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Udpegning af byrådsmedlem til Frivilligcenter Frederikshavn Kommune
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har modtaget en henvendelse fra Frivilligcenteret med et ønske
om, at der udpeges en kommunalpolitiker til foreningens bestyrelse.
Foreningen er i øjeblikket i en proces med at omdanne sig fra ”Det Frivillige Hus” til
”Frivilligcenteret Frederikshavn Kommune”. Beliggenheden er fortsat i bygningen i
Danmarksgade, Frederikshavn.
Frivilligcenteret har blandt andet til formål at;
- etablere og koordinere et samarbejde på tværs af de frivillige foreninger og
organisationer, der udfører humanitært og socialt arbejde i hele kommunen.
- vejlede og bygge bro mellem de frivillige foreninger i kommunen og hjælpe med at
synliggøre arbejdet over for borgerne
- gøre det mere enkelt for borgere at finde hjælp hos de frivillige foreninger.
Det ønskes gjort ved eksempelvis bredest mulig lokal forankring, uddannelse af den
frivillige arbejdsstyrke i Frederikshavn Kommune og drive være- og mødefaciliteter for
målgrupperne.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget anbefaler
1) at byrådet udpeger en kommunalpolitiker til Frivilligcenteret
2) at kompetencen til udpegning fremover delegeres til SUU.
Beslutninger
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Flemming Rasmussen
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1 (Åben) Møde med de tillidsvalgte vedr. Sundhedsudvalgets budget 2017
Sags ID: EMN-2016-01991
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
I stil med sidste år vil Sundhedsudvalget gerne holde et møde de tillidsvalgte.
Formålet med dialogen er
- at drøfte det budget udvalget er nået frem til at kunne lave inden for de udstukne
rammer,
- hvad er vigtige opmærksomhedspunkter set fra TR’ernes side, og
- er der andre forhold omkring budget 2017 og frem som de tillidsvalgte finder
vigtigt at drøfte med udvalget.
Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at dialogmødet med de tillidsvalgte afholdes.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Mødet afholdt med deltagelse af:
SCN: (terapeut) Dorte Flagstad og Mette Hansen
CSP: Kirsten ?? og Anne Skriver (sgpl)
Tandplejen: Signe Agerbeck Sørensen
Udvalget følger på næste møde op på de input, der er kommet på mødet.

Bilag
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2 (Åben) SUU - budgetbemærkninger 2017
Sags ID: EMN-2016-01991
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på sine møder i hhv. Maj og Juni behandlet
budgetforslaget for 2017, hvor der var pålagt budgettilpasninger for ca. 1,5
mio. kr.
Forslagene til at realisere disse budgettilpasninger 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 til Udvalgets behandling.

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag

-

SUU - budgetbemrk. 2017 (1391370 - EMN-2016-01991)
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3 (Åben) Status medfinansiering Juli 2016
Sags ID: EMN-2016-02016
Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Hermed fremsendes til Udvalgets orientering, oversigt over udviklingen på
betaling til den aktivitetsbestemte medfinansiering og finansiering af de
Regionale sundhedsudgifter.
Vedhæftede bilag viser udgiftsudviklingen for 7 måneder, i forhold til det
periodiserede budget.
I forhold til det periodiserede budget ses der pt. et merforbrug på 1,7 mio. kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til
efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

-

Medfinansiering juli 2016 (1392854 - EMN-2016-02016)
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4 (Åben) Orientering om Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016
Sags ID: EMN-2016-01644
Sagsbehandler: Birgitte Kvist
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SOU og SUU
Sagsfremstilling
KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet udgav i maj
2016 rapporten ”Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016”. Resultaterne er
landsdækkende og Frederikshavn Kommune markerer sig på en række områder med
flotte resultater.
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. 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.
Resultater for Frederikshavn Kommune
Generelt ligger Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune godt i forhold til resten af
landet.


Frederikshavn Kommune er blandt de 5 kommuner med den relative laveste
frekvens af genindlæggelser



Frederikshavn Kommune ligger sammen med Region Nordjylland lavt med
korttidsindlæggelser



Frederikshavn Kommune ligger lavt med somatiske indlæggelser af borgere med
KOL



Frederikshavn Kommune ligger lavt med somatiske indlæggelser af borgere med
diabetes type 2



Frederikshavn Kommune har flere borgere med kroniske sygdomme end resten
af Region Nordjylland



Frederikshavn Kommune har stadig en høj forekomst af daglig rygere



Frederikshavn Kommune har stadig en meget høj forekomst af overvægt

Sagen sendes til orientering i Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Ældrerådet og
Handicaprådet.
Birgitte Kvist deltager under punktet.
Indstilling
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Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget og Socialudvalget
orienteres om resultater i ”Indblik i Sundhedsvæsenets resultater 2016”.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag




