviklingspunkt, som skal opbygges over en periode, og hvor det derfor også er
naturligt, at der endnu ikke er opbygget indarbejdede procedurer.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
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Center for Arbejdsmarked:
Ingen besvarelse hertil
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Hjælpemiddelenheden: Overlevering af sager mellem Ungeenhed og Hjælpemiddelenheden fungerer fint,
og der er god dialog.
Kontrakt-og tilsynsenheden: Der er indgået aftaler mellem Ungeenheden og Social- og
Sundhedsmyndighed om praktisk arbejdsfordeling, der giver mening, men det har den konsekvens at
Ungeenheden ikke har overtaget hele eller dele af opgaver.
Arbejdsbeskrivelse vedrørende kropsbårne hjælpemidler:
– Ungeenheden bevilger hjælpemidler
– Hjælpemiddelenheden betaler og indberetter i Børn og Voksensystem (både for refusionsborgere
og dyre enkeltsager).
Arbejdsbeskrivelse vedrørende ledsageordningen:
- Kontrakt- og tilsynsenheden har beholdt alle opgaver – Visitering, administration og indberetning i Børn
og Voksensystem.
Visitationsenheden: Visitationsenheden oplever problemer med at Ungeenheden ikke læser advisèr
dagligt. Det skulle være løst med en samarbejdsaftale?
På hjerneskadeområdet var der ikke på forhånd aftalt, hvordan Visitationsenheden skulle samarbejde med
sagsbehandlerne i om de unge med hjerneskade. Der var usikkerhed omkring hvilken rolle
hjerneskadekoordinatorerne skulle have. Der er ligeledes lavet en samarbejdsaftale omkring dette.
Den specialviden, der er på hjerneskadeområdet, skal ”opbygges” i Ungeenheden – dette tager tid, men
med en samarbejdsaftale tror Visitationsenheden det vil fungere.
Socialenheden: Der forsøges efterkommet de aftalte overleveringsprocedurer, men ungeenheden har
svært ved at få det etableret. §141-handleplaner er ikke udarbejdet i de fleste sager der overleveres.
Der opleves sager der overleveres hvor der ikke er arbejdet i, i hele Ungeenhedens levetid. Det giver
problemer med overlevering ved det 25. år. Det er sager der var udredt ved overlevering fra Socialenheden
til Ungeenheden. Der er også konstateret ydelser der fortsætter uden stillingstagen til fortsat berettigelse
eller behov for ændring.
Socialenheden er usikker på i hvor høj grad CSC-omsorgssystemet anvendes i Ungeenheden? Måske er det
derfor der ikke kan ses opfølgning/dokumentation/ændring i bevilling osv.? Socialenheden arbejder
udelukkende i CSC.Der er stort set ingen kontakt mellem Ungeenheden og Socialenheden i CSC´s
advissystem. Det er det eneste kommunikationsmiddel Socialenheden har.
Der bør fokuseres mere på overlevering af sager, da det er unødigt ressourcekrævende efterfølgende at
skulle opdatere disse.
Socialenheden imødeser en problematik hvor Socialenheden og udførene (socialpsykiatrien og
hjemmevejledningen) har været i en sparerunde på kr. 3.000.000 på §85 området. Det har resulteret i
mange nedsættelser af ydelser og dermed en ændring af den fremtidige ydelse. Ungeenheden har os
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bekendt ikke været gennem en lignende situation – så derfor kan serviceniveauet ændres meget når sager
overleveres fra Ungeenheden til Socialenheden.
Bevilling af botilbud §§107/108 (uden for Frederikshavn Kommune)har ofte givet anledning til spørgsmål
om Visitationsudvalget bliver anvendt som tiltænkt (Ungeenheden skal have sager på Visitationsudvalget
såfremt det forventes den unge er ”anbragt” i botilbud udover det 25. år.
Center for Unge:
Ungeenheden: Det har af ressourcemæssige årsager vist sig vanskeligt at nå igennem alle sager i CU inden
overlevering til andre centre – især for de unge 23-24 årige som efter det første år lå først for til en
overlevering til socialenheden/jobcentret. Det har ikke været muligt i alle overleveringer at have en fuldt
opdateret sag. Dette har vanskeliggjort overleveringsprocessen. En udfordring som nok er ret generel i hele
kommunen ved aldersopdelte sager, men som har været særlig vanskelig at håndtere i en helt ny
organisation. Der er behov for en forventningsafstemning på området – ikke mindst m.h.t. hvad der er
ønskeligt og hvad der er lovbestemt. Ligeledes er der behov for yderligere forventningsafstemning centrene
imellem i forhold til økonomiske konsekvenser af foranstaltninger, der er sat i værk eller der senere kan
forventes at blive behov for.
