Referat

Socialudvalget
Ordinært møde

Dato

19. august 2015

Tid

15:00

Sted

ML 0.28

NB.
Fraværende

Irene Hjortshøj

Stedfortræder
Medlemmer

Jørgen Tousgaard (A) - Formand
Pia Karlsen (V)
Helle Madsen (V)
Bent H. Pedersen (A)
Lars Oldager (O)
Karl Falden (A)
Irene Hjortshøj (A)

Indholdsfortegnelse
Side
1.

Budget 2016 - Bemærkninger mv................................................................................................................4

2.

Kvalitetskatalog 2016................................................................................................................................... 5

3.

Kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet 2015 - fremlæggelse af delrapport................................................7

4.

Udbud Hjælpemiddeldepot - Ny tidsplan .....................................................................................................9

5.

Orientering om "Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015 .......................12

6.

Orientering om opsigelse af Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Skizofreni .................................16

7.

Orientering om vedtagelserne i "Plan for sygehuse og speciallægepraksis" samt "Psykiatriplan" 2015 2020............................................................................................................................................................. 17

8.

Åbningstider på dagtilbud på handicapområdet ..........................................................................................19

9.

Orientering om arrangement på Sindets Dag ..............................................................................................21

10. Tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling ................................................................................................22
11. Embedslægetilsyn 2014 .............................................................................................................................. 23
12. Kommunalttilsyn 2014 - Plejeboliger ...........................................................................................................27
13. Boliganalyse i Frederikshavn Kommune .....................................................................................................30
14. Formanden orienterer .................................................................................................................................. 32
Underskrifter: ....................................................................................................................................................... 33

Socialudvalget - Referat - 19. august 2015

Side 2 af 32

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.
1
2
2
3
5

Dok.nr.
129062/15
125314/15
125316/15
124700/15
86609/15

Tilgang
Åben
Åben
Åben
Åben
Åben

5

86607/15

Åben

5

86615/15

Åben

7

125366/15

Åben

7
11
12
12

125356/15
109413/15
102883/15
20637/15

Åben
Åben
Åben
Åben

Socialudvalget - Referat - 19. august 2015

Titel
SOU - Budgetbemærkninger 2016.pdf
Kvalitetsstandard 2016 - Generel info.pdf
Kvalitetsstandard 2016 - Praktisk Hjælp.pdf
REVAS - 1. delrapport.docx
Publikationen - Sammenhaengende-indsats-isundhedsvaesnet-2015.ashx.pdf
Pdf af 81460-15_v1_Notat Sammenhængende indsats i
sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015 for Frederikshavn
Kommune
Pdf af 72213-15_v2_Notat til KL om tiltag i Frhavn for at
nedbringe antallet af genindlæggelser .pdf
Politisk forlig Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 2020.pdf
Politisk forlig Psykiatriplanen 2015 - 2020
Frederikshavn Kommunerapport 2014.pdf
Årsrapport 2014 - Kommunalt Tilsyn
Kvittering for uanmeldt tilsyn, Abildparken - Abildparken.pdf

Side 3 af 32

1.

Budget 2016 - Bemærkninger mv.

Sagsfremstilling
Socialudvalget har på sine møder i hhv. Maj og Juni behandlet budgetforslaget for
2016, hvor der var pålagt budgetreduktioner for ca. 13,5 mio. kr. med afsæt i
produktivitetsstigninger.

Åben sag
Sagsnr: 15/22366
Forvaltning: økc
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU

Forslagene til at realisere disse budgetreduktioner har været sendt til høring i
relevante råd/nævn mv., og de efterfølgende høringssvar har indgået i udvalgets
beslutningsgrundlag.
Således er behandlingen af de enkelte budgetposters størrelse på plads, og
administrationen fremsender, på baggrund heraf, de tilrettede budgetbemærkninger
og egenbetalingstakster til Udvalgets behandling.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller
At budgetbemærkninger og egenbetalingstakster godkendes.
At materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj

Bilag
SOU - Budgetbemærkninger 2016.pdf (dok.nr.129062/15)
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2.

Kvalitetskatalog 2016

Sagsfremstilling
Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM) har påbegyndt et arbejde med
en revidering af form og indhold af Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandarder.
Dette sker i lyset af de politiske vedtagne strategier vedr. selvhjulpenhed, brug af
borgerens netværk og Bedre Brug af Hjælpemidler samt velfærdsteknologi.

Åben sag
Sagsnr: 15/19840
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

I dette perspektiv har CSSM udarbejdet et råudkast/skitse til et nyt kvalitetskatalog
for 2016. Råudkastet koncentrerer sig i første omgang om personlig pleje og
praktisk hjælp jf. SEL § 83, og hvor det kun er praktisk hjælp, der indtil videre er
beskrevet særskilt. Der er 3 årsager til dette:
For det første, at der er tale om et råudkast for at se om denne form, er den
rigtige, før der udarbejdes specifikke beskrivelser for alle områder.
For det andet, skal der træffes beslutning om, hvor mange områder man ønsker at
udarbejde beskrivelser på. Det skal her bemærkes, at det udelukkende er SEL
§§83, 83a og 86 områderne, der er lovpligtige at have kvalitetsstandarder på. I dag
har Frederikshavn Kommune et meget omfattende ydelses- og kvalitetskatalog.
For det tredje, så er formen på dette kvalitetskatalog helt ny, hvilket vil sige, at der
er udarbejdet en generel beskrivelse vedr. SEL § 83, hvor bl.a. de overordnede
strategier skitseres for området, og hvilke rettigheder og pligter borgeren har i
henhold til dette. Dernæst vil der være en række specifikke beskrivelser som
eksempelvis på praktisk hjælp, hvor der er udarbejdet er eksempel.
For at gøre kataloget så borger og brugerrettet som muligt, er Ældreårdet blevet
inddraget i udarbejdelsen af oplægget herunder hvilke retninger kataloget skal
have. Der er kommet gode input ved dette samarbejde.
Resultatet af dette arbejde er vedlagt som bilag til denne sag. Bilagene der
ligeledes er blevet præsenteret for Ældrerådet, der tilkendegiver, at de synes
retningen er rigtig. Såfremt Socialudvalget er enig i retningen, foreslår CSSM, at
der nedsættes en redaktionsgruppe bestående af flg.: Ældreråd, Handicapråd,
Udfører og Myndighed. Denne arbejdsgruppe vil udarbejde et endeligt katalog for
personlig pleje, praktisk hjælp og madservice samt genoptræning og
vedligeholdelsestræning (SEL §§ 83 og 86).
Dette vil mindske det nuværende omfattende katalog og alene vedrøre de
lovpligtige områder, hvor der skal tages beslutning vedr. kvalitetsstandarder.
Dette vil blive præsenteret for udvalget i december 2015.
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget drøfter form, indhold og
retning af kataloget, samt omfang i forhold til lovgivning, og administrationen
nedsætter en redaktionsgruppe som skitseret i sagsfremstillingen.

Beslutning Ældrerådet den 10. august 2015
Bemærkninger fra Ældrerådet
Ældrerådet (ÆR) anbefaler indstillingen generelt, men med hensyn til
bilagsmaterialet kan ÆR konstatere, at flere af de input som ÆR er kommet frem
med, endnu ikke er kommet med i materialet, og derfor ikke giver Socialudvalget
det helt rigtige ”billede” af et kommende kvalitetskatalog. ÆR ser gerne, at man
arbejder med en større nytænkning af kataloget ud fra rehabiliteringstanken, og
mener ikke at udkastet til ”Praktisk hjælp” indeholder nok ”elastik” set i forhold til
rehabiliteringstanken.
ÆR ser frem til det kommende arbejde og drøftelse i redaktionsgruppen.

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Handicaprådet tilslutter sig form, indhold og retning af katalog.
Handicaprådet er i tvivl om, hvor omfattende arbejdet i redaktionsgruppen vil være,
og ønsker gerne en nærmere præcisering heraf.
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus –
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke.
Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Godkendt med en præcisering af, at det skal fremgå af kvalitetskataloget, hvad
borgerens retsstilling og valgmuligheder er.
Fraværende: Irene Hjortshøj

Bilag
Kvalitetsstandard 2016 - Generel info.pdf (dok.nr.125314/15)
Kvalitetsstandard 2016 - Praktisk Hjælp.pdf (dok.nr.125316/15)
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3.

Kvalitetsopfølgning på fritvalgsområdet 2015 -

fremlæggelse af delrapport
Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2014 om at
iværksætte et målrettet og fokuseret tilsyn på hjemmeplejen jf. SEL § 83 i 2015.
Der foreligger nu i henhold til tidsplanen en delrapport for ”Kvalitetsopfølgning af
leverancer fra private og kommunale leverandører af hjemmepleje”.

Åben sag
Sagsnr: 15/5118
Forvaltning: CSSM
Sbh: suko
Besl. komp: SOU

Der er i foråret 2015 indgået aftale med det eksterne konsulentfirma REVAS ApS
om at udføre tilsynet på vegne af Frederikshavn Kommune. I den forbindelse blev
det aftalt at lave en delrapport, når processen med kvalitetsopfølgning var midtvejs,
og efterfølgende præsentere delrapporten for Socialudvalget. Delrapporten er
udarbejdet på grundlag af besøg hos 90 borgere, fordelt med 12 borgere til hver af
de 3 private leverandører, ”IMS service”, ”Aktiv Hverdag Hjemmepleje” og ”MG
hjemmepleje” og 54 borgere hos ”Den Kommunale Hjemmepleje”. Besøgene hos
borgerne har fundet sted i perioden fra den 20. maj til og med den 2. juli 2015.
Baggrunden for tilsynet er et særligt politisk fokus på SEL § 83 område som følge
af de økonomiske omstillinger med ændringer af normtider, som Frederikshavn
Kommune har foretaget i budget 2015, og ligeledes et led i evalueringen af
hjemmeplejen efter udbuddet i 2013. Herunder en opfølgning af om kvaliteten på
de forskellige ydelsesområder er som beskrevet i Frederikshavn Kommunes
Kvalitetsstandarder. Er ydelsen, som leveres ved borgeren, sammenlignelig på
tværs af kommunens leverandører af hjemmepleje?
Overordnet har tilsynet fokus på en generel vurdering af kvaliteten af de leverede
ydelser, og specifikt har tilsynet til formål at undersøge flg.:
·
·
·

Får borgeren den visiterede ydelse og med den rette kvalitet?
Modsvarer medarbejderes kvalifikationer fuldt ud kravene til
ydelsernes udførsel og kvalitet?
Er kvaliteten af og sikkerheden i hjælp til borgere med håndtering
af deres medicin i orden og i øvrigt i overensstemmelse med
gældende regler og krav på området?

Delrapporten vil blive fremlagt og gennemgået på mødet af repræsentanter fra
REVAS.
Den endelige slutrapport forventes at være klar til fremlæggelse for Socialudvalget
på mødet i november 2015.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:
·
at Socialudvalget får delrapporten præsenteret og gennemgået på mødet af
REVAS ApS
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·
·
·

at Socialudvalget drøfter delrapportens indhold og konklusioner
at Socialudvalget tager delrapporten til efterretning og afventer yderligere
tiltag til den endelige rapport foreligger med konklusioner og anbefalinger
at delrapporten sendes til orientering i Handicaprådet og i Ældrerådet.

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Delrapporten gennemgået og indstillingen tiltrådt.
Fraværende: Irene Hjortshøj

Bilag
REVAS - 1. delrapport.docx (dok.nr.124700/15)
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4.

Udbud Hjælpemiddeldepot - Ny tidsplan

Sagsfremstilling
På baggrund af budgetbemærkning vedr. konkurrenceudsættelse af
hjælpemiddeldepotdriften er det besluttet, at hjælpemiddeldepotet skal sendes i
udbud. Beslutningen er hæftet op på følgende budgetbemærkning:

Åben sag
Sagsnr: 14/18160
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

”Hjælpemiddeldepot:
Budgetparterne er enige om, at driften af kommunens hjælpemiddeldepot skal
konkurrenceudsættes, og at der i denne forbindelse gives valgfrihed i forhold til
depotets fysiske placering i kommunen. I samme forbindelse skal der foretages en
revurdering af eventuelle synergieffekter ved en ændret
arbejdstilrettelæggelse/samarbejde mellem de enkelte enheder på området.”
Forberedelsen af udbuddet er allerede langt, og målet var, at opgaven skulle i
udbud i 2015 med kontraktopstart ved leverandøren primo 2016.
Socialudvalget besluttede 4. marts 2015, at ”Kommunen skal have mulighed for at
give bud på opgaven”.
Sideløbende med forberedelsen af udbuddet er en strukturændring på
beredskabsområdet undervejs. Frederikshavn Kommunes beredskab overgår pr. 1.
januar 2016 til det nye, nordjyske beredskab, som etableres i et § 60-selskab.
Frederikshavn Kommunes beredskab driver hjælpemiddeldepotet i dag, og i
henhold til kommunernes indbyrdes aftale overgår opgaven til det nye beredskab.
Det er aftalt, at det nye beredskab driver serviceopgaver uændret i 2016 og 2017,
men i forhold til hjælpemiddeldepotet tager Frederikshavn Kommune forbehold for
udfaldet af udbudsprocessen.
Det følger af intentionen i kommunernes indbyrdes aftale, at det må være det nye
beredskab, der skal have mulighed for at give bud på opgaven, når Socialudvalgets
beslutning skal indfries.
Det nye, nordjyske beredskab eksisterer først fra 1. januar 2016, og det foreslås
derfor at ændre tidsplanen for udbud af hjælpemiddeldepotet således, at det nye
beredskab kan få mulighed for at give bud på opgaven.
Forslaget til ændret tidsplan fremgår herunder.
Ændringen medfører, at det nye beredskab driver hjælpemiddeldepotet frem til den
nye kontrakt træder i kraft.

Udarbejdelse og behandling af udbudsmaterialet
Udarbejdelse af udbudsmateriale
2016
Udbudsmateriale til høring i Handicaprådet
Udbudsmateriale til høring i Ældrerådet
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Godkendelse af udbudsmateriale i SOU

februar 2016

Tilbudsperiode
Annoncering af udbud og eller fremsendelse af udbud februar/marts 2016
Spørgsmål til udbudsmaterialet
marts 2016
Afholdelse af spørgemøde
april 2016
Fremsendelse/offentliggørelse af spørgsmål og svar
april 2016
Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål og
april 2016
supplerende spørgsmål
Tilbudsfrist
april 2016
Evaluering af de indkomne tilbud
Tilbudsevaluering
Sagsfremstilling til SOU
Godkendelse i SOU
Godkendelse i ØU
Godkendelse i BR
Orientering til Handicaprådet
Orientering til Ældrerådet

maj 2016
maj 2016
juni 2016
juni 2016
juni 2016
juni 2016
juni 2016

Implementering
Hensigtserklæring om tildeling af kontrakt
Stand still periode 10 dage (ikke lovpligtig)
Kontraktindgåelse
Kontraktimplementering

Ultimo juni 2016
frem til ca.10 juli 2016
Ca. 10 juli 2016
juli/august 2016

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller den skitserede tidsplan til Socialudvalgets
godkendelse.

Beslutning Ældrerådet den 10. august 2015
Bemærkninger fra Ældrerådet
Ældrerådet er indforstået med at tidsplanen ændres som foreslået, men må
samtidig påpege, at der, på baggrund af Ældrerådets besøg på depotet den 8. maj
2015, umiddelbart bør gøres noget ved den nuværende rengøring og hygiejne
omkring hjælpemidlerne på depotet, da denne er aldeles uacceptabel og kan give
problemer når tidshorisonten for udbuddet forlænges.

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Tages til efterretning uden yderligere bemærkninger.
Socialudvalget - Referat - 19. august 2015
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Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus –
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke.
Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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5.

Orientering om "Sammenhængende indsats i

sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015
Sagsfremstilling
Resume

Åben sag
Sagsnr: 13/17892
Forvaltning: CSP
Sbh: mskr
Besl. komp: SUU

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 18. maj 2015 udsendt en
publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater,
2015”. Resultaterne er landsdækkende og Frederikshavn Kommune markerer sig
på en række områder med flotte resultater.

Baggrund og formål
Det offentlige sundhedsvæsen skal opleves som sammenhængende med
gnidningsfrie overgange mellem forskellige myndigheders ansvarsområder. Det
forudsætter et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorer og
faggrupper.
Et sammenhængende sundhedsvæsen er vigtigt for borgeren og kvaliteten i
behandlingen. Sammenhæng og samarbejde på tværs af regioner, praksissektor
og kommuner er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan tilbyde den rette indsats
på rette sted, og er dermed en forudsætning for en effektiv behandling af høj
kvalitet.
Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til samarbejde og koordination af
indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner
og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats, der er
sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakteren af den indsats, der er
behov for.
I økonomiaftalerne for kommuner og regioner i 2014 og 2015 er det aftalt at
prioritere 250 mio. kr. i regionerne og 300 mio. kr. i kommunerne i 2014 til at
understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praksissektoren.
Midlerne skal understøtte indsatsområderne i nye sundhedsaftaler fra 2015 og
anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse. I økonomiaftalerne for
2015 blev der fulgt op med yderligere 350 mio. kr. i kommunerne, mens de 250
mio. kr. i regionerne blev videreført i 2015.

Konkrete mål for den patientrettede forebyggelsesindsats
Der er, som led i den målrettede prioritering, på landsplan opstillet fire konkrete mål
for den patientrettede forebyggelsesindsats:
•

Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser

•

Færre forebyggelige indlæggelser

•

Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser

Socialudvalget - Referat - 19. august 2015
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•

Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

I regeringens sundhedsstategi ”Jo før, jo bedre”, (2014) er det tværgående
samarbejde ligeså et fokus. Et element i strategien er bl.a., at borgere med en
kronisk sygdom skal have en plan for deres forløb, hvor regeringen har fastsat to
mål for indsatsen overfor patienter med kronisk sygdom, som skal nås frem mod år
2025:
•

Antallet af akutte indlæggelser pr. KOL- og diabetes patient reduceres med 20
pct.

•

Andelen af genindlæggelser blandt KOL- og diabetes patienter reduceres med
20 pct.

Resultater for Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet med
såvel borgerrettet som patientrettet forebyggelse. Den patientrettede forebyggelse
sker i samarbejde med almen praksis, sygehuse og andre relevante eksterne
samarbejdsparter. Med Sundhedsaftalen i 2010 og Kommunernes Landsforenings
lancering af ”Det nære sundhedsvæsen” i 2012 blev der i Frederikshavn sat
yderligere fokus på den sammenhængende indsats på tværs af sektorerne. Dette
er sket for at skabe større kvalitet og sammenhæng i behandling og pleje for
borgerne. Der er fokus på, at give borgeren et tilbud i den sektor, hvor det er mest
hensigtsmæssigt for borgeren, og hvor opgaven kan løses omkostningsmæssigt
effektivt.
I publikation ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater,
2015”ses nu en række positive effekter af de indsatser, som Frederikshavn
Kommune i samarbejde med relevante parter har gennemført i de seneste år.
Publikationen viser en række resultater, der er så gode, at Frederikshavn
Kommune kan markere sig på danmarkskortet.
Positive resultater


Frederikshavn Kommune er blandt de 3 kommuner med den største
reduktion af genindlæggelser fra 2013 – 2014. Der er særligt oplevet en
reduktion indenfor aldersgruppen over 75 år.



Frederikshavn Kommune er blandt de 10 kommuner, der har oplevet det
største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra
2013 til 2014.



Frederikshavn har reduceret antallet af færdigbehandlingsdage markant
siden 2011.



Ventetiden på genoptræning er reduceret væsentligt i takt med politisk
ændring af serviceniveauet.



På psykiatriområdet har Region Nordjylland har det laveste antal akutte
indlæggelser
på
landsplan.
Alle
kommuner
ligger
under
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landsgennemsnittet.


Region Nordjylland har en relativt lav genindlæggelsesfrekvens for borgere
med KOL i forhold til de øvrige regioner, og har nedbragt frekvensen fra
2012 til 2014.



Siden 2013 er der sket et fald i genindlæggelser for borgere med diabetes
type- 2 over 65 år i Region Nordjylland. På landsplan ligger Region
Nordjylland nu lavest. Sygehus Vendsyssel er blandt de 3 sygehuse, der
på landsplan har den laveste genindlæggelsesfrekvens.

Resultaterne kan i deres fulde omfang ses i Sundhedsministeriets publikation samt
i notat med overblik over resultater, der vedrører Frederikshavn Kommune og
relaterede samarbejdsparter.
Initiativer i Frederikshavn Kommune
Kommunernes Landsforening, som er bidragsyder til publikationen, har kontaktet
Frederikshavn Kommune. Dette er sket for at få uddybet, hvilke initiativer, der er
gjort, for at opnå det gode resultat med at reduceret antallet af genindlæggelser for
ældre over 75 år.
Frederikshavn Kommune kan ikke pege på én bestemt indsats, som den
afgørende. Det er derimod resultatet af en lang række indsatser, der er indarbejdet
gennem de senere år, der viser vejen mod de gode resultater. Den interesserede
læser kan se indsatserne i bilaget notat til KL om ” Initiativer i Frederikshavn
Kommune for at nedbringe genindlæggelser”.

Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og
Handicaprådet.

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
orienteres om resultater i ”Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet –
synlige resultater 2015”

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. juni 2015
Taget til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til orientering.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
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Publikationen - Sammenhaengende-indsats-i-sundhedsvaesnet-2015.ashx.pdf (dok.nr.86609/15)
Pdf af 81460-15_v1_Notat Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet - synlige resultater 2015 for
Frederikshavn Kommune (dok.nr.86607/15)
Pdf af 72213-15_v2_Notat til KL om tiltag i Frhavn for at nedbringe antallet af genindlæggelser
.pdf (dok.nr.86615/15)
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6.

Orientering om opsigelse af Den Sygdomsspecifikke

Sundhedsaftale for Skizofreni
Sagsfremstilling
Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har indgået en sygdomsspecifik
sundhedsaftale om indsatsen for mennesker med skizofreni. Flere kommuner har
truffet politisk beslutning om at tilslutte sig aftalen, der stod overfor at skulle
igangsættes.
Sundhedsaftalen er imidlertid blevet overhalet af, at der, i forbindelse med
satspuljeaftalen for 2014-2017 er igangsat et arbejde i regi af Socialstyrelsen og
Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde udvikler et nationalt generisk forløbsprogram
for mennesker med psykiske lidelser.

Åben sag
Sagsnr: 14/3027
Forvaltning: CSP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU/SU

Da det kommende forløbsprogram også vil skulle omfatte mennesker med
skizofreni, skønnes det mest hensigtsmæssigt, at Sundhedsaftalen vedr.
mennesker med skizofreni opsiges, og at denne målgruppe og det arbejde, der er
lavet i forhold til målgruppen, fremadrettet indgår i udvikling og implementering af et
lokalt forløbsprogram målrettet mennesker med psykiske lidelser.
Derfor godkendte Sundhedskoordinationsudvalget på deres møde den 2. juni 2015,
at Den Sygdomsspecifikke Sundhedsaftale for Skizofreni opsiges.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
orienteres om opsigelsen af Skizofreniaftalen.

Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015
Taget til orientering.

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til orientering.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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7.

Orientering om vedtagelserne i "Plan for sygehuse og

speciallægepraksis" samt "Psykiatriplan" 2015 - 2020
Sagsfremstilling
Resumé
Regionsrådet vedtog den 24. februar 2015 at sende ”Plan for sygehuse og
speciallægepraksis” og ”Psykiatriplanen” i høring. Planerne har været i høring frem
til den 24. april 2015.
Høringsmaterialet og konsekvenserne for Frederikshavn blev drøftet i
Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Byrådet i juni måned med fremsendelse af
høringssvar fra Frederikshavn Kommune.

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

På baggrund af høringsversionerne samt det samlede høringsmateriale, er der i
Regionen den 28. maj 2015 indgået et politisk forlig for hver plan mellem
Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre
og Liberal Alliance.
Planerne med justeringer blev endelig godkendt i Regionsrådet 23. juni 2015.
Sundhedsudvalget og Socialudvalget orienteres her om de væsentligste punkter i
de endelige beslutninger, der berører Frederikshavn.
Plan for sygehuse og speciallægepraksis


Den håndkirurgiske funktion flyttes til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn



De interne medicinske senge på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn
flyttes til matriklen i Hjørring.



Beslutningen om at samle neurorehabilitering på sigt fastholdes, men
endelig placering afventer en nærmere analyse af mulige placeringer i
Brønderslev, Dronninglund, Hjørring og Aalborg. Analysen tager
udgangspunkt i tre kriterier: Kvalitet, økonomi og tilgængelighed, og
analysen skal være færdig inden 1. oktober i år.



I en overgangsmodel samles neurorehabiliteringen på tre matrikler og
under én ledelse, under Sygehus Vendsyssel. Det indebærer at
Brønderslev Neurorehabiliteringscenter udvides og fastholdes som
regionens specialiserede enhed. De resterende neurorehabiliteringssenge
samles på matriklerne i Frederikshavn og Thisted.



De aktivitetsmæssige tilpasninger, der beskrives i planen, vedtages.

Psykiatriplanen


Der etableres et nyt specialiseret ambulatorium i affektive sygdomme og
psykosesygdomme i Vendsyssel med placering i Hjørring og
Frederikshavn. Ambulatorierne i Hurup og Dronninglund nedlægges. Der er
fremover ambulatorier i Thisted, Nykøbing, Hjørring, Frederikshavn,
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Himmerland og Brovst.


Psykiatrien udvikler og styrker mulighederne for anvendelse af telepsykiatri
i behandlingsarbejdet for at understøtte tilgængeligheden af specialiserede
tilbud, sammenhængende patientforløb i overgange og muligheder for en
øget patientinddragelse i behandlingen. Psykiatrien skal endvidere
undersøge muligheden for anvendelse af mobile løsninger i den ambulante
behandling.

Den interesserede læser kan se de fulde forligstekster i vedlagte bilag.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
orienteres om de beslutninger, der specifikt berører Frederikshavn i den vedtagne
”Plan for sygehuse og Speciallægepraksis” og ”Psykiatriplanen”.
Beslutning Sundhedsudvalget den 18. august 2015
Taget til orientering.

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj.

Bilag
Politisk forlig Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 - 2020.pdf (dok.nr.125366/15)
Politisk forlig Psykiatriplanen 2015 - 2020 (dok.nr.125356/15)
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8.

Åbningstider på dagtilbud på handicapområdet

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes dagtilbud på handicapområdet tilbyder en række
forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og aktivitetstilbud,
beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt
kompetencegivende aktiviteter. Dagtilbuddet har tilbud i Skagen, Frederikshavn og
Sæby.

Åben sag
Sagsnr: 12/7877
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Der er på nuværende tidspunkt mindre forskelle i de forskellige dagtilbuds
åbningstider. For at sikre et ensartet serviceniveau i hele kommunen, foreslås
åbningstiderne ændret. Ændringen vil samtidig betyde, at åbningstiderne på alle
dagtilbud udvides.
På nuværende tidspunkt har dagtilbuddene i Frederikshavn og Skagen begge en
åbningstid fra klokken 9 til 15 ugens første fire dage og fra klokken 9 til 14 på
fredage. I Sæby er åbningstiden fra klokken 9 til 15 ugens fire første dage og
fredag til klokken 12.
Åbningstiderne foreslås ændret, så alle dagtilbud fremadrettet har følgende
åbningstider:
- Mandag til torsdag
- Fredag

kl. 8.30 – 15
kl. 8.30 - 14

Udvidelsen af åbningstiderne kræver ikke tilførsel af yderligere ressourcer.
Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender ændringerne
i Dagtilbuddenes åbningstider.

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Handicaprådet hilser det velkomment med ændringen, så serviceniveauet bliver
ensartet - uanset hvor i kommunen man bor.
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus –
stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke.
Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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9.

Orientering om arrangement på Sindets Dag

Sagsfremstilling
Traditionen tro afholdes der et arrangement i Frederikshavn Kommune i forbindelse
med Sindets Dag den 10. oktober. I år vil arrangementet inddrage flere
interessenter end tidligere år, og der vil være en række aktiviteter både på dagen
og i perioden op til den 10. oktober.

Åben sag
Sagsnr: 12/9456
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

Der er etableret en styregruppe, som står for planlægning af arrangementet.
Styregruppen består blandt andet af deltagere fra SIND, Fontænehuset,
Socialpsykiatrien, Sundhedscentrene samt den regionale psykiatri.
Arrangementet bærer titlen 10-10-10. Titlen henviser til, at der den 10/10 klokken
10 køres et cykelløb på 10 km. Cykelløbet er målrettet borgere med tilknytning til
psykiatrien, men alle har mulighed for at køre med. Udover deltagere fra
Frederikshavn Kommune, deltager den tidligere professionelle cykelrytter Jesper
Skibby.
Efter cykelløbet er der et arrangement i Det Musiske Hus, hvor der hele dagen vil
være udstillinger, foredrag mv. Her vil Jesper Skibby blandt andet holde foredrag
om sit liv i cykelsport med fokus på både op- og nedture.
I perioden op til Sindets Dag vil der blive afviklet en række forskellige tiltag. Blandt
andet vil der være foredrag med Henrik ”Røde” Jensen, foredrag om ADHD og en
række andre aktiviteter. Arrangementerne forud for dagen er fordelt i Skagen,
Sæby og Frederikshavn.
Cykelløbet i Frederikshavn er en del af et landsdækkende initiativ af Dansk
Arbejder Idrætsforbund og Dansk Cyklistforbund. Løbet i Frederikshavn er således
et af 10 cykelløb, der køres på samme tidspunkt og samme distance rundt omkring
i landet.
En del af formålet med arrangementet er at sætte fokus på ulighed i sundhed.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager beskrivelsen til
orientering.

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til orientering.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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10. Tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog i maj 2015, at kommuner skal tilbyde anonym, ambulant
behandling til borgere med et stofmisbrug, som ikke har andre væsentlige sociale
problemer. Lovændringen betyder blandt andet, at kommuner skal sikre, at borgere
med ønske om misbrugsbehandling kan henvende sig anonymt til kommunen via
telefon eller hjemmeside.

Åben sag
Sagsnr: 15/22020
Forvaltning: CHP
Sbh: nikn
Besl. komp: SOU

For at kunne leve op til den nye lovgivning tilføres Frederikshavn Kommune DUTmidler på 80.000 kr. i 2015 og 140.000 i 2016. Midlerne foreslås tilført det
tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, Behandlingscenter Nordenfjord
(BCNF), hvor der etableres et tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling.
For at overholde den nye lovgivning vil der i Behandlingscenter Nordenfjord blive
etableret en telefon, som borgerne anonymt kan ringe til. Telefonnummeret vil
blandt andet være tilgængeligt på Frederikshavn Kommunes hjemmeside.
Borgere, der henvender sig med ønske om anonym misbrugsbehandling, vil
herefter blive tilbudt en afklarende samtale. Efter den afklarende samtale vil det
være muligt at opstarte et ambulant behandlingsforløb ved en behandler i BCNF.
Loven stiller krav om, at der skal være mindst to tilbud, hvoraf det ene skal være
beliggende udenfor kommunen. Ligeledes er det et krav, at behandlingen ikke
foregår samme sted som den øvrige misbrugsbehandling. Disse forhold er tænkt
ind i det påtænkte tilbud.
Det vil blive undersøgt, hvorvidt det er muligt at etablere et 2. behandlingstilbud i
samarbejde mellem de nordjyske kommuner.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender, at der
etableres et tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling i Behandlingscenter
Nordenfjord.

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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11. Embedslægetilsyn 2014
Sagsfremstilling
Hvert år gennemfører Embedslægeinstitutionen et uanmeldt tilsyn i kommunens
plejeboligenheder for at undersøge de sundhedsfaglige forhold. Formålet med
plejehjemstilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor de ældre i
plejeboligerne. Det skal bemærkes, at embedslægeinstitutionen benytter
betegnelsen ”plejehjem” synonymt med ”Leve-Bo miljøer” og ”plejeboliger”.

Åben sag
Sagsnr: 14/184
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet målepunkter for forskellige instrukser,
hygiejnemæssige forhold, ernæring, fysisk aktivitet og mobilisering samt instrukser
vedrørende patientrettigheder. Ved tilsynet vurderer embedslægeinstitutionen om
målepunkterne er opfyldt eller ej, og resultatet indgår i tilsynsrapporten og
registreres i et skema, som er vedlagt rapporterne. Målepunkterne omfatter
overordnet flg. emner:
·
·
·
·

Instrukser og hygiejne
Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser
Medicinhåndtering
Patienters retsstilling

Hvert af disse målepunkter bliver belyst dels ved foreliggende instrukser og dels
ved stikprøvekontrol. Resultaterne af disse opgøres i en samlet tilsynsrapport, idet
der udarbejdes en samlet kommunal årsrapport for alle bo enhederne og specifikke
rapporter for de enkelte enheder. Sundhedsstyrelsen har et årstema, som i 2014
var ”Behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler”.

Embedslægeinstitutionens hovedkonklusioner og opsummering
Embedslægerne har i 2014 foretaget tilsyn på følgende plejeboligenheder:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dybvad Ældrecenter
Strandby (Strandgården)
Caspershus
Sæby Ældrecenter Øst
Aalbæk
Abildparken 2
Bangsbovej 25
Drachmannsvænget
Rosengården 1
Ankermedet
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·
·
·

Lindevej
Søparken 5
Østervrå Ældrecenter

Nedenstående tabel 1, sammenfatter de ovenstående resultater af
embedslægeinstituionens tilsyn for 2014. Derudover viser tabel 1 ligeledes
resultaterne fra 2013, således der kan sammenlignes med resultaterne fra det
forrige års tilsyn på området.
Tabel 1: Konklusioner fra Embedslægetilsynet – 2014 og 2013
Konklusionskategorier
Tilsynet har ikke fundet
anledning til
bemærkninger
Tilsynet har fundet få fejl og
mangler,
som samlet kun indebærer
ringe
risiko for patientsikkerheden
Tilsynet har fundet fejl og
mangler,
som indebærer
patientsikkerhedsmæssige
risici
Tilsynet har fundet alvorlige
fejl og
mangler
Tilsynet har fundet anledning
til alvorlig
kritik

Antal Plejehjem –
2014
0

Antal Plejehjem –
2013*
0

12

4

1

4

0

1

0

0

*Det er væsentligt at bemærke, at der i 2013 kun blev udført tilsyn på 9 plejeboliger,
idet resten var undtaget for tilsyn på baggrund af resultaterne fra 2012. Derfor er
der udført flere tilsyn i 2014 end i 2013. Det er således, at der eksisterer en 2årsregel, hvor en institution kan fratages tilsynet det kommende år, såfremt
embedslægeinstitutionen vurderer, at resultaterne det foregående år er
tilfredsstillende.

Som det fremgår af tabel 1, er der sket markante forbedringer, idet næsten
halvdelen af tilsynene i 2013 viste et resultat, hvor tilsynet havde fundet fejl og
mangler, som indebar patientsikkerhedsmæssige risici Resultatet for dette er i 2014
kun ét tilfælde. Resten befinder sig derimod i kategorien ”tilsynet har fundet få fejl
og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden”.
Yderligere er det værd at bemærke, at ingen plejeboligenheder har fået
anmærkninger om alvorlige fejl og mangler, hvilket også er en forbedring af
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resultatet for 2013.
Den genelle konklusion fra embedslægen er således, at 12 plejehjem opfyldte
forholdene til kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015, men grundet
organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer, er der 4 plejehjem ud af 12, som
alligevel skal have tilsyn i 2015.
De overordnede resultater for tilsynet i 2014 kan læses i embedslægernes
årsrapport, der er vedlagt til sagen som bilag
Udover disse overordnede og generelle betragtninger, har embedslægeinstitutionen
udarbejdet specifikke rapporter vedrørende de enkelte plejehjem, hvori der fremgår
konkrete anbefalinger til de enkelte enheder. Såfremt disse rapporter ønskes læst i
sin helhed, kan de rekvireres ved henvendelse til Center for Social- og
Sundhedsmyndighed.
Center for Sundhed og Pleje har haft ovenstående fremstilling til kommentering, og
havde i denne forbindelse ingen bemærkninger til årsrapporten.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten fra embedslægen tages til
efterretning

Beslutning Ældrerådet den 10. august 2015
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet finder det positivt med den flotte samlede konklusion i rapporten.
Ældrerådet ser dog med bekymring, at der stadig er problemer i forhold til om
”personalet har kendskab til instrukserne og følger retningslinjerne i disse” jf. skema
s. 9 i rapporten, hvor 6 ud af de 13 plejehjem ikke har opfyldt dette. Der er samtidig
6 plejehjem, der fortsat har problemer med den sundhedsfaglige dokumentation,
hvor der også bør følges op.
Ældrerådet håber, at den igangsatte positive udvikling vil fortsætte.