Indblik-i-sundhedsvaesenets-resultater-maj-2016.ashx (1345300 EMN-2016-01644)
PowerPoint-præsentation (1345301 - EMN-2016-01644)
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5 (Åben) Genanskaffelse af udstyr til TeleCare Nord KOL
Sags ID: EMN-2016-01817
Sagsbehandler: Birgitte Kvist
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU

Sagsfremstilling
Baggrund
Nordjylland er i front med at samarbejde tværsektorielt om at give borgere og patienter
adgang til telemedicin. I 2012-2015 gennemførte Nordjylland TeleCare Nord projektet
med hjemmemonitorering til KOL-patienter. Fra 2016 og frem er det aftalt at tilbyde
telemedicin som almindelig drift til de patienter, hvor TeleCare Nord viste størst effekt.
Aktuelt modtager ca. 900 nordjyder med KOL et telemedicinsk tilbud.
Det fælles tilbud til KOL patienter drives af en fælles telemedicinsk servicefunktion, som
en del af sundhedsaftale-organiseringen. Den løbende basisdrift er 5.980.000 kr.
Ved etableringen overtog servicefunktionen det patientudstyr, Telekit, der var anskaffet i
TeleCare Nord projektet, og basisdriften medtog kun omkostninger til fortsat drift at dette
udstyr. Det betyder at der ikke er budget til løbende genanskaffelse, når patientudstyret
forældes/kasseres, og at antallet af Telekit løbende falder.
Sagen er fremsendt t til kommunerne, fordi der er behov for en udvidelse af
basisbudgettet, så antallet af Telekit, og tilbuddet til borgerne / patienterne kan fastholdes
gennem løbende genanskaffelse.
Sundhedsudvalget skal her bevillige midler til genanskaffelse af udstyr for den del
Frederikshavn Kommune skal finansiere.
Overslag over økonomisk konsekvens
Det årlige basisdrift for servicefunktionen i hele Nordjylland på 5.980.000 kr. opskrives
med 3,0 mio. kr. Dette tager afsæt i et omkostningsniveau på 7500 kr. pr. TeleKit og en
årlig genanskaffelse af 400 sæt. Omkostningsniveauet tager afsæt i en forventning om et
generelt prisfald på Telekit, som i projektperioden havde en anskaffelsespris på ca. 9500
kr.
Den økonomiske konsekvens (opdrift) angives i forhold til basisåret 2016 i nedenstående
tabel.

Tabel: Økonomisk konsekvens af initiativ (P/L 2017)
2017
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2018

Permanent
Side 9 af 31

Drift

3.0

3.0

Eventuelle etableringsudgifter
Total udgift

0
3.0

0
3.0

drift
Ja

Ovenstående indeholder den samlede opdrift. Heraf udgør regionens andel 50 % og
kommunernes andel 50%. Kommunernes udgifter fordeles ud fra befolkningstal. Det
forudsættes således, at udvidelsen godkendes både i region og i kommuner.
Opdrift genanskaffelse KOL
Genanskaffelse af udstyr
Finansiering
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Læsø
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg
Region
I alt fordelt

År

2017
3.000.000

2018
3.000.000

92.687
159.245
172.001
100.199
5.037
110.126
55.801
75.036
116.704
97.654
515.510
1.500.000
3.000.000

92.687
159.245
172.001
100.199
5.037
110.126
55.801
75.036
116.704
97.654
515.510
1.500.000
3.000.000

Folketal*
6,18%
10,62%
11,47%
6,68%
0,34%
7,34%
3,72%
5,00%
7,78%
6,51%
34,37%
100,00%

*s a mme fordeli ngstal anvendt som i det godkendte budget 2016 for TeleCare Nord
Tel emedicinsk Servi ce funktion

Som det ses af ovenstående tabel svarer Frederikshavn Kommunes andel til
kr. 159.245.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:


At Sundhedsudvalget bevilliger kr.159.245 i 2017 og 2018 til genanskaffelse af
udstyr til TeleCare Nord KOL .