Ovennævnte skal ikke mindst ses i lyset af borgerens behov for en samlet fortløbende sagsforløb med et
ensartet serviceniveau.
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6.5 Opgaveporteføljen
Spørgsmål 5:
Vurderer I, at antallet af medarbejdere, der overgik til Ungeenheden var passende i forhold til den
opgaveportefølje, der blev tilbage i de ”gamle centre” og den opgaveportefølje, der etableredes i
Ungeenheden?
Besvarelser:
Center for Familie:
En ubalance spores i to situationer:
- Der er et spørgsmål ift. om ressourcen fordelt ved den oprindelige fordelte sagsstamme på
handicap ligger det rette sted, ift. at visse af de oprindeligt fordelte sager siden er 'returneret'.
- Den sociale døgnvagt har relativ stor andel henvendelser vedr. unge-gruppen. Selvom
medarbejderne aflønnes for vagten, afføder det et ressourcetræk på lederne i Center for Familie
Ved overgangen til Center for Unge vurderede vi, at antallet af sager matchede fint med både antallet af
medarbejdere, opgaveportefølje og tilbageværende opgaver.
Flere i Center for Familie beretter dog nu om, at de som samarbejdspartner ofte støder på lange (også for
lange) ventetider, når det handler om kontakt til en sagsbehandler. Vi har oplevet flere ugers ventetid,
inden der bliver reageret. Dette giver anledning til at tænke, at der måske er for få sagsbehandlere ansat.
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Vi vurderer, at antallet af medarbejdere, der overgik var passende i forhold til opgaveporteføljen.
BDO var inde som konsulenter i f.m. overdragelse af medarbejdere til Ungeenheden. CBB afgav 1,7
medarbejdere, hvilket var beregnet forholdsmæssigt i f.t. unge under 25 år og det samlede sagstal.
Center for Skole:
Det overgik medarbejderafdelinger med en klar opgaveportefølje fra os, så snittet var meget rent
Center for Handicap og Psykiatri:
Det er vurderingen, at Center for Handicap og Psykiatri har afleveret et antal opgaver, der i store træk
svarer til den økonomi, der er overført.
Det er dog også oplevelsen, at vi konkret har afleveret færre medarbejdere, da Ungeenheden, i forbindelse
med etableringen, har valgt at ansætte andre medarbejdere til opgaverne.
Uanset baggrunden for dette, har det betydet, at det ikke er blevet eksempelvis den socialpsykiatriske
faglighed, som de unge borgere bliver tilbudt. Dette forstærker vores oplevelse af, at de unge i
specialområdet vil kunne få et bedre tilbud, hvis opgaverne efter Serviceloven blev rullet tilbage.
Indenfor både handicapområdet og Socialpsykiatrien har vi endvidere oplevet en fortsat stigende
efterspørgsel fra Ungeenheden efter den specialiserede viden som Center for Handicap og Psykiatri har. Vi
opfatter dette som et tydeligt tegn på, at der er behov for specialiseret viden på området, og at opgaverne
efter Servicelovens paragraffer ville blive varetaget bedst i Center for Handicap og Psykiatri.
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Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
Center for Arbejdsmarked:
Jobcentret vurderer overordnet set, at delingen på antallet af medarbejdere der overgik til Ungeenheden
var passende ift. antallet af sager og opgaver der blev flyttet - dette set i forhold til antallet af sager og
opgaver samt medarbejdere der blev tilbage i Jobcentret. Delingen var i øvrigt også i overensstemmelse
med beregningerne og anbefalingerne fra BDO.