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus –
stedfortræder Dorthe
Smidt mødte for Rikke.
Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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Bilag
Frederikshavn Kommunerapport 2014.pdf (dok.nr.109413/15)
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12. Kommunalttilsyn 2014 - Plejeboliger
Sagsfremstilling
I henhold til Lov om Social Service § 151 stk. 2, skal kommunen hvert år foretage
mindst ét uanmeldt tilsyn på kommunens plejeboliger/centre og Leve-Bo Miljøer.

Åben sag
Sagsnr: 14/185
Forvaltning: CSSM
Sbh: lald
Besl. komp: SOU

Frederikshavn Kommune har engageret Revas ApS til at udføre de kommunale
tilsyn for at få et uvildigt tilsyn.
Formålet med tilsynene er at påse, at de kommunale opgaver bliver varetaget
lovmæssigt korrekt i henhold til §§ 83 og 86 i Serviceloven. Dernæst skal tilsynene
have fokus på, at opgaverne på de enkelte plejeboligenheder
1)

bliver løst i henhold til de afgørelser, som kommunen har truffet,

og
2)

at opgaverne løses i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder for
Frederikshavn Kommune. Det primære formål med tilsynene er således at
sikre, leveringen af den praktiske hjælp og personlige pleje sker i henhold til de
fastsatte politiske målsætninger. Herudover har tilsynene også fokus på
genoptræningsaspektet hos borgerne samt generelt, vedligeholdelse af fysisk
såvel som psykisk funktionsevne.

Efter ønske fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed har der været et særligt
fokus område. I 2014 var det:
·

en vurdering af de initiativer, der er taget, og som giver beboerne muligheder for
at leve så selvstændigt som muligt. Det drejer sig især om aktiviteter i bred og
konkret forstand, og herunder om indsatsen har positive resultater for beboerne.

·

den indsats, der ydes for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde,
fordi et godt samarbejde er et centralt element i grundlaget for beboernes trivsel.

I henhold til dette har Revas generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og
metoderne i den enkelte plejeboligenhed og gennemgået forskelligt skriftligt
materiale vedrørende driften i almindelighed
Metode for tilsynene
Ovennævnte fokuspunkter er i de enkelte plejeboligenheder belyst og vurderet ved
udvalgte beboeres oplevede kvalitet. Herudover har ledelsen, personale og
samarbejdspartnere været inddraget i tilsynene, ligesom skriftligt materiale
vedrørende enkelte udvalgte beboere har været gennemgået.
Afrapporteringen har som i 2013 baseret sig på, at der er udarbejdes et
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kvitteringsskema, hvor der er oplistet en række punkter. Disse skal være fundet i
orden, førend Revas giver kvitteringen på, at tilsynet er gennemført. Finder Revas
anledning til ikke at give en sådan kvittering, da udarbejdes der en selvstændig
rapport om forholdene, og der kan på denne baggrund bestilles uanmeldt tilsyn.
Konklusion for afrapporteringerne
I 2014 har der ikke været nogle opfølgende tilsynsbesøg, hvilket har betydet, at der
ikke har været anledning til særligt kritiske bemærkninger omkring nogle forhold i
plejeboligerne og leve-bo-miljøerne i Frederikshavn Kommune.
Overordnet har Revas sat niveauet højt for, hvornår man som plejeboligenhed
kunne få tilsynet godkendt, og modtage en kvittering for tilsynet var gennemført.
Det betyder, at resultaterne er særdeles fine og forholdene er fundet i orden jf.
Revas årsrapport på området, der også er vedlagt som bilag til sagen.
Yderligere er der vedlagt som bilag et eksemplar på den kvitteringsformular, der er
benyttet ved tilsynene på plejeboligerne i 2014.
Center for Sundhed og Pleje har haft sagen til kommentering, og havde i denne
forbindelse ingen bemærkninger til årsrapporten.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller årsrapporten til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 10. august 2015
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet (ÆR) finder det positivt med den flotte konklusion på tilsynene.
De aflagte tilsyn er ifølge rapporten aflagt mellem kl. 7-14. ÆR finder det relevant,
at tilsynene fremover også kommer til at ligge uden for dette tidspunkt f.eks. aften,
nat eller i weekend.
ÆR har bemærket, at der i dagligdagen er forskellige udmeldinger på, hvordan
køkkenerne fungerer i plejeboligerne, og samtidig undrer det ÆR, at der ikke (ifølge
ÆR´s oplysninger) er ansat køkkenansvarlig i alle plejecentre, som det oprindeligt
var planlagt.
Med baggrund i ovenstående, inviteres centerchefen til at komme i ÆR til
orientering/dialog om,





Status på hvordan det går i de enkelte plejecentre
Er der ansat køkkenansvarlig medarbejder de enkelte steder
Hvordan er kvaliteten af maden
Kunne det være en idé med ansættelse af en måltidschef, der har det
overordnede ansvar for kvaliteten af maden.
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Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Taget til efterretning.
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen og Rikke Løgtved Bruus –
stedfortræder Dorthe
Smidt mødte for Rikke.
Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.
Det bemærkes, at tilsyn er afvilket i tidsrummet 07-18 på hverdage og helligdage –
og ikke som det fejlagtigt fremgår af rapporten mellem 7 – 14 på hverdage.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
Bilag
Årsrapport 2014 - Kommunalt Tilsyn (dok.nr.102883/15)
Kvittering for uanmeldt tilsyn, Abildparken - Abildparken.pdf (dok.nr.20637/15)
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13. Boliganalyse i Frederikshavn Kommune
Sagsfremstilling
Socialudvalget har igennem de seneste år haft fokus på at belyse behovet for plejeog ældreboliger i Frederikshavn Kommune. Det skyldes ikke mindst at
Frederikshavn Kommune har haft et stort antal ledige ældreboliger, som har
medført et stort underskud til såkaldt tomgangshusleje. Frederikshavn Kommune
har anvisningsretten til ældreboliger og skal ved manglende udleje af disse afholde
udgiften til leje (tomgangshusleje). Problemet med de ledige ældreboliger har de
seneste år været stigende på grund af vigende søgning fra de ældres side.
Kommunen har i samarbejde med de boligforeninger, der ejer boligerne, forsøgt at
løse udfordringerne med de mange ledige boliger ved at nedlægge, renovere eller
finde anden anvendelse til boligerne. Det er i løbet af det seneste års tid lykkedes
at nedbringe udgiften til tomgangsleje betydeligt, men der er behov for yderligere
initiativer.

Åben sag
Sagsnr: 13/2453
Forvaltning: CSP
Sbh: mepd
Besl. komp: SOU

Socialudvalget har i 2012 undersøgt det fremtidige plejeboligbehov i Frederikshavn
Kommune. Men der er bl.a. i lyset af de fortsatte udfordringer med mange ledige
ældreboliger – og andre påtrængende boligrenoveringsprojekter i den almene
boligsektor generelt – et stort behov for at se boligbehovet i Frederikshavn
Kommune i et større perspektiv. Der er behov for at få undersøgt boligbehovet i
forhold til flere befolkningsgrupper ved at analysere, hvilke boliger der historisk og
aktuelt efterspørges af forskellige befolkningsgrupper i Frederikshavn Kommune.
Sådan en analyse kan være med til at pege på, hvilke boliger der vil være brug for i
Frederikshavn Kommune som helhed og opdelt på geografiske områder i de næste
10 år.
En samlet boliganalyse for Frederikshavn Kommune kan således bidrage med
indirekte viden om behovet for at nedlægge eller omdanne ældreboligerne til andre
boligtyper, såvel som behovet for helt andre boligtyper set i lyset af forskellige
udviklingsscenarier. Et udviklingsscenarie kan fx handle om udvikling og udvidelse
af havneområder, der medfører behov for nye kompetencer og arbejdskraft, og
dermed potentielt nye beboere? Et andet udviklingsscenarie kan handle om den
generelle udsigt til faldende indbyggertal og flere ældre? Ved at arbejde med
forskellige udviklingsscenarier vil der fremkomme forskellige bud på fremadrettet
behov for boliger i Frederikshavn Kommune, og dermed også et afsæt for, hvilken
udvikling der aktivt kan arbejdes for at skabe optimale betingelser og muligheder
for. Analysen kan herved også give en indikation af den fremtidige efterspørgsel
efter de boliger, som de ældre skal kunne afhænde, før de efterspørger en
ældrebolig.
Frederikshavn Kommune har drøftet en fremadrettet boliganalyse med
boligforeningerne i kommunen, som har været positive omkring at få lavet en
boliganalyse. Der er efterfølgende indhentet forskellige bud på at få foretaget en
boliganalyse af et eksternt analysefirma. Det foreslås, at kommunen køber
boliganalysen af Cowi, som forventer at kunne præsentere resultaterne for Byrådet
til november. Afrapporteringstidspunktet afhænger bl.a. af endeligt valg af
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undersøgelsesdesign, og herunder hvor mange forskellige undersøgelsesmetoder
kommunen ønsker iværksat med henblik på at give det bedste afsæt for det
fremadrettede arbejde med at tilpasse og udvikle boligmassen i Frederikshavn
Kommune.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at:


At udgiften på maksimalt 420.000 kr. til at få lavet en samlet boliganalyse
for Frederikshavn Kommune opdelt efter geografiske områder finansieres
af den af Byrådet på Budget 2012 afsatte investeringspulje til ældreboliger
(nedbringelse af tomgangshuslejer) på 3,8 mio. kr., hvoraf der i år er et
disponibelt beløb på 700.000 kr., som dermed i værste fald belastes med
et beløb på 420.000 kr.

Beslutning Ældrerådet den 10. august 2015
Ældrerådets høringssvar
Ældrerådet er i tvivl om, hvorvidt en ekstern analyse er den rigtige vej at gå, idet
området er meget specifikt og kompleks. Et kommissorium skal være særdeles
detaljeret for at få en analyse, der reelt kan bruges. Ældrerådet kan ikke, ud fra det
foreliggende grundlag, anbefale en ekstern analyse.

Beslutning Handicaprådet den 10. august 2015
Handicaprådet tiltræder indstillingen, uden yderligere kommentarer.
Fraværende: Jørgen Tousgaard, Betina Hansen, Irene Hjortshøj og Rikke Løgtved
Bruus – stedfortræder Dorthe Smidt mødte for Rikke.
Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Indstillingen tiltrædes.
Fraværende: Irene Hjortshøj.
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14. Formanden orienterer

Lukket sag

Beslutning Socialudvalget den 19. august 2015
Orienteringen taget til efterretning.

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

Fraværende: Irene Hjortshøj.
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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

Socialudvalget - Referat - 19. august 2015

Side 32 af 32

Bilag: 1.1. SOU - Budgetbemærkninger 2016.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 19. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 129062/15

Bilag: 2.1. Kvalitetsstandard 2016 - Generel info.pdf
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 19. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 125314/15

Kvalitetsstandard 2016

Generel Information
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Vision og målsætning med din hjælp
I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan
selv, skal selv. Selvhjulpenhed skal være omdrejningspunktet i indsatsen for
at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at være længst muligt i dit eget liv.
Dette betyder dog også, at den der ikke kan selv, skal hjælpes, og der skal
ydes en omsorg for de mest udsatte og svageste i vores lokalsamfund.
Til at understøtte visionen om selvhjulpenhed fokuserer Frederikshavn
Kommune i særdeleshed på forebyggelse og tidlig indsats og ser dette som
en god investering i din livskvalitet. Derudover er der fokus på at styrke
fællesskabet bl.a. gennem inddragelse af frivillige og modvirke social isolation
samt ensomhed.
Slutteligt er Frederikshavn Kommune stærkt optaget af velfærdsteknologi, og
hvorledes hjælpemidler kan understøtte din livskvalitet og daglig livførelse.
Dog er det væsentligt at bemærke, at velfærdsteknologiske løsninger ikke
kommer på bekostning af og i stedet for menneskelig omsorg. Frederikshavn
Kommune har således fokus på, at teknologiske løsninger ikke bliver trukket
ned over hovedet på dig som borger, men sker i samarbejde med dig.

Rehabilitering: Din Selvhjulpenhed – Vores Fokus
Et grundlæggende mål for indsatsen i Frederikshavn Kommune er at øge den
enkelte borgers livskvalitet ved at være så selvhjulpen som mulig. Derfor
arbejdes der i Frederikshavn Kommune ud fra den rehabiliterende
tankegang. Det betyder, at der i samarbejde med borgeren arbejdes målrettet
med borgeren og eventuelle pårørende om at genvinde og vedligeholde
borgerens færdigheder. Mange borgere kan gennem forskellige indsatser
fastholde deres nuværende funktionsniveau, ligesom mange borgere kan
genvinde tabte færdigheder. I den rehabiliterende tilgang tilrettelægges den
visiterede indsats som et samarbejde mellem borgeren og eventuelle pårørende og medarbejderne. Der tages udgangspunkt i det, der giver mening
for den enkelte borger. Medarbejdernes opgave er at træne, støtte og vejlede
borgeren til at opnå de mål, som i samarbejde er sat for deres hverdag.
Hos borgere, der vurderes at have mulighed for at øge deres færdigheder
eller fortsat kan vedligeholde nuværende færdigheder, vil borgeren blive
visiteret til en indsats, hvor træning, vejledning og støtte indgår i en
tidsafgrænset periode.
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Velfærdsteknologi – En støtte i hverdagen
Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler,
forbrugsgoder og velfærdsteknologier i indsatsen.
Det vil således altid blive undersøgt om hjælpemidler, forbrugsgoder og
velfærdsteknologier kan anvendes til at fremme målet om at gøre dig mere
selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp og vil således blive tænkt ind i
forhold til de indsatser, du får tildelt ud fra såvel faglige som økonomiske
overvejelser.
Nogle forbrugsgoder vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt
indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig
løbende i takt med samfundsudviklingen.
Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod den enkelte borger, såvel som
mod den enkelte medarbejder. Uanset formålet med at anvende
velfærdsteknologier så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder,
velfærdsteknologier giver og dermed understøtte arbejdet med at gøre
borgerne mere selvhjulpne og uafhængige af hjælp.

Sådan får du hjælp
Du skal rette henvendelse til Visitationsenheden ved Center for Social- og
Sundhedsmyndighed i Frederikshavn Kommune.
Såfremt det specifikt drejer sig om hjælpemidler, skal du rette henvendelse til
Hjælpemiddelenheden ved Center for Social- og Sundhedsmyndighed i
Frederikshavn Kommune
Du har efter henvendelse krav på en konkret individuel vurdering af behovet
for praktisk hjælp og/eller personlig pleje.
En visitator fra Visitationsenheden foretager den konkrete individuelle
vurdering af behovet for praktisk hjælp og personlig pleje. Visitatoren sender
efterfølgende en skriftlig afgørelse, hvor det fremgår, om du er berettiget til
hjælp.
Målet og udgangspunktet ved vurderingen af din hjælp er, at du skal kunne
klare så mange hverdagsopgaver som muligt selv. Det gælder også en
vurdering af, hvorvidt du skal i et rehabiliteringsforløb, inden den endelig
hjælp udmåles.
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Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, og du ikke kan
have udbytte af et rehabiliteringsforløb, vil den endelige hjælp blive udmålt og
tildelt uden forudgående rehabiliteringsforløb.

Sagsbehandlingen og procedure herfor
Du kan forvente, at en visitator senest tre hverdage efter, at du eller din
pårørende har henvendt sig, laver en aftale om en konkret individuel
vurdering af dit behov for hjælp.
Efterfølgende sender visitatoren afgørelsen til dig.
Afgørelsen indeholder derfor oplysninger om, hvilke opgaver den praktiske
hjælp og personlige pleje omfatter.
Bemærk, at praktisk hjælp som udgangspunkt ikke bevilges, hvis der i
borgerens husstand er et eller flere medlemmer, som visitatoren vurderer, har
mulighed for at klare de praktiske opgaver.

Hvad koster hjælpen?
Hjælpen er gratis.
Hvis dine behov ændrer sig
Hvis du allerede er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse Frederikshavn
Kommune, hvis dine forhold ændres.
Du skal kontakte visitationen, som vil vurdere, om der er behov for et nyt
hjemmebesøg, et nyt rehabiliteringsforløb, eller om hjælpen kan tilpasses
alene på baggrund af din henvendelse.
De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige er uddannede til og
forpligtigede til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til
visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i
tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand.

Levering af din hjælp
Du har mulighed for at vælge mellem de af Frederikshavn Kommune valgte
leverandører. Oversigt vedrørende leverandører kan findes på
www.frederikshavn.dk. (Præcist websted vil følge) Du kan ved visitationen få
udleveret en liste over de godkendte leverandører.
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Når du er tildelt praktisk hjælp eller personlig pleje, har du mulighed for selv
at udpege en hjælper til at udføre opgaverne (jf. § 94 i Lov om Social
Service). Hjælperen skal godkendes og ansættes af Frederikshavn
Kommune.
Har du varigt brug for mere end 20 timers hjælp om ugen, eller kan
kommunen ikke stille den hjælp til rådighed, du har behov for, har du
mulighed for at få et kontant tilskud til selv at ansætte hjælp. Ordningen
kaldes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).
Visitationen kan fortælle dig mere om mulighederne for selv at vælge hjælper
og om dine forpligtigelser som arbejdsgiver og arbejdsleder.

Igangsætningen af hjælpen
Den leverandør, som du har valgt til den visiterede hjælp, skal hurtigst muligt,
og senest 10 hverdage efter afgørelsen om hjælp er truffet, iværksætte den
praktiske hjælp.
Såfremt det er personlig pleje, gælder det, at den leverandør, som du vælger
til den personlige hjælp, hurtigst muligt, og senest 2 dage efter afgørelsen om
hjælp er truffet, kontakte dig.
Der må ikke forekomme aflysninger af hjælpen, og eventuelle omlægninger
af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.
Leverandøren skal tilstræbe, at det er den samme hjælper/ de samme
hjælpere, der kommer i dit hjem.

Fleksibel hjemmehjælp/bytte ydelser
Visitatoren har med sin afgørelse beskrevet den hjælp, vedkommende
vurderer, du har behov for.
Du har dog mulighed for, at ombytte hjælpen til en anden type af hjælp,
eksempelvis hvis din pårørende har udført den visiterede hjælp. Dette er dog
kun i enkeltstående tilfælde, og ikke som en fast del af den hjælp du
modtager.
Det er dog en forudsætning, at hjælpen kan ydes på den samme tid, som den
bevilgede hjælp, og at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
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Samtidig er det et krav, at medarbejderen har det nødvendige
uddannelsesniveau.
Det er den pågældende leverandør, der vurderer, om kravene er opfyldt.

Leverandørens forpligtigelser
Krav til leverandøren
Leverandøren skal tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit
hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer
flere forskellige medarbejdere hos dig.
Hvis du får praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, er
det ikke sikkert, at det bliver samme medarbejder, der udfører begge dele.

Krav til medarbejderne
Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af
uddannede medarbejdere. Medarbejderne skal være i stand til at yde
hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp, således du så vidt muligt
aktivt inddrages i opgaveløsningen.
De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt, om
forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten
gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.
Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder
dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.
Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig.

Kontakt til leverandøren
Leverandøren er ansvarlig for i forbindelse med igangsætningen af hjælpen
at sikre, at du er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt til
leverandøren.

Dine forpligtigelser
Hvis du skal aflyse eller flytte hjælpen
Er du forhindret i at modtage hjælp den aftalte dag, skal du give leverandøren
besked.
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Hvis du glemmer at aflyse hjælpen
Hvis du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af
hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen hertil. For eksempel ved at
kontakte pårørende eller visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor
du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed
for din regning.

Udlevering af nøgle
Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op. Hvis
det er nødvendigt i enkeltstående tilfælde at udlevere nøgle til leverandøren,
skal du sørge for at få en kvittering.

Nødkald
Hvis visitationen vurderer, at der i akutte tilfælde er behov for at opnå adgang
til din bolig, og du ikke selv er i stand til at åbne, skal du have et nødkald
samt en nøgleboks. Visitationen oplyser dig om, hvordan det fungerer i
forbindelse med, at nødkaldet og nøgleboks bevilges.

Arbejdsmiljø og krav til dit hjem
Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit
hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan
gøre arbejdet bedst muligt, og i henhold til lovgivningen og vejledninger vedr.
forflytning mv.

Tilsyn og opfølgning på din hjælp
Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil løbende sørge for, at der bliver
foretaget en kvalitetsopfølgning med det formål at sikre, at du får leveret den
rette kvalitet i forhold til hjælpen. Derudover vil visitatorerne sørge for at lave
opfølgninger på din konkrete situation løbende gennem revisiteringer og
besøg.

Hvis du vil klage
Du har mulighed for at klage over den tildelte hjælp. Klagen skal i første
omgang rettes til Visitationsenheden i Center for Social- og
Sundhedsmyndighed - se adresse og telefonnummer under
“Kontaktoplysninger”
Visitationsenheden vil revurdere dit behov. Hvis afgørelsen fastholdes,
sender Center for Social- og Sundhedsmyndighed klagen videre til
Ankestyrelsen. Du vil herefter få direkte svar fra Ankestyrelsen.
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Klage over udførelsen af hjælpen skal dog rettes til din leverandøren. Opnås
der ikke enighed kontaktes Center for Social- og Sundhedsmyndighed.

Yderligere information
Du kan finde yderligere information på Frederikshavn Kommunes
hjemmeside www.frederikshavn.dk

Kontaktoplysninger
Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn
E-mail: myndighedsafdelingen@frederikshavn.dk
Telefontid: alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.30
Tlf. 98 45 53 54
Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98455400
Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen
Arenfeldtsgade 20
9900 Frederikshavn
Åbningstid:
Mandag-onsdag 08:00-15:20
Torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-14:00
Telefontræffetid for den enkelte sagsbehandler:
Alle hverdage 08:00-09:30
Øvrig telefontræffetid for enheden på tlf.:98455400
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Praktisk hjælp til borgere i eget
hjem eller ældrebolig
Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og
madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente
som borger i Frederikshavn Kommune. Derudover er der lavet folderen ”Generel
Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de
medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der
forventes af dig, samt kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning
mv.
Denne kvalitetsstandard omhandler praktisk hjælp i eget hjem eller ældrebolig.
Er du interesseret i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på
Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted
vil følge), eller du kan også henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret.
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Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask?
Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen
tildeles på baggrund af din evt. funktionsnedsættelse og behov for hjælp.
Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine egne ressourcer, og du skal som
udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du
selv kan klare, og hvad du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen.
Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan få hjælp til. Hvis du på grund af
fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan klare hele eller dele
af rengøringen, indkøb og/eller tøjvasken i dit hjem og ikke kan bringes til det,
har du mulighed for at få hjælp til det.
Der ydes som hovedregel ikke hjælp til rengøring, indkøb eller tøjvask, hvis du
bor sammen med en rask ægtefælle / samlever eller en anden pårørende over
18 år.
Hvad er målet med den praktiske hjælp?
Målet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så den er
sundhedsmæssig forsvarlig.
Det er endvidere målet, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan
blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget
liv og derved større livskvalitet. Det kan for eksempel være et mål, at du selv
kan klare at tørre støv af i det daglige eller klare andre praktiske opgaver på
sigt.
Hvad kan du få hjælp til?
Frederikshavn Kommune yder hjælp til:
 Rengøring
 Indkøb
 Tøjvask

Som udgangspunkt ydes der støtte til følgende rum: stue, soveværelse, entre,
badeværelse og køkken. Det betyder, at vi ikke giver ekstra tid til en stor bolig.
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Rengøring kan for eksempel omfatte hjælp til at:
• støvsuge / vaske gulv
• tørre støv af
• gøre rent i badeværelse
• tørre køkkenbord samt hårde hvidevarer af
• skifte sengetøj

Indkøb kan for eksempel omfatte hjælp til at:
 Lave indkøbsseddel
 Foretage indkøb
 Sætte varer på plads

Tøjvask kan for eksempel omfatte hjælp til at:
• sortere vasketøj / starte vaskemaskine
• hænge tøj op til tørre / starte tørretumbler
· tage tøj ned fra tørresnoren / tømme tørretumbleren
• lægge tøj sammen / lægge tøj på plads
Det er visitatoren, der ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer
afgørelse om tildeling af hjælp.
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Hvad kan du ikke få hjælp til?
•
•
•
•
•
•
•

Hovedrengøring
Rengøring ved fraflytning / efter håndværkere
Udvendig vinduespudsning
Vask af trappe udenfor din bolig
Vask af gardiner
Strygning og rulning af tøj
Snerydning – du skal selv sørge for at hjælpen kan komme frem

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af hjælpen?
Formålet er at lave en aftale om igangsættelse af den praktiske hjælp.
Den leverandør, som du har valgt til den praktiske hjælp, skal hurtigst muligt, og
senest 10 hverdage efter afgørelsen om hjælp er truffet, iværksætte hjælpen.
Der må ikke forekomme aflysninger af den praktiske hjælp, og eventuelle
omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.
Tidspunktet for udførelsen af den praktiske hjælp aftales mellem den enkelte
borger og den valgte leverandør. Tidspunktet må ikke variere mere end +/- 30
min.
Leverandøren skal tilstræbe, at det er den samme hjælper/ de samme hjælpere,
der kommer i dit hjem.

Et godt arbejdsmijø er en forudsætning for en god hjælp til dig
Derfor:
• Såfremt din leverandør ikke medbringer arbejdsredskaber skal de
arbejdsredskaber, som du stiller til rådighed for medarbejderen være i
orden. Det gælder støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude
og elektriske installationer med videre. For eksempel skal din støvsuger
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eller gulvskrubbe/moppe have regulerbart skaft, så det kan indstilles i
højden efter medarbejderen.
• Derudover kan vi kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde
under besøget.
• Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for
medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis
de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det
daglige arbejdsmiljø. Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler,
har du pligt til at købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler ud fra en
positivliste/produktliste, som du kan få udleveret af leverandøren.
• Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri
arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit
mens hjælpen ydes.
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Frederikshavn Kommune
1. delrapport

Kvalitetsopfølgning af leverancer fra
private og kommunale leverandører
af hjemmepleje.

2015
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Indledning
På vegne af Socialudvalget, Frederikshavn Kommune gennemfører vi i løbet af 2015 et skærpet og
fokuseret tilsyn på hjemmeplejeområdet. Udvalget har ønsket en delrapportering undervejs. Denne
delrapport viser resultaterne frem til medio 2015, hvor vi har besøgt omkring halvdelen af brugerne
hos hver af leverandørerne.
Baggrunden for tilsynet er et særligt politisk fokus på området blandt andet begrundet i forskellige ”sager” og justeringer af ydelsesniveauet. Man ønsker således en opfølgning af kvaliteten på de forskellige ydelsesområder.
Foruden den generelle vurdering af kvaliteten af de leverede ydelser ønskes der særligt fokus på:




Får borgeren den visiterede ydelse i den rette kvalitet?
Modsvarer de udførende medarbejderes kvalifikationer fuldt ud kravene til ydelsernes udførelse og kvalitet?
Er kvaliteten af og sikkerheden i hjælp til borgere med håndteringen af deres medicin i orden
og i øvrigt i overensstemmelse med gældende regler og krav på området?

Overordnet er der 3 private og én kommunal leverandør. Sidstnævnte er opdelt i et større antal gruppe. Én af de private leverandører er under processen i gang med at blive overdraget til et nyt selskab.
Det drejer sig om følgende leverandører.





Den Kommunale Hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp)
Aktiv Hverdag (personlig pleje og praktisk hjælp)
IMS Service (personlig pleje og praktisk hjælp)
MG Hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp), under overdragelse.

I undersøgelsen koncentrerer vi os om dels den brugeroplevede kvalitet og dels den konstaterbare
kvalitet hos borgeren i forhold til Frederikshavn Kommunes ydelses- og Kvalitetskatalog for området,
leverandørkontrakt, lokale retningslinjer med mere og de konkrete bevillinger til de omfattede borgere.
Fokus her har i særlig grad været den borgeroplevede kvalitet.
I afsnittet Forberedelse og fremgangsmåde beskriver vi, hvordan vi har udført opgaven. Herefter beskriver vi nogle af kravene fra leverandørkontrakterne. Afslutningsvis beskriver vi hovedresultaterne
for hver leverandør, dvs. hovedindtrykkene i forhold den generelle kvalitet og de særlige fokusområder.
Forberedelse og fremgangsmåde
Forud for tilsynene har vi, efter forudgående aftale, besøgt de private leverandører og stort set alle de
kommunale grupper. Enkelte af disse grupper har samme gruppeleder og her har lederen fortalt om
forholdene i grupperne. Frederikshavn Kommune orienterede på forhånd leverandørerne om vores
besøg og baggrunden for dem. Formålene med forbesøgene var dels at hilse på og orientere om tilsynene, dels at få indtryk af, hvordan opgaven organiseres og dokumenteres m.v.
Ved tilsynene mødte vi uanmeldt op hos leverandøren/ i grupperne i tidsrummet mellem kl. 7.00 og
9.30 på hverdage. Her udvalgte vi et antal borgere efter nærmere fastlagte kriterier, herunder at de
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modtager hjælp samme dag eller i dagene før. Vurderede og dokumenterede leverandøren, at det af
den ene eller anden årsag ikke var relevant at besøge en af de udvalgte borgeren, blev der udvalgt en
ny. Vi har ad den vej sikret os, at borgerne havde relevante forudsætninger for at svare på spørgsmålene. Fem af besøgene blev gennemført, fordi der var en ægtefælle/pårørende i hjemmet, som kunne
støtte den udvalgte borger under vores besøg. Vi har sikret os, at besøgene er blevet fordelt geografisk, at bevillingstype, -årsag og -omfang varierede, at aldersspredningen blev størst mulig, og at også
sommerhusgæster, som modtager hjælp, blev inddraget
Efterfølgende kontaktede leverandøren de udvalgte borgere for at spørge dem, om vi må besøge
dem. Enkelte udvalgte borgere ønskede ikke besøg. Der blev så udvalgt en ny borger i stedet. Det
skal bemærkes, at de borgere, vi besøgte, uopfordret tilkendegav, at de synes, at det var relevant, at
deres stemme blev hørt i processen. Borgerbesøgene er primært foregået i tidsrummet mellem kl.
9.30 og 16.00.
For alle borgere gennemgik vi som minimum handleplan, ydelsesoversigt, køreliste, hvoraf borgerens
ydelse på dagen fremgik samt i flere tilfælde medicinoversigten. Vi gennemgik i udvalgte tilfælde supplerende borgerdata i IT-systemet, herunder journalnotater og fokusområder, også vedrørende andre
borgere, samt tilgængelige materialer i borgernes hjem, hvor borgerne har kunnet fremvise noget sådant. Det drejer sig blandt andet om borgermapper, med varieret indhold, herunder også medicinskemaer. I nogle tilfælde har mapperne indeholdt handleplaner, bevillinger og lignende. Desuden har vi
med borgernes tilladelser set deres hjem.
Til eget brug brugte vi en spørgeguide for at sikre, at vi ”kom hele vejen rundt” hos alle borgere og fik
stillet de rigtige spørgsmål. Spørgsmålene til den enkelte nuanceres og tydeliggøres i forhold til dennes formåen. På den måde sikrede vi os, at borgerne blev spurgt om det samme, under naturlig hensyntagen til individuelle forhold og særlige handicaps (eksempelvis tab af syn, hørelse og kognitive
færdigheder). Rammen for dem var 18 spørgsmål. Vore egne observationer ved besøgene indgår
også i grundlaget for vurderingerne. Denne delrapport omfatter resultaterne for det antal borgere fordelt på leverandør, som fremgår af nedenstående tabel.

Leverandører
IMS Service

Antal borgersamtaler
12

Aktiv Hverdag Hjemmepleje

12

MG Service

12

Den kommunale hjemmepleje

54

I alt

90

Vi har ligeledes inddraget samtaler med medarbejdere, planlæggere, koordinatorer samt ledere og
indehavere i vores vurderinger. Vi har også gennemgået medarbejderoversigter for at danne os et
overblik over leverandørens samlede kompetencer. Grundlag for opgaveløsningen, herunder fx introduktionsprogrammer og lignende er også blevet gennemgået.

4
Et par af besøgene gav os anledning til henvendelse til vores kontaktperson i Frederikshavn Kommune, som har handlet herpå umiddelbart efter vores besøg.
Da besøgene har været uanmeldte kan der være forhold, som hos nogle leverandører er blevet belyst
mere end det har været muligt andre steder. Det vil vi følge op på ved de kommende tilsyn.
Besøgene har fundet sted i perioden fra den 20. maj til og med den 2. juli 2015.
Om indholdet i leverandørkontrakten fremhæves blandt andet
Værdigrundlag
Med henblik på at sikre borgerens livskvalitet skal leverancen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp
altid ske med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte med henblik på at øge borgerens handlekompetence ud fra det til enhver tid gældende kommunale værdigrundlag på området.
Om leveringen af pleje/og eller hjælp, herunder informationspligt
Leverandøren er som hovedregel forpligtiget til i CSC Omsorg at advisere kommunen om samtlige
forhold, både varige og midlertidige ændringer, der har betydning for leverance af plejen/hjælpen. Advisen skal altid indeholde en faglig vurdering af de konstaterede ændringer i borgerens samlede behov for pleje/hjælp over døgnet.
Kontaktperson
Leverandøren skal indarbejde princippet om én fast kontaktperson for hver enkelt borger, dvs. at det
skal tilstræbes, at det i videst muligt omfang er den/de samme medarbejdere, der kommer i borgerens
hjem.
Dokumentation
Leverandøren er til enhver tid forpligtiget til at sikre dokumentation for den leverede pleje/hjælp mv.
Der påhviler i den forbindelse leverandøren pligt til at notere oplysninger, som har betydning for den
tildelte pleje/hjælp.
Samarbejde
Leverandøren er forpligtet til på konstruktiv måde at samarbejde med samtlige aktører, som tildeler
eller leverer pleje/hjælp til borgerne, samt deltage i de møder der måtte afholdes/som Kommunen i
øvrigt indkalder til.
Krav til medarbejderne
Medarbejdere, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp skal som udgangspunkt have en sundheds- eller socialfaglig uddannelse. Ved mangel på ansøgere med en sundheds- eller socialfaglig uddannelse, kan leverandøren ansætte ikke-uddannede medarbejdere.
Dette forudsætter imidlertid, at der senest seks måneder efter ansættelsen af en ikke-uddannet medarbejder, udarbejdes en uddannelsesplan for vedkommende. I ferieperioder, i denne sammenhæng
afgrænset af Kommunens skolers feriekalender, kan der i begrænset omfang anvendes ikke-uddannede afløsere.
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Hovedkonklusioner
Samlet set tegner der sig et forholdsvis ensartet billede af den hjælp, der ydes. Det er, at borgerne er
tilfredse med den leverede hjælp, de medarbejdere, der yder den og den måde, det sker på.
Det er vores generelle vurdering, at medarbejderne alle steder formår at holde fokus på kerneydelserne i en hverdag, der er præget af omskiftelighed.
Det skal også bemærkes, at borgerne oplever sig orienteret om, hvilke indsatser, de er bevilget. De
orienteres ikke om, hvor meget tid, der er disponeret til leveringen.