At beløbene tages fra puljen til implementering af Sundhedsaftalerne

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
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6 (Åben) Nordjysk implementering af Økonomiaftale 2016 om national
implementering af hjemmemonitorering af borgere med KOL
Sags ID: EMN-2016-01817
Sagsbehandler: Birgitte Kvist
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Resume
Med afsæt i erfaringerne fra det nordjyske projekt TeleCare Nord, er der i
Økonomiaftale 2016 indgået aftale om national implementering af
hjemmemonitorering til borgere med KOL. Den nationale implementering er
organiseret med en national portefølje styregruppe forankret i
Digitaliseringsstyrelsen og 5 landsdelsprogrammer. Landsdelsprogrammerne
skal være forankret i sundhedsaftalerne og sikre den lokale implementering
før udgangen af 2019. Der fremlægges her orientering om de forventede
ressourcer til det nordjyske landsdelsprogram.
Sagsfremstilling
Der er med beslutningen om, at etablere en fælles nordjysk telemedicinsk
servicefunktion, allerede skabt en fælles organisering og forankring af det
nordjyske landsdelsprogram med forankring i sundhedsaftaleorganiseringen.
Den fælles servicefunktion varetager på vegne af parterne opgaven som
fælles sekretariat for landsdelsprogrammet, sikrer koordination med, og
afrapportering til, den nationale porteføljestyregruppe, og sikrer i samarbejde
med Region Nordjylland og KKR, udpegning af nordjyske repræsentanter til
nationale forudsætningsprojekters styre- og arbejdsgrupper.
I den indledende fase har opgaven i det nordjyske landsdelsprogram, i kraft
af TeleCare Nord, ikke samme omfang som i de øvrige landsdelsprogrammer.
Opgaverne løses derfor i hele 2016 med de ressourcer, der er afsat til løbende
drift i servicefunktionen, samt gennem ressourcepersoner, som løbende stilles
til rådighed i regionen og i kommunerne. Fra 2017 er det nødvendigt at tilføre
ressourcer til et voksende antal opgaver, afledt af de nationale
forudsætningsprojekter, til at tilpasse de nordjyske driftsløsninger til nationale
beslutninger samt til kortlægning og evt. indgåelse i samarbejde om
driftsløsninger på tværs af landet. Derfor tilføres der fra 2017, en normering i

Sundhedsudvalget - 16-08-2016 15:00

Side 11 af 31

servicefunktionen til opgaver i landsdelsprogrammet. Udvidelsen finansieres i
2017 af reservepuljen af uforbrugte midler fra TeleCare Nord.
Der arbejdes i den nationale porteføljestyregruppe med genberegning af en
national business case, som kortlægger omkostninger og gevinster ved
hjemmemonitorering af borgere med KOL. Det forventes at denne foreligger
før udgangen af 2016. På baggrund af denne udarbejdes et oplæg til de
samlede nordjyske omkostninger ved national implementering, som grundlag
for en fælles regional / kommunal budgetbrik for budget 2018.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
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7 (Åben) Orientering om revideret sundhedsaftale for tværsektoriel
opgaveflytning
Sags ID: EMN-2013-01375
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Resume
I Sundhedsaftalen fremgår det, at der i 2015 skal ske en revitalisering og øget
anvendelse af ”Aftalen om sikring af planlagte opgaveflytninger”. Dette med baggrund i at
den eksisterende aftale ikke er blevet anvendt i ønsket omfang.
Sundhedsaftalen er nu godkendt i Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftalen
og Sundhedsudvalget orienteres her om aftalen.
Aftalearbejdet
En arbejdsgruppe, bestående af deltagere fra kommune, almen praksis og regionen, har i
perioden november 2015 til februar 2016 udarbejdet et nyt udkast til en aftale.
Der var i arbejdsgruppen enighed om, at den eksisterende aftale var for tung og
bureaukratisk. Et sigte med den nye aftale har derfor været at lave en lettere og mere
smidig aftale med en forventning om, at dette vil øge brugen. Det har konkret betydet, at
den nye aftalen er forkortet markant i forhold til den gamle aftale på ca. 6 sider til den nye
på ca. 1½ side.
Den nye aftale og implementeringen
Den nye aftale indeholder en afklaring af, hvad opgaveflytning er. Dette med henblik på
at tydeliggøre hvornår aftalen skal bringes i anvendelse.
Omdrejningspunktet for arbejdet med opgaveflytning i sektorerne bliver en række
kontaktpersoner, som har ansvaret i deres sektor/område for at bære opgaveflytninger
videre.
I Region Nordjylland vil der blive udpeget en kontaktperson på hvert af hospitalerne
(både somatik og psykiatri) samt i Administrationen. I kommunerne vil der være en
kontaktperson i hver kommune, mens kontaktpersonen i PLO vil have karakter af et
kontaktpunkt i Lægeforeningen.
Det ansvarlige organ for opgaveflytning bliver Porteføljestyregruppen. For at sikre en
effektiv brug af aftalen kan mindre, geografisk afgrænsede opgaveflytninger
indledningsvist håndteres og drøftes i hospitalernes samarbejdsudvalg, og kun hvis det
aftales at gå videre med en opgaveflytning, bringes sagen videre til
Porteføljestyregruppen. Større og geografisk brede opgaveflytninger skal altid forelægges
Porteføljestyregruppen i form af et dialoggrundlag og en mini-mtv (undersøgelse).
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Det er en afgørende forudsætning for brugen af aftalen, at kendskabet øges, og at det
synliggøres, at der er lavet en let-tilgængelig aftale, som ikke er ressourcekrævende.
For at understøtte dette, er der i juni måned afholdt informationsmøder på regionens
hospitaler samt i kommunerne.
Godkendelsen i Den administrative Styregruppe
Aftalen er godkendt på mødet i Den Administrative Styregruppe den 13. maj 2016 med
følgende bemærkninger: Aftalen skal evalueres efter 1 år. Desuden skal der være en
opmærksomhed på, at der kan være situationer, hvor man ikke kan nå at bringe aftalen i
anvendelse.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen om
den reviderede aftale om opgaveflytning til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag