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Hjælpemiddelenheden: Hjælpemiddelenheden har afgivet flere ressourcer end der var opgaver til. Det har
medført en nednormering af personalet i Hjælpemiddelenheden
Socialenheden: Der blev ved Ungeenhedens etablering meget nøje udregnet antal sager der skulle forblive i
Socialenheden og hvilke sager der skulle til Ungeenheden (der har været mindre justeringer siden af
økonomisk art). Der kunne klart ses hvor meget sagsbehandler der skulle overføres i forhold til et antal
sager der blev overført. Medarbejdere i Ungeenheden deltog også i beregningerne. Så alt i alt har
Ungeenheden fået tildelt sagsbehandlertimer svarende til hvad Socialenheden selv anvendte på området.
Center for Unge:
Ungeenheden: Af BDOs rapport/notater fremgik det beregnede medarbejdertal. Ud af dette
medarbejdertal skulle Ungeenheden selv finde de faglige koordinatorer og teamkoordinatorer, der var
nævnt i rapporten. Dette har medført en større opgaveportefølje for de øvrige medarbejdere og en
økonomisk belastning.
Der er desuden fulgt mange administrative og ledelsesmæssige opgaver fra de forskellige centre med over i
Ungeenheden, hvor det ud fra det foreliggende materiale i bodelingen er vanskeligt at afstemme
sammenhængen mellem opgaver og tildelte ressourcer.
De unge mennesker som tilhører målgruppen i Ungeenheden står overfor store forandringer i deres liv,
dette giver større kompleksitet og hyppigere ændringer i forhold til sagsbehandlingen for denne gruppe
borgere. De unge skal finde sig selv, flytte hjemmefra, vælge uddannelse, samtidig med at de har forhold i
livet som gør det særligt vanskeligt for dem at træffe beslutninger som er gode for dem. Dette betyder, at
det kan være nødvendigt med et større fokus på sagskompleksiteten, når man opgør normeringsbehov,
opgaveportefølje og økonomi.
På ydelsesområdet oplevede vi allerede fra opstartsfasen en væsentlig uoverensstemmelse mellem sager
og medarbejderrressourcer, og det er vores opfattelse at området bør underkastes yderligere analyse.
Der ses et behov for i høj grad behov for afdækning af de årsager, der ligger til grund for den sagsforøgelse
som Ungeenheden har oplevet/oplever – ikke mindst m.h.t. de 15 til 18-årige.
I et center er der mange mindre opgaver, som det kan være vanskeligt at give fuld opmærksomhed i en
bodeling. Med CU’s meget høje kompleksitet på tværs af mange lovgivningsområder m.v. kan summen af
disse opgaver vokse sig til en normeringsproblematik for så vidt angår både medarbejdere og ledere. CU
har en liste over sådanne opgaver, der kunne danne basis for yderligere analyse.
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6..6 Normering
Spørgsmål 6:
Har forandringen i sagsmængden og volumen givet anledning til overvejelser i normeringen henholdsvis
centrene og/eller i Ungeenheden?
Besvarelser:
Center for Familie:
Nej, ikke umiddelbart - på baggrund af den oprindelige overdragelsesproces. Men jf. i øvrigt ovenstående.
Der er stor respekt om, at enhver omorganisering kræver ressourcer.
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Der har i 2014 set i forhold til 2013 været en stigning i antal sager på ca. 12% på
kontanthjælp/uddannelseshjælp. Det er primært som følge af lovændringer pr. 1/1-2014 med indførelse af
gensidig forsørgerpligt samt uddannelseshjælp. Det har bevirket, at det i CBB Ydelse har været nødvendigt
at ændre på fordelingen af sager i hele ydelsesområdet, også fordi der blev indført nye ydelser som
ressourceforløbsydelser og fleksløntilskud ligesom antallet af integrationssager er steget markant (ca. 63%).
Ungeenheden har tilsvarende tilført ydelsesområdet flere ressourcer.
Center for Skole:
Se tidligere ovenstående besvarelser fra Center for Skole
Center for Handicap og Psykiatri:
Det gør naturligt områderne mere sårbare i forbindelse med fravær og ferie. Derudover betyder delingen af
opgaver forholdsvis mere vejtid i forhold til støtte til borgere i eget hjem.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
Center for Arbejdsmarked:
Da der var endelig ”bodeling”, skulle Jobcentret imidlertid beholde alle borgere der var fyldt 24 år, til trods
for at normeringsdelingen blev lavet ud fra at UE skulle have alle borgere op til det fyldte 25. år. Det betød,
at Jobcentret startede ud med at havde ekstra sager svarende til en hel normering, hvilket gav et ekstra
stort arbejdspres i en i forvejen presset afdeling. Det resulterede allerede få uger efter i et påbud fra
Arbejdstilsynet omkring arbejdsmængde og arbejdspres.