Den Kommunale Hjemmepleje
Leverandøren leverer personlig pleje og praktisk bistand.
Her er et formaliseret samarbejde mellem visitatorer og leverandør. Der samarbejdes også mellem
leverandør og de kommunale eksperter, som har en specifik faglig viden. Det forekommer smidigt med
hurtige justeringer af indsatser til følge og øger kvaliteten i leveringen.
Medarbejderne ser positivt på omorganiseringen og oplever et godt samarbejde på tværs af grupperne og dermed også over døgnet.
De borgere, vi besøger, fremstår, stort set alle, ved deres fremtræden kognitivt og fysisk alderssvarende og generelt rene og velplejede. Enkelte har en ægtefælle/pårørende til at hjælpe med at give
udtryk for, hvordan de oplever hjælpen.
 Det er vores overordnede og generelle vurdering, at borgerne modtager de ydelser, de er visiteret til og i en acceptabel kvalitet
 Det er også vores generelle vurdering at medarbejdernes kvalifikationer i bred forstand modsvarer kravene til ydelsernes udførelse og kvalitet
Den oplevede kvalitet
 Generelt har borgerne givet udtryk for tilfredshed, og flere har endog været meget tilfredse. De
oplever, at de få de ydelser, de er bevilliget.
 Samtaler med borgerne tyder også på, at indsatsen fungerer godt uanset hvilket tidspunkt på
døgnet, den ydes.
 Borgerne oplever, at der er stabilitet i leveringen. Medarbejderne kommer nogenlunde til den
tid, der er aftalt. Borgerne omtaler medarbejderne som søde og, at de ved hvad de skal hjælpe
med, også selvom det er, for borgeren, mindre kendte medarbejdere. Således problematiserer
borgerne stort set ikke, at det er forskellige medarbejdere, der kommer i deres hjem. I øvrigt
peger det i retning af, at det der betyder mest for borgeren er stabiliteten, og at medarbejderne
ved, hvad de skal hjælpe borgeren med.
 Et par borgere oplever, at medarbejderne ikke er introduceret til opgaven, fx i forbindelse med
støtte til ilt-behandling
 For de fleste borgeres vedkommende er der ingen, der ved, hvem der er deres kontaktperson.
 For nogle borgere anser vi det for vigtigt, at det er en gennemgående, der fx hjælper dem med
bad. De aftaler efterleves stort set.
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 Borgerne har aldrig oplevet, at medarbejderne er udeblevet. Hvis det skulle forekomme, ved de
hvilket nummer, de skal ringe på og nævner ofte ved navns nævnelse en gruppekoordinator/
planlægger. Flere har indkodet aktuelle numre på deres telefon.
 De borgere, der er bevilget nødkald, bekræfter, at det virker efter hensigten.
 Ved forespørgsel om mulighederne for at klage, svarer hovedparten, at de vil ringe til den medarbejder, som ”sidder på kontoret”.
 Stort set alle de adspurgte ved, at de har mulighed for at skifte leverandør, men ingen ønsker
det.
 Omkring den praktiske hjælp er borgerne som sådan også tilfredse. Enkelte tilkendegiver, at
de synes at 45 minutter hver anden uge er for lidt tid, henset til fx deres dårlige syn, men de
ved, at det er sådan standarden er. Enkelte nævner også, at kvaliteten var bedre, da de selv
kunne gøre rent.
Den konstaterbare kvalitet
 Generelt konstaterer vi en rengøringsstandard, som må anses for forventelig henset til det
valgte serviceniveau og henset til borgernes individuelle funktionsniveau og standard for rengøring i den enkeltes hjem.
 Borgerne fremtræder generelt velplejede
 Enkelte steder har der tilfældigt været en medarbejder til stede ved besøget. I de situationer
har vi udelukkende oplevet en god kontakt mellem borgeren og medarbejderen, og tonen fra
medarbejdernes side har været ordentlig.
 Ingen borgere kan som sådan referere til ydelses- og kvalitetskataloget
 De færreste kender til muligheden for fleksibel hjælp
Krav til medarbejderne
Hver gruppe har en gruppekoordinator, der varetager den daglige tilrettelæggelse af indsatsen. I deres
fravær tager en planlægger over. Alle parter i ledelse og medarbejdergruppe giver udtryk for et gensidigt godt samarbejde. Planlægningen fungerer tilsyneladende, så medarbejderne oplever, at de kan
nå det, de skal. I både Dybvadgruppen og Østervrå kan udfordringen være, at der er meget køretid
mellem borgerne.
I Algadegruppen har man været ramt af langtidssygemeldinger (ikke arbejdsrelateret) og gruppen har
desuden overtaget en del borgere med kort varsel efter at en privat leverandør gik konkurs. Det har
øget presset midlertidigt
Der er ansat social- og sundhedsassistenter i alle grupper.
Der er uuddannede medarbejdere fx i sommerferieperioden. De får alle et forflytningskursus og et
medicinhåndteringskursus. De tilknyttes en fast kollega i introduktionsperioden. Det beror på en individuel vurdering, hvilke opgaver de medarbejdere kan varetage og hvilke borgere, de kan hjælpe, men
de kommer aldrig til borgere med komplekse behov.
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejde. De føler sig godt fagligt klædt på til de
opgaver, de skal varetage, herunder også håndteringen af samarbejdet med borgere, der har særlige
behov. Der er nøglepersoner med en særlig viden. Fx omkring inkontinens, demens og andet. Flere
medarbejdere er oplært i og varetager forløb efter principperne for Længst muligt i eget liv.
Elever, som vi tilfældigt har mødt, oplever en god introduktion og omsorgsfulde kollegaer. De er ikke
blevet kastet ud i noget, de føler sig usikre på. Fortæller at der i gruppen er meget fokus på den rehabiliterende tilgang.
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Der er faste mødestrukturer og ledelsen deltager så vidt det overhovedet er muligt i gruppemøderne.
Flere medarbejdere oplever, at deres trivsel er blevet bedre. Vi oplever en god dynamik i samarbejdet
omkring borgerne og indbyrdes mellem medarbejderne, hvilket har en positiv indvirkning på indsatsen
for borgerne.
Det faglige miljø kan understøttes af de fysiske rammer, medarbejderne har til rådighed. Der er så at
sige flere steder en sammenblanding af frokoststue og dokumentationslokale. På det felt kan grupperne lade sig inspirere af hinanden.
Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne
Assistenterne mødes med sygeplejerskerne hver 2. uge. Samarbejdet beskrives positivt, om end det
bemærkes, at tiden til det er reduceret. Der er forhold, som kan pege i retning af, at det må efterprøves, om niveauet for uddelegering af opgaver er ensartet. Samarbejde med demenskoordinatoren
beskrives også som godt.
Dokumentation
Udmøntningen af de bevilgede ydelser er beskrevet i handleplanerne, hvoraf det også fremgår, hvad
borgeren selv kan.
 Det bør sikres, at alle dele af handleplanerne opdateres minimum en gang om året. Blandt andet fordi de danner grundlag for medarbejdernes indsats. De er i øvrigt skrevet i et ordentligt
og etisk korrekt sprog.
 Dokumentation i fokusområder, er et forsat udviklingspunkt og bør prioriteres. Det er i øvrigt
uklart for flere medarbejdere, hvem der skal oprette fokusområder og i hvilke tilfælde, det skal
ske
 Vi finder, at der overordnet er overensstemmelse mellem kørelisterne, de visiterede ydelser og
de beskrivelser, der fremgår af handleplanerne.
 Hvor vi i borgernes hjem har gennemgået borgermappen, kan vi konstatere, at det virker meget tilfældigt, om mapperne bliver brugt eller ej. Dele af indholdet er forældet eller meget forældet, mens andet er aktuelt.
 Stort set ingen borgere kan referere til en bevilling. Enkelte har dog for nylig haft besøg af en
visitator. Flere fortæller, at de sjældent selv kontakter visitatoren, fordi de er bange for at en
kontakt eller et besøg vil resultere i reduktion af den bevilgede tid.
 Der dokumenteres ikke for udført hjælp i hjemmet. Flere medarbejdere er i øvrigt usikre på
kravet herom.
 Et generelt udviklingspunkt er mere fokus på refleksion over praksis og opfølgning på handlinger.
Medicinhåndtering
Vores indtryk er, at medarbejderne tager de opgaver, der knytter sig til medicinhåndteringen meget
alvorligt. Medicinen kan doseres af hjemmesygeplejen eller social- og sundhedsassistenter eller leveres dosispakket fra Apoteket. Gennemgangen giver anledning til følgende konklusioner.
 Der har stort set alle steder været overensstemmelse mellem den doserede medicin og medicinskemaet.
 Det bør sikres, at der kun foreligger ét medicinskema i borgerens hjem og at det er i overensstemmelse med det, der foreligger elektronisk
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 Det bør sikres, at medarbejderne kvitterer på kvitteringsskemaet, når de har talt op og givet
medicinen, og at der er en fælles forståelse for, om skemaet skal arkiveres eller destrueres og
hvornår det skal ske
 Selv om opgaven udføres i borgerens hjem, vil vi anbefale, at man stiler mod og motiverer til
en ensartet opbevaring og praksis for samme og har en praksis for at være borgerne behjælpelige med at fjerne fx gammel medicin
 Såfremt det fra en faglig synsvinkel vurderes, at borgerne ikke kan opbevare medicinen i sit
hjem, må man sikre sig dokumentation for, at borgeren er indforstået med, at medicinen opbevares på en kommunal ejendom.

Aktiv Hverdag Hjemmepleje
Leverandøren leverer personlig pleje og praktisk bistand
Her er et formaliseret samarbejde mellem visitatorer og leverandører. Der samarbejdes også mellem
leverandører og de kommunale eksperter, som har en specifik faglig viden. Det forekommer smidigt
med hurtige justeringer af indsatser til følge og øger kvaliteten i leveringen.
De borgere, vi besøger, fremstår, stort set alle, ved deres fremtræden kognitivt og fysisk alderssvarende og generelt rene og velplejede. Enkelte har en ægtefælle/pårørende til at hjælpe med at give
udtryk for, hvordan de oplever hjælpen.
 Det er vores overordnede og generelle vurdering, at borgerne modtager de ydelser, de er visiteret til og i en acceptabe kvalitet.
 Det er også vores umiddelbare vurdering at medarbejdernes kvalifikationer i bred forstand
modsvarer kravene til ydelsernes udførelse og kvalitet. Det er dog også vores opfattelse, at
der er behov for at understøtte det faglige miljø blandt andet gennem mere målrettet uddannelse og ledelsesmæssig tæt støtte. Dette set i lyset af en på området generel stigning af
kompleksitet i borgernes behov og årsagerne hertil.
Den oplevede kvalitet
 Generelt giver borgerne givet udtryk for, at de er tilfredse og flere endog meget tilfredse. De
oplever, at de få de ydelser, de er bevilliget.
 Samtaler med borgerne tyder også på, at indsatsen fungerer godt uanset hvilket tidspunkt på
døgnet, den ydes.
 Borgerne oplever, at der er stabilitet i leveringen. Medarbejderne kommer som hovedregel til
tiden, og det opleves, at det stort set er de samme medarbejdere, og at de ved, hvad de skal
lave. Således problematiserer borgerne stort set ikke, at det er forskellige medarbejdere, der
kommer i deres hjem. I øvrigt peger det i retning af, at det der betyder mest for borgeren er
stabiliteten, og at medarbejderne ved, hvad de skal hjælper borgeren med.
 For de fleste borgeres vedkommende er der ingen der ved, hvem der er deres kontaktperson.
 Borgerne har aldrig oplevet, at medarbejderne er udeblevet. Hvis det skulle forekomme, ved de
hvilket nummer, de skal ringe på.
 De borgere, der er bevilget nødkald, bekræfter, at det virker efter hensigten.
 Ved forespørgsel om mulighederne for at klage, svarer hovedparten, at de vil ringe Aktiv Hverdag.
 Alle ved, at de har mulighed for at skifte leverandør, og hvordan det skal ske.
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 Omkring den praktiske hjælp er borgerne som sådan også tilfredse. Enkelte tilkendegiver, at
de synes at 45 minutter hver anden uge er for lidt tid. Derfor har et par borgere købt sig til mere
hjælp til rengøring.
Den konstaterbare kvalitet
 Generelt konstaterer vi en rengøringsstandard, som må anses for forventelig henset til det
valgte serviceniveau og henset til borgernes individuelle funktionsniveau og standard for rengøring i den enkeltes hjem.
 Borgerne fremtræder generelt velplejede.
 Ingen borgere kan som sådan referere til ydelses- og kvalitetskataloget
 De færreste kender til muligheden for fleksibel hjælp.
Krav til medarbejderne
Der er i alt tre grupper henholdsvis i Sæby, Skagen og Frederikshavn. En gang om måneden afholdes
personalemøder. Det varierer, om lederen deltager i møderne. Ved det seneste møde i gruppen i Frederikshavn deltog 6 medarbejdere samt leder og planlægger.
Der har i foråret været afholdt 2 x 4 timers undervisning i snitfalder mellem Sundheds- og Servicelov,
konflikthåndtering og rehabilitering. Det er frivilligt for medarbejderne om de vil deltage.
Medarbejdergruppen består primært af social- og sundhedshjælpere. Hertil kommer 6 assistenter,
uuddannede samt en ergoterapeut og en pædagog
Der er også uuddannede medarbejdere fx i sommerferieperioden. De oplæres gennem en følgeordning og har desuden retningslinjerne hos Aktiv Hverdag at forholde sig til.
Det beror på en individuel vurdering, hvilke opgaver de medarbejdere kan varetage og hvilke borgere,
de kan hjælpe, men de kommer aldrig til borgere med komplekse behov.
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejde. De føler sig godt klædt på til de opgaver, de skal varetage.
Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne
Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne fungerer ifølge lederen godt. Det er ifølge det oplyste ikke
formaliseret. Vi oplever et par eksempler på et behov for at få afstemt blandt andet forventninger.
Dokumentation
Udmøntningen af de bevilligede ydelser er beskrevet i handleplanerne, hvoraf det også fremgår, hvad
borgeren selv kan.
 Der er et stort behov for at sikre, at alle dele af handleplanerne opdateres minimum en gang
om året. Blandt andet fordi de danner grundlag for medarbejdernes indsats. De er i øvrigt skrevet i et ordentligt og etisk korrekt sprog.
 Dokumentation i fokusområder er et udviklingspunkt og bør prioriteres. Det forekommer uklart
hvem der kan og skal starte og afslutte et fokusområde
 Vi finder, at der er overordnet er overensstemmelse mellem kørelisterne, de visiterede ydelser
og de beskrivelser, der fremgår af handleplanerne.
 Hvor vi i borgernes hjem har gennemgået borgermappen kan vi konstatere, at det virker meget
tilfældigt, om mapperne bliver brugt eller ej. Dele af indholdet er forældet eller meget forældet,
mens andet er aktuelt
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 Personfølsomme oplysninger bør opbevares fortroligt og oplysninger om flere borgere skal
holdes adskilte (brug af kinabog).
 Stort set ingen borgere kan referere til en bevilling.
 Der dokumenteres ikke for udført hjælp i hjemmet.
 Et generelt udviklingspunkt er mere fokus på refleksion over praksis og opfølgning på handlinger
Medicinhåndtering
Vores indtryk er, at medarbejderne tager de opgaver, der knytter sig til medicinhåndteringen meget
alvorligt. Medicinen kan doseres af hjemmesygeplejen eller leveres dosispakket fra Apoteket. Gennemgangen giver anledning til følgende konklusioner.
 Der er alle steder overensstemmelse mellem den doserede medicin og medicinskemaet.
 Det bør sikres, at der kun foreligger ét medicinskema i borgerens hjem og at det er i overensstemmelse med det, der foreligger elektronisk
 Det bør sikres, at medarbejderne kvitterer på kvitteringsskemaet og med initialer, når de har
talt op og givet medicinen, og at der er en fælles forståelse for om skemaet skal arkiveres eller
destrueres og hvornår det skal ske.
 Aktiv Hverdags retningslinjer for området bør være mere præcise, blandt andet i forhold til,
hvem medarbejderne skal henvende sig til, når de er i tvivl.
 Selv om opgaven udføres i borgerens hjem vil vi anbefale, at man stiler mod og motiverer til en
ensartet opbevaring og praksis for samme og har en praksis for at være borgerne behjælpelige
med at fjerne for fx gammel medicin.

IMS
Leverandøren leverer personlig pleje og praktisk bistand
Her er et formaliseret samarbejde mellem visitatorer og leverandører. Der samarbejdes også mellem
leverandører og de kommunale eksperter, som har en specifik faglig viden. Det forekommer smidigt
med hurtige justeringer af indsatser til følge og øger kvaliteten i leveringen.
De borgere, vi besøger, fremstår stort set alle, ved deres fremtræden kognitivt og fysisk alderssvarende og generelt rene og velplejede. Enkelte har en ægtefælle/pårørende til at hjælpe med at give udtryk
for, hvordan de oplever hjælpen.
 Det er vores overordnede og generelle vurdering, at borgerne modtager de ydelser, de er visiteret til og i en acceptabel kvalitet
 Det er også vores umiddelbare vurdering at medarbejdernes kvalifikationer i bred forstand
modsvarer kravene til ydelsernes udførelse og kvalitet. Det er primært praktisk bistand. Det
er dog også vores opfattelse, at der er behov for at understøtte det faglige miljø blandt andet
gennem mere målrettet uddannelse og ledelsesmæssig tæt støtte. Dette set i lyset af en på
området generel stigning af kompleksitet i borgernes behov og årsagerne hertil.
Den oplevede kvalitet
 Generelt giver borgerne givet udtryk for tilfredshed og flere er endog meget tilfredse. De oplever, at de får de ydelser, de er bevilliget.
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 Samtaler med borgerne tyder også på, at indsatsen fungerer godt uanset hvilket tidspunkt på
døgnet, den ydes.
 Borgerne, på nær et par stykker, oplever, at der er stabilitet i leveringen. Medarbejderne kommer som hovedregel til tiden, og hovedparten oplever, at det er de samme medarbejdere, og at
de ved, hvad de skal lave.
 For de fleste borgeres vedkommende er der ingen der ved, hvem der er deres kontaktperson.
 Borgerne, på nær en enkelt, har aldrig oplevet, at medarbejderne er udeblevet. Hvis det skulle
forekomme, ved de hvilket nummer, de skal ringe på.
 De borgere, der er bevilget nødkald, bekræfter, at det virker efter hensigten.
 Ved forespørgsel om mulighederne for at klage, svarer hovedparten, at de vil ringe til IMS.
 Alle ved, at de har mulighed for at skifte leverandør, og hvordan det skal ske.
Den konstaterbare kvalitet
 Generelt konstaterer vi en rengøringsstandard, som må anses for forventelig henset til det
valgte serviceniveau og henset til borgernes individuelle funktionsniveau og standard for rengøring i den enkeltes hjem.
 Borgerne fremtræder generelt velplejede.
 Ingen borgere kan som sådan referere til Ydelses- og Kvalitetskataloget
 De færreste kender til muligheden for fleksibel hjemmehjælp
Krav til medarbejderne
Der er i alt to grupper henholdsvis i Skagen og i Frederikshavn. Borgerne i Sæby betjenes af gruppen
i Frederikshavn.
Medarbejdergrupperne består af social- og sundhedshjælpere og uuddannede medarbejdere. Hertil
kommer en social- og sundhedsassistent
Der er også uuddannede medarbejdere fx i sommerferieperioden. De oplæres gennem en følgeordning og har desuden personalehåndbogen hos IMS at forholde sig til.
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejde, en enkelt oplever en del travlhed, mens
andre efterlyser personalemøder. De oplever sig godt klædt på til at løse de opgaver, de skal varetage.
Vi får et indtryk af fokus på behovet for opkvalificering/ efteruddannelse set i lyset af nogle af opgavernes karakter.
Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne
Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne er der ingen kommentarer til. Det er ikke helt tydeligt for
medarbejderne, hvem der skal/kan oprette fokusområder, og hvornår det skal ske.
Dokumentation
Udmøntningen af de bevilligede ydelser er beskrevet i handleplanerne.
 Der er et stort behov for at sikre, at alle dele af handleplanerne opdateres minimum en gang
om året. Blandt andet fordi de danner grundlag for medarbejdernes indsats. De er i øvrigt skrevet i et ordentligt og etisk korrekt sprog.
 Dokumentation i fokusområder er et udviklingspunkt og bør prioriteres.
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 Vi finder, at der overordnet er overensstemmelse mellem kørelisterne, de visiterede ydelser og
de beskrivelser der fremgår af handleplanerne.
 I de hjem, vi har besøgt, er der ingen borgermapper
 Personfølsomme oplysninger skal opbevares fortroligt, og oplysninger om flere borgere skal
holdes adskilte (brug af kinabog).
 Stort set ingen borgere kan referere til en bevilling.
 Der dokumenteres ikke for udført hjælp i hjemmet.
 Et generelt udviklingspunkt er mere fokus på refleksion over praksis og opfølgning på handlinger.
Medicinhåndtering
Vores indtryk er, at medarbejderne tager de opgaver, der knytter sig til medicinhåndteringen meget
alvorligt. Medicinen kan doseres af hjemmesygeplejen eller leveres dosispakket fra Apoteket. Gennemgangen giver anledning til følgende konklusioner.
 Der er alle steder overensstemmelse mellem den doserede medicin og medicinskemaet.
 Det bør sikres, at der kun foreligger ét medicinskema i borgerens hjem, og at det er i overensstemmelse med det, der foreligger elektronisk
 Det bør sikres, at medarbejderne kvitterer på kvitteringsskemaet og med initialer, når de har
talt op og givet medicinen, og at der er en fælles forståelse for om skemaet skal arkiveres eller
destrueres og hvornår det skal ske.
 IMS bør udarbejde retningslinjer for området.
 Selv om opgaven udføres i borgerens hjem vil vi anbefale, at man stiler mod og motiverer til en
ensartet opbevaring og praksis for samme og har en praksis for at være borgerne behjælpelige
med at fjerne for fx gammel medicin.

MG-Service
Leverandøren leverer personlig pleje og praktisk bistand
Da vi ankommer, bliver vi orienteret om, at MG-Hjemmepleje er under overdragelse til et nyt selvskab.
Det skaber naturligt nok en vis usikkerhed hos alle. Medarbejderne er blevet orienteret dagen før, og
borgerne har fået oplysningen gennem pressen og andre, samt af medarbejderne.
Her er et formaliseret samarbejde mellem visitatorer og leverandører. Der samarbejdes også mellem
leverandører og de kommunale eksperter, som har en specifik faglig viden. Det forekommer smidigt
med hurtige justeringer af indsatser til følge og øger kvaliteten i leveringen.
De borgere, vi besøger, fremstår ved deres fremtræden kognitivt og fysisk alderssvarende og generelt
rene og velplejede. Enkelte har en ægtefælle/pårørende til at hjælpe med at give udtryk for, hvordan
de oplever hjælpen.
 Det er vores overordnede og generelle vurdering, at borgerne modtager de ydelser, de er visiteret til og i en acceptabel kvalitet.
 Det er også vores umiddelbare vurdering, at medarbejdernes kvalifikationer i bred forstand
modsvarer kravene til ydelsernes udførelse og kvalitet. Det er dog også vores opfattelse, at
der er behov for at understøtte det faglige miljø blandt andet gennem mere målrettet uddannelse og ledelsesmæssig tæt støtte. Dette også set i lyset af en på området generel stigning i
kompleksitet i borgernes behov og årsagerne her til.
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Den oplevede kvalitet
 Generelt giver borgerne udtryk for tilfredshed, og flere er meget tilfredse. De oplever, at de får
de ydelser, de er bevilliget.
 Samtaler med borgerne tyder også på, at indsatsen fungerer godt uanset hvilket tidspunkt på
døgnet, den ydes.
 Borgerne oplever, at der er stabilitet i leveringen. Medarbejderne kommer som hovedregel til
tiden, og det opleves, at det stort set er de samme medarbejdere, og at de ved hvad de skal
lave. Således problematiserer borgerne stort set ikke, at det er forskellige medarbejdere, der
kommer i deres hjem. I øvrigt peger det i retning af, at det, der betyder mest for borgeren, er
stabiliteten, og at medarbejderne ved, hvad de skal hjælpe borgeren med.
 For de fleste borgeres vedkommende er der ingen, der ved, hvem der er deres kontaktperson.
 Borgerne har aldrig oplevet, at medarbejderne er udeblevet. Hvis det skulle forekomme, ved de
hvilket nummer, de skal ringe på.
 De borgere, der er bevilget nødkald, bekræfter, at det virker efter hensigten.
 Ved forespørgsel om mulighederne for at klage, svarer hovedparten, at de vil ringe MG Hjemmepleje.
 Alle ved, at de har mulighed for at skifte leverandør, og hvordan det skal ske.
Den konstaterbare kvalitet
 Generelt konstaterer vi en rengøringsstandard, som må anses for forventelig henset til det
valgte serviceniveau og henset til borgernes individuelle funktionsniveau og standard for rengøring i den enkeltes hjem.
 Borgerne fremtræder generelt velplejede
 Ingen borgere kan som sådan referere til Ydelses- og Kvalitetskataloget
 De færreste kender til muligheden for fleksibel hjælp
Krav til medarbejderne
Der er i alt to grupper henholdsvis i Skagen og Frederikshavn. Planlægning sker fra kontoret i Frederikshavn.
Medarbejdergruppen består primært af social- og sundhedshjælpere og uuddannede samt enkelte assistenter.
Der er også uuddannede medarbejdere fx i sommerferieperioden. De oplæres gennem en følgeordning og har desuden retningslinjerne hos MG-service at forholde sig til.
 Retningslinjerne er af ældre dato, og de trænger til at blive revideret og gjort overskuelige.
Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med deres arbejde.
Vi får et indtryk af fokus på behovet for opkvalificering/ efteruddannelse set i lyset af nogle af opgavernes karakter.
Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne
Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne fungerer ifølge planlægger og faglig leder godt.
Dokumentation
Udmøntningen af de bevilligede ydelser er beskrevet i handleplanerne, hvoraf det også fremgår, hvad
borgeren selv kan.
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 Der er et meget stort behov for at sikre, at alle dele af handleplanerne opdateres. Blandt andet
fordi de danner grundlag for medarbejdernes indsats. De er i øvrigt skrevet i et ordentligt
sprog.
 Dokumentation i fokusområder er et udviklingspunkt og bør prioriteres.
 Vi finder, at der overordnet er overensstemmelse mellem kørelisterne, de visiterede ydelser og
de beskrivelser der fremgår af handleplanerne.
 Hvor vi i borgernes hjem har gennemgået borgermappen, kan vi konstatere, at mapperne bliver brugt og der dokumenteres for udført hjælp
 Personfølsomme oplysninger skal opbevares fortroligt og oplysninger om flere borgere skal
holdes adskilte (brug af kinabog).
 Stort set ingen borgere kan referere til en bevilling.
 Et generelt udviklingspunkt er mere fokus på refleksion over praksis og opfølgning på handlinger.
Medicinhåndtering
Vores indtryk er, at medarbejderne tager de opgaver, der knytter sig til medicinhåndteringen meget
alvorligt. Medicinen kan doseres af hjemmesygeplejen eller leveres dosispakket fra Apoteket. Gennemgangen giver anledning til følgende konklusioner.
 Der er alle steder overensstemmelse mellem den doserede medicin og medicinskemaet.
 Det bør sikres, at der kun foreligger ét medicinskema i borgerens hjem og at det er i overensstemmelse med det, der foreligger elektronisk
 Det bør sikres, at medarbejderne kvitterer på kvitteringsskemaet, og at der ikke er foretaget
rettelser på kvitteringsskemaet, og at der er en fælles forståelse for om skemaet skal arkiveres
eller destrueres og hvornår det skal ske.
 MG retningslinjer for området bør være mere præcise, blandt andet i forhold til hvem medarbejderne skal henvende sig til, når de er i tvivl.
 Selv om opgaven udføres i borgerens hjem vil vi anbefale, at man stiler mod og motiverer til en
ensartet opbevaring og praksis for samme og har en praksis for at være borgerne behjælpelige
med at fjerne for fx gammel medicin.

Afrunding
Vi er alle steder blevet godt modtaget og har oplevet åbenhed, ærlighed og vilje til at bidrage til grundlaget for vores vurderinger. Vi har også mødt åbenhed overfor nye ideer og forslag.
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1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING
1.1

BAGGRUND OG FORMÅL

Det offentlige sundhedsvæsen skal opleves som sammenhængende med gnidningsfrie overgange mellem
forskellige myndigheders ansvarsområder. Det forudsætter et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af
sektorer og faggrupper.
Et sammenhængende sundhedsvæsen er vigtigt for borgeren og kvaliteten i behandlingen. Sammenhæng og
samarbejde på tværs af regioner, praksissektor og kommuner er afgørende for, at sundhedsvæsenet kan
tilbyde den rette indsats på det rette sted, og er dermed en forudsætning for en effektiv behandling af høj
kvalitet.
Formålet med sundhedsaftalerne er at bidrage til samarbejde og koordination af indsatsen i de patientforløb,
som går på tværs af regionernes sygehuse, kommuner og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger
tilbydes en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset karakteren af den indsats, der er behov
for.
I økonomiaftalerne for kommuner og regioner i 2014 og 2015 er det aftalt at prioritere 250 mio. kr. i regionerne og 300 mio. kr. i kommunerne i 2014 til at understøtte samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og
praksissektoren. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de fem nye sundhedsaftaler og anvendes
med fokus på den patientrettede forebyggelse. I økonomiaftalerne for 2015 blev der fulgt op med yderligere
350 mio. kr. i kommunerne, mens de 250 mio. kr. i regionerne blev videreført i 2015.
Der opstilles som led i den målrettede prioritering fire konkrete mål for den patientrettede forebyggelsesindsats:
•

Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser

•

Færre forebyggelige indlæggelser

•

Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser

•

Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

I regeringens sundhedsstategi ’Jo før, jo bedre’, (2014) er det tværgående samarbejde ligeså et fokus. Et element i strategien er bl.a., at borgere med en kronisk sygdom skal have en plan for deres forløb. Regeringen
har fastsat to mål for indsatsen overfor patienter med kronisk sygdom, som skal nås frem mod år 2025:
•

Antallet af akutte indlæggelser pr. KOL- og diabetes patient reduceres med 20 pct.

•

Andelen af genindlæggelser blandt KOL- og diabetes patienter reduceres med 20 pct.

Formålet med denne publikation er at følge op på den sammenhængende sundhedsindsats i forhold til sundhedsaftalerne, de fire mål for den patientrettede forebyggelsesindsats og regeringens mål vedrørende en
reduktion af uhensigtsmæssige indlæggelser ift. KOL- og diabetespatienter.
I boks 1.1. ses indikatorer vedrørende sundhedsaftaler, mål for patientrettet forebyggelsesindsats og indlæggelser vedrørende voksne KOL og diabetes type 2-patienter.
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Boks 1.1. Oversigt over indikatorer
SUNDHEDSAFTALER

VOKSNE BORGERE MED KOL OG DIABETES

OG PATIENTRETTET FOREBYGGELSESINDSATS
KOL
Forebyggelse, behandling og pleje

Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage blandt voksne

Forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige

borgere med KOL

Akutte medicinske korttidsindlæggelser

Akutte somatiske indlæggelser blandt voksne borgere med KOL

Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage
Somatiske færdigbehandlingsdage

Diabetes

Patientoplevet samarbejde mellem sygehusafdeling og kommune ved

Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage blandt voksne

udskrivelse

borgere med diabetes type-2

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser

Akutte somatiske indlæggelser blandt voksne borgere med diabetes

Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage

type-2

Psykiatriske færdigbehandlingsdage

Genoptræning og rehabilitering
Ventetid til almen genoptræning i kommuner
Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning

Sundheds-it og digitale arbejdsgange
Rettidigt fremsendte udskrivningsrapporter*
Rettidigt fremsendte genoptræningsplaner*
Afstemninger af medicinkort i FMK*

* Indikator er under udvikling.
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1.2

RESUMÉ

Forebyggelse, behandling og pleje – sammenhængende sundhedsindsats og patientrettet forebyggelse
Uhensigtsmæssige somatiske indlæggelser












Forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ årige) har været faldende de seneste år, og er senest
faldet med 5 pct. fra 65 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i 2013 til 62 forebyggelige indlæggelser i 2014. Niveauet for akutte medicinske korttidsindlæggelser har ligget stabilt på
30 korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere på landsplan de seneste fire år.
Den somatiske genindlæggelsesfrekvens er faldet på landsplan fra 6,9 pct. i 2013 til 6,8 pct. i 2014
efter at have været forholdsvist uændret hen over de seneste fem år. Samtidig er antallet af somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere steget en smule fra 2013 til 2014 til ca. 7 dage, efter at
have været stort set uændret siden 2011.
Forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser er som andel af det totale antal indlæggelser stigende med borgerens alder. Modsat er andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser af totale
antal indlæggelser uafhængig af alder, idet andelen af korttidsindlæggelser for de forskellige aldersgrupper ligger på nogenlunde samme niveau inden for de enkelte regioner.
Der sker relativt flest forebyggelige indlæggelser og akutte medicinske korttidsindlæggelser blandt
borgere over 85 år, hhv. 146 forebyggelige indlæggelser og 113 akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 85+ årige mod hhv. 35 forebyggelige indlæggelser og 60 akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borger i aldersgruppen 65-74 år. De fleste forebyggelige indlæggelser skyldes
brud, nedre luftvejssygedomme eller dehydrering, mens akutte medicinske korttidsindlæggelser ikke
kan henføres til i særlig grad at ske som følge af udvalgte diagnosegrupper.
Kendetegnende for de kommuner, der har oplevet det største fald i forebyggelige indlæggelser,
akutte medicinske korttidsindlæggelser og i genindlæggelsesfrekvensen, er, at de alle har oplevet
betydeligt større fald for aldersgrupperne 75-84 årige og 85+ årige end på landsplan. Det er også
inden for disse aldersgrupper, at der er flest uhensigtsmæssige indlæggelser pr. 1.000 borgere. En
forebyggelsesindsats rettet imod de ældste borgere vil således alt andet lige potentielt kunne forebygge relativt flere uhensigtsmæssige indlæggelser. Dertil kommer, at en relativt større del af befolkningen i disse aldersgrupper er i kontakt med kommunen via forskellige plejetilbud eller praktisk bistand.
For så vidt angår kommunernes kontaktmønster med borgerne og/eller patienterne umiddelbart før
og/eller efter indlæggelser kan der ikke på baggrund af registreringerne konstateres et særligt mønster for disse kommuner, der skulle kunne forklare faldet i indikatoren for disse indlæggelsestyper.

Psykiatriske indlæggelser






Antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser og den psykiatriske genindlæggelsesfrekvens er
steget svagt siden 2010 til hhv. godt 2 akutte korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 2014 og til en
genindlæggelsesfrekvens på 22 pct. Antallet af psykiatriske færdigbehandlingsdage er derimod faldet
på landsplan til ca. 5 dage pr. 1.000 borgere.
Der er en synlig variation i andelen af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold til det samlede antal psykiatriske indlæggelser på tværs af regionerne, hvor akutte psykiatriske korttidsindlæggelser udgør en mindre andel i Region Nordjylland og Region Syddanmark end i de øvrige regioner.
Ligeledes varierer den psykiatriske genindlæggelsesfrekvens på tværs af regioner, dog i mindre omfang.
Opgjort for den enkelte kommune varierer antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr.
1.000 borgere inden for hver region, hvor der ses størst spredning i Region Hovedstaden. Det samme
gælder den psykiatriske genindlæggelsesfrekvens.
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Antallet af psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere er faldet fra 2013 til 2014 i alle regioner undtagen Region Syddanmark, som dog fortsat er den region med det laveste antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere.