Bilag Sikring af tværsektoriel opgaveflytning (1358740 - EMN-201301375)
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8 (Åben) Udpegning af ambition og pejlemærker for Sundhedspolitik 2017 2020
Sags ID: EMN-2016-00269
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Sundhedsudvalget har på mødet den 9. februar besluttet at igangsætte en proces, der
fører frem mod en ny Sundhedspolitik for perioden 2017 – 2020.
Sundhedsudvalget er i gang med at udpege retningen for politikken.
Den 7. juni havde Sundhedsudvalget derfor inviteret øvrige byrådsrepræsentanter til at
deltage i den indledende drøftelse.
Her blev administrationen bedt om, at udarbejde et udkast til ambition og pejlemærker.
Dette udkast foreligger her vedhæftet som bilag.
Sundhedsudvalget skal nu tage stilling til politikkens ambition og pejlemærker, som skal
understøtte borgeren i det sunde valg og vise retningen for kommunens
sundhedsarbejde.
Ambition og pejlemærker vil efterfølgende blive afprøvet på borgermøder og
møder med forskellige interessenter.
Arbejdet med ny Sundhedspolitik kan følges på
http://frederikshavn.dk/Sider/Arbejdet-med-ny-Sundhedspolitik-for-2017.aspx

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter og godkender
udkastet.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udkastet godkendes med de faldne bemærkninger.
Fraværende: Flemming Rasmussen.
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Bilag



Udkast til Sundhedspolitik 2017 - 2020 (1380316 - EMN-2016-00269)
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9 (Åben) Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Sags ID: EMN-2015-01371
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Resumé
Den 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg i kraft. Loven
foreskriver, at kommunen skal udarbejde en kvalitetsstandard på området. Afdelingen
Sundhed og Træning har i dialog med repræsentant fra ældrerådet udarbejdet et udkast
til kvalitetsstandard for området, som her forelægges Sundhedsudvalget til godkendelse.
Kvalitetsstandarden er udarbejdet på baggrund af følgende:
Hensigten med den nye lovgivning
I den nye lovgivning er der sket tilpasninger, så de forebyggende
hjemmebesøg i større omfang målrettes de svageste ældre samtidig med at
den generelle forebyggende indsats opretholdes.
Lovgivningen indeholder følgende elementer:


Forhøjelse af aldersgrænse. Aldersgrænsen for tilbud om årlige
forebyggende hjemmebesøg rykkes fra 75 år til 80 år.



Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til
79 år. Ældre i særlige risikogrupper skal fra 65 år have tilbud om et
forebyggende hjemmebesøg. Der indføres derfor en kommunal
forpligtelse til at tilbyde borgere, som er i en vanskelig livssituation
behovsbestemte hjemmebesøg. Behovet kan både opstå på grund af
borgerens generelle livssituation eller på grund af en pludselig psykisk
eller fysisk belastning. Det kan f.eks. være, når borgeren bliver enke
eller enkemand eller at borgerens ægtefælle flytter på plejehjem.



Alle borgere skal have et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, i
det år de fylder 75 år.



Forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunens
kvalitetsstandard. Alle kommuner forpligtes til at beskrive deres
indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg i deres
kvalitetsstandard.



Fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet. Der åbnes op for, at kommunen
kan tilrettelægge tilbuddet, som kommunen lokalt finder det mest
hensigtsmæssigt. Kommunen kan fx tilbyde et eller flere kollektive
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arrangementer, som kan erstatte det forebyggende besøg i borgerens
hjem.
Hvis en borger siger nej til et kollektiv arrangement, skal borgeren
fortsat tilbydes et individuelt tilbud i hjemmet.
Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal, hvad enten det er et besøg
i borgerens hjem eller et kollektiv arrangement, fortsat gives ved direkte
henvendelse til den enkelte borger, fx pr. telefon, mail eller brev. Det er ikke
tilstrækkeligt at oplyse generelt om tilbuddet fx via annoncering i pressen
eller på en hjemmeside.
Udkastet til kvalitetsstandarden er vedhæftet og sendes til høring i Ældrerådet
og Handicaprådet.
Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 27-06-2016
Ældrerådets høringssvar:
ÆR tilslutter sig principperne i forslaget, men ser dog gerne at der laves en kortere og
mere forenklet udgave.
Udvalg: Handicaprådet
Dato: 08-08-2016
Handicaprådet anbefaler kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg,
men ser gerne, der bliver lavet en pixiudgave også.
Fraværende: Aksel Jensen – i stedet mødte Børge Bondeven Frederiksen, Jette Bruun
Christensen – i stedet mødte Mona Petersen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte
Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen samt suppleant.