Hertil kommer at der fra start også blev overdraget andre målgrupper end uddannelsesydelse og
kontanthjælp under 25 år – nemlig ledighedsydelse samt forsikrede uden uddannelse - samt normering
hertil. Disse målgrupper kom ret hurtigt retur til Jobcentret, da volumen er meget lille og lovgivningen for
kompleks til at det ressourcemæssigt giver mening at have deling. Den tildelte normering hertil var derfor
også meget lille, og normeringen blev måske derfor i UE som supplement til den øvrige normering der.
Den skæve fordeling på borgerdeling har i dag udlignet sig, og Jobcentret har opdelt målgruppen i et team
for unge i alderen 25-30 år og et team for ”unge” over 30 år. Grundet generel stigning i
kontanthjælpsgruppen over 30 år, og samtidig håndtering af ressourceforløbssager (borgere fra
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målgruppen der tidligere fik førtidspension bevilges nu typisk ressourceforløb), er afdelingen dog fortsat
under stort arbejdspres – dette på trods af, at det er lykkedes at nedbringe antallet af borgere i målgruppen
25-30 år.
Hertil kommer at Jobcentret i dag anvender:
 Ressourcer svarende til ¾ medarbejder til koordinering af det fælles kommunale
rehabiliteringsteam, hvor UE og JC får behandlet sager til indstilling til FØP, Flex eller
Ressourceforløb
 ressourcer svarende til 2 medarbejdere til betaling for at regionen sidder i fælles kommunale
rehabiliteringsteam, hvor UE og JC får behandlet sager til indstilling til FØP, Flex eller
Ressourceforløb
 ressourcer til udarbejdelse og opdatering af arbejdsgangsbeskrivelser, lovhenvisninger,
ledelsestilsynsskabeloner mm.
Her er tale om opgaver som Jobcentret ikke har fået tilført ressourcer til at udføre, men som UE anvender
uden beregning.
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Socialenheden: Antallet af sagsbehandlerressourcer er blevet mindre i Socialenheden, idet der er
afskediget en fuldtidsbeskæftiget sagsbehandler samtidig med at sagstallet er steget betydeligt.
Center for Unge:
Ungeenheden: Der er sket en markant stigning i sager vedrørende unge mellem 15 og 18 år, uden der er
afsat yderligere ressourcer til at løse opgaverne end de ved bodelingen afsatte.
De unge mennesker som henvender til Ungeenheden står overfor at skulle træffe mange beslutninger og vi
oplever, at de henvender sig hyppigt i denne periode med heraf følgende pres på ungeenhedens vejledning
og sagsbehandling med rigtig mange kontakter pr. borger/sagsbehandler.
Der er en stor, kontinuerlig og aktiv sagsbehandling for borgere i netop ungeenhedens målgruppe.
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6.7 Fordele og ulemper ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden
Spørgsmål 7:
Hvad er fordelene/ulemperne ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden, og hvilke anbefalinger
har de afgivne centre og Ungeenheden i den forbindelse?
Besvarelser:
Center for Familie:
Familiehuset peger på de ”sent modne” (fx Autisme, Asperger, ADHD) som med fordel kunne undgå endnu
en ”flytning” på et for dem kritisk tidspunkt.
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Ultimo 2014 havde Ungeenheden 5 på kontanthjælp og 344 på uddannelsesydelse. I aldersintervallet 25-29
år var der 36 på kontanthjælp og 114 på uddannelsesydelse. Ved at overføre de 25-30 årige til
Ungeenheden ville alle på uddannelsesydelse i princippet være placeret i Ungeenheden og man ville få flere
over på kontanthjælp end nu. Spørgsmålet er herefter, hvorvidt det kan betragtes som en fordel.
Som udgangspunkt må forsørgelse og indsats ikke blandes sammen. Det var baggrunden for den skarpe
lovmæssige opdeling mellem jobcentre og ydelse i 2007. Formålet med oprettelse af Ungeenheden var
primært at sætte fokus på indsatsen og få flere unge væk fra kontanthjælp og i gang med en uddannelse.