Øvrige sundhedsaftaleindikatorer



Almene genoptræningsplaner har udgjort en svagt stigende andel af alle genoptræningsplaner de
sidste fem år, hvor det samlede antal genoptræningsplaner har været stigende. I samme periode er
median-ventetiden til genoptræning i kommunerne faldet fra 16 dage i 2010 til 14 dage i 2014.
I 2013 var andelen af patienter, der vurderede samarbejdet mellem sygehus og den kommunale
hjemmepleje/hjemmesygepleje positivt, 87 pct. for indlagte patienter og 91 pct. for ambulante patienter, hvilket er på niveau med de to foregående år.

Voksne borgere med KOL og diabetes type-2
Regeringen har fastsat et mål i ’Jo før, jo bedre’ om, at antallet af akutte indlæggelser af borgere med KOL og
diabetes samt andelen af genindlæggelser (genindlæggelsesfrekvensen) for borgere med KOL og diabetes
skal reduceres med 20 pct. frem mod år 2025.




1

Genindlæggelsesfrekvensen for voksne borgere1 med KOL og diabetes type-2 er hhv. 13 pct. og 10
pct. i 2014, hvor der er sket en mindre stigning i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL i
forhold til 2010, mens genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 har ligget forholdsvist jævnt de seneste fem år.
Antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL og diabetes type-2 i 2014 er hhv. 634 og
407 indlæggelser.

Borgere på 18+ år.
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2 UDVIKLINGEN I SUNDHEDSAFTALE-INDIKATORERNE OG INDIKATORER FOR DEN PATIENTRETTEDE FOREBYGGELSESINDSATS
2.1

FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER BLANDT ÆLDRE (65+ ÅRIGE)

Indikatoren for forebyggelige indlæggelser dækker over indlæggelser for visse sygdomme og tilstande blandt
ældre, som kommunerne – sammen med regionerne – ofte har gode muligheder for at forebygge. Det drejer
sig bl.a. om indlæggelser som følge af dehydrering, blærebetændelse, brud, ernæringsbetinget blodmangel
og tryksår.
I 2014 var antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre borgere (65+ år) godt 62.500, hvilket er lidt
mindre end 2013.

2.1.1. UDVIKLINGEN I FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER PR. 1.000 BORGERE (65+ ÅR)
Siden 2010 er antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) faldet fra 70 til 62 indlæggelser
på landsplan, svarende til et fald på 11 pct. Fra 2013 til 2014 er antallet af forebyggelige indlæggelser pr.
1.000 borgere (65+ år) faldet fra 65 til 62 indlæggelser, svarende til et fald på 5 pct., jf. figur 2.1.1.
Region Nordjylland og Region Midtjylland har oplevet det største fald i antallet af forebyggelige indlæggelser
pr. 1.000 borgere (65+ år) på hhv. ca. 25 pct. og 21 pct. fra 2010 til 2014.
Region Hovedstaden har haft det højeste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i hele
perioden 2010-2014, hvor Region Nordjylland har haft det laveste antal siden 2012.
Opgøres andelen af forebyggelige indlæggelser i forhold til det totale antal indlæggelser fordelt på aldersgrupper ses samme mønster på tværs af regionerne, idet der er en positiv sammenhæng mellem indlæggelser og alder, jf. figur 2.1.2. Inden for hver aldersgruppe er der ikke stor forskel på tværs af regionerne ift.
andelen af forebyggelige indlæggelser. Dog ligger andelen af forebyggelige indlæggelser i Region Syddanmark
over de øvrige regioner for alle aldersgrupper.
Figur 2.1.1. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+
år), fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
Antal pr.
1.000
borgere
80

Figur 2.1.2. Andel af forebyggelige indlæggelser i forhold til total antal indlæggelser, fordelt på aldersgrupper (65+ år) og regioner samt
landsplan, 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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Boks 2.1.1. Udviklingen i forebyggelige indlæggelser (65+ år) fordelt på aldersgrupper
Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere stiger betydeligt med alderen. I forhold til borgere i alderen
65-74 år er der ca. fire gange så mange forebyggelige indlæggelser for borgere over 85 år og dobbelt så mange
forebyggelige indlæggelser for borgere i alderen 75-84 år, jf. figur 2.1.3.
En forebyggelsesindsats rettet imod de ældste borgere vil således alt andet lige potentielt kunne forebygge relativt
flere forebyggelige indlæggelser. Dertil kommer, at 21 pct. af borgerne (65+ år) var i kontakt med kommunen i 2014,
jf. boks 2.1.4.
Sammenholdt med 2010 er indikatoren faldet i alle aldersgrupper i 2014, hvor størrelsen af faldet dog varierer. Det
største fald ses i aldersgrupperne 65-74 år og 75-84 år, hvor antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere
er faldet med hhv. 13 og 14 pct., mens faldet udgør 8 pct. i aldersgruppen 85+ år, jf. figur 2.1.4.
Figur 2.1.3. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere
(65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014
Antal pr. 1.000
borgere

Figur 2.1.4. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere
(65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indeks=2010)
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
Antallet af borgere i aldersgruppen 85+ år er begrænset, hvorfor udviklingen i
aldersgruppen ikke slår synligt igennem i indikatoren.

Boks 2.1.2. Fordelingen af forebyggelige indlæggelser på de ti diagnosegrupper og aldersgrupper
Størstedelen af forebyggelige indlæggelser skyldes brud og nedre luftvejssygdom. Sammen med dehydrering udgør
de over fire femtedele af de forebyggelige indlæggelser blandt ældre borgere (65+ år).
Der ses ikke stor variation mellem aldersgrupperne i forhold til diagnosefordelingen af de forebyggelige indlæggelser. Dog er der en forholdsmæssigt større andel af de forebyggelige indlæggelser blandt borgere over 85+ år, som
skyldes brud og dehydrering og færre som skyldes nedre luftvejssygdomme.
Tabel 2.1.1. Andel af alle forebyggelige indlæggelser fordelt på diagnosegrupper og aldersgrupper, 2014, pct.
Diagnosegruppe
I alt (65+ år)
65-74 år
75-84 år
Ernæringsmæssig anæmi (blodmangel)
Brud
Gastroenteritis
Blærebetændelse
Nedre luftvejssygdom
Forstoppelse
Dehydrering
Tryksår
Sociale og plejemæssige forhold
I alt de ti diagnosergrupper

2,1
26,4
2,1
7,2
46,1
4,3
10,8
0,5
0,5
100,0

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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2,0
26,4
2,6
5,9
50,0
4,7
7,5
0,5
0,4
100,0

2,3
23,4
2,1
7,3
49,1
4,4
10,6
0,5
0,5
100,0

85+ år
2,1
30,6
1,7
8,8
36,8
3,7
15,3
0,4
0,5
100,0

Det relativt lave antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i Region Nordjylland og Region
Midtjylland ses på kommuneniveau ved, at alle kommunerne i Region Nordjylland og hovedparten af kommunerne i Region Midtjylland ligger under eller på niveau med landsgennemsnittet, jf. figur 2.1.5. I Region
Hovedstaden ligger størstedelen af kommunerne over landsgennemsnittet.
Ses på udviklingen fra 2013 til 2014 er der sket et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i alle kommuner i Region Midtjylland og i flertallet af kommunerne i Region Syddanmark, mens
der er sket stigninger i størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden.
Figur 2.1.5. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), fordelt på kommuner opdelt efter regioner , 2013 og 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

De ti kommuner med hhv. færrest og flest forbyggelige indlæggelser
De ti kommuner med det laveste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) har mellem ca.
36 og 48 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere. De ti kommuner med det højeste antal forebyggelige
indlæggelser pr. 1.000 borgere har mellem ca. 78 og 93 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+
år), jf. figur 2.1.6.
Blandt kommunerne med det laveste antal forebyggelige indlæggelser skiller Skive og Viborg Kommune sig
ud ved at have oplevet en betydelig reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser fra 2013 til 2014.
De ti kommuner med det laveste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) er fortrinvis
placeret i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Generelt er der flere kommuner i Region Nordjylland
med relativt få forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), jf. figur 2.1.7.
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Figur 2.1.6. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+
år) fordelt på kommuner med færrest og flest forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), 2013 og 2014
Antal pr.
1.000
borgere

Figur 2.1.7. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+
år) fordelt på kommuner, 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000
indbyggere indgår ikke i figuren.

2.1.2. DE TI KOMMUNER MED DEN STØRSTE REDUKTION

I INDIKATOREN FRA 2013 TIL 2014

Nedenfor belyses udviklingen i indikatoren for de ti kommuner, hvor der er sket det største fald i antallet af
forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra 2013 til 2014. Udviklingen belyses i forhold til aldersgrupper og diagnosegrupper samt kommunernes kontaktmønster i forhold til borgeren og patienten,
herunder om udviklingen afviger fra tendensen på landsplan.
De ti kommuner, der har oplevet det største fald i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra
2013 til 2014 er Skive, Viborg, Langeland, Vordingborg, Haderslev, Hørsholm, Struer, Frederiksberg, Syddjurs
og Lolland.
Disse ti kommuner har alle oplevet en betydelig reduktion i indikatoren. Fra at have ligget omkring eller over
landsgennemsnittet for indikatoren i 2013, ligger alle kommunerne pånær én betydeligt under landsgennemsnittet i 2014, jf. figur 2.1.8.
Ses på andelen af forebyggelige indlæggelser i forhold til det totale antal indlæggelser hos ældre borgere
(65+ år) har de ti kommuner ligget på niveau med landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2013, jf. figur 2.1.9.
Fra 2013 til 2014 er andelen af forebyggelige indlæggelser faldet med 3 pct.point for de ti kommuner, mens
andelen af forebyggelige indlæggelser stort set er uændret på landsplan.
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Figur 2.1.8. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+
år), de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren, 2013-2014
Antal pr.
1.000
borgere
80

Figur 2.1.9. Andel af forebyggelige indlæggelser i forhold til samlet
antal indlæggelser, de ti kommuner samt hele landet, 2010-2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Fra 2010 til 2014 er antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) på landsplan reduceret
med 11 pct. (jf. også figur 2.1.1.), mens de ti kommuner i samme periode har reduceret antallet med 27 pct.
med den største reduktion fra 2013 til 2014, jf. tabel 2.1.2.
Tabel 2.1.2. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), de ti kommuner med største reduktion i indikatoren samt landsgennemsnit, 2010-2014

Hele landet
De ti kommuner

2010

2011

2012

2013

2014

70
69

69
70

65
63

65
65

62
50

Ændring
2013-2014, pct
-5
-23

Ændring
2010-2014, pct.
-11
-27

Gns. årlig ændring,
pct.
-3
-8

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret på landsplan. Den pct.-vise ændring er beregnet på de præcise tal (inklusive decimaler), og kan derfor ikke genskabes præcist ud fra tabellen.

Reduktion fordelt på aldersgrupper
De ti kommuner har oplevet fald i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) inden for alle de
betragtede aldersgrupper, og har generelt oplevet større fald i alle aldersgrupper end oplevet på landsplan,
jf. figur 2.1.10.
Kommunerne Skive, Viborg og Langeland, hvor der er sket de største reduktioner i antallet af forebyggelige
indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra 2013 til 2014, har alle særligt oplevet reduktioner i aldersgruppen
85+ årige, som også er den aldersgruppe med flest forebyggelige indlæggelser pr. borger på landsplan (jf.
figur 2.1.3). På landsplan er det også blandt de 85+ årige, at den største reduktion fra 2013 til 2014 er sket,
om end den landsgennemsnitlige reduktion er betydeligt mindre end for de ti kommuner.
Blandt de øvrige kommuner har Hørsholm ligeledes oplevet en betydelig reduktion i antallet af forebyggelige
indlæggelser hos de 85+ årige.
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Figur 2.1.10. Ændring i antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) 2013-2014, fordelt på aldersgrupper og kommuner
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Antallet af borgere i aldersgruppen 85+ år er begrænset, hvorfor udviklingen i aldersgruppen ikke slår synligt
igennem i indikatoren. Værdier indsat for ’Hele landet’.

Reduktion fordelt på diagnosegrupper
Ændringen i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i de ti kommuner med størst reduktion
fordelt på diagnosegrupper afviger ikke betydeligt fra den samlede fordeling af forebyggelige indlæggelser
på diagnosegrupper, jf. tabel 2.1.3 (og tabel 2.1.1). De største fald vedrører indlæggelser som følge af nedre
luftvejssygdom, dehydrering og brud, som også udgør størstedelen af de forebyggelige indlæggelser. Det
samme mønster ses for hele landet, hvor faldet i indikatoren dog er forholdsmæssigt mindre.
Tabel 2.1.3. Ændring i antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) fra 2013 til 2014, fordelt på diagnosegrupper (antal) og andel af ændringen, fordelt på diagnosegrupper (pct.)
Ændring i forebyggelige indlæggÆndring i forebyggelige indAndel af ændring pr.
Andel af ændring pr.
Diagnosegruppe
leser pr. 1.000 borgere (65+ år),
de ti kommuner (antal)

Ernæringsmæssig anæmi
(blodmangel)
Brud
Gastroenteritis
Blærebetændelse
Nedre luftvejssygdom
Forstoppelse
Dehydrering
Tryksår
Sociale og plejemæssige
forhold
I alt, de ni diagnoser

læggelser pr. 1.000 borgere
(65+ år), hele landet (antal)

1.000 borgere (65+ år),
de ti kommuner (pct.)

1.000 borgere (65+ år),
hele landet (pct.)

-0,8

-0,2

5,7

7,8

-1,1
-0,4
-0,8
-9,5
-0,5
-1,3
-0,1

-0,3
-0,3
-0,1
-2,2
0,1
-0,1
0,0

7,6
2,4
5,8
65,1
3,6
8,9
0,9

10,8
8,6
3,5
71,2
-4,8
2,2
0,1

0,0

0,0

-0,2

0,5

-14,6

-3,1

100,0

100,0

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Mulighed for forebyggelse via kommunal kontakt med borgeren
Nedenfor belyses de ti kommuners kontaktmønster med ældre borgere og patienter (65+ år), da kommuner
i samspil med regionerne vil have gode muligheder for at hindre forebyggelige indlæggelser, herunder i kontakten med borgeren, jf. boks 2.1.3.
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Kontaktmønsteret belyses med henblik på at identificere, om det kan bidrage til at forklare faldet i forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) i disse kommuner, herunder afvigelser fra tendenser på landsplan.
Boks 2.1.3. Beskrivelse af kommunens kontakt med borgeren og patienterne
Kontakt med kommunen defineres som:
-

Plejebolig
Hjemmesygepleje (evt. personlig pleje og praktisk bistand)
Personlig pleje (evt. praktisk bistand)
Praktisk bistand* (ingen personlig pleje),

og er ikke fyldestgørende i forhold til den samlede kontakt borgeren kan have med kommunen.
Forebyggelsespotentialet er varierende og afhænger blandt andet af indsatstypen og intensiteten af den kommunale indsats. I hjemmesygeplejen vil der sammenholdt med personlig pleje og praktisk bistand ofte være et mere
sundhedsfagligt fokus på borgeren. Ligeledes vil borgere med ophold på plejehjem være i daglig kontakt med plejefagligt personale, hvor borgernes helbred løbende kan følges, og helbredsforværringer behandles.
Kommunernes kontakt med ældre borgere (65+ år) opgøres som andelen af borgere med de nævnte kontakttyper.
Borgere med flere kontakttyper henføres først til plejebolig, dernæst til hjemmesygepleje, personlig pleje i eget
hjem og endelig praktisk hjælp i eget hjem. Hver borger indgår således alene i én af kategorierne. For den enkelte
kontakttype opgøres således ikke, hvor mange (hvor stor en andel), der modtager den konkrete type, men derimod
hvor mange (hvor stor en andel), der modtager den konkrete kontakttype som den mest intensive kontakttype.
Modtager en borger eksempelvis både hjemmesygepleje og hjemmepleje, vil borgeren alene indgå som modtager
af hjemmesygepleje, da denne anses for den mest intensive kontakttype af de to.
I relation til indlæggelser defineres borgeren som i kontakt med kommunen forud for indlæggelse, hvis:
-

borgeren inden for 10 dage forud for den relevante indlæggelse har modtaget én eller flere af følgende
pleje-og omsorgsydelser: hjemmesygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, eller
borgeren på indlæggelsestidspunktet eller på udskrivningstidspunktet bor i en kommunal plejebolig.

Som kilde anvendes kommunernes EOJ-data.
For flere kommuner må data betragtes som mangelfulde. Det gælder fx ved urealistisk lave indberetninger eller
indberetninger, hvor der er sket over en halvering af antallet af kontakter i forhold til det forudgående år. Derudover
er indberetningerne af personlig pleje og praktisk bistand i en vis udstrækning mangelfulde som følge af bl.a. manglende indberetning fra særligt de private leverandører. Ca. 50 pct. af borgerne, som udelukkende har modtaget
praktisk hjælp, har valgt private leverandører. Det indebærer en vis usikkerhed i omfanget af praktisk hjælp, særligt
for de kommuner, hvor borgerne i højere grad benytter sig af private leverandører.
Desuden er oplysninger om plejeboligadresser indberettet af kommunerne i 2011. Det betyder, at ændrede adresseoplysninger for nyoprettede eller lukkede plejehjem efter dette tidpunkt ikke implementeres i opgørelsen. Derudover kan der være fejl behæftet til plejeboligadresserne fra 2011, således at adressen i 2011 reelt set aldrig har
været en plejebolig. Antallet af kontakter for borgere med bopæl i en plejebolig kan således være unøjagtige.
For yderligere metode og forbehold på EOJ-data, se bilag 2.
*Praktisk bistand inkluderer madservice. Det er ikke muligt at adskille madservice fra den øvrige praktiske bistand, da praktisk bistand alene er
opgjort i tid. Ved at definere madservice som praktisk bistand på 2 minutter eller derunder, skønnes madservice at udgøre ca. 1,5 pct. af de
opgjorte kontakter, hvor borgeren alene modtager praktisk bistand, jf. ”Forebyggelse af indlæggelser – Synlige resultater” (2014).

Set i lyset af variationen i omfanget og typen af kontakt med borgerne (65+ år) mellem de fem kommuner
med dækkende registreringer, ses kontaktmønsteret med ældre borgere generelt ikke umiddelbart at kunne
forklare faldet i indikatoren i disse kommuner, idet analysen skal tolkes med et vist forbehold, jf. boks 2.1.4.
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Boks 2.1.4. Kommunernes kontakt med borgere (65+ år)
Nedenfor ses på kommunernes kontakt med ældre borgere (65+ år) både generelt og fordelt på den enkelte kontakttype i 2014, jf. boks 2.1.3. Opgørelsen viser hvor stor en andel af borgerne, kommunen er i kontakt med i form af en
eller flere af de angivne kontakttyper. En borger indgår alene i én af kontaktkategorierne.
Det bemærkes, at det alene er fem ud af ti kommuner, der havde dækkende registreringer ift. de fire kontakttyper,
hvorfor fokus kun vil være på disse kommuner.
Figur 2.1.11. Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt
fordelt på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt, 2014

I gennemsnit havde de fem kommuner kontakt med 22
pct. af borgerne (65+ år) via mindst en af de fire kontakttyper, hvilket er på niveau med landsplan, jf. figur 2.1.11.
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Omfanget af kontakt varierer på tværs af kommunerne.
Haderslev Kommune og Hørsholm Kommune var i kontakt med 20 pct. af borgerne (65+ år), mens Langeland
Kommune var i kontakt med 28 pct. af borgerne.
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Opgjort for den enkelte kontakttype ses ligeledes variationer i kommunernes kontaktmønster. 4 pct. af Langeland Kommunes borgere (65+ år) var indskrevet på plejebolig, mens det gælder ca. 1,5 pct. af borgerne i Hørsholm Kommune. På hjemmesygepleje varierer andelen
af borgere, der modtog denne ydelse som den mest intensive kontakttype, fra 13 pct. i Haderslev Kommune til
22 pct. af borgerne i Langeland Kommune.
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Mellem 1 pct. og 3 pct. af borgerne (65+ år) havde personlig pleje som den mest intensive kontakttype, mens mellem 0,5 pct. og 2,5 pct. af borgerne havde praktisk hjælp
som den mest intensive kontakttype. Dette kan hænge
sammen med henføringsmetoden, jf. boks 2.1.3, hvor borgere, der modtager hjemmesygepleje, desuden kan modtage personlig pleje og/eller praktisk hjælp, men alene indgår i opgørelsen af hjemmesygepleje. Den viste andel af
borgere, der modtager disse ydelser, kan derfor fremstå
mindre end det reelle niveau.
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Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Variationen kan hænge sammen med kommunernes kontakt til borgere (65+ år) generelt (jf. figur 2.1.11.),
idet kontakt til en større andel af borgere generelt alt andet lige øger sandsynligheden for, at kommunen har
kontakt til borgere med forebyggelige indlæggelser. Langeland, Lolland og Vordingborg Kommune har alle
kontakt til en større andel af borgere (65+ år) end landsgennemsnittet, hvilket kan medvirke til at forklare
den høje andel af forebyggelige indlæggelser med kommunal kontakt forud for indlæggelsen i disse tre kommuner. Ligeledes kan den relativt lave andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt i Haderslev Kommune have betydning for den lave andel af forebyggelige indlæggelser med kommunal kontakt i kommunen.
Blandt de ti kommuner ses der ikke umiddelbart en sammenhæng mellem faldet i indikatoren og omfanget
af kommunernes kontakt med borgere, som bliver forebyggeligt indlagt (jf. figur 2.1.8. og figur 2.1.12.). Således har Haderslev Kommune og Langeland Kommune, der har oplevet det samme fald i indikatoren, hhv.
et relativt lavt kontaktniveau og et relativt højt kontaktniveau til borgere, som bliver forebyggeligt indlagt, jf.
figur 2.1.12.
Sammenholdes antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) og omfanget af kontakt for
de fem kommuner med landsgennemsnittet, er indikatorniveauet lavere for de fem kommuner, jf. figur
2.1.13., mens andelen af borgere med forebyggelige indlæggelser, hvor der forud har været kontakt med
kommunen, omvendt er noget højere end andelen på landsplan, jf. figur 2.1.12.
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Der ses således ikke umiddelbart nogen entydig sammenhæng mellem kommunernes indikatorniveau og
kommunernes kontaktniveau.
Figur 2.1.12. Andel af forebyggelige indlæggelser, hvor borgere (65+
år) havde kommunal kontakt 10 dage forud for indlæggelsen, 2014
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Figur 2.1.13 Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) af
borgere hhv. med og uden kommunal kontakt 10 dage forud for indlæggelse samt indikatoren, 2014
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Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014).
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Med henblik på at belyse omfanget af kommunernes opfølgende indsats ses på, i hvor høj grad kommunerne
har været i kontakt med borgerne efter forebyggelige indlæggelser. Vordingborg Kommune og Haderslev
Kommune, som har oplevet det samme fald i indikatoren, har hhv. et lavt og et højt kontaktomfang til borgere
efter en forebyggelig indlæggelse, jf. figur 2.1.14 og figur 2.1.15. På den baggrund ses der ikke nogen entydig
sammenhæng mellem de fem kommuners kontaktomfang og reduktionen i indikatoren.
Figur 2.1.14. Andel af forebyggelige indlæggelser, hvor borgere (65+
år) havde kommunal kontakt 10 dage efter indlæggelsen, 2014
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Figur 2.1.15. Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) af
borgere hhv. med og uden kommunal kontakt 10 dage efter indlæggelse samt indikatoren, 2014
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Forb. Indl. i alt (højre akse)

Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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Umiddelbart ses ikke en tydelig sammenhæng imellem niveauet af kontakter til borgere, herunder i forbindelse med en forebyggelig indlæggelse, eller kontaktmønsteret for den mest intensive kontakttype i forhold
til faldet i indikatoren i de fem kommuner. Det bemærkes, at der belyses en forholdsvis lille gruppe kommuner.

17

2.2

AKUTTE MEDICINSKE KORTTIDSINDLÆGGELSER

Akutte medicinske korttidsindlæggelser defineres som en akut indlæggelse på en afdeling inden for de medicinske specialer, hvor udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelse eller dagen efter indlæggelse (én overnatning).
I 2014 var antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser godt 175.000, hvilket er stort set uændret i
forhold til 2013.

2.2.1. UDVIKLINGEN I AKUTTE MEDICINSKE KORTTIDSINDLÆGGELSER PR. 1.000 BORGERE
Antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere har på landsplan ligget stabilt på ca. 30
indlæggelser siden 2011, hvilket dækker over en forskellig udvikling i de enkelte regioner, jf. figur 2.2.1. Fra
2013 til 2014 er der på landsplan sket et fald på godt 0,5 pct.
Fordelt på regioner har antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i Region Nordjylland og Region Sjælland ligget under landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2014, mens Region Hovedstaden og Region Midtjylland i samme periode har ligget over landsgennemsnittet.
I Region Hovedstaden er antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere steget løbende
i perioden 2010 til 2014. I Region Nordjylland er tallet omvendt faldet siden 2012. I 2014 er antallet af akutte
medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere således mere end dobbelt så højt i Region Hovedstaden
som i Region Nordjylland.
Opgøres andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser fordelt på aldersgrupper ses det, at alle aldersgrupper, bortset fra de 0-17 årige, ligger på samme niveau i de enkelte regioner, men at andelen varierer på
tværs af regioner, jf. figur 2.2.2. De akutte medicinske kortidsindlæggelser udgør således den samme andel
af det totale antal indlæggelser i den enkelte region uafhængigt af alder. Mønstret afviger fra forebyggelige
indlæggelser, hvor der sås en positiv sammenhæng mellem andelen af forebyggelige indlæggelser og alder
og et forholdsvis ens niveau på tværs af regioner inden for de enkelte aldersgrupper (jf. figur 2.1.2).
Figur 2.2.1 Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
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borgere
50

Figur 2.2.2 Andel akutte medicinske korttidsindlæggelser i forhold til
total antal indlæggelser, fordelt på aldersgrupper og regioner samt
landsplan, 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

18

Boks 2.2.1. Udviklingen i akutte medicinske korttidsindlæggelser fordelt på aldersgrupper
Antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser stiger betydeligt med alderen, og der er knap fire gange så mange
indlæggelser pr. borger over 85 år i forhold til borgere i alderen 18-64 år, jf. figur 2.2.3. En forebyggelsesindsats
rettet mod borgere over 65 år vil således alt andet lige potentielt kunne forebygge relativt flere indlæggelser. Dertil
kommer, at kommunen i mindre grad er i kontakt med borgere under 65 år.
Udviklingen i indikatoren siden 2010 har været forskellig på tværs af aldersgrupper. Antallet af akutte medicinske
korttidsindlæggelser er faldet med knap 25 pct. for de 0-17 årige, mens der ses en stigning for de øvrige aldersgrupper, hvor den største stigning er sket for de 85+ årige, jf. figur 2.2.4.
Figur 2.2.3. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr.
1.000 borgere, fordelt på aldersgrupper, 2010-2014
Antal pr. 1.000
borgere

Figur 2.2.4. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr.
1.000 borgere, fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indeks=2010)

Antal pr. 1.000
borgere

Indeks
(2010=100)
120

Indeks
(2010=100)
120

120

120

100

100

110

110

80

80

100

100

60

60

90

90

40

40

80

80

20

20

0

0

70
0-17 år

18-64 år
2010

2011

65-74 år
2012

75-84 år
2013

70
2010

85+ år

2011

2012

0-17 år
65-74 år
85+ år

2014

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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18-64 år
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Antallet af borgere i aldersgruppen
0-17 år er begrænset, hvorfor udviklingen i aldersgruppen ikke slår igennem i
indikatoren. Idet der er tale om et begrænset antal indlæggelser i denne aldersgruppe, vil en ændring i antallet af indlæggelser for denne gruppe fremstå mere tydelig i den indekserede udvikling for aldersgruppen.

Boks 2.2.2. Diagnoser der medfører akutte medicinske korttidsindlæggelser, fordelt på aldersgrupper
Diagnosegrupperne ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse” udgør tilsammen over 1/3 af de akutte medicinske korttidsindlæggelser. Den
hyppigst forekommende sygdomsspecifikke diagnose er ”Symptomatisk hjertesygdom”, som udgør 8 pct. af alle
akutte medicinske korttidsindlæggelser.
Tabel 2.2.1. Andel af alle akutte medicinske korttidsindlæggelser fordelt på aldersgrupper, 2014 (pct.)
De ti mest hyppige diagnosegrupper
Diagnosegruppe
I alt
0-17 år
18-64 år
65-74 år
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
19
28
21
17
Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på un16
9
18
16
dersøgelse
Symptomatisk hjertesygdom
8
2
6
13
Andre sygdomme i nervesystem
4
4
5
4
Sindssygdomme
3
6
5
1
Skadelige virkninger af kemiske stoffer (forgiftninger)
3
12
4
1
Bronchitis, udvidede lunger og astma
3
3
2
3
Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesyg3
0
2
4
domme
Andre og uspecificerede skader ved ydre påvirkning
3
1
2
3
Andre iskæmiske/forkalkningsbetingede hjertesygdomme
2
0
1
3
Øvrige diagnoser
36
36
34
36

75-84 år
18

85+ år
18

15

13

10
3
1
1
4

8
3
1
1
2

4

2

4
4
37

6
4
41

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
I alt er beregnet på baggrund af de underliggende tal for alle aldersgrupper, der vægter forskelligt, og kan derfor ikke beregnes ud fra tallene i tabellen alene.
Tabellen er rangordnet efter diagnosens andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser i alt. Én diagnose, ”Andre og uspecificerede skader ved ydre påvirkning”, er ny i forhold til top ti diagnoser i 2013.
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Der er betydelig spredning i indikatorniveauet på tværs af kommuner inden for de enkelte regioner. Generelt
er niveauet for kommunerne med det højeste antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere
omkring tre gange højere end niveauet for kommunerne med færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser
inden for samme region, jf. figur 2.2.5.
Det er især kommunerne i Region Hovedstaden, der trækker landsgennemsnittet op. Således er antallet af
akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 27 ud af de 29 kommuner i Region Hovedstaden
højere end landsgennemsnittet i 2014. Omvendt har Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland et lavt antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i flertallet af kommunerne i de
tre regioner i 2014.
Figur 2.2.5. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner opdelt efter regioner , 2013 og 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

De ti kommuner med hhv. færrest og flest akutte medicinske korttidsindlæggelser
De ti kommuner med det højeste antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 2014 er
alle placeret i Region Hovedstaden, jf. figur 2.2.6. og figur 2.2.7. Halvdelen af de ti kommuner med det laveste
antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere er placeret i Region Syddanmark.
De ti kommuner med færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser har under 12 korttidsindlæggelser pr.
1.000 borgere, svarende til under halvdelen af landsgennemsnittet.
Både kommunerne med flest og kommunerne med færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere havde omtrent samme niveau for indikatoren i 2013 som i 2014.
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Figur 2.2.6. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere, fordelt på kommuner med færrest og flest akutte medicinske
korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, 2013 og 2014
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Figur 2.2.7. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere fordelt på kommuner, 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000
indbyggere indgår ikke i figuren.

2.2.2. DE TI KOMMUNER MED DEN STØRSTE REDUKTION

I INDIKATOREN FRA 2013 TIL 2014

Nedenfor belyses udviklingen for de ti kommuner, hvor der er sket det største fald i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 2013 til 2014. Udviklingen belyses i forhold til aldersgrupper
og diagnosegrupper samt kommunernes kontaktmønster i forhold til borgerne, herunder om udviklingen afviger fra tendensen på landsplan.
De ti kommuner, der har oplevet det største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere
fra 2013 til 2014 er Viborg, Skive, Hjørring, Lejre, Frederikshavn, Guldborgsund, Thisted, Brønderslev, Stevns
og Faxe Kommune, jf. figur 2.2.8.
Tre ud af de ti kommuner, hhv. Viborg, Skive og Lejre Kommune, lå over landsgennemsnittet i 2013 og under
landsgennemsnittet i 2014. Viborg og Skive Kommune har oplevet den største reduktion i indikatoren blandt
kommunerne fra 2013 til 2014.
For de syv andre kommuner, som allerede lå under landsgennemsnittet i 2013, betyder udviklingen, at antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i 2014 ligger i omegnen af det halve af
landsgennemsnittet.
To af de ti kommuner, Viborg og Skive Kommune, er også blandt de ti kommuner, der har opnået den største
reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser fra 2013 til 2014 (jf. figur 2.1.8 og figur 2.2.8.).2
Andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser i forhold indlæggelser samlet set er faldet mærkbart for
de ti kommuner fra 2013 til 2014, mens andelen er stort set uændret på landsplan, jf. figur 2.2.9. Reduktionen
2

Der er et vist overlap mellem akutte medicinske korttidsindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og akutte genindlæggelser. J f. ”Effektiv kommunal forebyggelse – med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser” (april 2013).
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i indikatoren for de ti kommuner kan således ikke henføres til et fald i det totale antal indlæggelser, da andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser i givet fald ville have være uændret.
Figur 2.2.8. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere, de ti kommuner med størst reduktion, 2013-2014
Antal pr.
1.000
borgere

Figur 2.2.9. Andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser i forhold
til samlet antal indlæggelser, de ti kommuner med størst reduktion
samt hele landet, 2010-2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Gennemsnitligt har de ti kommuner med den største reduktion i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere oplevet en reduktion på 38 pct. fra 2013 til 2014, mens landsgennemsnittet stort
set er uændret, jf. tabel 2.2.2.
Tabel 2.2.2. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, de ti kommuner samt landsgennemsnit, 2 010-2014

Hele landet
De ti kommuner

2010

2011

2012

2013

2014

29
28

30
29

30
29

30
28

30
17

Ændring,
2013-2014, pct.
-1
-38

Ændring,
2010-2014, pct.
4
-37

Gns. årlig ændring,
pct.
1
-11

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret på landsplan. Den pct.-vise ændring er beregnet på de præcise tal (inklusive decimaler), og kan derfor ikke genskabes præcist
ud fra tabellen.

Reduktion fordelt på aldersgrupper
De to kommuner med den største reduktion i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere (Viborg og Skive Kommune) har oplevet større reduktioner inden for alle aldersgrupper, jf. figur
2.2.10. I de to kommuner er der særligt sket en reduktion inden for aldersgrupperne over 75 år. Det er også
inden for disse aldersgrupper, hvor antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere er
højest (jf. figur 2.2.3).
Lejre Kommune har også oplevet en større reduktion i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr.
1.000 borgere for de 85+ årige.
For alle ti kommuner gælder, at de har oplevet reduktioner i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere inden for alle aldersgrupper3, mens der landsgennemsnitligt er sket en mindre stigning
i antallet af indlæggelser for de 85+ årige, og der for de øvrige aldersgrupper ikke er sket en synlig ændring
fra 2013 til 2014.

3

I aldersgruppen 0-17 år er reduktionen i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i syv ud af de ti kommuner mindre
end 1.
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Figur 2.2.10. Ændring i antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 2013 til 2014, fordelt på aldersgrupper og
kommuner
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Værdier indsat for ’Hele landet’.