Beslutninger:
Udvalget ønsker udarbejdet en mere forenklet udgave, hvorefter sagen
genoptages.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag



1933771-Kvalitetsstandard 2016 - Forebyggende hjemmebesøg
(1358464 - EMN-2015-01371)
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10 (Åben) Orientering om GRÆNSELAND - et realiseringsværksted
Sags ID: EMN-2015-50275
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Resumé
3 parter – Regionshospital Nordjylland, almen praksis og Frederikshavn Kommune– har
arbejdet sammen på tværs af sektorerne - i realiseringsværkstedet GRÆNSELAND. Her
har der været arbejdet med at finde praksisnære løsninger på 4 af de dagligdags
udfordringer, som ligger i Det nære Sundhedsvæsen. Løsningerne skulle findes i det felt,
hvor borgerens livsverden og systemverdenen møder hinanden.
Arbejdet er sket i forlængelse af Sundhedsaftalen 2015 – 2018.
Formålet har været lokalt at videreudvikle ”Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen”,
hvor vi som professionelle arbejder som hinandens forudsætninger.
Tendensen er, at vi i endnu højere grad skal inddrage borgeren og dennes pårørende, da
borgeren er klog på eget liv. Derfor har der undervejs været inviteret borgere på besøg
for at give input.
Sundhedsudvalget orienteres her om arbejdet i GRÆNSELAND og den efterfølgende
evaluering.
Hvordan har vi gjort?
Efter en fælles spirende idé blev der nedsat en styregruppe med repræsentation fra
Regionshospital Nordjylland, læger fra almen praksis og Frederikshavn Kommune.
Styregruppen udpegede 4 udfordringer, som der var fælles ønske om at finde løsninger
på.


Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering” omsat til
praksis.



Tilgængelighed i patient- og borgerforløbet



Borger- og pårørendeinddragelse i patient- og borgerforløbet



En værdig afslutning på livet

30 medarbejdere - fra de tre parter - blev udvalgt til at være med i disse spændende
værksteder. Vi har samarbejdet i ca. 4 måneder i perioden fra marts – juni 2016.
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I GRÆNSELAND har deltagerne været på værksted og ikke på kursus! Vi har sat viden
og erfaring i spil. Det har været deltagerne, der på baggrund af de 4 nærværende
udfordringer, fik idéer til eksperimenter, der har taget udgangspunkt i vores dagligdag.
Gennem eksperimenter, skabte de gennembrud hjemme på deres arbejdspladser.
UCN act2learn (University College Nordjylland) blev i en tidlig fase interesseret i
projektet.
Der opstod hurtigt et nyt og spændende samarbejde mellem erfarne projektmedarbejdere
fra Frederikshavn Kommune og Act2learn. Disse har støttet deltagerne i GRÆNSELAND
hele vejen i processen fra ide til virkelighed. Den fremmeste opgave har været at give
deltagerne energi, mod og indsigt til at realisere deres eksperimenter, så de kunne skabe
fremadrettede forandringer set i forhold til udfordringerne. De har hjulpet deltagerne til at
gøre det sammen, på tværs af sektorer, dagligdag og erfaringer.
Forløbet bestod af fire værkstedsdage, der rettede sig mod forskellige faser i arbejdet.
Det har handlet om at sætte sig ind i udfordringen - finde frem til en eller flere mulige
løsninger - og teste løsningen af i virkeligheden…..og en masse andet.
1:
Ideudvikling
• 9. marts
• Kl. 8.3016.00
• Musiske Hus

2:
Projektdesign
• 31. marts
• Kl. 8.30-16.00
• Maskinhallen

3:
Realisering
• 28. april
• Kl. 13.00-17.00
• Maskinhallen

4:
Præsentation
• 6. juni
• Kl. 13.00-17.00
• Maskinhallen

Evaluering af effekten af samarbejdet i GRÆNSELAND
UCNact2learn (Afdelingen for Evaluering og Metode) har efter realiseringsværkstedernes
afslutning udsendt spørgeskema til alle deltagere og udarbejdet en evalueringsrapport.
Det har været ønsket at dokumentere virkningen af denne særlige type indsats, hvor tre
parter arbejder sammen om at udvikle og afprøve nye tiltage for at skabe bedre
sammenhænge i patientforløb. Det betyder at vi efter forløbet gerne vil vide noget om,
hvad det betyder for samarbejdet og forståelsen af hinandens praksis, at der udvikles på
tværs af sektorer.
Resultat af evalueringen
80 % har besvaret spørgeskemaet.
Generelt er alle besvarelser overordnet positive.