Det er således jobcentrene, som varetager indsatsen. Ydelsesområdet kan derfor godt ligge samlet ét sted,
hvilket vil skabe en større faglighed omkring ydelserne og sikrer, at borgerne behandles ens i h.t. til
aktivlovens regler. Skal der igen overføres sager/ressourcer mellem centrene, vil det igen skabe uro i begge
steder. Det påvirker endvidere balancen i fagligheden med fare for fejludbetalinger. Ydelsesområdet er
også i høj grad afhængig af en bred viden om anvendelse/vedligehold af KMD Aktiv.
Aktuelt står vi samtidig overfor at indføre et helt nyt udbetalingssystem, som vil betyde en enorm
udfordring for alle, der arbejder med udbetaling af ydelser, idet der skal afsættes en hel del ressourcer på
uddannelse i brugen af dette. Det er vores opfattelse, at en lille enhed som Ungeheden (uanset den evt.
marginalt bliver lidt større ved overførsel af sager/ressourcer) vil derved være mere sårbar end en stor
afdeling, hvor man lettere kan dele viden og erfaring med hinanden.
Derfor vil vores anbefaling være, at man ikke overfører de 25-30 årige til Ungeenheden for så vidt angår
udbetalingen af ydelser til denne målgruppe.
Center for Skole:
Det er meget uden for vores målgruppe.
Center for Handicap og Psykiatri:
I forhold til den sociale lovgivning giver det ingen mening at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden. Der
kan lovgivningsmæssigt være fordele ved at overføre de 25-30 årige til Ungeenheden i forhold til de
borgere, der får hjælp efter LAB-loven.
En overførsel af de 25-30 årige med støtte efter Serviceloven vil betyde, at Frederikshavn Kommune i
endnu højere grad opbygger to parallelle tilbud af samme type. I Frederikshavn Kommune har vi relativt få
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borgere fordelt på en stor geografi, så det giver både fagligt og økonomisk kun mening at have ét samlet
tilbud.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
Center for Arbejdsmarked:
UE har i dag ansvaret for unge ml. 15-24 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp, mens jobcentret har
ansvaret for samme målgruppe i alderen 25-30. Aldersmæssigt skal de håndteres efter samme lovgivning,
og det er uhensigtsmæssigt, at dette område er delt på 2 enheder.
JC har i dag kun ca. 140 borgere på disse målgrupper, mens UE har 365 borgere indenfor målgrupperne –
disse kan med fordel samles, for at undgå at for mange ressourcer anvendes til håndtering af samme
lovgivning/målgruppe.
Et forslag kan være at samle målgrupperne ud fra den fokus der skal være på indsatsen fremfor på alder
som er tilfældet i dag. Unge uden uddannelse (uddannelsesparate og aktivitetsparate på
uddannelsesydelse) kan håndteres af UE, hvor der er ubetinget fokus på at de unge kommer videre i
uddannelsessystemet, mens unge med uddannelse (jobparate/aktivitetsparate på kontanthjælp) kan
håndteres af Jobcentret, hvor fokus primært er på job/skabe tilknytning til arbejdsmarkedet.
 Jobcentrets målgrupper er i dag opdelt på:
109 borgere på uddannelsesydelse og 32 borgere på kontanthjælp
 Ungeenhedens målgrupper er i dag opdelt på:
358 borgere på uddannelsesydelse og 7 borgere på kontanthjælp
Ved en sådan opdeling ville UE få 109 borgere overført i alderen 25-30 år på uddannelsesydelse, mens JC
ville få 7 borgere tilført i alderen 18-25 år på kontanthjælp.
Herved vil fokus være entydigt og der skal ikke anvendes så mange ressourcer begge steder på at holde styr
på lovgivning, indsatsmuligheder mm for en meget lille målgruppe.
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Hjælpemiddelenheden: Hjælpemiddelenheden kan have svært ved at se fordele ved at overføre de 25 – 30
årige til Ungeenheden, da Hjælpemiddelenheden har borgerne fra vugge til død.
Socialenheden: For Socialenheden er det en forudsætning for at Ungeenheden udvides til også at omfatte
borgere på socialområdet fra 25 – 30 år, at det sikres, at Ungeenheden har det faglige og organisatoriske
beredskab hertil. Vi kan se sammenhæng mellem Ungeenheden og Jobcentret, hvis de jobparate op til 30
år kommer i Ungeenheden.