Reduktion fordelt på diagnosegrupper
De største reduktioner i antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser fra 2013 til 2014 i de ti kommuner
er sket inden for diagnosegrupperne ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse”, mens en betydelig del af reduktionen også er
sket i ”Øvrige”, jf. tabel 2.2.3.
Ændringen i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere i de ti kommuner fordelt på diagnosegrupper, afviger således ikke betydeligt fra den samlede fordeling af akutte medicinske korttidsindlæggelser
på diagnosegrupper (jf. tabel 2.2.1). De største fald vedrører som nævnt indlæggelser som følge af ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på
undersøgelse”, som også er de største diagnosegrupper på landsplan blandt akutte medicinske korttidsindlæggelser. På denne baggrund kan det således ikke umiddelbart udledes, at reduktionen skyldes et særligt
fokus på specifikke sygdomme, hvilket dog heller ikke kan udelukkes.
Betragtes udviklingen i diagnosegrupperne for de 65+ årige på landsplan ses samme mønster.
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Tabel 2.2.3. Ændring i antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere fra 2013 til 2014 (antal) og andel af ændringen (pct.),
fordelt på de ti diagnosegrupper med den største reduktion, de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren og hele landet
Diagnosegruppe
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
Personer i kontakt med læge eller
sygehus med henblik på undersøgelse
Sindssygdomme
Skadelige virkninger af kemiske
stoffer (forgiftninger)
Symptomatisk hjertesygdom
Sygdomme i blod og bloddannende
organer
Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesygdomme
Bronchitis, udvidede lunger og
astma
Tuberkulose, andre bakterielle sygdomme samt kønssygdomme
Lungebetændelse
I alt, de 10 diagnoser
Øvrige
I alt, alle diagnoser

Ændring pr. 1.000
borgere (antal)

Andel af ændring
pr. 1.000 borgere (pct.)

Ændring pr. 1.000
borgere (65+ år) (antal)

De ti
kommuner

De ti
kommuner

De ti kommuner

Hele
landet

Hele
landet

Hele
landet

Andel af ændring pr.
1.000 borgere (65+ år)
(pct.)
De ti komHele
muner
landet

-2,0

0,3

19,3

-

-4,8

0,5

21,1

-

-1,3

0,1

12,4

-

-3,1

0,0

13,6

-

-0,7

-0,1

6,7

-

-0,6

-0,1

2,5

-

-0,7

-0,1

6,5

-

-0,2

0,0

0,8

-

-0,6

0,0

5,7

-

-1,6

0,1

7,3

-

-0,6

-0,1

5,5

-

-2,1

-0,5

9,4

-

-0,4

0,0

3,6

-

-1,0

0,0

4,7

-

-0,3

0,0

3,3

-

-1,0

0,0

4,5

-

-0,3

0,0

3,2

-

-0,6

0,0

2,7

-

-0,3
-7,3
-3,3
-10,6

0,0
0,1
0,0
0,0

2,9
69,0
31,0
100,0

-

-0,7
-15,7
-6,8
-22,5

-0,1
-0,2
0,3
0,1

3,2
69,8
30,2
100,0

-

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. De ti diagnosegrupper er udvalgt og rangordnet pba. reduktionen i de ti kommuner med størst reduktion i antallet af akutte
medicinske korttidsindlæggelser samlet set.

Mulighed for forebyggelse via kontakt med borgeren
Kommunerne har i samspil med regionerne gode muligheder for at forebygge akutte medicinske korttidsindlæggelser. Nedenfor belyses kommunernes kontaktmønster med borgere (65+ år)4 samt borgernes kontakt
med almen praksis forud for indlæggelsen, jf. boks 2.2.3, herunder om kontaktmønstret for de ti kommuner
afviger fra kontaktmønstret på landsplan.
Boks 2.2.3. Kontakt med almen praksis forud for indlæggelse
Som kontakt med almen praksis defineres:
-

Almindelig konsultation
Sygebesøg
Andet fysisk fremmøde (forebyggelse, svangerskab, børneundersøgelser, vaccination mv. og sygebesøg)

I relation til indlæggelser anses borgeren for at være i kontakt med almen praksis, hvis borgeren inden for ti dage
forud for den relevante indlæggelse har modtaget én eller flere af de tre typer af kontakter hos almen praksis.

Set i lyset af variationen i omfanget og typen af kontakt med borgerne (65+ år) på tværs af de seks kommuner med dækkende registreringer, kan kontaktmønstret ikke alene forklare faldet i indikatoren i de seks
kommuner, idet analysen skal tolkes med et vist forbehold, jf. boks 2.2.4.

4

Det er hovedsageligt borgere over 65 år, der modtager kommunale pleje- og omsorgsydelser, hvorfor opgørelserne af disse ydelser alene er foretaget for personer på 65 år og derover.
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Boks 2.2.4. Kommunernes kontakt med borgere (65+ år)
Nedenfor ses på kommunernes kontakt med borgere (65+ år) både generelt og fordelt på den enkelte kontakttype i 2014,
jf. boks 2.1.3. Opgørelsen viser, hvor stor en andel af borgerne kommunen er i kontakt med i form af en eller flere af de
angivne kontakttyper. En borger indgår alene i én af kontaktkategorierne (jf. boks 2.1.3.).
Det bemærkes, at kommuner med mangelfulde registreringer på de enkelte kontakttyper er udtaget af analysen. Følgende
af de ti kommuner havde mangelfulde registreringer for én eller flere kontakttyper: Viborg, Skive, Brønderslev og Guldborgsund. I analysen indgår alene de seks kommuner med dækkende registreringer, hvor der dog skal tages højde for de nævnte
forbehold ved tolkningen af resultaterne (jf. boks 2.1.3.).
Figur 2.1.11. Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt fordelt på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt,
2014

I alt havde de seks kommuner kontakt til 23 pct. af borgerne (65+ år) via mindst en af de fire kontakttyper, hvilket
er lidt over landsgennemsnittet, jf. figur 2.2.11.

Pct.

Omfanget af kontakt varierer mellem kommunerne. Lejre
Kommune var i kontakt med 12 pct. af borgerne på 65+ år,
mens Frederikshavn Kommune var i kontakt med mere end
dobbelt så mange (27 pct.) af borgerne.
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Opgjort for den enkelte kontakttype ses der ligeledes store
variationer i kommunernes kontaktmønster.

I alt de 6 kommuner
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4 pct. af borgerne (65+ år) i Thisted Kommune og Frederikshavn Kommune var indskrevet i plejebolig, mens det gælder godt 1 pct. af borgerne i Lejre Kommune. Andelen af
borgere med hjemmesygepleje som den mest intensive
kontakttype varierer fra 8 pct. i Lejre Kommune til 18 pct.
af borgerne i Thisted Kommune. Mellem 1 pct. og 4 pct. af
borgerne havde personlig pleje som den mest intensive
kontakttype, mens mellem 1 pct. og 6 pct. af borgerne udelukkende modtog praktisk hjælp.
De lave andele af borgere, der ses at modtage personlig
pleje og praktisk hjælp, kan hænge sammen med henføringsmetoden, hvor borgere, der modtager hjemmesygepleje, desuden kan modtage personlig pleje og/eller praktisk hjælp, men alene Sindgår i opgørelsen af hjemmesygepleje. Den viste andel af borgere, der modtager disse ydelser, kan derfor fremstå mindre end det reelle niveau, (jf.
boks 2.1.3).
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Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Ses på borgernes kontakt med kommunerne og almen praksis ti dage forud for den akutte medicinske korttidsindlæggelse, var kommunerne og/eller almen praksis i kontakt med borgerne i 47 pct. af tilfældene i
2014, hvilket er en smule lavere end landsgennemsnittet på 50 pct., jf. figur 2.2.125.
Fordelt på kommuner varierer andelen af akutte medicinske korttidsindlæggelser, hvor borgeren var i kontakt med kommunen og/eller almen praksis ti dage forud indlæggelse fra 36 pct. for Lejre Kommune til 58
pct. for Thisted Kommune.
Blandt de seks kommuner ses der ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem faldet i indikatoren og andelen af borgere med en akut medicinsk korttidsindlæggelse med kontakt til kommunen og/eller almen praksis, figur 2.2.12 (og figur 2.2.8.). Således har Lejre Kommune og Faxe Kommune begge et relativt lavt kon-

5

Ses udelukkende på kommunal kontakt var hhv. 26 pct. og 27 pct. af borgerne i kontakt forud for den akutte medicinske korttidsindlæggelse for de
seks kommuner og hele landet.
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taktniveau, mens faldet i indikatoren i Lejre Kommune er relativt større. I Hjørring Kommune, som har oplevet det største fald i indikatoren blandt de seks kommuner, er kontaktniveauet midt i mellem de øvrige kommuners.
Sammenholdes indikatorniveauet for borgere (65+ år)6 og kontaktniveauet for de seks kommuner med landsgennemsnittet, er indikatorniveauet betydeligt lavere for de seks kommuner, jf. figur 2.1.13, mens andelen
af borgere med akutte medicinske korttidsindlæggelser i kontakt med kommunen og/eller almen praksis
forud for indlæggelsen er det samme som på landsplan, jf. figur 2.2.12.
Figur 2.2.12. Andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser, hvor
borgere (65+ år) havde kommunal og/eller almen praksis kontakt 10
dage forud for indlæggelsen, 2014

Pct.

Figur 2.2.13. Akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+) for borgere med kommunal og/eller almen praksis kontakt og uden kontakt 10 dage forud for indlæggelse samt indikatoren
i alt, 2014
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Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet) og Sygesikringsregisteret, Statens
Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet) og Sygesikringsregisteret, Statens
Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014)
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Der ses ikke umiddelbart en tydelig sammenhæng imellem niveauet af kontakter til borgere, herunder i forbindelse med en akut medicinsk korttidsindlæggelse, eller kontaktmønsteret for den mest intensive kontakttype i forhold til faldet i indikatoren i de seks kommuner. Det bemærkes, at der belyses en forholdsvis lille
gruppe kommuner.

6

Indikatoren for akutte medicinske korttidsindlæggelser inkluderer alle borgere, hvor indikatorniveauet er betydeligt lavere e nd indikatorniveauet
for borgere på 65+ år.
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2.3

AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSER

Akutte genindlæggelser kan være udtryk for et uhensigtsmæssigt forløb og kan skyldes kvalitetsproblemer
ved den ydede behandling og pleje under og efter indlæggelse. Genindlæggelser er dog ikke i alle tilfælde
undgåelige eller uhensigtsmæssige. Nogle genindlæggelser kan f.eks. være nødvendige som led i et patientforløb i eget hjem eller som led i den sidste livsfase for uhelbredeligt syge patienter.
I 2014 var antallet af akutte genindlæggelser ca. 82.000, hvilket er stort set uændret i forhold til 2013.

2.3.1. UDVIKLINGEN I DEN AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSESFREKVENS
Genindlæggelsesfrekvensen, dvs. andelen af akutte genindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæggelser, er i perioden 2010 til 2014 faldet fra 7,0 pct. til 6,8 pct., hvor det største årlige fald ses fra 2013 til
2014, jf. figur 2.3.1.
Ses på udviklingen i regionerne fra 2013 til 2014 er genindlæggelsesfrekvensen faldet i Region Syddanmark,
Region Hovedstaden og Region Nordjylland, mens frekvensen er steget i Region Sjælland og Region Midtjylland. Region Sjælland har oplevet en stigning i genindlæggelsesfrekvensen fra 2010 til 2014, hvor regionen
er gået fra at ligge under de øvrige regioner i 2010 til at ligge over de øvrige regioner i 2013 og 2014.
Fordelt på aldersgrupper ses det samme mønster på tværs af regioner, idet der generelt er en positiv sammenhæng mellem genindlæggelsesfrekvensen og alder, jf. figur 2.3.2. Den overordnede forskel mellem regionerne afspejles inden for de enkelte aldersgrupper, idet Region Sjælland ligger over landsgennemsnittet for
alle aldersgrupper over 18 år, mens Region Nordjylland ligger under landsgennemsnittet for alle aldersgrupper undtagen de 18-64 årige.
Figur 2.3.1. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på regioner samt
landsplan, 2010-2014
Pct.

Figur 2.3.2 Genindlæggelsesfrekvens fordelt på aldersgrupper og regioner samt landsplan, 2014
Pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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85+ år

Boks 2.3.1. Udviklingen i den akutte somatiske genindlæggelsesfrekvens, fordelt på aldersgrupper
Den positive sammenhæng mellem genindlæggelsesfrekvensen og alder ses i hele perioden 2010-2014. Genindlæggelsesfrekvensen for de 0-17 årige har i perioden været faldende, mens frekvensen for de øvrige aldersgrupper har
været stort set uændret, jf. figur 2.3.3 og figur 2.3.4.
Figur 2.3.3. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på aldersgrupper,
2010-2014 (pct.)
Pct.

Figur 2.3.4. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på aldersgrupper,
2010-2014 (pct.) (indeks=2010)
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Antallet af borgere i aldersgruppen
0-17 år er begrænset, hvorfor udviklingen i aldersgruppen ikke slår igennem i
indikatoren. Idet der er tale om et begrænset antal indlæggelser i denne aldersgruppe, vil en ændring i antallet af indlæggelser for denne gruppe fremstå mere tydelig i den indekserede udvikling for aldersgruppen.

Boks 2.3.2. Diagnoser, der medfører akutte genindlæggelser, fordelt på aldersgrupper
Ingen diagnoser fører i særlig høj grad til flere genindlæggelser end andre diagnoser. Ud af de ti diagnoser, der
hyppigst fører til en genindlæggelse, udgør ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Personer i kontakt
med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse” således knap 20 pct. af indlæggelserne, der indebærer en
genindlæggelse, mens øvrige diagnoser (der hver især fører til under 2 pct. genindlæggelser) udgør sammenlagt
knap 50 pct., jf. tabel 2.3.1. For de 0-17 årige medfører diagnosegruppen ”Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose” en betydelig andel genindlæggelser.
Der er dog her tale om relativt få observationer.
Tabel 2.3.1. Andel af alle akutte genindlæggelser fordelt på aldersgrupper, 2014 ( pct.)
De 10 mest hyppige diagnosegrupper
Diagnosegruppe
I alt
0-17 år
Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande
13
14
Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse
6
7
Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden syg5
21
domstegn eller uden oplysning om diagnose
Symptomatisk hjertesygdom
5
0
Lungebetændelse
5
3
Bronchitis, udvidede lunger og astma
5
7
Tuberkulose, andre bakterielle sygdomme samt kønssygdomme
4
4
Andre endokrine sygdomme, avitaminoser og stofskiftesygdomme
3
2
Andre sygdomme i åndedrætsorganer
3
1
Andre sygdomme i urinorganer
3
1
Øvrige diagnosegrupper
48
40

18-64 år
16
7

65-74 år
11
7

75-84 år
11
5

85+ år
11
5

3

3

4

4

4
3
3
3
2
2
2
56

8
5
6
4
3
4
3
46

7
8
6
5
4
4
4
44

7
9
3
5
5
3
4
43

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. ”I alt” er beregnet på baggrund af de underliggende tal for alle aldersgrupper, der vægter forskelligt, og
kan derfor ikke beregnes ud fra tallene i tabellen alene. Tabellen er rangordnet efter diagnosens andel. Inddelingen efter diagnoser følger 99-grupperingen, hvori der indgår i alt 100 diagnosegrupper. ”Øvrige diagnosergrupper” udgør således 90 diagnosegrupper.
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Der er betydelig spredning i genindlæggelsesfrekvensen blandt kommunerne, herunder også inden for de
enkelte regioner, jf. figur 2.3.5. Den største spredning ses inden for Region Hovedstaden, hvor kommunen
med den højeste genindlæggelsesfrekvens har fire gange så høj en frekvens som kommunen med den laveste
frekvens. Til sammenligning er genindlæggelsesfrekvensen i kommunen med den højeste frekvens i Region
Midtjylland og Region Syddanmark dobbelt så høj som frekvensen i kommunen med den laveste frekvens. I
hovedparten af kommunerne i Region Sjælland er genindlæggelsesfrekvensen højere end landsgennemsnittet. Det er samtidig også i Region Sjælland, at der ses relativt flest markante stigninger i genindlæggelsesfrekvensen på kommuneniveau fra 2013 til 2014.
I Region Nordjylland har tre kommuner, Rebild, Hjørring og Frederikshavn Kommune, opnået et markant fald
i genindlæggelsesfrekvensen fra 2013 til 2014 på knap 3 pct.point, hvilket ses i et samlet fald i genindlæggelsesfrekvensen fra 7,4 pct. til 6,1 pct. for hele regionen (jf. figur 2.3.1).
Figur 2.3.5. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på kommuner opdelt efter regioner, 2013- 2014
Pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

De ti kommuner med hhv. højest og lavest genindlæggelsesfrekvens
Genindlæggelsesfrekvensen i de ti kommuner med højest frekvens er på omkring 9-10 pct., hvorimod genindlæggelsesfrekvensen er på 3-4 pct. i de ti kommuner med lavest frekvens, jf. figur 2.3.6.
Region Hovedstaden er, som nævnt ovenfor, den region, hvor variationen i genindlæggelsesfrekvensen på
tværs af kommunerne er størst. Syv ud af de ti kommuner med den laveste genindlæggelsesfrekvens og fem
ud af de ti kommuner med den højeste genindlæggelsesfrekvens i 2014 er placeret i Region Hovedstaden.
Blandt de ti kommuner med den højeste genindlæggelsesfrekvens, er tre kommuner placeret i Region Sjælland. Samtidig har ingen af kommunerne i regionen en synlig lav frekvens, hvilket kombineret er en del af
forklaringen på den relativt høje genindlæggelsesfrekvens for Region Sjælland sammenholdt med de øvrige
regioner, jf. figur 2.3.7.
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Figur 2.3.6. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på kommuner med højeste og laveste genindlæggelsesfrekvens, 2013-2014
Pct.

Figur 2.3.7. Genindlæggelsesfrekvens fordelt på kommuner, 2014
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000
indbyggere indgår ikke i figuren.

2.3.2. DE TI KOMMUNER MED DEN STØRSTE REDUKTION I INDIKATOREN FRA 2013 TIL 2014
Nedenfor belyses udviklingen for de ti kommuner, hvor der er sket det største fald i genindlæggelsesfrekvensen fra 2013 til 2014. Udviklingen belyses i forhold til aldersgrupper og diagnosegrupper samt kommunernes
kontaktmønster med borgeren/patienten, herunder om udviklingen afviger fra tendensen på landsplan.
De ti kommuner, der har oplevet det største fald i genindlæggelsesfrekvensen fra 2013 til 2014, er Hjørring,
Frederikshavn, Assens, Bornholm, Norddjurs, Tønder, Nordfyns, Kolding, Haderslev og Faaborg-Midtfyn, jf.
figur 2.3.8.
Otte ud af de ti kommuner havde en genindlæggelsesfrekvens i 2013, der lå over landsgennemsnittet. Reduktionen i disse kommuner har betydet, at kun to ud af de ti kommuner stadig befinder sig over landsgennemsnittet i 2014.
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Figur 2.3.8. Genindlæggelsesfrekvens for de ti kommuner med størst
reduktion i indikatoren, 2013-2014
Pct.

Figur 2.3.9. Andel af akutte genindlæggelser i forhold til samlet antal
indlæggelser de ti kommuner med størst reduktion samt hele landet,
2010-2014
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Gennemsnitlig har genindlæggelsesfrekvensen for de ti kommuner gennem de seneste fire år ikke været lavere end landsgennemsnittet, jf. figur 2.3.9 og tabel 2.3.2. Det er således først fra 2013 til 2014, at disse ti
kommuner tilsammen har en lavere genindlæggelsesfrekvens end landsgennemsnittet. På den baggrund kan
det ikke konkluderes, at der er tale om en generel tendens, når de ti kommuner bevæger sig under landsgennemsnittet i 2014.
Tabel 2.3.2. Genindlæggelsesfrekvens, de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren samt landsgennemsnit, 2010-2014

Hele landet
De ti kommuner

2010

2011

2012

2013

2014

7
8

7
8

7
8

7
8

7
6

Ændring,
2013-2014, pct
-1
-24

Ændring,
2010-2014, pct.
-3
-23

Gns. årlig ændring,
pct.
-1
-6

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret på landsplan. Den pct.-vise ændring er beregnet på de præcise tal (inklusive decimaler), og kan derfor ikke genskabes præcist ud fra tabellen.

Reduktion fordelt på aldersgrupper
De tre kommuner, der har oplevet den største reduktion i genindlæggelsesfrekvensen, Hjørring, Frederikshavn og Assens Kommune, har særligt oplevet en reduktion inden for aldersgrupperne over 75 år, jf. figur
2.3.10.
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Figur 2.3.10. Ændring i genindlæggelsesfrekvens 2013-2014, fordelt på aldersgrupper og kommuner
Ændring i genindlæggelsesfrekvens (pct.)
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Det skal bemærkes, at antallet af borgere er begrænset i aldersgruppen over 85 år. Udviklingen i denne aldersgruppe
kan derfor afvige fra den samlede udvikling i kommunen. Værdier indsat for ’Hele landet’.

Reduktion fordelt på diagnosegrupper
Fordelt på diagnosegrupper er de største reduktioner i genindlæggelsesfrekvensen fra 2013 til 2014 i de ti
kommuner sket i diagnosegrupperne ”Symptomer og mangelfuldt definerede tilstande” og ”Undersøgelser,
forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose”, jf. tabel
2.3.3.
Dette ligger i tråd med den overordnede fordelingen af, hvilke diagnosegrupper der medfører genindlæggelser, jf. tabel 2.2.1., hvor disse diagnosegrupper også er blandt de hyppigst forekommende. På denne baggrund kan det således ikke konkluderes, at faldet i genindlæggelsesfrekvensen skyldes, at der har været rettet
et særligt fokus på specifikke sygdomme, hvilket dog heller ikke kan udelukkes.
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Tabel 2.3.3. Ændring i genindlæggelsesfrekvensen 2013-2014 (pct.point) og andel af ændringen i genindlæggelsesfrekvensen (pct.), fordelt på
de ti diagnosegrupper med det største fald 2013-2014
Diagnosegruppe
Symptomer og mangelfuldt definerede
tilstande
Undersøgelser, forebyggende forholdsregler mm. af personer uden sygdomstegn eller uden oplysning om diagnose
Bronchitis, udvidede lunger og astma
Lungebetændelse
Personer i kontakt med læge eller sygehus med henblik på undersøgelse
Symptomatisk hjertesygdom
Sygdomme i blod og bloddannende organer
Tuberkulose, andre bakterielle sygdomme samt kønssygdomme
Galdesten, galdeblære- og galdegangsbetændelse
Andre iskæmiske/forkalkningsbetingede
hjertesygdomme
I alt, de 10 diagnoser
Øvrige diagnoser
I alt, alle diagnoser

Ændring i genindlæggelsesfrekvensen (pct.point)

Andel af ændring
(pct.)

De ti
kommuner

De ti
kommuner

Hele
landet

10,47

-

-0,20

Hele
landet

0,04

Ændring i genindlæggelsesfrekvensen (65+ år)
(pct.point)
De ti komHele lanmuner
det

-0,28

-0,02

-0,17

-0,03

8,73

-

-0,23

0,06

-0,15
-0,12

0,00
-0,02

8,09
6,35

-

-0,22
-0,19

-0,04
0,04

-0,10

-0,01

5,47

-

-0,13

0,02

-0,08

0,03

4,21

-

-0,11

-0,01

-0,07

-0,02

3,90

-

-0,10

Andel af ændring
(65+ år) (pct.)
De ti kommuner

11,38
9,38

Hele
landet

-

8,93
7,78
5,29

-

-

0,00

4,27
4,15

-

-

-

-0,06

0,01

3,39

-

-0,09

-0,02

3,66

-0,05

0,01

2,72

-

-0,09

-0,04

3,47

-

-0,05

-0,01

2,48

-

-0,08

0,00

3,39

-

-1,07
-0,84
-1,91

0,02
-0,07
-0,06

55,82
44,18
100,00

-

-1,54
-0,95
-2,49

-0,01
-0,03
-0,04

61,71
38,29
100,00

-

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Mulighed for forebyggelse via kontakt med borgeren
Nedenfor belyses de ti kommuners kontaktmønster med ældre borgere (65+ år), herunder i forbindelse med
genindlæggelse (jf. boks 2.1.3.)7, samt borgernes kontakt med almen praksis (jf. boks 2.2.3), herunder om
kontaktmønstret for de ti kommuner afviger fra kontaktmønstret på landsplan.
Set i lyset af variationen i omfanget og typen af kontakt med borgerne på 65+ år mellem de ti kommuner,
kan kontaktmønstret ikke umiddelbart forklare faldet i indikatoren i de ti kommuner, idet analysen skal tolkes
med et vist forbehold, jf. boks 2.3.3.

7

Det er hovedsageligt borgere over 65 år, der modtager kommunale pleje- og omsorgsydelser, hvorfor opgørelserne af disse ydelser alene er foretaget for personer på 65 år og derover.

33

Boks 2.3.3. Kommunernes kontakt med borgere på 65+ år
Der ses på kommunernes kontakt til borgere på 65+ år
generelt samt fordelt på den enkelte kontakttype i 2014
(jf. boks 2.1.3.).
I alt havde kommunerne kontakt til 23 pct. af borgerne
på 65+ år gennem mindst en af de fire nævnte kontakttyper, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet, jf.
figur 2.3.11.

Figur 2.3.11. Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt fordelt
på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt, 2014
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100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Opgjort for den enkelte kontakttype ses store variationer
i kommunernes kontaktmønster. 4 pct. af borgerne på
65+ år i Frederikshavn Kommune og Tønder Kommune
var indskrevet på plejehjem, mens det gjaldt under 1 pct.
af borgerne i Norddjurs Kommune. Andelen af borgere
Plejebolig
Hjemmesygepleje
på 65+ år, der modtog hjemmesygepleje som den mest
Personlig pleje
Praktisk hjælp
Ingen kommunal kontakt (højre akse)
Kommunal kontakt
intensive kontakt, varierer fra 4,5 pct. i Norddjurs Kommune til 22 pct. i Bornholm Kommune. Mellem 1 pct. og Kilde: Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014) og CPR.
3 pct. af borgerne over 65 år havde personlig pleje som Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
den mest intensive kontakttype. 6 pct. af borgerne på
65+ år i Frederikshavn Kommune modtog udelukkende praktisk hjælp, mens det samme gjaldt under 4 pct. af borgerne
i de øvrige kommuner.
De relativt lave andele af borgere, der ses at modtage personlig pleje og praktisk hjælp, kan hænge sammen med henføringsmetoden, hvor borgere, der modtager hjemmesygepleje, desuden kan modtage personlig pleje og/eller praktisk
hjælp, men alene indgår i opgørelsen af hjemmesygepleje. Den viste andel af borgere, der modtager disse ydelser, kan
derfor fremstå mindre end det reelle niveau (jf. boks 2.1.3).

Ses på borgernes kontakt8 med kommunerne og almen praksis ti dage forud for genindlæggelsen, var borgerne i kontakt med enten kommunen og/eller almen praksis i 78 pct. af tilfældene i de ti kommuner i 2014,
hvilket er højere end landsgennemsnittet på 72 pct., jf. figur 2.3.129.
Fordelt på kommuner varierer andelen af akutte genindlæggelser, hvor borgeren var i kontakt med kommunen og/eller almen praksis ti dage forud for indlæggelse fra 60 pct. for Norddjurs Kommune til 86 pct. for
Nordfyns Kommune.

8

I opgørelsen af kommunale kontakter for borgere med akutte genindlæggelser medtages kun de observationer, hvor genindlæggelsen finder sted
mindst 10 dage efter udskrivningsdatoen for den indlæggelse, der lå forud for genindlæggelsen. Ca. 40 pct. af genindlæggelser ne finder sted mindst
10 dage efter den første indlæggelse. Denne afgrænsning sikrer, at det alene er kontakten, som finder sted forud for genindlæggelsen, der tæller
med i opgørelsen.
9 Ses udelukkende på kommunal kontakt var hhv. 58 pct. og 50 pct. af borgerne i kontakt forud for genindlæggelsen i de ti kommuner og hele landet.
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Figur 2.3.12. Andel af akutte genindlæggelser, hvor borgere (65+ år)
havde kommunal kontakt og/eller almen praksis kontakt 10 dage
forud for genindlæggelsen, 2014
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Figur 2.3.13. Akutte genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) for
borgere med kommunal og/eller almen praksis kontakt og uden kontakt 10 dage forud for indlæggelse, 2014

Andel uden kontakt

Genindl. i alt (højre akse)

Kilde: Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret, Statens Serum Institut,
Komunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014).
Anm.: ikke køns- og aldersstandardiseret.

Kilde: Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret, Statens Serum Institut,
Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014).
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
Det bemærkes, at genindlæggelser i alt (højre akse) ikke svarer til indikatoren,
som er genindlæggelsesfrekvens.

Blandt de ti kommuner ses der ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem faldet i indikatoren i de ti
kommuner og kontaktmønsteret i forbindelse med en akut genindlæggelse (jf.figur 2.3.8. og figur 2.3.12).
Således har Assens Kommune og Bornholm Kommune oplevet lige store fald i indikatoren, mens kontaktniveauet er hhv. det næsthøjeste og det næstlaveste blandt de ti kommuner. Hjørring Kommune og Haderslev
Kommune, som har oplevet hhv. det største og det næstlaveste fald i indikatoren blandt de ti kommuner, har
begge kontakniveauer på niveau med landsgennemsnittet.
Sammenholdes antallet af genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) og andelen af genindlæggelser med
kontakt for de ti kommuner med landsgennemsnittet, er antallet af genindlæggelser lavere for de ti kommuner, mens andelen af borgere i kontakt med kommunen og/eller almen praksis forud for genindlæggelsen er
lidt højere end på landsplan, jf. figur 2.3.12 og figur 2.3.13. Nordfyns Kommune og Norddjurs Kommune har
stort set det samme antal genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), men har hhv. det højeste og det laveste
kontaktniveau med borgerne (65+ år) forud for genindlæggelse. Hjørring Kommune og Faaborg-Midtfyn
Kommune har hhv. det laveste og det næsthøjeste antal genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år), mens
kontaktniveauet er stort set det samme for de to kommuner.
Ses der på kommunernes kontakt i ti dage efter genindlæggelse er der ligeledes ingen umiddelbar sammenhæng med faldet i indikatoren. Hjørring Kommune og Haderslev Kommune, som har oplevet hhv. det største
og det næstlaveste fald i indikatoren blandt de ti kommuner, har ikke et væsentligt forskelligt kontaktomfang
til borgere efter genindlæggelse, jf. figur 2.3.8 og figur 2.3.14. I forlængelse heraf ses der ikke nogen entydig
sammenhæng mellem kommunernes kontaktomfang og reduktionen i indikatoren.
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Figur 2.3.14. Andel af akutte genindlæggelser, hvor borgere (65+ år)
havde kommunal kontakt 10 dage efter genindlæggelsen, 2014
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Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014).
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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Figur 2.3.15. Akutte genindlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) for
borgere med kommunal kontakt og uden kontakt 10 dage efter genindlæggelsen, 2014
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Kilde: Landspatientregistret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut, Kommunernes EOJ-data (foreløbige tal, april 2014).
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Der ses ikke et entydig mønster for kontakten til borgerne, herunder i forbindelse med genindlæggelse, der
kan forklare faldet i eller niveauet for indikatoren i de ti kommuner. Det bemærkes, at der belyses en forholdsvis lille gruppe kommuner.
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2.4 SOMATISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE
Når en borger er færdigbehandlet på sygehus, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens opgave at give borgeren et relevant tilbud, f.eks. en plads på et plejehjem. Kan kommunen ikke umiddelbart
give borgeren et tilbud på grund af ventetid eller andre forhold forlænges indlæggelsen unødigt.
I 2014 var der ca. 40.000 færdigbehandlingsdage fordelt på ca. 7.000 indlæggelser.

2.4.1. UDVIKLINGEN I SOMATISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE PR. 1.000 BORGERE
Antallet af somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere er på landsplan faldet med 12 pct. fra 2010
til 2014. Der har dog været en mindre stigning i antallet af somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere fra 2013 til 2014, jf. figur 2.4.1.
Region Hovedstaden ligger over de øvrige regioner i perioden 2010 til 2014, jf. figur 2.4.1. Antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere i denne region er stort set uændret i 2014 sammenholdt med 2010 på
knap 19 dage pr. 1.000 borgere, mens tallet er faldet i de øvrige regioner til et niveau på færre end to færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere.
Opgjort på kommuneniveau ses det også, at færdigbehandlingsdage særligt er et hovedstadsfænomen, jf.
figur 2.4.2. Det høje antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere i Region Hovedstaden skyldes både et
generelt højt niveau i flertallet af kommunerne i regionen, samt at en række kommuner ligger markant over
landsgennemsnittet. Ud af de 29 kommuner i Region Hovedstaden ligger 19 kommuner over landsgennemsnittet, hvoraf 14 kommuner ligger mere end dobbelt så højt.
Figur 2.4.1. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
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Figur 2.4.2. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere fordelt på kommuner, 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på
regionsniveau.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på
kommuneniveau. Data for kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår
ikke i figuren.

Der er en betydelig variation i antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere på tværs af kommuner
inden for Region Hovedstaden, jf. figur 2.4.3. Således varierer niveauet i Region Hovedstaden fra mindre end
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én til 58 færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere. Der ses også en variation i de øvrige regioner, hvor forskellen mellem top og bund dog er mindre. Det bemærkes endvidere, at der i de øvrige regioner er tale om
relativt få observationer.
Figur 2.4.3. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner, 2013-2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i
figuren.

Antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 indlæggelser, fordelt på primærsygehuse, 2014

Boks 2.4.1. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusniveau

Færdigb.dage
pr. 1.000 indl.

Niveauforskellene inden for samme sygehus indikerer, at der er forskel på, hvor hurtige kommunerne er til at hjemtage borgerne efter færdigbehandling. Særligt på tværs af kommunerne, hvis
primærsygehuse er Herlev Hospital og Amager og
Hvidovre Hospital, er der forskel.
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Opgjort på primærsygehuse ses, at antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 indlæggelser på det
enkelte sygehus varierer på tværs af patienternes
bopælskommune.
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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2.5

ALMENE GENOPTRÆNINGSPLANER

Ved udskrivning af patienter skal lægen på sygehuset vurdere, om der er behov for genoptræning af patienten. Hvis der er et genoptræningsbehov, skal lægen afgøre, hvilken type genoptræning der er behov for.
Afhængig af karakteren og omfanget af patientens funktionsevnenedsættelse kan der ydes almen genoptræning på basalt eller avanceret niveau i kommunalt regi eller specialiseret genoptræning på sygehus 10. Endvidere skal der udarbejdes en individuel genoptræningsplan til patienten.

2.5.1. UDVIKLINGEN I ANDEL GENOPTRÆNINGSPLANER FOR ALMEN GENOPTRÆNING
Genoptræningsplaner for almen genoptræning har i perioden 2010 til 2014 udgjort en svagt stigende andel
af alle genoptræningsplaner (almene og specialiserede). I 2010 udgjorde andelen 79 pct., mens den i 2014
udgjorde 86 pct., jf. figur 2.8.1.
Blandt de fem regioner ses samme stigende tendens i perioden 2010-2014. I 2014 er andelen af almene
genoptræningsplaner højest i Region Hovedstaden og Region Sjælland (hhv. 88 pct. og 89 pct.), mens den er
lavest i Region Nordjylland og Region Midtjylland (henholdvis 81 pct. og 82 pct).
Andelen af almene genoptræningsplaner fordelt på sygehusniveau varierer mellem 76 pct. og 97 pct., jf. figur
2.8.2.
Hovedparten af sygehusene i Region Hovedstaden og Region Syddanmark er kendetegnet ved at have en
relativ høj andel af almene genoptræningsplaner. Sygehusene i Region Nordjylland og Region Midtjylland har
en relativt lavere andel af almene genoptræningsplaner.
Den største spredning ses i Region Hovedstaden, hvor der er 20 pct. point mellem sygehuset med den laveste
andel af almene genoptræningsplaner og sygehuset med den højeste andel.
Figur 2.8.1 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
Pct.