Størstedelen har fundet projektet meningsgivende i forhold til de udfordringer, de
oplever i det tværsektorielle arbejde. Der er helt klart opnået større forståelse for
praksis hos hinanden. Det drejer sig i høj grad om forskellige kulturer, der skal
finde sammen, og finde fælles forståelse.



Størsteparten er enige i, at projektet har bidraget til at udvikle tiltag til nye måder
at samarbejde på - på tværs af sektorer.
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Det er meget tidligt at vurdere, om projektet har bidraget til at skabe bedre
sammenhæng i patientforløb, da løsningerne kun har været testet, men 71 % er
enige eller overvejede enige i, at det har bidraget positivt. 8 % er overvejende
uenige.



Halvdelen vurderer, at projektet allerede ved afslutningen af forløbet har medført
bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.



75 % vurderer at mulighederne for at implementering af ét eller flere af tiltagene
på længere sigt er gode eller meget gode.

Evalueringen peger også på ting, der har udfordret deltagerne:


Tid og andre arbejdsopgaver.



Indkredsning af opgave og problemstilling.



Udarbejdelsen af fælles løsninger på tværs af sektorer.

Den interesserede læser kan også læse om Evalueringen af arbejdet med hver
af de 4 faglige udfordringer i bilaget: ”Evaluering af Projekt Grænseland”
Deltagere fra realiseringsværkstedet GRÆNSELAND vil deltage i punktet og
fortælle om deres oplevelser og erfaring.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag



Evaluering af Projekt Grænseland 17 6 16 (1364350 - EMN-201550275)
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11 (Åben) Ansøgning til satspuljen - Styrket sammenhæng for de svageste
ældre
Sags ID: EMN-2016-01523
Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Resumé
Som en del af satspuljeaftalen for 2016-2019 er der i Sundhedsstyrelsen afsat en pulje
på 82,4 mio. kr. til projekter, der kan skabe større sammenhæng i indsatsen for de
svageste ældre.
Frederikshavn Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Nordjylland (med
undtagelse af Læsø) og Region Nordjylland fremsendt en fælles ansøgning til puljen.
Der ønskes accept fra Sundhedsudvalget til, at Frederikshavn Kommune indgår i det
videre arbejde, hvis de ansøgte midler bevilliges af Sundhedsstyrelsen.
Formålet med satspuljen og målgruppen
Formålet med satspuljen er at afprøve forsøg med konkrete modeller for brug af
kompetencer på tværs af kommuner, regioner og evt. almen praksis for at skabe større
sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre. Der er i dag sparsom viden om,
hvordan kommuner og regioner konkret skal organisere sig for at skabe mest mulig
sammenhæng i indsatsen. Projekterne skal derfor desuden bidrage med erfaringer og
viden om hvilken organisering, der sikrer bedre sammenhæng i indsatsen for de svageste
ældre.
Målgruppen for satspuljens projekter er de svageste ældre patienter, der har kontakt til
sygehus og almen praksis og samtidig har behov for hjælp fra kommunens hjemme- eller
sygepleje i eget hjem, plejebolig eller på plejecenter.
Det ansøgte nordjyske projekt
Projektet er et samarbejdsprojekt, der tager afsæt i parternes ”Sundhedsaftale om
forløbskoordinering”.
Projektet er delt op i to indsatser:


Tidlig opsporing, som varetages i kommunerne i samarbejde med indsatsen i
almen praksis



Hurtig udredning på hospitalerne. Denne varetages i samarbejde mellem
kommuner og regionen, hvor der kan afprøves nye samarbejdsmetoder.