Center for Unge:
Ungeenheden: På arbejdsmarkeds- og ydelsesområdet ses der (som tidligere nævnt) indlysende fordele
ved at overføre de 25 – 30 årige til ungeenheden.
For at fastholde en helhedsorienteret indsats for alle unge i alderen 15-30 år med et uddannelses- og
beskæftigelsesperspektiv i Frederikshavn Kommune vil det efter Ungeenhedens opfattelse i så fald blive
nødvendigt at overflytte alle unge mellem 25 og 30 år – også fra de øvrige områder, hvor Ungeenheden
sagsbehandler. Det vil i modsat fald være særdeles vanskeligt for unge 25-30 årigeat danne sig et overblik
over, hvornår man bør henvende sig det ene eller det andet sted. Ligeledes ville det give rigtig mange
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administrative og økonomiske udfordringer kun at udvide en enkelt målgruppe i Ungeenheden med flere
årgange.
Det kan ligeledes overvejes, hvorvidt forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere mellem 18-30 år bør
overflyttes til Ungeenheden. Ungeenheden ville med denne aldersopdeling have den volumen, der skulle til
for at kunne bevare en kvalificeret og hensigtsmæssig sagsbehandling af også disse målgrupper, ligesom
dette ville være en understregning af at Ungeenheden er til for alle unge, for hvem der er et uddannelsesog beskæftigelsesperspektiv – uanset de pågældendes udfordringer. Muligheden for at opretholde
tilstrækkelig faglighed på området bør naturligvis indgå i vurderingen heraf.
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6.8 Yderligere refleksioner vedrørende de foregående besvarelser
Spørgsmål 8:
Giver refleksionerne omkring de 25-30 årige anledning til at ændre på de foregående besvarelser? I så
fald hvilke?
Besvarelser:
Center for Familie:
Ingen kommentarer
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Det er vores opfattelse, at man i forbindelse med evalueringen bør overveje, om ydelsesområdet fortsat
skal være en del af Ungeenheden.
Fagligheden vil være større og kvaliteten ( vurderinger/afgørelser) vil være mere ensartet, hvis området
forvaltes i én bæredygtig enhed i stedet for i dag to enheder, hvor Ungeenheden forholdsmæssigt er mere
sårbar overfor nye udfordringer.
Vi skal i 2016 som en følge af monopolbruddet i f.t. KMD have et nyt ydelsessystem, som leveres af EG A/S.
I den forbindelse skal vi have opbygget en helt ny viden omkring anvendelsen af dette system. Det skal
påregnes, at der vil medgå en hel del ressourcer i f.m. konvertering af data samt uddannelse i systemet, og
der skal desuden opbygges en faglighed på superbrugerniveau. Hele denne proces ville kunne understøttes
bedre, hvis alle interessenter var tilknyttet den samme enhed.
Eksempelvis har Hjørring og Brønderslev kommune oprettet ungeenheder, uden at flytte ydelsesområdet
med.
Center for Skole:
Nej
Center for Handicap og Psykiatri:
Nej. Vores pointer i forhold til de øvrige spørgsmål bliver yderligere forstærket i forlængelse af
refleksionerne omkring de 25-30 årige.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Ingen besvarelse hertil
Center for Arbejdsmarked:
Ingen besvarelse hertil
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Ingen besvarelse hertil
Center for Unge:
Ungeenheden: Nej – disse overvejelser er medtaget i besvarelserne.
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6.9 Andet
Spørgsmål 9:
Er der yderligere overvejelser med 1-årsevalueringen af Ungeenheden, som bør nævnes?
Besvarelser:
Center for Familie:
Vi oplever et rigtig godt samarbejde mellem administrationerne. De faste samarbejdsmøder har stor
betydning
Det er godt og brugbart at lave en evaluering, så vores snitflader og samarbejdsrelationer får relevant
opmærksomhed.
Center for Bibliotek og Borgerservice:
Ingen bemærkninger.
Center for Skole:
Ikke umiddelbart. De sidste ændringer der er sket med virkning fra 1. januar 2015 – hvor ungdomsskole og
10. klassescenter overgik til ungeenheden, giver selvfølgelig nye snitflader, men det jeg da overbevist om,
nok skal blive godt. VI har et fint samarbejde med ungeenheden.