Figur 2.8.2 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning, fordelt på sygehuse opdelt efter regioner, pct., 2014
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10

Jævnfør de nye regler som fremgår af ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning
fra sygehus” af 6. oktober 2014 er der pr. 1. januar 2015 mulighed for at yde specialiseret rehabilitering i kommunalt regi til patienter med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder, herund er oftest omfattende
mentale funktionsnedsættelser (kilde: ” Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner”, 8/10 2014).
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2.6

VENTETID TIL GENOPTRÆNING

Ventetiden til genoptræning er det antal dage, der går, fra sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan
og til den dato, hvor kommunen registrerer første genoptræningsydelse. Det er vigtigt, at perioder med nedsat funktionsevne efter udskrivning fra sygehus ikke forlænges unødigt, så patienten hurtigt kan vende tilbage til et aktivt hverdagsliv.

2.6.1. UDVIKLINGEN I VENTETID TIL GENOPTRÆNING
I perioden 2010 til 2014 har median-ventetiden til almen genoptræning11 i kommunerne været faldende fra
16 dage i 2010 til 14 dage i 2014 , jf. figur 2.6.1.
Alt efter bopælsregion er der forskel på borgernes median-ventetid. Borgere i Region Sjælland og Region
Midtjylland havde en ventetid på 13 dage i 2014, mens borgere i Region Syddanmark og Region Nordjylland
havde en ventetid på henholdsvis 18 dage og 17 dage. I Region Hovedstaden var ventetiden 14 dage.
I de ti kommuner med længst median-ventetid i 2014 var ventetiden mellem 21 dage og 32 dage, jf. figur
2.6.2. I de ti kommuner med kortest ventetid var ventetiden mellem 3 dage og 11 dage. Fem af de ti kommuner med længst ventetid er placeret i Region Syddanmark, hvilket kan bidrage til at forklare den høje medianventetid i regionen.
Hovedparten af de ti kommuner med længst median-ventetid har haft en stigning i ventetiden fra 2013 til
2014. Fredericia og Jammerbugt Kommune er således gået fra en ventetid på 17 dage i 2013 til en ventetid
på henholdsvis 28 dage og 32 dage i 2014. Modsat har fire af kommunerne med kortest ventetid oplevet et
fald fra 2013 til 2014, hvor Lemvig Kommune har reduceret ventetiden fra 12 dage til 3 dage.
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Figur 2.6.2. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner
med kortest og længst ventetid til genoptræning, 2013-2014 (antal
dage)
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Figur 2.6.1. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014 (antal dage)
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Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

2013
Landsgennemsnit, 2014
Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven,
Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren. Langeland Kommune er udtaget pga. usikkerhed om registrering.

I Region Nordjylland og Region Syddanmark har de to kommuner, Jammerbugt Kommune og Fredricia Kommune, en betydelig længere observeret median-ventetid end de øvrige kommuner i regionen, jf. figur 2.6.3.

11

Median-ventetiden er den observerede ventetid hos borgeren, hvor 50 pct. af de observerede ventetider ligger hhv. under og over.
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Når der ses bort herfra er ventetiden i hovedparten af kommunerne i Region Nordjylland jævnt fordelt omkring landsgennemsnittet.
I Region Syddanmark er median-ventetiden i hovedparten af kommunerne over landsgennemsnittet. Modsat er ventetiden i hovedparten af kommunerne i Region Midtjylland og Region Sjælland på niveau med eller under landsgennemsnittet, hvor en del kommuner i Region Sjælland har mindsket ventetiden fra 2013
til 2014.
Figur 2.6.3. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner opdelt efter regioner, 2013-2014 (antal dage)
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Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren. Alene kommuner med mindst 20 observationer indgår i
figuren. Langeland Kommune er udtaget pga. usikkerhed om registrering.
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2.7

PATIENTOPLEVET KOMMUNIKATION

Regioner og kommuner har i fællesskab ansvaret for den patientrettede forebyggelse, som skal forebygge,
at en sygdom udvikler sig yderligere, samt begrænse eller udskyde komplikationer. Mange patienter, særligt
den store gruppe af ældre medicinske patienter og patienter med kronisk sygdom, har ofte længere, tværsektorielle behandlings- og plejeforløb med vekslende behov for tilbud på sygehus, i almen praksis og i det
kommunale sundhedsvæsen.
Målingen af den patientoplevede kommunikation og graden af sammenhæng i forløb skal på sigt ske på
grundlag af tre mål: patientoplevet tilfredshed med samarbejdet mellem sygehus og den kommunale pleje,
rettidigt fremsendte genoptræningsplaner og rettidigt fremsendte udskrivningsrapporter, hvor de to sidste
mål er under udvikling.
Figur 2.7.1. Tilfredshed med samarbejde mellem sygehus og den
kommunale pleje fordelt på regioner, 2013, andel positive (pct.)

En vigtig markør for, hvordan samarbejdet mellem
regioner og kommuner fungerer, er som nævnt patienternes oplevelse heraf.
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I 2013 lå andelen af patienter, som vurderede samarbejdet mellem sygehuset og den kommunale
hjemmepleje/hjemmesygepleje positivt, på 87 pct.
og 91 pct. for henholdsvis indlagte og ambulante
patienter, jf. figur 2.7.1.
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Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering
og Brugerinddragelse.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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2.8

AKUTTE PSYKIATRISKE KORTTIDSINDLÆGGELSER

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser defineres som en akut indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, hvor
udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelsen eller dagen efter indlæggelse (én overnatning). En høj forekomst af denne type indlæggelser kan alt andet lige indikere et højt niveau af uhensigtsmæssige indlæggelser, der kunne være forebygget.

2.8.1. UDVIKLINGEN I AKUTTE PSYKIATRISKE KORTTIDSINDLÆGGELSER PR. 1.000 BORGERE
Antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere på landsplan er steget svagt fra 1,8
indlæggelser til godt 2,0 indlæggelser fra 2010 til 2012, hvorefter udviklingen har været stort set uændret, jf.
figur 2.8.1.
Der ses en betydelig variation i indikatorniveauet mellem regionerne. Region Hovedstanden skiller sig ud
med det højeste antal akutte korttidsindlæggelser pr. 1000 borgere i perioden 2010 til 2014, mens Region
Nordjylland har det laveste. Der er en stigende tendens i antallet af akutte korttidsindlæggelser pr. 1000
borgere i Region Sjælland over perioden 2012-2014, mens Region Hovedstanden viser en faldende trend i
samme periode.
Andelen af akutte korttidsindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæggelser i psykiatrien varierer ligeledes betydeligt på tværs af regionerne, jf. figur 2.8.2. Region Nordjylland og Region Syddanmark har over
hele perioden en betragtelig mindre andel akutte korttidsindlæggelser end de øvrige regioner.
Figur 2.8.1 Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
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Figur 2.8.2. Andel akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold
til psykiatriske indlæggelser, fordelt på regioner samt landsplan,
2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Kommunerne i Region Hovedstaden spænder fra at have det højeste antal akutte psykriatiske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere på over seks indlæggelser, til at ligge blandt de laveste med under én indlæggelse. I Region Nordjylland ligger alle kommuner en del under landsgennemsnittet. Det samme gælder for
kommunerne i Region Syddanmark på nær én kommune, jf. figur 2.8.3.
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Figur 2.8.3. Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner opdelt efter regioner , 2013-2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i figuren.

Akutte psykiatriske korttsindlæggelser fordelt på diagnosegrupper
Når der ses på andelen af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold til antal indlæggelser inden for
den enkelte diagnosegruppe og region, ses der ikke noget entydigt billede af, at der er større forekomst af
akutte korttidsindlæggelser inden for nogle bestemte diagnoser, jf. figur 2.8.4. Det ses dog, at en lidt større
andel af patienterne, der bliver indlagt med ”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af
brug af psykoaktive stoffer”, bliver akut korttidsindlagt. Region Hovedstaden skiller sig ud ved at have en høj
andel akutte korttidsindlæggelser blandt deres patienter, der bliver indlagt for ”Ikke nærmere specificerede
psykiske lidelser” i forhold til de øvrige regioner.
Når man ser på omfanget af akutte korttidsindlæggelser inden for de forskellige diagnoser ses det, at volumen også er høj blandt patienter med diagnosen ’Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer’, jf. bilag 1.
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Figur 2.8.4. Andel af akutte korttidsindlæggelser i psykiatrien i forhold til psykiatriske indlæggelser i den pågældende diagnosegruppe (pct.),
fordelt regioner, 2014
Andel af psykiatriske indl. (pct.)

DF00-DF09 Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser

DF10-DF19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af
brug af psykoaktive stoffer
DF20-DF29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte
og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.

DF30-DF39 Affektive sindslidelser

DF40-DF48 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med
psykisk betingede legemlige symptomer

DF50-DF59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og
fysiske faktorer

DF60-DF69 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen

DF70-DF79 Mental retardering

DF80-DF89 Psykiske udviklingsforstyrrelser

DF90-DF98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i
barndom eller adolescens

DF99 Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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2.9

AKUTTE PSYKIATRISKE GENINDLÆGGELSER

Akutte psykiatiske genindlæggelser kan være udtryk for et uhensigtsmæssigt forløb og kan skyldes kvalitetsproblemer ved den ydede behandling under og efter indlæggelse, hvormed genindlæggelse potentielt kunne
have været undgået. Genindlæggelser er dog ikke i alle tilfælde undgåelige. Nogle genindlæggelser i psykiatrien kan således være nødvendige som led i et patientforløb.

2.9.1. UDVIKLINGEN I DEN AKUTTE PSYKIATRISKE GENINDLÆGGELSESFREKVENS
Andelen af genindlæggelser i forhold til det samlede antal indlæggelser i psykiatrien (genindlæggelsesfrekvensen) har været svagt stigende på landsplan i perioden 2010-2014, til 22 pct. i 2014, jf. figur 2.9.1.
Der ses en variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af regionerne, hvor Region Hovedstaden har den
højeste frekvens gennem hele perioden, mens Region Nordjylland har den laveste.
Figur 2.9.1 Genindlæggelsesfrekvens i psykiatrien, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.

Der ses generelt en stor variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af kommunerne inden for de enkelte
regioner, jf. figur 2.9.2
En stor del af kommunerne i Region Hovedstanden har en genindlæggelsesfrekvens, der ligger over landsgennemsnittet. Kommunen med den højeste genindlæggelsesfrekvens ligger også i Region Hovedstaden. I
Region Nordjylland ligger alle kommuner under landsgennemsnittet.
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Figur 2.9.3. Genindlæggelsesfrekvens i psykiatrien, fordelt på kommuner opdelt efter regioner, 2013-2014
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Kilde: Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i
figuren.

Psykiatriske genindlæggelser fordelt på diagnosegrupper
Når der ses på andelen af genindlæggelser i forhold til alle psykiatriske indlæggelser inden for den enkelte
diagnose og region, ses der en lille overvægt i andelen af genindlæggelser som følge af en primærindlæggelse
(dvs. den indlæggelse der ligger til grund for genindlæggelsen) for ”Forstyrrelser i personlighedsstruktur og
adfærd i voksenalderen”, jf. figur 2.9.4. Region Midtjylland skiller sig ud ved at have en relativ høj andel af
genindlæggelser som følge af en primærindlæggelse for ”Mental retardering” og ”Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser”, mens Region Hovedstaden har en relativ høj andel af genindlæggelser som følge af
”Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer”.
Når der ses på omfanget af genindlæggelser inden for de enkelte diagnoser ses, at volumen er relativt høj i
2014 efter en indlæggelse for ”Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående
psykoser samt skizoaffektive psykoser”, jf. bilag 1.

47

Figur 2.9.4. Andel af akutte genindlæggelser i psykiatrien i forhold til psykiatriske indlæggelser inden for den pågældende diagnosegruppe
(pct.), fordelt på regioner, 2014
Andel af psykiatriske indl .(pct.)

DF00-DF09 Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser
DF10-DF19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget
af brug af psykoaktive stoffer
DF20-DF29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser,
akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.
DF30-DF39 Affektive sindslidelser
DF40-DF48 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med
psykisk betingede legemlige symptomer
DF50-DF59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser
og fysiske faktorer
DF60-DF69 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i
voksenalderen
DF70-DF79 Mental retardering

DF80-DF89 Psykiske udviklingsforstyrrelser
DF90-DF98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis
opstået i barndom eller adolescens
DF99 Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
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2.10 PSYKIATRISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE
Når en borger er færdigbehandlet på en psykiatrisk afdeling, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det
kommunens opgave at give borgeren et relevant tilbud. Kan kommunen ikke umiddelbart give borgeren et
tilbud på grund af ventetid eller andre forhold, forlænges indlæggelsen unødigt.

2.10.1. UDVIKLINGEN I PSYKIATRISKE FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE PR. 1.000 BORGERE
Region Hovedstaden har omkring dobbelt så mange færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere som de øvrige
regioner, jf. figur 2.10.1.
Udviklingen i antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere har været faldende over perioden i alle regionerne. På landsplan er antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere faldet fra godt 7 dage i 2010 til 5
dage i 2014, svarende til et fald i indikatorniveauet på 32 pct. Det største fald er sket i Region Syddanmark,
mens Region Nordjylland har haft det mindste fald. Region Syddanmark har som den eneste region haft en
stigning i antal færdigbehandlingsdage fra 2013 til 2014, men er fortsat den region med det laveste antal
dage pr. 1.000 borgere.
Figur 2.10.2 visualiserer yderligere, at der primært er tale om et hovedstadsfænomen. Kun fire kommuner
uden for Region Hovedstaden ligger således ikke i den laveste kategori med maks 6,5 færdigbehandlingsdage
pr. 1.000 borgere.
Figur 2.10.1. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
Færdigb. pr.
1.000
borgere

Figur 2.10.2 Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på regionsniveau.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på
kommuneniveau. Data for kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår
ikke i figuren.

Region Hovedstaden, som har det højeste antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, har også den største variation på tværs af kommunerne. Niveauet i Region Hovedstaden varierer fra én kommune med 25
færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere til kommuner, der ligger blandt de laveste eller hvor der ingen
færdigbehandlingsdage er, jf. figur 2.10.3.
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Figur 2.10.3. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere, fordelt på kommuner, 2013-2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret grundet relativt få observationer på kommuneniveau. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere indgår ikke i
figuren.

I 2014 var der 536 afsluttede indlæggelser, hvor patienten forblev indlagt efter denne var færdigbehandlet.
Disse patienter lå i gennemsnit færdigbehandlet i 42 dage inden udskrivning. I forbindelse med halvdelen af
disse indlæggelser lå patienten mere end 20 dage som færdigbehandlet, før denne blev udskrevet, jf. figur
2.10.4.
Derudover var der ved udgangen af 2014 81 færdigbehandlede personer, som endnu ikke var udskrevet12.
Disse 81 personer havde på daværende tidspunkt i gennemsnit været færdigbehandlet i 105 dage, og 9 personer havde ligget færdigbehandlet i mindst et år, dvs. hele 2014.
Figur 2.10.4. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage, fordelt på indlæggelser afsluttet i 2014
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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De 81 personer, som endnu ikke var udskrevet ved udgangen af 2014, indgår ikke i figur 2.10.4.
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3 INDIKATORER VEDRØRENDE BORGERE MED KOL OG DIABETES
TYPE-2
3.1

AKUTTE SOMATISKE INDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED KOL

Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere13 med KOL er steget på landsplan fra ca. 591
indlæggelser i 2010 til ca. 634 indlæggelser i 2014, jf. figur 3.1.1. Stigningen i antallet af akutte indlæggelser
pr. 1.000 borgere med KOL er mindst i Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens den største stigning
ses i Region Hovedstaden.
Region Hovedstaden har ligget over landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2014, hvor stigningen betyder, at
antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL er ca. 25 pct. højere i Region Hovedstaden i 2014
sammenholdt med landsgennemsnittet. I Region Sjælland har antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL ligget på niveau med landsgennemsnittet i hele perioden.
På tværs af aldersgrupper (65+ år) er antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL steget i alle
aldersgrupper, hvor stigningstakten er stort set den samme for de enkelte aldersgrupper, jf. figur 3.1.2.
Figur 3.1.1 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere
med KOL (18+ år), fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
Antal pr. 1.000
borger

Figur 3.1.2 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere
med KOL (65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indekseret
med 2010=100)
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Den observerede regionale forskel ses også på kommuneniveau, hvor det højeste antal af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL ses i kommunerne i Region Hovedstaden, jf. figur 3.1.3. Antallet af akutte
indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL varierer inden for den enkelte region, hvor variationen især er stor
i Region Syddanmark og Region Nordjylland.
Ses på fordelingen af kommuner med et lavt antal akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL er de
primært beliggende i Region Syddanmark, hvilket kan forklare det relativt lave regionsniveau.
På landsplan udgjorde akutte indlæggelser 79 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med KOL i
2014. Ses på andelen af akutte indlæggelser på tværs af sygehuse er der en synlig variation i, hvor stor en
andel akutte indlæggelser udgør på det enkelte sygehus, herunder også inden for de enkelte regioner, jf.
13

Borgere på 18+ år.
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figur 3.1.4. Den største forskel ses i Region Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser varierer fra
godt 30 pct. på Rigshospitalet til godt 90 pct. på Bornholms Hospital.
Sygehusene med den højeste andel akutte indlæggelser er primært beliggende i Region Nordjylland og Region Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser på tre af hospitalerne i hver af disse regioner overstiger 90 pct.
To sygehuse, Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, skiller sig ud ved at andelen af indlæggelser som
udgøres af akutte indlæggelser er en del lavere end på de øvrige sygehuse.
Figur 3.1.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med
KOL (18+ år), efter kommune, 2014

Figur 3.1.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total
antal indlæggelser for borgere med KOL (18+ år), efter sygehus,
2014, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000
indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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3.2 AKUTTE SOMATISKE INDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED DIABETES

TYPE-2

Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere14 med diabetes type-2 er faldet på landsplan fra
ca. 429 indlæggelser i 2010 til ca. 407 indlæggelser i 2014, jf. figur 3.2.1. Tendensen dækker over forskellige
udviklinger i de enkelte regioner. Der er en begrænset stigning i antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000
borgere med diabetes type-2 i Region Hovedstaden, mens antallet er faldet i de øvrige regioner.
Region Hovedstaden har ligget over landsgennemsnittet i perioden 2010 til 2014, hvor udviklingen betyder,
at antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 er ca. 25 pct. højere i Region Hovedstaden i 2014 sammenholdt med landsgennemsnittet. I Region Sjælland har antallet af akutte indlæggelser
pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 ligget på niveau med landsgennemsnittet i hele perioden.
På tværs af aldersgrupper (65+ år) er antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 i
2014 uændret i forhold til 2010 blandt de 85+ årige, hvor antallet er faldet for de øvrige aldersgrupper, jf.
figur 3.2.2.
Figur 3.2.1 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere
med diabetes type-2 (18+ år), fordelt på regioner samt landsplan,
2010-2014
Antal pr. 1.000
borger

Figur 3.2.2 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere
med diabetes type-2 (65+ år), fordelt på aldersgrupper, 2010-2014
(indekseret med 2010=100)
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Den observerede regionale forskel ses også på kommuneniveau, hvor det højeste antal af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 ses i kommunerne i Region Hovedstaden, jf. figur 3.2.3. Antallet
af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 varierer inden for den enkelte region, hvor
variationen især er stor i Region Syddanmark og Region Midtjylland.
Ses på fordelingen af kommuner med et lavt antal akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type2 er de primært beliggende i Region Syddanmark og Region Nordjylland, hvilket kan forklare det relativt lave
regionsniveau.
På landsplan udgjorde akutte indlæggelser 73 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med diabetes
type-2 i 2014. Ses på andelen af akutte indlæggelser på tværs af sygehuse er der en synlig variation i, hvor
stor en andel akutte indlæggelser udgør på det enkelte sygehus, herunder også inden for de enkelte regioner.
Den største forskel ses i Region Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser varierer fra ca. 36 pct. på
Rigshospitalet til knap 90 pct. på Bornholms Hospital, jf. figur 3.2.4.

14
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Parallelt med opgørelsen af andelen af akutte indlæggelser for borgere med KOL er andelen af akutte indlæggelser for borgere med diabetes type-2 lavest for Rigshospitalet og Århus Universitetshospital, hvor
akutte indlæggelser udgør hhv. ca. 36 og 54 pct. af indlæggelserne for borgere med diabetes type-2.
I alle regioner er der sygehuse med en relativ høj andel akutte indlæggelser, og der ses ikke nogen geografisk
koncentration.
Figur 3.2.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes type-2 (18+ år), efter kommune, 2014

Figur 3.2.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total antal indlæggelser for borgere med diabetes type-2 (18+ år), efter sygehus, 2014, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000
indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet) og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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3.3

AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED KOL

Genindlæggelsesfrekevensen for borgere med KOL udgør ca. 13 pct. i 2014, og er dermed ca. 5 pct.point
højere end for befolkningen generelt, jf. figur 3.3.1 (og figur 2.3.1). I 2010 var genindlæggelsesfrekvensen for
borgere med KOL 12 pct., og der er således sket en mindre stigning de seneste fem år.
Region Nordjylland har en relativt lav genindlæggelsesfrekvens for borgere med KOL i forhold til de øvrige
regioner, og har nedbragt frekvensen fra 14 pct. i 2012 til godt 11 pct. i 2014. Region Nordjylland har også en
relativt lav genindlæggelsesfrekvens for befolkningen generelt, som er nedbragt siden 2012.
For ældre borgere med KOL (65+ år) er der sket en mindre stigning siden 2010 på landsplan, jf. figur 3.3.2.
Inden for de enkelte aldersgrupper ses ikke en entydig tendens i udviklingen.
Figur 3.3.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL,
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct.
Pct.

Figur 3.3.2 Genindlæggelsesfrekvens for borgere med KOL (65+ år),
fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indekseret med 2010=100)
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Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Der er betydelig spredning i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL mellem kommunerne inden
for de enkelte regioner, jf. figur 3.3.3. Størst variation ses inden for Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Inden for de øvrige regioner er der et højere niveuau blandt kommunerne med de laveste genindlæggelsesfrekvenser, hvorved spredningen mellem kommunerne med de højeste og laveste genindlæggelser inden for disse regioner er mindre.
En væsentlig andel af kommunerne i Region Sjælland og Region Syddanmark har en relativ høj genindlæggelsesfrekvens, hvilket kan bidrage til at forklare den høje genindlæggelsfrekvens for disse regioner.
På landsplan udgjorde akutte genindlæggelser 13 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med KOL i
2014. Der er en synlig variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af sygehuse, herunder også inden for
de enkelte regioner, jf. figur 3.3.4.
På fire sygehuse er genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL under 10 pct., hvor den på to sygehuse
er næsten 20 pct. Der ses nogen geografisk variation i fordelingen af sygehuse med hhv. høje og lave genindlæggelsesfrekvenser.
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Figur 3.3.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL,
efter kommune, pct., 2014

Figur 3.3.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL,
efter sygehus, 2014, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret. Data for kommuner med færre end 10.000
indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.
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3.4

AKUTTE SOMATISKE GENINDLÆGGELSER FOR VOKSNE BORGERE MED DIABETES
TYPE-2

Borgerne på 18+ år med diabetes type-2 har en genindlæggelsesfrekvens i 2014 på godt 10 pct., hvilket er
stort set uændret siden 2010, jf. figur 3.4.1. Mønsteret på tværs af regioner afspejler mønsteret for borgere
med KOL, dog på et lavere niveau, og mønsteret for befolkningen generelt, som har en lavere genindlæggelsesfrekvens end både borgere med KOL og borgere med diabetes type-2 (jf. figur 2.3.1 og 3.3.1).
Siden 2010 er der sket et fald i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 over 65 år, jf.
figur 3.4.2. Genindlæggelsesfrekvensen for borgere (65+ år) med diabetes er faldet med ca. 7 pct. Det største
fald ses i aldersgruppen 65-74 år, mens faldet i aldersgrupperne 75-84 årige og 85+ årige er noget mindre.
Figur 3.4.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabetes type-2, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct.
Pct.

Figur 3.4.2 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (65+ år) med diabetes type-2, fordelt på aldersgrupper, 2010-2014 (indekseret med
2010=100)
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Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardiseret.
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Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret.

Der er betydelig spredning i genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 mellem kommunerne inden for de enkelte regioner, jf. figur 3.4.3. Den største variation ses inden for Region Hovedstaden
og Region Midtjylland. En væsentlig andel af kommunerne i Region Sjælland og Region Syddanmark har en
relativt høj genindlæggelsesfrekvens, hvilket kan forklare den relativt høje genindlæggelsfrekvens for disse
regioner.
På landsplan udgjorde akutte genindlæggelser 10 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med diabetes type-2 i 2014. Der er en synlig variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af sygehuse, herunder
også inden for de enkelte regioner, jf. figur 3.4.4.
På tre sygehuse er genindlæggelsesfrekvensen for borgere med diabetes type-2 under 7 pct., hvor den på
fem sygehuse er ca. 15 pct. eller derover. Der ses nogen geografisk variation i fordelingen af sygehuse med
hhv. høje og lave genindlæggelsesfrekvenser.
Mønstreret i variationen på tværs af sygehuse er på linje med mønsteret fundet for genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL.
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Figur 3.4.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabetes type-2, efter kommune, pct., 2014

Figur 3.4.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabetes type-2, efter sygehus, 2014, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015 , Statens Serum Institut.
Anm.: Køns- og aldersstandardisret. Data for kommuner med færre end 10.000
indbyggere indgår ikke i figuren.

Kilde: Landspatientregisteret og data på baggrund af reviderede RUKS algoritmer pr. 13. marts 2015, Statens Serum Institut.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardisret.
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BILAG 1 SUPPLERENDE DATA VEDR. PSYKIATRISKE INDLÆGGELSER
Figur B.1 Antal akutte korttidsindlæggelser i psykiatrien pr. 1.000 borgere, fordelt på diagnose og regioner, 2014
Antal pr. 1.000 indb.

DF00-DF09 Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser

DF10-DF19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af
brug af psykoaktive stoffer
DF20-DF29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte
og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.

DF30-DF39 Affektive sindslidelser

DF40-DF48 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med
psykisk betingede legemlige symptomer
DF50-DF59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og
fysiske faktorer

DF60-DF69 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen

DF70-DF79 Mental retardering

DF80-DF89 Psykiske udviklingsforstyrrelser

DF90-DF98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået
i barndom eller adolescens

DF99 Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser

Øvrige diagnoser

0,0
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Hovedstaden

0,2
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0,8

1,0
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Summen af tallene for diagnosegrupperne for hver region giver det samlede antal akutte korttidsindlæggelser pr. 1000 borgere for regionen.
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Figur B.2 Antal akutte genindlæggelser i psykiatrien pr. 1.000 borgere, fordelt på diagnose for primærindlæggelsen og regioner, 2014
Antal pr. 1.000 indb.

DF00-DF09 Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser

DF10-DF19 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
forårsaget af brug af psykoaktive stoffer
DF20-DF29 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser,
akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.

DF30-DF39 Affektive sindslidelser

DF40-DF48 Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med
psykisk betingede legemlige symptomer
DF50-DF59 Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske
forstyrrelser og fysiske faktorer
DF60-DF69 Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i
voksenalderen

DF70-DF79 Mental retardering

DF80-DF89 Psykiske udviklingsforstyrrelser

DF90-DF98 Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis
opstået i barndom eller adolescens

DF99 Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser
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Kilde: Landspatientregisteret (DRG-grupperet), Statens Serum Institut og CPR.
Anm.: Ikke køns- og aldersstandardiseret. Summen af tallene for diagnosegrupperne for hver region giver det samlede antal akutte genindlæggelser pr.
1000 borgere for regionen.
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BILAG 2 METODE
METODE GENERELT
Metode for indikatorer baseret på Landspatientregisteret
Indikatorer baseret på Landspatientregisteret (LPR) opgøres som udgangspunkt på baggrund af aktivitet på
offentlige sygehuse for borgere med gyldig dansk bopælskommune. Raske ledsagere og raske nyfødte ekskluderes fra opgørelserne.
Opgørelserne for de enkelte år baseres som udgangspunkt på årsopgørelsen af LPR og af det grupperede
Landspatientregister, herefter: ’LPR (DRG-grupperet)’. Undtaget herfra er dog opgørelsen af forebyggelige
indlæggelser15.
Opgørelsesmetode og datakilde for de enkelte indikatorer er beskrevet særskilt i afsnittet ”Metode indikatorspecifik” nedenfor.
Køns- og aldersstandarisering
Resultater på lands-,regions- og kommuneniveau er for fem indikatorer vedkommende køns- og aldersstandardiserede ved hjælp af direkte standardisering. Yderligere to indikatorer er standardiserede på lands- og
regionsniveau.
Den køns- og aldersstandardiserede indikatorværdi angiver værdien for en population, såfremt den havde
samme køns- og alderssammensætning som den anvendte ”standardpopulation”, jf. boks.

Direkte standardisering
Lad 𝑟𝑖𝑗𝑘 være værdien for indikator k i standardiseringskategori j i populationen i. Den direkte standardiserede indikatorværdi
for populationen i er da givet ved

𝑟𝑖𝑘 = ∑𝐽𝑗=1 𝑤𝑗 × 𝑟𝑖𝑗𝑘
hvor 𝑤𝑗 er den andel af standardiseringsvariablen, der skal standardiseres til. Der gælder, at

∑𝐽𝑗=1 𝑤𝑗 = 1
Den køns- og aldersstandardiserede indikatorværdi kan dermed benyttes til at sammenligne populationer,
som er forskelligt sammensat med hensyn til køn- og aldersfordeling, fordi der justeres for effekten heraf.
Nedenstående tabel viser en oversigt over de indikatorer, der er køns- og aldersstandardiseret og de anvendte standardpopulationer.

15

For forebyggelige indlæggelser er følgende datasæt anvendt for aktivitetsårene 2009-2011: Årsopgørelsen per 10. marts 2012 for aktivitetsår
2009, 2010 og 2011 (Dk11.t_hel2009_10mar2012, Dk11.t_hel2010_10mar2012, Dk11.t_hel2011_10mar2012).
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Oversigt over anvendte standardpopulationer i forbindelse med direkte standardisering
Indikator

Standardpopulation

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ år)

Befolkningen, 65+ år, 2009

Akutte medicinske korttidsindlæggelser

Befolkningen, 2009

Akutte genindlæggelser

Indlæggelser i 2009

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser*

Befolkningen, 2009

Akutte psykiatriske genindlæggelser

Indlæggelser i 2009

Akutte indlæggelser for voksne borgere med KOL

Befolkningen, 2009

Akutte indlæggelser for voksne borgere med diabetes type-2

Befolkningen, 2009

Akutte genindlæggelser for voksne borgere med KOL

Indlæggelser i 2009

Akutte genindlæggelser for voksne borgere med diabetes type-2

Indlæggelser i 2009

* Standardiseret på landsniveu og regionsniveau.

Opgørelsesniveauer
Som udgangspunkt opgøres alle indikatorer på landsplan, fordelt på regioner og kommuner16. Regionsfordelt
aktivitet opgøres med udgangspunkt i patientens bopælsregion med undtagelse af akutte genindlæggelser,
som opgøres på sygehusregion, dvs. med udgangspunkt i hvilket sygehus aktiviteten leveres. Kommunefordelt aktivitet opgøres med udgangspunkt i patientens bopælskommune.
Aldersgrupper
Ved aldersopdelte resultater på regionsniveau er anvendt patientens alder på indlæggelsestidspunktet.
Kontakter i kommunalt regi i forbindelse med indlæggelse
For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’, ’forebyggelige indlæggelser’ og ’akutte medicinske korttidsindlæggelser’ er andelen af indlæggelser, hvor der forud for indlæggelsen er modtaget en kommunalpleje- eller
omsorgsydelse, opgjort. For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’ og ’forebyggelige indlæggelser’ er der
desuden opgjort andelen af indlæggelser, hvor der efter indlæggelsen er modtaget kommunalpleje- eller
omsorgsydelser.
Andelen er køns- og aldersstandardiseret på kommuneniveau ved hjælp af direkte standardisering baseret
på den relevante indlæggelsestype .
Typer af kommunale pleje- og omsorgsydelser

De kommunale ydelser er inddelt i fire typer af kommunale pleje- og omsorgsydelser: Plejebolig, hjemmesygepleje, personlig pleje og praktisk bistand17 (ingen personlig pleje).
Modtagere af flere ydelser henføres først til plejebolig, dernæst til hjemmesygepleje, personlig pleje i eget
hjem og endelig praktisk hjælp i eget hjem. Hver indlæggelse indgår således alene i én af kategorierne.
Borgeren er i kontakt med kommunen hvis;


borgeren inden for ti dage forud for/efter indlæggelsen har modtaget én eller flere af følgende plejeog omsorgsydelser: hjemmesygepleje, personlig pleje og praktisk bistand (registreret i Elektronisk
OmsorgsJournaldata (EOJ-data)), eller



borgerne på indlæggelses-/udskrivningstidspunktet bor i en kommunal plejebolig (Plejeboligoplysninger)

16

For somatiske færdigbehandlingsdage laves desuden en opgørelse fordelt på primærsygehuse.
Praktisk bistand inkluderer madservice. Det er ikke muligt at adskille madservice fra den øvrige praktiske bistand, da praktisk bistand alene er
opgjort i tid. Ved at definere madservice som praktisk bistand på 2 minutter eller derunder, skønnes madservice på baggrund a f denne definition at
udgøre ca. 1,5 pct. af de opgjorte kontakter, hvor borgeren alene modtager praktisk bistand (jf. Forebyggelse af indlæggelser – synlige resultater,
2014).
17
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For genindlæggelser gælder desuden, at genindlæggelsen skal finde sted minimum ti dage efter udskrivningsdatoen for den indlæggelse, der lå forud for genindlæggelsen. 40 pct. af genindlæggelserne finder sted minimum 10 dage efter den første indlæggelse. Denne afgrænsning sikrer, at det alene er kontakten, som finder
sted forud for genindlæggelsen, der tæller med i opgørelsen og ikke kontakt forud for den forudgående indlæggelse. For kommunal kontakt efter genindlæggelsen er der på samme vis et krav om, at der ikke må finde
en ny indlæggelse sted i de første ti dage efter datoen for genindlæggelsesudskrivningen.
Forbehold i data
EOJ-data

For flere kommuner må data betragtes som mangelfulde. Det gælder fx ved urealistisk lave indberetninger
eller indberetninger, hvor der er sket over en halvering af antallet af kontakter i forhold til de forudgående
år. Derudover er indberetningerne af personlig pleje og praktisk bistand i en vis udstrækning mangelfulde
som følge af bl.a. manglende indberetning fra særligt de private leverandører. Ca. 50 pct. af borgerne, som
udelukkende har modtaget praktisk hjælp, har valgt private leverandører18. Det indebærer en vis usikkerhed
i omfanget af praktisk hjælp, særligt for de kommuner, hvor borgerne i højere grad benytter sig af private
leverandører.
Oplysninger om hjemmesygepleje er tilsvarende mangelfuldt indberettet. Herudover er der følgende forbehold ved data:
-

’Besøg af hjemmesygeplejen’ kan være udført af andre sundhedsfaglige personer end sygeplejersker,
såfremt den ’sygeplejefaglige’ opgave er uddelegeret til andre faggrupper.

-

Sondringen mellem hjemmesygepleje (efter sundhedsloven) og hjemmepleje (efter serviceloven) i
kommunerne kan være tolket forskelligt på tværs af kommunerne.