Organisering og forankring
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Der ansættes en projektleder, som vil have det driftsmæssige ansvar for projektet. Det
overordnede ansvar varetages af en tværsektoriel styregruppe, som nedsættes til at
varetage ledelsen af projektet.
Varighed
Projektet forventes igangsat 1. november 2016 og afsluttes 31. december 2019.
Økonomi
Der ansøges om 12,6 mio. kr. i projektperioden.
Dertil kommer parternes medfinansiering, som samlet udgør 16 mio. kr., som primært vil
være personaleressourcer samt de diagnostiske undersøgelser på hospitalerne.
Projektets samlede budget for den treårigeperiode udgør således 28,6 mio. kr.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget giver accept til, at
Frederikshavn Kommune indgår i det videre arbejde med projektet, hvis de ansøgte
midler bevilliges af Sundhedsstyrelsen
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget giver accept til at indgå i det videre arbejde med projektet.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
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12 (Åben) Satspuljemidler til nedbringelse af ventetid til genoptræning
Sags ID: EMN-2016-01811
Sagsbehandler: Helle Yding Kooij
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Resume
I satspuljeaftalen for 2016-2019 afsatte aftalepartierne i alt 90 mio. kr. over
en treårig periode til nedbringelse af ventetiden til genoptræning i
kommunerne. I henhold til aftalen skal midlerne anvendes til nedbringelse af
ventetiden gennem pukkelafvikling, kapacitetsopbygning, optimering af
arbejdsgange m.v. Alle landets kommuner er blevet opfordret af Sundhedsog Ældreministeriet til at søge puljen og midlerne er forlods fordelt mellem
kommunerne.
Sundhedsudvalget orienteres her om ansøgning til satspuljen.
Formålet med puljen
Midlerne skal anvendes til nedbringelse af ventetiden til genoptræning efter
udskrivning gennem pukkelafvikling, kapacitetsudbygning, optimering af
arbejdsgange m.v.
Det er i satspuljeaftalen fastsat, at midlerne skal fordeles til kommunerne via
en fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Frederikshavn
kommune betyder det at der kan søges om kr. 1.212.751 fordelt over 3 år.
Afrapportering og overvågning
Ved periodens afslutning skal der indsendes en afrapportering til Sundhedsog Ældreministeriet. Her skal kommunerne belyse udbytte af de initiativer,
man har igangsat for midlerne, samt i hvilket omfang disse har medvirket til
at nedbringe ventetiden til genoptræning i kommunen. Nedbringelsen af
ventetiden skal følges via den nationale opgørelse over ventetiden til
genoptræning, der udarbejdes af Sundhedsdatastyrelsen.
Det er desuden et krav, at tilskudsmodtager løbende overvåger, om indsatsen
og de igangsatte initiativ bevæger sig i den rigtige retning.
Frederikshavn Kommunes ansøgning
Frederikshavn Kommune har en ambitiøs kort ventetid på genoptræning efter
sygehusindlæggelse. Der aftaler med både kommunale og private aktører på
fysioterapeutisk genoptræning.
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Udfordringen er, at der ikke kan indgås aftale med anden aktør om
ergoterapeutisk genoptræning, såfremt kommunen ikke selv er i stand til at
tilbyde rettidig opstart af genoptræning.
Med satspuljemidlerne kan der kapacitetsudbygges indenfor ergoterapi,
således at borgerne i endnu højere udstrækning tilbydes rettidig opstart på
ergoterapeutisk genoptræning. Ansøgningen af satspuljemidlerne målrettes
derfor primært ergoterapeutisk genoptræning, kombineret med en mindre del
af puljen til at imødegå aktivitetsstigningen på genoptræning i
visitationsenheden og den fysioterapeutiske genoptræning.
Frederikshavn Kommune ansøger om kr. 1.212.751 fordelt over 3 år.

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet.
.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager ansøgningen
af satspuljemidler til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
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13 (Åben) Foranalyse – konkurrenceudsættelse af Tandplejen
Sags ID: EMN-2016-01430
Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen
Ansvarligt center: Familie
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
På mødet i den politiske følgegruppe vedr. budgetbemærkningen om
konkurrenceudsættelse og brug af fremmed aktør den 10. september 2015
blev det aftalt, at direktionen sætter et analysearbejde i gang vedrørende
følgende opgaver:
Facility Management-delen af Ejendomscenteret
Plejehjem, både udbud af plejehjemsdrift og etablering af friplejehjem
Muligheder på arbejdsmarkedsområdet; her er der ikke sat specifikke
opgaver på, men der arbejdes med en generel undersøgelse af muligheder og
potentialer
Tandpleje
Træningscenter Phønix
Køkkenet, Ankermedet (Madservice)
Analyserne beskriver lovgrundlag, muligheder, fordele og ulemper ved
konkurrenceudsættelse og/eller inddragelse af fremmed aktør i opgaverne.
Der er ikke hermed truffet beslutninger om konkurrenceudsættelse af eller
inddragelse af fremmed aktør i disse opgaver.
Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være
fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være
fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse
skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud.
Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved
endelig politisk beslutning.
Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU,
ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.
Den politiske følgegruppe behandlede foranalysen vedr. Tandplejen d. 25.
april. Foranalysen er vedhæftet som bilag, suppleret af et notat udarbejdet på
baggrund af spørgsmål fra styregruppen.
Følgegruppen drøftede og besluttede at sende sagen videre til behandling i
Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget skal derfor beslutte, om man ønsker at
fortsætte processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af
fremmed aktør vedr. den kommunale Tandpleje, eller om Tandplejen skal
fortsætte driften som i dag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at Sundhedsudvalget
beslutter om:
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a) processen omkring konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed
aktør skal fortsættes, hvilket vil betyde, at der igangsættes en nærmere
analyse og afklaring af model.
b) Den kommunale Tandpleje skal fortsætte den nuværende drift model, hvor
Tandplejen inddrager brug af fremmed aktør til at løse den samlede opgave i
Orto-afdelingen, for at sikre rationel brug af andre faggrupper i Tandplejen og
for at sikre faglighed og bedst mulig økonomisk løsning af opgaven.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 07-06-2016
Sendes i høring i ÆR og HR og til udtalelse i CenterMED inden endelig
beslutning.
Udvalg: Handicaprådet
Dato: 08-08-2016
Handicaprådet anbefaler model b), idet Handicaprådet har bekymring for de
svage grupper, hvis model a) vælges.
Fraværende: Aksel Jensen – i stedet mødte Børge Bondeven Frederiksen, Jette Bruun
Christensen – i stedet mødte Mona Petersen, Rikke Løgtved Bruus – i stedet mødte
Dorthe Smidt, Inge-Lise Jakobsen samt suppleant.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet anbefaler ”model” A for at få afdækket området, herunder om der er en
økonomisk fordel.