Center for Handicap og Psykiatri:
Det er vores opfattelse, at man i forbindelse med evalueringen med fordel igen kan se på, hvordan andre
kommuner har valgt at etablere en Ungeenhed. Vi har ikke kendskab til andre kommuner, hvor en
Ungeenhed varetager både udfører- og myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde.
Man kunne eksempelvis se på, hvordan Aalborg Kommune har organiseret deres arbejde med unge. En
lignende ad-hoc organisering, hvor konsulenter fra et ungeteam i en periode kan supplere og sparre med
den eksisterende organisation, vil være at foretrække.
Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi:
Center for Unge anvender et antal forskellige fagsystemer som følge af de forskellige samarbejdsrelationer
med andre centre. Det giver nogle udfordringer internt i Center for Unge, men det er afgørende, at
fagsystemerne anvendes som aftalt af hensyn til de tværgående sammenhænge. Det understreger
vigtigheden af at fastlægge og aftale såvel interne som tværgående arbejdsgange, der sikrer, at de
nødvendige sagsoplysninger om borgerne registreres og kan overføres effektivt ved anvendelse af de
relevante fagsystemer. At fagsystemerne skal anvendes som aftalt indebærer bl.a. at overførsel af
oplysninger og kommunikation på tværs af centre skal ske ved anvendelse af den funktionalitet
fagsystemerne stiller til rådighed og ikke ved anvendelse af mail e.l.
Center for Arbejdsmarked:
Økonomi: Er det hensigtsmæssigt at konto 5 ikke er opdelt ift økonomi på beskæftigelsesordninger?
Mentorkorpset er fysisk forankret i UE, og der er oplevet udfordringer i form af tung administration (lang
sagsbehandlingstid til etablering af mentorrelation/mentortilknytning, og der skal ofte rykkes for svar). De
mentorer der blev koblet på, blev endvidere i starten oplevet som værende ”borgers advokat” fremfor
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medspiller, men dette har været drøftet med UE/Mentorkorpset – herunder at der skal fokus på at levere
det der bestilles fremfor hvad mentor har ”lyst” til at levere.
Jobcentret anerkender i den forbindelse, at det samtidig har været en svær opgave at sikre, at
bestillingerne fra jobcentret er præcise og fyldestgørende, og at der kun bestilles det nødvendige, således
at der ikke er overforbrug/”misbrug” af mentorkapaciteten.
Der er aftalt dialogmøde mellem JC-medarbejdere og mentorkorps 2 gange årligt til at understøtte et
velfungerende samarbejde, og skal organiseringen fungere, er det vigtigt at der er fokus på at prioritere
dette. Samtidig skal der fokus på tæt ledelsesmæssig sparring mellem UE og JC på området, således at
uhensigtsmæssigheder straks bliver håndteret.
Center for Social og Sundhedsmyndighed:
Ingen besvarelse hertil
Center for Unge:
Ungeenheden: At udførerene – mentorer, støtte/kontakt og hjemmevejledere – er samlet under et tag/en
ledelse/samme økonomi giver mange muligheder for nytænkning og fleksibilitet på området. Samarbejdet
mellem socialrådgivere og udførere er et stærkt kort i vore bestræbelser på at få de unge i uddannelse
og/eller beskæftigelse. Det er i dette regi, at vi uden sammenligning kan sadle op og om i et helt andet
tempo end tidligere.
Det ville endvidere være nærliggende at øge og intensivere samarbejdet med nærtbeslægtede
områder/tilbud. Udover det tidligere nævnte m.h.t. døgncentret kunne nævnes samarbejdet med
fritidscentrene også fremhæves. Dette ikke mindst efter at Ungdomsskolen og 10. kl. centeret pr. 01.01.15
blev overført til Center for Unge ville dette give mening, ligesom det ville lette initiativer og samarbejde i
forhold til den helhedsskabende netværksplan.
De ”håndholdte indsatser” i SSP, UU, Step UP, hos virksomhedskonsulenterne og projektmedarbejdere ser
ud til at give de unge, den ballast, der skal til, for at de kan fastholdes i og/eller påbegynde en ordinær
uddannelse. Især styrker det vedholdende og prioriterede uddannelsesfokus indsatsen fra det øjeblik en
ung træder ind af døren.