Plejeboligoplysninger

Oplysninger om plejeboligadresser er indberettet af kommunerne i 2011. Det betyder, at ændrede adresseoplysninger for nyoprettede eller lukkede plejehjem efter dette tidpunkt ikke implementeres i opgørelsen.
Derudover kan der være fejl behæftet til plejeboligadresserne fra 2011, således at adressen i 2011 reelt set
aldrig har været en plejebolig. Antallet af kontakter for borgere med bopæl i en plejebolig kan således være
unøjagtige.
Kontakter i almen praksis i forbindelse med indlæggelse
For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’ og ’akutte medicinske korttidsindlæggelser’ er andelen af indlæggelser, hvor der inden for ti dage før indlæggelsen har været en fysisk kontakt til almen praksis, opgjort.
Oplysningen er indhentet fra Sygesikringsregisteret, og en fysisk kontakt til almen praksis forud for indlæggelsen dækker over en almindelig konsultation, sygebesøg og/eller andet fysisk fremmøde i almen praksis
med en behandlingsdato, der ligger mellem en og ti dage før indlæggelsesdatoen.
For indikatoren ’akutte genindlæggelser’ gælder desuden, at genindlæggelsen skal finde sted minimum ti
dage efter udskrivningsdatoen for den indlæggelse, der lå forud for genindlæggelsen. Det er 40 pct. af genindlæggelserne, der finder sted minimum ti dage efter den første indlæggelse. Denne afgræsning sikrer, at
det alene er kontakt til almen praksis, der finder sted forud for genindlæggelsen, der tæller med i opgørelsen
og ikke kontakt til almen praksis forud for den forudgående indlæggelse.
Kontakter i kommunen og/eller almen praksis i forbindelse med indlæggelse
For indikatorerne ’akutte genindlæggelser’ og ’akutte medicinske korttidsindlæggelser’ er andelen af indlæggelser, hvor der forud for indlæggelsen enten er modtaget en kommunalpleje- eller omsorgsydelse
og/eller har fundet en fysisk kontakt til almen praksis sted, opgjort.

18

Danmarks Statistik, statistikbanken, tabel AED12
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Andelen er køns- og aldersstandardiseret på kommuneniveau ved hjælp af direkte standardisering baseret
på den relevante indlæggelsestype.
Kommunale kontakter og kontakter i almen praksis er defineret som ovenstående.
Voksne borgere med KOL og diabetes type-2
Til denne analyse er populationen af de udvalgte kroniske sygdomme begrænset til borgere, der pr. 1. januar
det givne år er registreret med hhv. diabetes type-2 og KOL på baggrund af de reviderede RUKS algoritmer
pr. 13. marts 2015.
Opgørelse af antal personer med kroniske sygdomme

Opgørelse af antal personer med kroniske sygdomme er foretaget på baggrund af de reviderede RUKS algoritmer og data udtrukket den 13. marts 2015. I data optræder personerne med de udvalgte sygdomme med
en debutdato, der kan være første kontakt i Landspatientregisteret eller første medicinkøb på recept, og en
slutdato og en årsag til slutdato (død, udrejst, forsvundet, rask meldt, ingen aktivitet). Personer optræder
kun i data, hvis de har et gyldigt CPR-nummer og er eller har været bosat i Danmark.
Antallet af personer med en given sygdom i et givet år, er opgjort som antallet af personer registreret med
den pågældende sygdom pr. 1. januar det pågældende år. Ud over definition af sygdom gælder det, at man
skal have dansk bopælskommune pr. 1. januar det pågældende år. Optællingen ekskluderer personer med
den pågældende sygdom, når de ikke har haft nogen registeraktivitet i 10 år. Dette er gjort, for at antallet af
personer med en given sygdom, har de samme forudsætninger hvert år, og det er dermed muligt at sammenligne over tid. Optællingen vil overestimere antallet af personer hvert år i forhold til optællinger baseret
på de reviderede RUKS algoritmer, der betinger på fremtiden, og derfor ikke anvendes til at sammenligne
over tid.

METODE INDIKATORSPECIFIKT
Akutte genindlæggelser (somatik og psykiatri)
Mål

Antal genindlæggelser (akut indlæggelse tidligst fire timer og senest 30 dage efter seneste udskrivelse) som
andel af samlet antal indlæggelser, pct.
Beskrivelse

En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier:


Indlæggelsen finder sted tidligst fire timer og inden 30 dage efter forrige udskrivelse.



Indlæggelsen starter akut



Indlæggelsen må ikke være som følge af en henvisning fra et andet sygehus eller sygehusafsnit



Patienten må på indlæggelsestidspunktet ikke have en kræft- eller ulykkesdiagnose.

Det sygehus, patienten har den første indlæggelse på (primær-indlæggelsen), tilskrives genindlæggelsen, uafhængigt af om genindlæggelsen finder sted på et andet sygehus.
Der tages højde for genindlæggelser på tværs af årsskiftet og sygehuse. Genindlæggelser, der finder sted
inden 30. januar, og som efterfølger en indlæggelse i det foregående år, regnes således med som en genindlæggelse i foregående år.
En indlæggelse er i denne sammenhæng et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på afdelinger inden
for et sygehus, hvor der er mindre end 4 timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste
indlæggelse.
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Kilde
Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre
Mål

Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre (65+ år)
Beskrivelse

Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen
hører til en af følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold og/eller tryksår.19
Kilde

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister.

Akutte medicinske korttidsindlæggelser
Mål

Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere
Beskrivelse

En akut medicinsk korttidsindlæggelse defineres som en akut indlæggelse på en medicinsk afdeling, hvor
udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelse eller dagen efter indlæggelse (én overnatning).
Kilde

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister.

Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (somatik og psykiatri)
Mål

Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse pr. 1.000 indbyggere
Beskrivelse

Antallet af dage beregnes som antal kalenderdage mellem to datoer. Færdigbehandlede patienter er patienter som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en
forudsætning for den videre behandling. Sygehusets administrative opgaver er desuden udført i et sådant
omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan hjemtage patienten.
Kilde

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister.
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I parentes er aktionsdiagnosekoden (c_adiag_indf = aktionsdiagnosen på den første kontakt i sygehusforløbet fra LPR) for de forskellige diagnosegrupper angivet: Dehydrering (DE869), Forstoppelse (DK590), Nedre luftvejssygdom (DJ12, DJ13, DJ14, DJ15, DJ18, DJ20, DJ21, DJ22, DJ40, DJ41,
DJ42, DJ43, DJ44, DJ45, DJ46, DJ47), Blærebetændelse (DN30, undtaget DN303 og DN304), Gastroenteritis (DA09), Brud (DS02, DS12, DS22, DS32,
DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92), Ernæringsbetinget anæmi (DD50, DD51, DD52, DD53), Sociale og plejemæssige forhold (DZ59, DZ74, DZ75),
Tryksår (DL89).
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Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser
Mål

Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere
Beskrivelse

En akut psykiatrisk korttidsindlæggelse defineres som en akut indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, hvor
udskrivning enten finder sted på samme dag som indlæggelse eller dagen efter indlæggelse (én overnatning).
Kilde

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut og Det Centrale Personregister.

Akutte indlæggelser
Mål

Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere
Beskrivelse

En akut indlæggelse defineres som indlæggelser, der sker akut til forskel fra planlagte indlæggelser.
Kilde

Landspatientregisteret (DRG-grupperet LPR), Statens Serum Institut.

SUNDHEDSAFTALE-INDIKATORER
Almene genoptræningsplaner
Mål

Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning
Beskrivelse

Andelen af alle genoptræningsplaner, der er almene (dvs. ikke specialiserede) genoptræningsplaner. I opgørelsen af det totale antal genoptræningsplaner er egentræning udtaget.
Kilde

Landspatientregisteret, Statens Serum Institut.

Ventetid til genoptræning i kommuner
Mål

Median ventetid til genoptræning, dage
Beskrivelse

Ventetid til kommunal genoptræning angiver ventetiden til almen genoptræning i kommunerne for borgere,
der har fået udarbejdet en genoptræningsplan i sygehusregi.
Ventetiden refererer til perioden mellem registreringen af dato for genoptræningsplan (GOP) og dato for
første genoptræningsydelse indberettet af kommunerne.
Kilde

Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, Statens Serum Institut.
66

Tilfredshed med med samarbejde mellem sygehus og den kommunale pleje
Mål

Andel af patienter med virkelig god/god vurdering af afdelings/ambulatories samarbejde med
hjemme(syge)pleje, pct.
Beskrivelse

Andel af indlagte/ambulante patienter, der svarer ”Virkelig godt” eller ”Godt” på spørgsmålet: ”Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse?”
Kilde

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.
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Notat med overblik over

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet – synlige resultater 2015
for Frederikshavn Kommune
Af Sundhedsministeriets publikation, maj 2015 fremgår følgende resultater i uddrag:
( Forhold / resultater, der vedrører Frederikshavn Kommune er indskrevet med rødt i teksten)

2.1 Forebyggelige indlæggelser
De ti kommuner med det laveste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år) er fortrinsvis
placeret i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Generelt er der flere kommuner i Region Nordjylland
med relativt få forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+ år)

Figur 2.1.7. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+
år) fordelt på kommuner, 2014

Figur 2.1.8. Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere (65+
år), de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren, 2013-2014
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2.2 Akutte medicinske korttidsindlæggelser
De 10 kommuner, der har oplevet det største fald i akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere fra 2013 til 2014 er:
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Viborg, Skive, Hjørring, Lejre, Frederikshavn, Guldborgsund, Thisted, Brønderslev, Stevns og Faxe Kommune
Figur 2.2.8. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere, de ti kommuner med størst reduktion, 2013-2014
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Figur 2.2.12. Andel af akutte medicinske korttidsindlæggelser, hvor
borgere (65+ år) havde kommunal og/eller almen praksis kontakt 10
dage forud for indlæggelsen, 2014
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Figur 2.2.11. Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt
fordelt på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt,
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Figur 2.2.7. Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere fordelt på kommuner, 2014

Hele landet

2.3 Akutte somatiske genindlæggelser
Genindlæggelsesfrekvensen i de 10 kommuner med højest frekvens er på omkring 9-10 pct., hvorimod
genindlæggelsesfrekvensen er på 3-4 pct. i de ti kommuner med lavest frekvens.
Figur 2.3.7. Genindlæggelsesfrekvens fordelt på kommuner, 2014

Figur 2.3.6. Genindlæggelsesfrekvens, fordelt på kommuner med
højeste og laveste genindlæggelsesfrekvens, 2013-2014
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De 10 kommuner med den største reduktion af genindlæggelser fra 2013 – 2014 er: Hjørring,
Frederikshavn, Assens, Bornholm, Norddjurs, Tønder, Nordfyns, Kolding, Haderslev og Faaborg-Midtfyn
Figur 2.3.8. Genindlæggelsesfrekvens for de ti kommuner med størst reduktion i indikatoren, 2013-2014
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De 3 kommuner, der har oplevet den største reduktion i genindlæggelsesfrekvensen:
Hjørring, Frederikshavn og Assens Kommune, har særligt oplevet en reduktion indenfor aldersgruppen
over 75 år.

Figur 2.3.10. Ændring i genindlæggelsesfrekvens 2013-2014, fordelt på aldersgrupper og kommuner
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85+ år
Tønder

Figur 2.3.11. Andel af borgere (65+ år) med kommunal kontakt fordelt
på mest kontaktintensive type og ingen kommunal kontakt, 2014
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Figur 2.3.12. Andel af akutte genindlæggelser, hvor borgere (65+ år)
havde kommunal kontakt og/eller almen praksis kontakt 10 dage
forud for genindlæggelsen, 2014
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Figur 2.3.14. Andel af akutte genindlæggelser, hvor borgere (65+ år)
havde kommunal kontakt 10 dage efter genindlæggelsen, 2014
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2.4 Færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene (somatiske)
På landsplan er antallet af somatiske færdigbehandlingsdag faldet med 12 % fra 2010 til 2014. Der har dog
været en mindre stigning i antallet på landsplan. Det skyldes resultatet i Region hovedstaden.
I Region Nordjylland er antallet fortsat for nedadgående.
Figur 2.4.2. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere
fordelt på kommuner, 2014

Figur 2.4.1. Antal somatiske færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere,
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
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Frederikshavn Kommune har gennem de seneste år reduceret antallet af færdigbehandlingsdage markant,
og har I dag et meget lavt antal.
Af Frederikshavn Kommunes egen faktiske optællinger fremgår det, at antal færdigbehandlingsdag pr. år
for borgere i Frederikshavn Kommune er:
2011: 526
2012: 350
2013: 90
2014: 48

2.5 Almene genoptræningsplaner
Genoptræningsplaner for almen genoptræning har i perioden 2010 til 2014 på landsplan udgjort en svagt
stigende andel af alle genoptræningsplaner (almene og specialiserede). I 2010 udgjorde andelen 79 pct.,
mens den i 2014 udgjorde 86 pct.
I Region Nordjylland er andelen af almene genoptræningsplaner i 2014 på 81 %.
I Frederikshavn Kommune er andelen af almene genoptræningsplaner i 2014 på 86%.
Sygehus Vendsyssel er et de 3 sygehuse, der har den højeste andel af almene genoptræningsplaner.
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Figur 2.8.1 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning,
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
Pct.

Figur 2.8.2 Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning,
fordelt på sygehuse opdelt efter regioner, pct., 2014
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2.6 Ventetid til genoptræning
Ventetiden til genoptræning er det antal dage, der går fra sygehuset har udarbejdet en genoptræningsplan
og til den dato, hvor kommunen registrerer første genoptræningsydelse.

Efter de seneste politiske beslutninger, er der
gjort tiltag i Frederikshavn Kommune, så
ventetiden fremadrettet skal nedbringes til 5
dage + 2 dage til behandling i Visitationsenheden
fremadrettet.

1

Figur 2.6.2. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner med
kortest og længst ventetid til genoptræning, 2013-2014 (antal dage)
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I perioden 2010 til 2014 har median-ventetiden
til almen genoptræning1 i kommunerne været
faldende fra 16 dage i 2010 til 14 dage i 2014.
Meridian-ventetiden i 2014 i Region Nordjylland
var 17 dage eller 18 dage (uoverensstemmelse
mellem tekst og graf).
Frederikshavn Kommunes egne tal på faktisk
leveret opstart på genoptræning i 2014:
Statistikken for ventetid har været opgjort lidt
anderledes i 2014, fordi ventetiden pr. 1. sep.
ændredes til 14 dage. Ventetiden for 1. halvår
var 10,5 ventedage. Fra 1.sept til 31. dec. Var
ventetiden 8,6 ventedage i gennemsnit.

Kommuner med kortest ventetid til genoptræning (antal dage, median)
Kommuner med længst ventetid til genoptræning (antal dage, median)
2013
Landsgennemsnit, 2014

Median-ventetiden er den observerede ventetid hos borgeren, hvor 50 pct. af de observerede ventetider ligger hhv.
under og over.
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Figur 2.6.1. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på regioner
samt landsplan, 2010-2014 (antal dage)
Antal dage

Antal dage
25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

Antal dage

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

0
2010

2011

2012

2013

Antal dage

35

Lemvig
Furesø
Haderslev
Gribskov
Syddjurs
Roskilde
Gladsaxe
Struer
Køge
Gentofte
Tårnby
Aalborg
Nyborg
Billund
Odense
Tønder
Dragør
Hvidovre
Fredericia
Jammerbugt

25

Figur 2.6.2. Ventetid til genoptræning, median, fordelt på kommuner med
kortest og længst ventetid til genoptræning, 2013-2014 (antal dage)
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2.7 Patientoplevet kommunikation og sammenhængende forløb
Målingen af den patientoplevede kommunikation og graden af sammenhæng i forløb sker på grundlag af
tre mål: patientoplevet tilfredshed med samarbejdet mellem sygehus og den kommunale pleje, rettidigt
fremsendte genoptræningsplaner og rettidigt fremsendte udskrivningsrapporter.
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Figur 2.7.1. Tilfredshed med samarbejde mellem sygehus og den
kommunale pleje fordelt på regioner, 2013, andel positive (pct.)

Sjælland

I 2013 lå andelen af patienter (landsplan), som
vurderede samarbejdet mellem sygehuset og den
kommunale
hjemmepleje/hjemmesygepleje
positivt, på 87 pct. for indlagte og 91 pct. For
ambulante patienter.

2.8 Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser
Antallet af akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere på landsplan er steget svagt fra 1,8
indlæggelser til godt 2,0 indlæggelser fra 2010 til 2012, hvorefter udviklingen har været stort set uændret.
Region Nordjylland har det laveste antal akutte psykiatriske indlæggelser.
I Region Nordjylland ligger alle kommuner en del under landsgennemsnittet.

Figur 2.8.1 Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
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Figur 2.8.2. Andel akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i forhold til
psykiatriske indlæggelser, fordelt på regioner samt landsplan, 2014
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2.9 Akutte psykiatriske genindlæggelser

Andelen af genindlæggelser i forhold til det samlede
antal
indlæggelser
i
psykiatrien
(genindlæggelsesfrekvensen) har været svagt
stigende på landsplan i perioden 2010-2014, til 22
pct. i 2014.
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Figur 2.9.1 Genindlæggelsesfrekvens i psykiatrien, fordelt på regioner
samt landsplan, 2010-2014
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I Region Nordjylland ligger alle kommuner under
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2.10 Psykiatriske færdigbehandlingsdage
Udviklingen i antal færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere har været faldende over perioden i alle
regionerne. På landsplan er antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere faldet fra godt 7 dage til 5
dage, svarende til et fald i indikatorniveauet på 32 pct.
Region Nordjylland har haft det mindste fald.
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Figur 2.10.1. Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000
borgere, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014
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Figur 2.10.2 Antal psykiatriske færdigbehandlingsdage pr. 1.000
borgere, 2014
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3.1 Akutte somatiske indlæggelser for voksne borgere med KOL
Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere2 med KOL er steget på landsplan fra ca. 591
indlæggelser i 2010 til ca. 634 indlæggelser i 2014. Stigningen i antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000
borgere med KOL er mindst i Region Midtjylland og Region Syddanmark, mens den største stigning ses i
Region Hovedstaden (25 % i perioden 2010 til 2014).
Antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL varierer inden for den enkelte region, hvor
variationen især er stor i Region Syddanmark og Region Nordjylland.
På landsplan udgjorde akutte indlæggelser 79 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med KOL i
2014.
Sygehusene med den højeste andel akutte indlæggelser er primært beliggende i Region Nordjylland og
Region Hovedstaden, hvor andelen af akutte indlæggelser i tre af hospitalerne i hver af disse regioner
overstiger 90 pct. (Herunder Sygehus Vendsyssel)

2

Borgere på 18+ år.
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Figur 3.1.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL
(18+ år), efter kommune, 2014

Figur 3.1.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total
antal indlæggelser for borgere med KOL (18+ år), efter sygehus, 2014,
pct.
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3.2 Akutte somatiske indlæggelser for voksne borgere med diabetes type 2
Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000
borgere med diabetes type-2 er faldet på landsplan
fra ca. 429 indlæggelser i 2010 til ca. 407
indlæggelser i 2014.
Antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere
med diabetes type-2 har en begrænset stigning i
Region Hovedstaden, mens antallet er faldet i de
øvrige regioner.
På tværs af aldersgrupper (65+ år) er antallet af
akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes
type-2 steget blandt de 85+ årige, hvor antallet er
faldet for de øvrige aldersgrupper.

Figur 3.2.1 Antal akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med
diabetes type-2 (18+ år), fordelt på regioner samt landsplan, 20102014
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Ses der på fordelingen af kommuner med et lavt antal akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med diabetes
type-2 er de primært beliggende i Region Syddanmark og Region Nordjylland, hvilket kan forklare det
relativt lave regionsniveau.
I alle regioner er der sygehuse med en relativ høj andel akutte indlæggelser, og der ses ikke nogen
geografisk koncentration. Sygehus Vendsyssel ligger relativt højt.
Figur 3.2.3. Akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere med
diabetes
type-2
(18+
år),
efter
kommune,
2014

Figur 3.2.4. Andel akutte somatiske indlæggelser i forhold til total
antal indlæggelser for borgere med diabetes type-2 (18+ år), efter
sygehus, 2014, pct.
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3.3 Akutte genindlæggelser for voksne borgere med KOL
Genindlæggelsesfrekvensen for borgere med KOL
udgør ca. 13 pct. i 2014, og er dermed ca. 5
pct.point højere end for befolkningen generelt. I
2010 var genindlæggelsesfrekvensen for borgere
med KOL 12 pct., og der er således sket en mindre
stigning de seneste fem år.
Region Nordjylland har en relativt lav
genindlæggelsesfrekvens for borgere med KOL i
forhold til de øvrige regioner, og har nedbragt
frekvensen fra 14 pct. i 2012 til godt 11 pct. i 2014.
Genindlæggelsesfrekvensen for Sygehus Vendsyssel
er relativt lav.
Region Nordjylland har også en relativt lav
genindlæggelsesfrekvens for befolkningen generelt,
som er nedbragt siden 2012.

Figur 3.3.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL,
efter kommune, pct., 2014

Figur 3.3.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL,
fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct.
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Figur 3.3.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med KOL,
efter sygehus, 2014, pct.
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3.4 Akutte somatiske genindlæggelser for voksne borgere med diabetes type 2
Borgerne på 18+ år med diabetes type-2 har en
genindlæggelsesfrekvens i 2014 på godt 10 pct.,
hvilket er stort set uændret siden 2010.
Siden 2010 er der sket et fald i
genindlæggelsesfrekvensen for borgere med
diabetes type-2 over 65 år.
I Region Nordjylland ses faldet først fra 2013, men
status i 2014 er nu, at Region Nordjylland har den
laveste genindlæggelsesfrekvens.

Figur 3.4.1 Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med diabetes
type-2, fordelt på regioner samt landsplan, 2010-2014, pct.
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På landsplan udgjorde akutte genindlæggelser 10 pct. af det totale antal indlæggelser for borgere med
diabetes type-2 i 2014.
Der er en synlig variation i genindlæggelsesfrekvensen på tværs af sygehuse, herunder også inden for de
enkelte regioner.
Sygehus Vendsyssel er blandt de 3 sygehuse, hvor genindlæggelsesfrekvensen for borgere med type 2
diabetes er under 7 pct.
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Figur 3.4.3. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med
diabetes type-2, efter kommune, pct., 2014

Figur 3.4.4. Genindlæggelsesfrekvens for borgere (18+ år) med
diabetes type-2, efter sygehus, 2014, pct.
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I Frederikshavn Kommune er der siden begyndelsen af 2013 arbejdet systematisk
med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Der er foretaget
undersøgelser af egne forhold, søgt inspiration hos andre og iværksat konkrete
initiativer.

Sagsbehandler:
Chefkonsulent i Sundhed og Pleje
Marianne Skrubbeltrang
Direkte telefon.:
9845 5207

Der kan således ikke siges, at være én bestem indsats, der har været afgørende
for det gode resultat med nedbringelsen af genindlæggelser for ældre over 75 år.
Det er derimod en samlet indsats med en lang række af initiativer, der også
strækker sig længere tilbage i tiden.
I Frederikshavn er der stort politisk fokus på sundhedsområdet, herunder også på
at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
På alle niveauer i organisationen arbejdes der målrettet med fokus på borgernes
resurser og understøttelsen af at gøre dem selvhjulpne.
Der er ligeledes opmærksomhed på den udfordring, at 32% af
sundhedsomkostningerne går til 1% af borgerne.
Kommunen anvender kommunaløkonomiske sundhedsdata (KØS), sundhedsatlas
samt kommunalt omsorgssystem til at generere faktuel viden om, hvor vi skal
sætte ind.
Desuden er der er stort fokus på viljen til samarbejde. Et godt samarbejde, hvor vi
ser hinanden som hinandens forudsætninger. Det drejer sig om samarbejde:





internt i kommunen
i Kommunalt Lægeligt Udvalg
med Sygehus Vendsyssel
tværkommunalt

I den forbindelse kan det nævnes, at parterne i Nordjylland har et stærkt
samarbejde, som er forankret i den regionale Sundhedsaftale.
Nedenstående oplistning er et forsøg på, at give overblik over og indblik i hvad,
der i Frederikshavn Kommune i dag bidrager til resultatet af nedbringelse af
genindlæggelser.

Sundhedspolitik
Politisk er der stort fokus på sundhed i Frederikshavn Kommune.
Der blev således i 2008 vedtaget Sundhedspolitik med stærkt fokus på
kronikerområdet. Den har været afgørende for implementeringen af hele
kronikerindsatsen.
I 2013 har en ny Sundhedspolitik styrket fokus på 5 rammeområder:
 Ulighed i Sundhed
 Den kompetente borger
 Sundhedsfremme
 Forebyggelse
 På tværs – fra vugge til grav
Sundhedscentre og Træningscentre i kommunens 3 hovedbyer
Ved kommunesammenlægningen i 2007 etablerede kommunen Træningscentre
lokalt i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Allerede i 2009 foretog kommunen en omlægning fra Sund By til 3 reelle
Sundhedscentre i tæt tilknytning til Træningscentrene.
Her har såvel den borgerrettede som den patientrettede forebyggelse sin
forankring med følgende indsatser:
 Kronikerindsatser for borgere med KOL, diabetes, hjertekar og kræft
(Start 2009) Region Nordjylland har tidligt været i front med
tværsektorielle fora, hvor rammeaftalerne på de enkelte kroniske
sygdomme blev udarbejdet.
 Telesår
 Teledi@log på hjerteområdet (Start 2012)
 TeleCare Nordprojektet: Selv-monitorering – KOL-patienter (Start 2013)
 Dysfagiprojektet: Forebyggelse og afhjælpning af fejlsynkning (Start 2014)
Projektet er i samarbejde med phd studerende fra Sygehus Vendsyssel.
Projektets målgruppe er den gruppe af patienter, som har rigtig mange
indlæggelser grundet dysfagiproblematikker. Der er udvalgt
borgere/patienter, for hvem, der er gjort en tværfaglig og tværsektoriel
indsats. Der er målt på livskvalitet, antal indlæggelser (før og efter
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interventionen), kontakter til egen læge og naturligvis de økonomiske
omkostninger generelt (både kommunale og regionale).
I den kommunale del har sygeplejersker, ergoterapeuter, diætister og det
kommunale køkken indgået i projektet.
Sideløbende med projektet, der ført viden ud i organisationen.
(Projektbeskrivelse for phd projektet er vedlagt)
 Fokus på ernæringstruede borgere. (Start jan. 2013)
o
o
o

Ansættelse af 3 kostfaglige medarbejdere under ledelse af en
diætist. Fokus har været uddannelse af frontpersonalet.
Ernæringsscreening af borgerne.
Individuelle indsatser til de ernæringstruede.

 Fokus på forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år
Desuden har Sundheds- og Træningscentrene:












Balancehold
Kostvejledning af diætist
Vægttabshold
Vægtsamtaler
Forebyggelse af vægttab hos ernæringstruede
Besøg af kostfaglig medarbejder (når borger er visiteret til madservice)
Sundhedssamtaler
Rygestopkurser
Information nye 65årige
Forebyggende hjemmebesøg
Rehabiliteringsteam omkring borgere med særlige behov: Samarbejde
mellem CAM, CSSM, CSP, CHP, CU

Forløbsnære audits med det sigte at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
I 2013 – 2014 gennemførte s flere audits med deltagelse af Visitationsenheden,
plejecentre / hjemmeplejen, Den kommunale Sygepleje og i relevante audits også
sygehuset. (Beskrivelse af projektet med resultater er vedlagt)
Forløbsnære audits er en kvalitativ metode - defineret som fagpersoners
systematiske gennemgang af komplekse borgerforløb i forbindelse med
indlæggelse med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser
og sammenhængen i indsatsen – identificere problemstillinger og afdække
årsager.
Læringspunkter fra disse audits er:
Det er vigtigt med:
 Tidlig opsporing
 Kommunikation og samarbejde (med borger, pårørende, mellem de
professionelle SSH, SSA, sygeplejerske, læge, sygehus)
 Dokumentation
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Kendskab til faggrænser – hvad kan jeg - hvornår skal ny faggruppe
ind i billedet?

I forlængelse af disse læringspunkter er flere tiltag sat i værk:
 Indføring af Triage og ændringsskema på plejecentre og i hjemmeplejen /
Den kommunale Sygepleje (2015)
 Fokus på opkvalificering af dokumentationen (Den nødvendige –
rettidige – og tilpas fyldestgørende dokumentation) (2015)
 Udviklingsvisitator inddrages hurtigt i koordinering af udskrivningsforløb,
der ser ud til at blive særligt komplekse (Start 2013)
Samtidig har Social- og Sundhedsmyndighed (Visitationsenheden, Socialenheden,
Hjælpemiddelenheden og Kontraktenheden) gennemgået kursus i relationel
koordinering.

Strukturændring i Center for Sundhed og Pleje
I 2014 ændres strukturen fra en opdeling i geografiske områder til en opdeling i 4
faglige områder:
 Plejecentre
 Hjemmeplejen
 Sundhed og sygepleje (Den kommunale Sygepleje + Sundhedscentrene og
kommunale madservice under samme ledelse)
 Aktivitet og træning (Aktivitetscentre og træningscentre)
I den nye struktur arbejder Sundhedscentre og Træningscentre fortsat tæt
sammen om de tidligere nævnte opgaver.
Den nye faglige opdeling i Center for Sundhed og Pleje har sat fokus på den faglige
kvalitet til bedste for borgeren.
Der er i perioden 2012 – 2014 op til strukturændringen gennemført omfattende:
 Kompetenceudvikling af frontpersonale:
o

Efteruddannelse af sygeplejen (også med henblik på at kunne
håndtere den udadgående subakut / akutfunktion)

o

Efteruddannelse af SSAere

o

Efteruddannelse af SSHere

 Der er udarbejdet kompetenceprofiler for sygeplejersker, SSAer og SSHer
(2012)
 Indført ”Længst muligt i eget liv” (rehabilitering)(Medio 2011)
 Indført OPTUR på plejecentrene: Rehabilitering af borgere, der bor på
plejecentrene (Ultimo 2014)
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Indført PPS: Elektronisk program med Praktiske Procedurer i Sygepleje,
der understøtter kvaliteten i håndtering af sygepleje og pleje. (Ultimo
2014) Nationale kliniske retningslinjer har tæt forbindelse til PPS.

 Demensfrekvens: Kompetenceudvikling af medarbejdere bl.a. i forhold til
smerteudredning og –lindring. Har også fokus på disse borgeres somatiske
sygdomme (Primo 2015)
 Faldforebyggelsesprojekt (Primo 2014)
 Oprettelse af flere sygeplejeklinikker (2014)
 Styrkelse af UTHarbejdet (2014)
Sundhedsaftale om forløbskoordinering
I forlængelse af Sundhedsaftale om forløbskoordinering arbejdes der med:
 Opfølgende hjemmebesøg efter sygehuskontakt. Egen læge og den
kommunale sygeplejerske deltager.
 Subakut/akut udgående funktion: Lægerne i almen praksis kan rekvirere
et besøg af en kommunal sygeplejerske til en borger indenfor en time.
 Oprustning af det faglige niveau i forhold til borgere, der har været
indlagt. Sker på Kastaniegården, som har midlertidige aflastningspladser.

Kommunalt lægeligt udvalg - KLU
I Frederikshavn Kommune er der et godt samarbejde med lægerne i almen
praksis. Kort efter kommunesammenlægningen blev samarbejdet i Kommunalt
Lægelig Udvalg indledt, og allerede i 2008 blev der ansat en praksiskonsulent.
I Frederikshavn arbejdes der med et KLU med deltagelse af politikere, direktør og
chefer, og fra 2014 også med en repræsentant fra Sygehus Vendsyssel.
Desuden er der etableret en praksisnær undergruppe med læger og mere
praksisnære ledere, der tager sig af de samarbejdet på det mere driftsorientere
niveau.
Samarbejde med Sygehus Vendsyssel
Samarbejdet mellem sygehus og kommune/almen praksis er af særdeles stor
betydning for det sammenhængende og kvalitativt gode patient/borger forløb.
Arbejdet er forankret i Samarbejdsforum for somatisk sygehus i klynge Nord, hvor
Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Hjørring Kommune samt Sygehus Vendsyssel
deltager.
Frederikshavn Kommune prioriterer dette samarbejde højt. Som det ses af
ovenstående er der flere fælles projekter og en god løbende dialog.
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I uge 4 i 2014 og 2015 har Sygehus Vendsyssel (Klinik Akut)i samarbejde med
kommunerne foretaget en Patientinventerings undersøgelse.
Gennem interviews opnås der ved ankomst til Klinik Akut indsigt i, hvor borgeren
kommer fra, hvem der har henvist, hvorfor borgeren kommer til sygehuset, om en
sygehuskontakt kunne være undgået osv……..
Alt sammen nyttig viden i et forebyggelsesperspektiv.
Opgaveflytning
I Region Nordjylland er der stort fokus på opgaveflytning mellem sektorerne.
Dette for at kunne give borgeren en sundhedsydelse i den sektor, der er mest
hensigtsmæssig.
Når opgaver for større patientgrupper overdrages, sker det gennem en aftalt
beskrivelse af opgaven og omkostningerne. En overdragelse godkendes af Den
administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen.
 Opgaveoverdragelse i konkretsager: Frederikshavn Kommune har indledt
et samarbejde mellem Sygehus Vendsyssel og områdeleder af den
kommunale sygepleje, der løbende mødes og afhjælper problematikker i
forbindelse med opgaveoverdragelse.

Jeg håber, at ovenstående har givet indsigt i, hvordan vi arbejder i Frederikshavn
kommune. Er der noget, der ønskes uddybet, er I velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen

Rikke Albrektsen
Social- og Sundhedsdirektør
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Bilag: 7.1. Politisk forlig Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 - 2020.pdf
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Der er indgået politisk aftale om Plan for sygehuse og speciallægepraksis. Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre.