Forslaget om en ny beskæftigelsesreform som bl.a. indeholder incitamentsstyring i forhold til den tid de
unge er ledige fordrer en nytænkning omkring indsatser og tilbud samtidig med at reformen kræver
maksimalt fokus på tværfaglighed, de ”rigtige” løsninger fra starten, samarbejde, fokus på uddannelse og
beskæftigelse samt ikke mindst koordinerende sagsbehandling. Ungeenhedens nuværende
personalekapacitet muliggør ikke i tilstrækkelig grad udvikling og etablering af nye tilbud, der er tilpasset
den kompleksitet og mangfoldighed, der er til stede i ungegruppen
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7. Evalueringsgruppens anbefalinger
Der bliver i evalueringen opridset en lang række forhold til overvejelse, nedenstående udgør imidlertid
evalueringsgruppens mest centrale anbefalinger.
Afstemning af serviceniveau
Det er tydeligt, at der er behov for en yderligere afstemning af serviceniveauet mellem centrene, således at
borgerne oplever et ensartet serviceniveau på samme lovgivning uanset om de er under 15 år, 15-25 år
eller over 25 år. Det er i samme forbindelse også vigtigt, at der foretages en forventningsafstemning m.h.t.
de forskelligheder, der naturligt er afledt af Ungeenhedens specielle organisatoriske konstruktion og høje
grad af tværfaglighed. Hermed tænkes f.eks. på, at der kan iværksættes indsatser på andre tidspunkter end
i den hidtidige struktur og at merforbrug indenfor ét lovgivningsområde kan være begrundet i et forventet
mindreforbrug på et andet.
Samarbejde mellem centrene
Der ses et behov for at øge og yderligere formalisere samarbejdet mellem Ungeenheden (CU) og de centre
der har snitflader hertil. Ikke mindst bør der opstilles tydligere retningslinjer for, hvordan, hvornår og i
hvilket omfang Ungeenheden for de under 15-åriges vedkommende og de øvrige centre for de over 25åriges vedkommende inddrages i hinandens visitationer.
Sparring mellem centrene
Der ses et generelt behov for gensidig sparring – ikke mindst for Ungeenheden, der jo arbejder med mange
lovgivningsområder og hvor arbejdet hermed har en mindre volumen end i de ”mere monofaglige”
sammenhænge, der forekommer i de øvrige centre.
Økonomiske og normeringsmæssige forhold
Med henblik på at afdække om Ungeenhedens økonomiske og normeringsmæssige forhold modsvarer
sagstal og opgaveportefølje, anbefales det, at dette område analyseres ydereligere. En anbefaling som BDO
i deres økonomiske analyse af Ungeenheden i sensommeren 2014 endvidere peger på. Det foreslås, at ØKC
som tovholder i samarbejde med de involverede centre afdækker metode og proces hertil.
Overførsel af de 25-30 årige borgere til Ungeenheden
Det anbefales, at de 25-30 årige overføres til Ungeenheden.
Justering af Ungeenhedens målgruppe
Det anbefales, at Ungeenhedens samlede målgruppe (15-30 årige) justeres i forhold til de generelle
overvejelser om faglighed og volumen, som påpeges i den samlede 1-årsevaluering. Anbefalingerne lyder
på, at følgende områder tilbageføres til de oprindelige centre:
-

Førtidspensionister
Birketoften

Følgende borgere foreslås således tilbageført til de oprindelige centre:
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Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor sigtet med indsatsen ikke er ordinær
uddannelse eller beskæftigelse. Disse borgere har et udviklingsperspektiv, som oftest ligger i nærmeste
udviklingszone med henblik på en udvikling i retning af specialtilrettelagt uddannelse, beskyttet
beskæftigelse eller lignende.
Ungeenhedens målgruppe består dermed fremadrettet af:
Unge der, med eller uden støtte, har progressionsmuligheder i forhold til ordinær uddannelse og
beskæftigelse.
Det skal samtidig bemærkes, at der altid skal være mulighed for, at de unge løbende kan skifte center efter
behov – uanset om der er tale om forværring eller forbedring. Ingen beslutninger i forhold til målgruppen
er statiske, og der skal kontinuerligt arbejdes tværfagligt for at sikre borgeren det bedste tilbud.
Der skal i kraft heraf etableres samarbejdsstrukturer, hvor involverede centre mødes før det 15. år og før
det 18. år.