Der er blandt forligspartierne enighed om, at Plan for sygehuse og speciallægepraksis
udgør det rette fundament for udviklingen af det nordjyske sundhedsvæsen frem mod
2020.
Forligspartierne anerkender samtidig at regionen står over for en række udfordringer på
sundhedsområdet, heriblandt en stram økonomi, en vækst i efterspørgslen efter sundhedsydelser samt øgede krav til effektivitet og produktivitet. Plan for sygehuse og speciallægepraksis kan ikke alene løse disse udfordringer, men der er blandt forligspartierne enighed om, at planen tager fat om de centrale udfordringer og adresserer konkrete
tiltag med henblik på at imødekomme disse, blandt andet ved at anvise strukturelle besparelse på 10 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i de kommende år.
Der er enighed om, at der i planperioden kan opstå behov for drifts- og aktivitetsmæssige tilpasninger inden for de aftalte rammer.
Plan for sygehuse og speciallægepraksis ses desuden som et væsentligt bidrag i forhold til at indfri regionens strategi 2018 på sundhedsområdet, hvilket blandt andet skal
ske ved at implementere planens anbefalinger om udviklingen af patientforløbene.
Med planen følger en ny sygehusstruktur i Region Nordjylland. Det centrale element i
den nye sygehusstruktur er ønsket om at skabe fagligt og økonomisk bæredygtige sygehusmatrikler og -enheder i Region Nordjylland. Det er forligspartiernes holdning, at
dette sker med de ændringer, som planen omfatter.
Der er enighed om at lukke sygehusfunktionerne i Nykøbing og samle Sygehus ThyMors’s funktioner på sygehusmatriklen i Thisted. Hensigten er at styrke det faglige og
økonomiske udgangspunktet for sygehusets drift. Forligspartierne anerkender at den
endelige profil for sygehusmatriklen i Thisted fastlægges som et led i den aftalte, kommende fusionsproces for Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel. Denne proces vil
ske med involvering af de rette faglige miljøer.
Forligspartierne er enige om, at invitere Morsø Kommune til at indgå i en dialog om det
fremtidige indhold i sundhedshuset i Nykøbing.
Der er ligeledes enighed om at flytte coloncanceroperationerne fra Sygehus Thy-Mors
til Aalborg Universitetshospital. Dette sker som et skridt hen imod en samling af kræftkirurgien på Aalborg Universitetshospital. Derfor træffes der også aftale om at flytte coloncancerkirurgien fra Sygehus Vendsyssel til Aalborg Universitetshospital når Nyt Aal-

borg Universitetshospital står klar, samt aftale om at flytte mammacancerkirurgien fra
Sygehus Vendsyssel til Aalborg Universitetshospital. Sidstnævnte skal ske i løbet af
planperioden. Det aftales desuden at Sygehus Vendsyssel tilføres en kirurgisk aktivitet
fra Aalborg Universitetshospital, primært brokoperationer.
Forligspartierne tilslutter sig anbefalingerne vedrørende øjenspecialet, således at der
opretholdes aktivitet både på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Thy-Mors, og at
der ikke ændres på de ledelsesmæssige forhold. Forligspartierne tilslutter sig ligeledes
anbefalingen om at samle audiologifunktionen i en enhed i Aalborg kombineret med
decentrale høreklinikker som anbefalet af den faglige arbejdsgruppe.
Der er desuden enighed om, at lukke sygehusmatriklen i Dronninglund og flytte sygehusfunktionerne herfra til de øvrige sygehusmatrikler i Region Nordjylland. Dette sker
som et led i den tilpasning, der skal ske frem mod Nyt Universitetshospital og fordi der
hermed kan opnås mere rationelle driftsvilkår for funktionerne. Som et led heri flyttes
den håndkirurgiske funktion til Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. Sygehus Vendsyssel i Hjørring overtager desuden en del af den medicinske aktivitet fra Dronninglund.
De øvrige funktioner på sygehuset omfordeles til Aalborg Universitetshospitals øvrige
matrikler. Der er blandt forligspartierne enighed om at fertilitetsbehandlingen flyttes til
Aalborg Universitetshospital, Aalborg.
Derudover er der blandt forligspartierne enighed om at flytte intensivsengene fra Aalborg Universitetshospital, Hobro til Aalborg samt enighed om at flytte de medicinske
senge fra Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn til Hjørring. Begge ændringer sker med
henblik på at sikre sammenhægende patientforløb og for at sikre den rette udnyttelse
af regionens kapacitet.
Regionsrådet har tidligere truffet beslutning om at samle neurorehabiliteringen i Region
Nordjylland i et center. Denne beslutning ønsker forligspartierne at understrege, men
den endelige placering af funktionen bør dog afvente en nærmere analyse af mulige
placeringer i enten Brønderslev, Dronninglund, Hjørring eller Aalborg. Denne analyse
skal tage udgangspunkt i tre kriterier: kvalitet, økonomi og tilgængelighed og analysen
skal foreligge inden 1. oktober. Herefter vil Regionsrådet tilkendegive ønske om den
fremtidige placering. Etablering af centret vil ske, når der er råderum hertil.
Som en overgangsmodel er der enighed om at samle neurorehabiliteringen på færre
matrikler og under én samlet ledelse under Sygehus Vendsyssel. Dette indebærer at
Brønderslev Neurorehabiliteringscenter udvides og fastholdes som regionens specialiserede enhed. Dette indebærer, at jordemoderfunktionen og blodprøvetagningen flyttes
til sundhedshuset i Brønderslev. De resterende neurorehabiliteringssenge vil blive samlet på sygehusmatriklen i Thisted og sygehusmatriklen i Frederikshavn. Der forudsættes en faglig samordning af patientforløbene på tværs af de involverede enheder.
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For sygehusmatriklerne i Himmerland er forligspartierne enige om, at skadetilbuddet i
Farsø justeres, således at tilbuddet lukkes om natten. Derudover er der enighed om at
flytte intensivsengene i Hobro til Aalborg Universitetshospitals matrikel i Aalborg.
Forligspartierne er afslutningsvist enige om de aktivitetsmæssige tilpasninger, der indgår i Plan for sygehuse og speciallægepraksis.

Aalborg den 28. maj.

For Venstre

For Socialdemokraterne

For Liberal Alliance

For Konservative Folkeparti

For Radikale Venstre
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Bilag: 7.2. Politisk forlig Psykiatriplanen 2015 - 2020
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 19. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 125356/15

Aalborg den 28. maj 2015

Der er indgået politisk aftale om Psykiatriplan 2015 – 2020. Aftalen er indgået mellem
Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal
Alliance.
______________________________________________________________________________
Forligspartierne ønsker en udvikling af Psykiatrien de kommende år, der sikrer, at patienter og
pårørende oplever sikre og effektive forløb med mennesket i centrum. Det er vigtigt, at der sikres
reel inddragelse af patienten og dennes pårørende som et fundament for al psykiatrisk behandling.
Psykiatriplanen peger på en række store udfordringer, der skal tages hånd om i de nærmeste år.
Der har gennem flere år været et stigende antal henvisninger til psykiatrien og mangel på
speciallæger i psykiatri. Forligspartierne ønsker med aftalen at understøtte en psykiatri hvor
patienternes sikkerhed og behandlingsresultater er i højsædet, og hvor der er fokus på fortsat
faglig udvikling, kompetenceudvikling og prioritering af tiltag, der skal skabe bedre muligheder for
at kunne rekruttere læger til Psykiatrien.
Sammenhæng i patientforløbet er af stor betydning for mennesker med en psykisk sygdom og
derfor er der stor opbakning til målsætninger og konkrete indsatser, der fremmer dette bl.a.
gennem arbejdet med Patientens Team, koordinering af forløb fra indlæggelse til ambulant
behandling samt ved at prioritere samarbejdet med andre aktører. Her er indsatserne i
sundhedsaftalerne meget vigtige med fokus på at koordinere overgange for de mennesker, der har
behov for en indsats på tværs af sektorer samt indsatser til nedbringelse af overdødelighed hos
mennesker med alvorlig psykisk sygdom.
For at sikre psykiatriske patienters ret til hurtig udredning og behandling, støtter forligspartierne en
udvikling frem mod flere og mere differentierede ambulante behandlingstilbud. Samtidig skal den
specialiserede behandling understøtte en behandling af høj kvalitet til gavn for patienters mulighed
for at komme sig. Samtidig ønskes der en fortsat prioritering af den kliniske forskning som en del af
Aalborg Universitetshospital.
Forligspartierne finder også, at nærhed i tilbudene for psykiatriske patienter har stor værdi. Derfor
ønskes der en faglig udvikling, hvor der samtidig tages hensyn til geografisk nærhed i tilbudene.
Forligspartierne kan med baggrund i ovennævnte bakke op om Psykiatriplanens overordnede
anbefalinger med følgende konkrete ændringer og præciseringer til det forslag der er sendt i
høring:


At sengeafsnittet i N8 bevares med et betydeligt antal sengepladser (12 – 16 sengepladser
inklusiv evt. brugerstyrede senge). Sengeafsnittet specialiseres til behandling af patienter med
psykosesygdomme og affektive lidelser. Omlægningen skal samtidig med øget specialisering
sikre bedre sammenhæng mellem behandling under indlæggelse og den ambulante
behandling for patienter med psykisk sygdom i Thy/Mors.



At der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal beskrive det fremtidige sengeafsnit i Thisted,
herunder beskrive mulighederne for, at der oprettes enkelte brugerstyrede senge i afsnittet
samt at flytte sengeafsnittet fysisk til det somatiske sygehus i Thisted. Mulighederne for at
styrke samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien for indlagte patienter i Thisted skal også
belyses.



At der etableres et nyt specialiseret ambulatorium i affektive sygdomme og psykosesygdomme
i Vendsyssel med placering i Hjørring og Frederikshavn. Ambulatorierne i Hurup og
Dronninglund nedlægges. Der er fremover ambulatorier i Thisted, Nykøbing, Hjørring,
Frederikshavn, Himmerland og Brovst.



At Psykiatrien udvikler og styrker mulighederne for anvendelse af telepsykiatri i
behandlingsarbejdet for at understøtte tilgængeligheden af specialiserede tilbud,
sammenhængende patientforløb i overgange og muligheder for en øget patientinddragelse i
behandlingen. Psykiatrien skal endvidere undersøge muligheden for anvendelse af mobile
løsninger i den ambulante behandling.
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1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet
Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli
2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på
landets plejehjem. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger
en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Sundhedsstyrelsens tilsyn, således at disse bliver fulgt.
Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres
fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen i kommunen fremsender en handleplan og er ansvarlige for, at de konstaterede fejl og mangler rettes. Kommunen skal i disse tilfælde
fremsende en skriftlig vurdering efter implementering af handleplansindsats, der
dokumenterer, at kravene er opfyldt. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen i
kommunen er ligeledes ansvarlige for, at der sker en kontinuerlig opfølgning på
indsatsen, således at det sundhedsfaglige niveau fastholdes.
Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere
med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. Der er 9
målepunkter på området vedrørende instrukser og hygiejne, der er 7 målepunkter
vedrørende dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser, der er 20 målepunkter vedrørende medicinhåndtering samt to målepunkter i forhold til patienters
retsstilling i 2014.
Sundhedsstyrelsen har et årstema, som i 2014 var ”Behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler”.
Sundhedsstyrelsen har i undersøgelser haft fokus på behandling med antipsykotiske
lægemidler på landets bosteder og plejecentre1. Undersøgelserne blev igangsat,
fordi der var behov for at øge patientsikkerheden for psykisk syge patienter, der var
i medicinsk behandling på landets bosteder og plejehjem. Undersøgelserne viste
blandt andet, at behandling med antipsykotiske lægemidler til ældre stiller særlige
krav til omhyggelighed, fordi ældre er mere følsomme for lægemidlers virkning, og
fordi de kan have vanskeligt ved at gøre opmærksom på eventuelle bivirkninger 2.

1

Sundhedsstyrelsen: Forbruget af Antipsykotiske Lægemidler blandt Ældre (2005); Behandling med
Antipsykotiske Lægemidler på Bosteder og Plejeboliger (2010); Tilsyn med
Medicineringen på Landets Botilbud, Plejecentre og Plejehjem (2012).

2

Sundhedsstyrelsen: Nyt om bivirkninger april 2012/Medicinsk behandling af ældre.
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Som en del af opfølgningen på de tidligere undersøgelser har Sundhedsstyrelsen
besluttet, at det faglige tema ved plejehjemstilsynet i 2014 skal belyse, om de sygeplejefaglige optegnelser dokumenterer forholdsregler, observationer og evaluering i forbindelse med behandling af ældre med antipsykotika 3. Temaundersøgelsen retter opmærksomheden mod arbejdsprocedurer og retningslinjer, som allerede
skal findes på plejehjemmene, og disse belyses i 6 målepunkter.
Målepunkternes numre vedrører udelukkende Sundhedsstyrelsens interne dataopsamling.
Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet, kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside: http://sundhedsstyrelsen.dk og på http://www.ssi.dk.

3

Sundhedsstyrelsens Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18
år (2014)
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2 Tilsynene i Frederikshavn Kommune
Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 13 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:
Ældre Dybvad Ældrecenter
Ældre Strandby
Caspershus
Ældre Sæby Ældrecenter Øst
Ældre Aalbæk
Ældre Abildparken 2
Ældre Bangsbovej 25
Ældre Drachmannsvænget
Ældre Rosengården 1
Ældre Ankermedet
Ældre Lindevej
Ældre Søparken 5
Ældre Østervrå Ældrecenter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kommunens plejehjem fik tilsyn i 2014.
Der blev ved tilsynene foretaget 39 stikprøver hos de 504 beboere på kommunens plejehjem for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede
forhold.

3 Konklusioner
Konklusionskategorier

Antal plejehjem

Tilsynet har ikke fundet anledning til
bemærkninger

0

Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe
risiko for patientsikkerheden

12

Tilsynet har fundet fejl og mangler,
som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici

1

Tilsynet har fundet alvorlige fejl og
mangler

0

Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik

0
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På 12 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015,
men grundet organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer, er der 4 plejehjem*
som alligevel skal have tilsyn i 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ældre Dybvad Ældrecenter
Ældre Strandby
Caspershus
Ældre Sæby Ældrecenter Øst
Ældre Aalbæk*
Ældre Abildparken 2
Ældre Bangsbovej 25
Ældre Drachmannsvænget
Ældre Ankermedet*
Ældre Lindevej*
Ældre Søparken 5*
Ældre Østervrå Ældrecenter

Af de plejehjem som blev undtaget for tilsyn i 2015, var 5 også undtaget for tilsyn i
2013.

4 Målepunkter, instrukser og hygiejne
415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence,
ansvars- og opgavefordeling.
Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence, ansvars- og opgavefordeling
for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation
af sundhedsfaglige opgaver.
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

515:Instrukser om beboernes behov for behandling
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling.
Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personale skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom
og ved terminal behandling hos beboere, herunder krav til dokumentation af lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

245:Sundhedsfaglig dokumentation
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser.
Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til
føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser, samt krav til
indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation
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Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

169:Medicinhåndtering
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering.
Den skriftlige instruks skal beskrive
-modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er
i overensstemmelse med ordinationen
- personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering
- dokumentation af medicinordinationer
- identifikation af beboeren og beboerens medicin
- hvordan medicin dispenseres
- medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

12

1

701:Samarbejde med de behandlende læger
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de behandlende læger.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af
behandlingens virkning og bivirkning.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdomme
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

614:Håndhygiejne
Lederen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver
arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk
standard
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

618:Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc.
Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i
overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

314:Formelle krav til instrukser
Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til instrukser.
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- De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der
er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring.
- De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af
emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet
mod.
- De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så
de er anvendelige i det daglige arbejde
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

12

1

312:Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne
i disse
Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og opbevaring, og at de følger disse i det daglige arbejde.
- Ledelsen skal sikre, at personalet introduceres til instrukserne
- Ledelsen skal sikre, at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

7

6

For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter.

5 Målepunkter, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser
2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation
Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvorvidt beboeren har aktuelle eller potentielle problemer inden for følgende problemområder:
- Aktivitet (ADL)
- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse
- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af trænings
behov
- Smerter
- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov
- Vejrtrækning og kredsløb
- Søvn og hvile
- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. misbrug
- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår
- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation
- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

7

6

216:Oversigt over beboernes sygdomme og handikap
Der skal udarbejdes en oversigt over beboernes sygdomme og handikap ved
indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i beboerens helbredstilstand
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Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

10

3

217:Aftaler der er med den behandlende læge
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler
om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme og handikap, som er
indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i beboernes tilstand og/eller ændring af aftalerne
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

218:Aktuel beskrivelse af pleje og behandling
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og
behandling og indikation for denne, som er iværksat hos beboeren i forhold til
aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

214:Beskrivelse af opfølgning og evaluering
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning
og evaluering den pleje og behandling, som er iværksat hos beboeren i forhold
til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

10

3

219:Dokumentationen er overskuelig og systematisk
Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og
systematisk
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

12

1

220:Dokumentation føres i én journal
Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig
for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt
opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser
og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse
omhandler. For at overholde systematik og entydig journalføring, vil oplysninger
fra hjælpeark til en handleplan, hvor indsatsen håndteres i den elektroniske
journal, skulle indføres i denne for at give et fyldestgørende overblik, og kan ikke indgå som separat bilag. Relevante bilag skal opbevares i jorunalen eller ved
brug af elektronisk journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år
Opfyldt
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Antal plejehjem

12

1

For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter.

6 Målepunkter, medicinhåndtering
1112:Dato for ordinationen og/eller seponering
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for ordinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

1113:Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret
medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

1114:Præparatets navn, dispenseringsform og styrke
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets
aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke
være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

12

1

1115:Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis
og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i
den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

1116:Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis
og maksimal døgndosis for pn-medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem
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1117:Behandlingsindikationer skal fremgå
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten
føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

5

8

132:Medicingennemgang
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende
læge har gennemgået beboernes medicin, og personalet har dokumenteret de
relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrørende medicinhåndteringen
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

130:Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten
anførte medicin
Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

12

1

131:Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker
Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af
tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

12

1

126:Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning
Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i beboerens
medicinbeholdning
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

10

3

127:Ophældt p.n.-medicin
Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede
doser og mærket med beboerens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for ophældning og udløbsdato
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Opfyldt

Ikke opfyldt

Ikke relevant

Antal plejehjem

13

144:Identifikation ved medicinudlevering
- Personalet skal sikre, at beboerens identitet er i overensstemmelse med angivelse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbeholder.
- Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af beboeren enten
ved navn og personnummer eller fødselsdato og – år eller ved sikker genkendelse
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

121:Medicinen opbevares forsvarligt
Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

122:Hver enkelt beboers medicin opbevares adskilt
Hver enkelt beboers medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige beboeres medicin
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

125:Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin
Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

10

Ikke relevant

3

123:Ingen fælles medicin
Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrenalin, bliver overholdt
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

13

128:Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet
Holdbarhedsdatoen på beboerens medicin og opbevarede sterile produkter til
brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

9

4

129:Der er anbrudsdato
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Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset
holdbarhed efter åbning
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

Ikke relevant

13

124:Doseringsæsker er mærket korrekt
Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket
med beboerens navn og personnummer
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

10

3

For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter.

7 Målepunkter, patienters retsstilling
911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser
Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til
beboerne eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af beboeren, og
beboerens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtykke/stedfortrædende samtykke).
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om beboeren vurderes
til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje
og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

7

6

914:Informeret samtykke dokumenteret
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje
Opfyldt
Antal plejehjem

Ikke opfyldt

12

1

For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter.

8 Målepunkter, Tema 2014
Der blev ved tilsynene udtaget én stikprøve på hvert plejehjem vedrørende temaspørgsmålene. Hvis der på tilsynsdagen ikke var en beboer på plejehjemmet, der
blev fast medicineret med antipsykotisk medicin, blev temaspørgsmålene registreret som ikke relevante.
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T01:Indikation for antipsykotisk behandling
Indikationen for behandling med antipsykotisk medicin skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser
Opfyldt

Ikke opfyldt

11

Ikke relevant

1

1

T02:Observation af behandlingseffekt
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har givet anvisninger om observation af behandlingens effekt
Opfyldt

Ikke opfyldt

11

Ikke relevant

1

1

T03:Observation af bivirkninger
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har givet anvisninger om observation af de vigtigste bivirkninger
Opfyldt

Ikke opfyldt

11

Ikke relevant

1

1

T04:Opfølgning på den antipsykotiske behandling
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har truffet aftale om opfølgning på behandlingen
Opfyldt

Ikke opfyldt

12

Ikke relevant

1

T05:Registrering af kontrolparametre
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har truffet aftale om registrering af kontrolparametre
Opfyldt

Ikke opfyldt

12

Ikke relevant

1

T06:Effekten af antipsykotisk behandling er evalueret
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at behandlingens effekt er
evalueret i overensstemmelse med planen for behandlingen
Opfyldt

Ikke opfyldt

12
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9 Øvrige forhold
Adgang til sundhedsfaglige ydelser:


Det blev oplyst, at samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede
tilfredsstillende.
 Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende.
 Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse og hospitaler.
 Det blev oplyst, at beboerne var orienteret om muligheden for influenzavaccination og om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af Dvitamin og kalciumtilskud.

Bygningsforhold og indeklima:
 Det blev oplyst, at der på plejehjemmene ikke var bygnings- og indretningsforhold, som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige problemer, som havde betydning for beboernes sundhed.
Kvalitetssikring:
 Plejehjemmene indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændelser, og der foregik internt på plejehjemmene en systematisk opfølgning af disse med henblik på forebyggelse.
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Bilag: 12.1. Årsrapport 2014 - Kommunalt Tilsyn
Udvalg: Socialudvalget
Mødedato: 19. august 2015 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 102883/15

Frederikshavn Kommune
Tilsyn på Ældreområdet i 2014
De kommunale og selvejende plejeboliger
Indledning
Frederikshavn Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på de kommunale ældrecentre, i Leve –Bomiljøerne og på Caspershus. Konkret drejer det
sig om ét årligt uanmeldt tilsyn på hvert af de i af aftalen omfattede tilbud. Formelt handler det om tilsyn
efter Servicelovens § 151.
I denne redegørelse beskriver vi i hovedtræk de samlede, generelle og til dels tværgående resultater
fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg vil fremgå af rapporter vedrørende disse,
men kun i de tilfælde, hvor der har været forhold, som udløste en handlings- og tidsplan. Det har ikke
været tilfældet i 2014. Der har således ikke været opfølgende tilsyn eller lignende på baggrund af rapporteringerne.
Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om
hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.
Efter ønske fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed har der været et særligt fokus. I år er det:
 en vurdering af de initiativer, der er taget, og som giver beboerne muligheder for at leve så
selvstændigt som muligt. Det drejer sig især om aktiviteter i bred og konkret forstand og herunder om indsatsen har positive resultater for beboerne.
 den indsats, der ydes for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde, fordi et godt
samarbejde er et centralt element i grundlaget for beboernes trivsel.
Ved at udpege særlige områder får Kommunen mulighed for at lave en mere tværgående opsamling af
særlige forhold.
Vi har i alle tilbud generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne og gennemgået
forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for den enkelte borger. Vi har også vurderet stemning og atmosfære samt fulgt op på forslag, anbefalinger og handlingsplaner mv., der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg.
De generelle og tværgående indtryk
Det er igen vores hovedindtryk, at engagerede medarbejdere og ledelser gør deres bedste for at imødekomme beboernes behov. De møder og behandler beboerne, som af vidt forskellige årsager er afhængige af deres hjælp, med respekt og udviser en god og medmenneskelig adfærd, som i det store
og hele afspejler sig i praksis.
Det er ligeledes vores overordnede indtryk, at Kommunens godkendte værdier efterleves.
Vi kan også konstatere, at beboerne generelt hører til de beskrevne målgrupper, om end kompleksiteten i behovene er øget. De modtager relevant hjælp med udgangspunkt i de behov, de har.
Medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udviser fleksibilitet med hensyn til at den enkeltes og hele beboergruppens trivsel.
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Rammerne varierer, men fælles er, at atmosfæren afspejler, at beboerne trives i dem, og at de understøtter indsatsen.
I løbet af året har vi afholdt et par møder med to distriktschefer med Centerchefens mellemkomst og
deltagelse med henblik på at få iværksat initiativer til imødegåelse af nogle uhensigtsmæssige forhold.
De nødvendige initiativer blev straks iværksat.
Det generelle indtryk om
Målgruppen
Målgruppen er beboere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk
og social karakter, der primært udspringer af alder og demenslidelser. Hovedparten af beboerne er i
alderen fra 65 år og opefter.
For de beboere, som er yngre og som har andre behov, kan vi konstatere, at der også er for dem er
iværksat tiltag, som imødekommer deres behov. Nogle beboere er under 65 år. Her er generelt i det
store og hele opmærksomhed på, at de har krav på at få tilbudt en handleplan, jf. SEL 141. Det er et
løbende opfølgningspunkt.
Overordnet set er det vores vurdering, at alle beboerne hører til målgrupperne. Vi har dog i enkelte tilfælde konstateret, at der var udfordringer, der bør have den fulde opmærksomhed. Det drejer sig, at
nogle beboere har så mange og mangeartede behov, at der løbende bør være opmærksomhed på, at
der ikke fragår de øvrige beboere den pleje og omsorg, som de er stillet i udsigt og har krav på. Umiddelbart er det vores vurdering, at ledelse og medarbejdere gør deres bedste for at imødekomme alle
beboeres behov. Det sker også i samspil med andre med særligt specifikke fagligheder, fx VISO og
gerontopsykiatrien.
Boligforhold og fysiske rammer
Generelt er de fysiske rammer velegnede. Her er opmærksomhed på, hvorledes rammerne udnyttes
bedst muligt, således at de primært imødekommer beboernes behov, men også giver medarbejderne
hensigtsmæssige arbejdsforhold.
Borgerne giver udtryk for tilfredshed med deres lejligheder, som bærer præg af hver enkelt borgers
smag og interesser. De fælles rammer er velegnede, hyggelige, og i fællesarealerne er der nyere og
ældre effekter, som indbyder til ophold.
Rammerne varierer, men fælles er, at atmosfæren afspejler, at beboerne trives i dem, og at de understøtter indsatsen. Det er altid et løbende udviklingspunkt at sikre, at indretningen af fællesarealerne til
en hver tid modsvarer den aktuelle beboergruppes behov.
Samlet set er det vores vurdering, at de fysiske rammer imødekommer beboernes behov. Her er gode
boligforhold, og rammer der giver mulighed for aktivitet og udfoldelse fx efter Leve Bomiljø-tilgangen.
Vi har på et enkelt tilbud kunne konstatere, at der ikke er et trådløst netværk, hvilket skaber store udfordringer for medarbejderne med hensyn til at dokumentere.
De omsorgsmæssige forhold
Det er vores generelle vurdering, at der ydes en kvalificeret hjælp, som tager hensyn til den enkelte
beboers ønsker og behov og i god forståelse for de forhold, som ligger til grund for behovene for hjælp.
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Det er vores vurdering, at beboerne bliver mødt med en individualiseret og respektfuld tilgang. Her er
en respektfuld dialog beboere og medarbejdere imellem. Forhold, der bidrager til at skabe en god
stemning og atmosfære, og som afspejler blandt andet tryghed og tillid.
Tilgangen til beboerne er præget af anerkendelse og en god etik. Den vurdering deles af langt de fleste
beboere og svarer til deres oplevelse af den støtte, der modtages og måden, de modtager den. Der er
dog også flere beboere, som giver udtryk for, at det kan forekomme svært at skulle forholde sig til og
opleve, de forandringer, der sker hos andre medbeboere.
Der arbejdes efter Leve Bo-principperne, om end det fortsat flere steder stiller udfordringer, særligt begrundet i den fortsatte udvikling af kompleksiteten i behovene hos beboerne.
Flere steder er der ansat køkkenansvarlige, som forbereder eller tilberede maden til borgere, således
plejepersonalet kan bruge deres tid sammen med beboerne. Beboerne hjælper til i det omfang det er
muligt.
Rammerne for måltidet (fællesarealerne) er ud fra beboernes perspektiv gode. Det gælder ligeledes
måltidets kvalitet, om end man ofte vil opleve, at en samlet beboergruppe har forskellige holdninger til
maden. Vi har enkelte steder anbefalet, at man fortsat har fokus på emnet. Det gælder især også rammerne for måltidet, herunder om de modsvarer beboernes ønsker og behov. Man bør have fokus på,
om det forhold at beboerne spiser sammen reelt er et udtryk for beboernes ønsker eller nærmere et
udtryk for en ønsket arbejdsgang blandt medarbejderne.
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger
Medarbejderne giver generelt udtryk for tilfredshed med deres arbejde og arbejdspladsen. De beretter
om et godt samarbejde og oplever, at de er gode til at tage hånd om hinanden. De fleste steder opleves samarbejdet med ledelsen ligeledes positivt. Et par steder er der lidt udfordringer i samarbejdet.
Det tages der hånd om og det går ikke udover kvaliteten og kerneydelsen er vores vurdering.
På et enkelt tilbud har antallet af arbejdstelefoner, der er til medarbejderne, være for få, så medarbejderne har været nødsaget til at anvende private mobiltelefoner, hvis de havde brug for at ringe efter
kollegaer, der skulle hjælpe til i en plejesituation. Den problemstilling skulle angiveligt være løst.
I løbet af 2014 og 2015 har der været og kommer organisatoriske ændringer på ledelsesfeltet, således,
at der fremover kun er én leder hvert sted. Det ser udmiddelbart ud til, at det har skabt en mere tydelig
retning for medarbejderne.
Hovedparten af medarbejderne er uddannede social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. I et enkelt
tilbud er der ansat en medarbejder med pædagogisk uddannelse. Dertil kommer sygeplejen som inddrages og også andre relevante eksterne samarbejdspartnere. Et tværfagligt samarbejde er med til at
udvikle fagligheden og dermed styrke helhedsindsatsen omkring beboerne, hvilket også er tilfældet
her.
Den skriftlige dokumentation
Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, både i IT-systemet og i de mapper, som
borgerne opbevarer i deres boliger. Den dokumentation, som vi har gennemgået her blandt andet været døgnrytmeplaner, helhedsbeskrivelser, indsatsplaner og journalnotater.
Hovedindtrykket af dokumentationen er, at den er opdateret, fyldestgørende og handlingsanvisende for
indsatsen. Vi har på flere tilbud henledt opmærksomhed på korrekt datering af det skriftlige materiale.
Her har i løbet af 2014 været fokus på anvendelsen af det elektroniske system. Det har omhandlet
specifikt, hvordan der arbejdes med fokuspunkterne. Medarbejdere har været på kursus i dette og
hvordan de anvendes fremadrettet.
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Magtanvendelse
Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten forekommer i begrænset omfang, og der indberettes efter gældende regler på området. Det er vores indtryk, at medarbejderne arbejder forebyggende
gennem en pædagogisk tilgang og et indgående kendskab til beboernes behov. Ved særlige udfordringer inddrages eksterne samarbejdspartnere som demenskonsulenter, psykiatrimedarbejdere og VISO.
Erfaringen viser, at der under alle omstændigheder løbende bør være opmærksomhed på vigtigheden
af dialogen om begrebet herunder indgreb i selvbestemmelsesretten og de dilemmaer, som den daglige praksis medfører. Vi har anbefalet, at man drøftede emnet og aspekterne mere systematisk.
Om det særlige fokuspunkt
Det er vores hovedindtryk, at medarbejderne har løbende opmærksomhed på beboernes muligheder
for at leve et så selvstændigt liv som muligt. Det kan være mindre elementer, der gør en forskel i et
menneskes hverdag.
Her er fokus på, at inddrage beboerne i de opgaver i hverdagen, som de kan håndtere og overskue.
Det kan fx være, at dække bord, tage af bordet, læse avis, vande blomster, vælge det tøj, man skal have på med mere. Elementer der kan med være til at styrke motoriske færdigheder og dermed holde et
løbende fokus på rehabilitering.
Der er generelt et bredt udbud af aktiviteter på de enkelte tilbud til trods for, vi også har mødt beboere,
der giver udtryk for, at der sker for lidt. Vores erfaring er, at på dette punkt vil der ligeledes være forskellige holdninger, men at det individuelle perspektiv er vigtigt at have for øje.
Her er flere steder frivillige tilknyttet. De har deres primære fokus på aktivitetsdelen. Derudover er der
tilbud om gymnastik og andre relevante tilbud. Emner, der har det sigte, at styrke og stabilisere beboernes velfærd. Generelt set er der opmærksomhed på det, der af den enkelte opleves som livskvalitet.
Overordnet set er det vores vurdering, at tilbuddene gør hvad de kan for at skabe et godt pårørendesamarbejde. Det handler fx om at forventningsafstemme ved indflytningssamtaler og herefter følge op.
Der er grundlæggende en god dialog imellem pårørende og tilbuddene. Blandt de pårørende, vi har
mødt, er der generelt tilfredshed med den hjælp og pleje, der ydes fra medarbejderne, og i det hele
samarbejdet med dem.
Anbefalinger


At der fortsat er tilstrækkelig opmærksomhed på målgrupperne og de udfordringer, der kommer
af en øget kompleksitet i behovene. Herunder om beboerne får den rette hjælp og støtte, og om
medarbejdernes faglige kompetencer modsvarer, de behov, beboerne har



at der fortsat er bevågenhed på dokumentationen og at den samlet set fremstår opdateret og
retningsgivende for indsatsen



vi vil anbefale, som vi altid gør, at man løbende og systematisk drøfter magtanvendelsesbegrebets mange aspekter, dels for at sikre et fortsat grundigt kendskab til reglerne for området og
dels for ikke mindst til stadighed at fastholde fokus på forebyggelse.

Processen
Vi har i 2014 gennemført tilsynene med afsæt i samme overordnede tilgang, som de foregående år,
men dog med de nødvendige justeringer, som naturligt følger af det særlige fokusområde.
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Vi har samlet set afviklet 16 tilsyn i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 14.00 på alle ugens hverdage. Vi
har tilstræbt at aflægge tilsyn på de tidspunkter, hvor der er størst mulighed for at møde borgerne, da
det er væsentligt for os at møde dem på forskellige tidspunkter af døgnet.
Vi har forud for tilsynene gjort os bekendt med relevant materiale, der ligger til grund for driften. Det er
blandt andet kvalitetsstandarder, politikker og retningslinjer, værdigrundlag og andet relevant, generelt
og konkret materiale, der ligger til grund for driften, herunder de enkelte tilbuds egne politikker, værdigrundlag med mere.
Som en del af grundlaget for vores vurderinger og konklusioner, har vi inddraget borgerne, deres pårørende, medarbejdere og ledelse. Vi afgør selv, hvem vi inddrager og hvilke borgeres dokumentation, vi
gennemgår.
De uanmeldte tilsyn er i sagens natur ikke blevet varslet. Uanset tilsynets karakter har ledelsen af
det enkelte tilbud været involveret enten direkte i forbindelse med tilsynet eller efterfølgende ved telefonisk eller personlig kontakt. I et enkelt tilfælde deltog Centerchefen for Sundhed og Pleje .
Vi kan af gode grunde heller ikke tilrettelægge og aftale samtaler med de pårørende. Men vi søger hele
tiden så bredt et grundlag at bedømme ud fra som muligt. Nogle steder har vi tilfældigt mødt borgernes
pårørende. Andre gange har vi efterfølgende, og efter aftale, kontaktet et antal pårørende telefonisk.
Det har i flere tilfælde givet mulighed for en drøftelse af de pårørendes oplevelse af det indbyrdes
samarbejde med ledelsen og medarbejderne på stedet.
Den oplevede kvalitet er belyst og vurderet fortrinsvis på baggrund af samtaler og samvær med borgerne. Vi har talt med borgere såvel i fællesskabet som i deres egne boliger. De steder, hvor borgerne
ikke har været i stand til at udtrykke sig verbalt, har vi lagt særlig vægt på at opholde os i fællesskabet,
hvor vi også har haft mulighed for at iagttage samværet mellem dem og medarbejdere. Vi har på alle
måder forsøgt, at få den mest troværdige kontakt med borgerne de enkelte steder. Her har kropssprog
og adfærd været afgørende for vurderingen, understøttet af medarbejdernes udtalelser og beskrivelserne i den skriftlige dokumentation.
Samlet set har vi inddraget omkring 60 borgere, kontaktpersoner til andre og omkring 40 pårørende
enten ved deres tilstedeværelse eller telefonisk, hvor det har givet mening og været muligt.
Medarbejderforholdene er vurderet på baggrund af samtaler med repræsentanter blandt de medarbejdere, der var til stede på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted. De har primært været inddraget enkeltvis. Ad den vej har vi sikret os, at vi har talt med medarbejdere fra forskellige enheder og de forskellige
fagligheder er blevet repræsenteret. Vi har inddraget omkring 40 medarbejdere
Relevant skriftligt materiale er gennemgået, herunder afgørelser og pleje- og omsorgsplaner indeholdende døgnrytmebeskrivelser og helhedsvurderinger mv. med angivelse af målsætning og metode for
samarbejdet mellem borgerne og medarbejderne. Herudover har vi gennemgået daglige notater, ugeskemaer, procesbeskrivelser, indsatsark, samværsvejledninger og strukturplaner mv. Vi har gennemgået dokumentation for indsatsen for mere end 100 borgere.
Herudover har vi vurderet den samlede målgruppe og de fysiske rammer set i relation til målgruppens
behov. Vi har ligeledes drøftet forståelsen for og indsigten i magtanvendelsesbegrebet, behovenes årsager samt udmøntningen af de metodemæssige tilgange til opgaveløsningen.

Aalborg, den 5. februar 2015
Aase Møller og Henning Jacobsen
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