Beslutninger:
Der arbejdes videre med model A, med fokus på økonomisk rationel drift,
geografi og ventetider.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag





Notat til Sundhedsudvalget - tillæg til behandling Foranalyse
Tandplejen, endelig version (1326742 - EMN-2016-01430)
Rapport om mulig konkurrenceudsættelse af TANDPLEJEN april 2016
(1326669 - EMN-2016-01430)
Høringssvar fra CenterMED vedr. foranalyse konkurrenceudsættelse
Tandplejen (1344490 - EMN-2016-01430)
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14 (Åben) Administrativ § 18-bevilling til Krigsveteran Landsholdet
Sags ID: EMN-2016-00348
Sagsbehandler: Louise Pedersen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence

SUU
Sagsfremstilling
Landsholdet for krigsveteraner har den 21. juni 2016 rettet henvendelse til Frederikshavn
Kommune om tilskud til WM Træf Læsø 2016, som er et fodboldstævne for
krigsveteraner. Stævnet finder sted den 11. august – 14. august 2016.
Landsholdet for krigsveteraner søger om tilskud på 5.000 kr. til transport, indkvartering og
forplejning til Frederikshavn Kommunes krigsveteraner.
Da ansøgningsfristen for at søge § 18 tilskud i 2016 er overskredet, har
Sundhedsudvalget den 24. juni 2016 givet skriftlig godkendelse til, at der gives en
administrativ bevilling til Landsholdet for krigsveteraner på 5.000 kr.
Ansøgningsskema, program for arrangement og henvendelse til Borgmester Birgit
Hansen forelægges ifølge aftale Sundhedsudvalget til orientering.
Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til
efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag





Ansøgningsskema vedr (1378734 - EMN-2016-00348)
Henvendelse fra Tom Jæger (1378670 - EMN-2016-00348)
WM TRÆF LÆSØ brochure (1378671 - EMN-2016-00348)
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15 (Åben) Udarbejdelse af misbrugspolitik i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01893
Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri
Beslutningskompetence

SOU/SUU/BUU/AMU
Sagsfremstilling
Formændene for Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget
har på et møde i maj 2016 behandlet spørgsmålet om, hvordan der kan
arbejdes med en fælles retning for misbrugsområdet i Frederikshavn
Kommune. Det blev på mødet besluttet at udarbejde en samlet
misbrugspolitik.
En misbrugspolitik skal skabe synlighed omkring området og sikre
sammenhæng mellem de indsatser, som kommunen står for i dag og mulige
fremtidige indsatser. Det er tanken, at misbrugspolitikken skal være
målsættende og udgøre en overordnet ramme for arbejdet på
misbrugsområdet.
Når den overordnede politik er udarbejdet, får de enkelte fagudvalg til opgave
at lave en handleplan for, hvordan man på udvalgets respektive område
understøtter den overordnede målsætning.
Misbrugspolitikken skal dække hele Frederikshavn Kommune og går dermed
på tværs af de forskellige fagudvalg og på tværs af aldersgrupper.
Udarbejdelsen af misbrugspolitikken sættes i gang i en mindre arbejdsgruppe
bestående af nøglepersoner med kendskab til misbrugsområdet inden for
social-, sundheds-, arbejdsmarkeds- og børne- og ungdomsområdet.
Arbejdsgruppen får til opgave at lave et udkast til en misbrugspolitik, som der
efterfølgende arbejdes videre med i en bredere kreds af interessenter.
Udkastet til en misbrugspolitik præsenteres, drøftes og kvalificeres på en
fælles temadag i oktober 2016. Temadagen har også til formål at sætte fokus
på de indsatser og tilbud vi har i dag for at imødegå og håndtere
misbrugsproblemer.
Deltagere på temadagen er medarbejdere og ledere, der arbejder med
misbrug og misbrugsbehandling. Herudover inviteres repræsentanter fra
Behandlingscenter Nordenfjord, TUBA, ungdomsuddannelserne og
fagudvalgene (SOU, SUU, BUU og AMU).
Et muligt tidsperspektiv for udarbejdelsen af misbrugspolitikken ser således
ud:
1. August 2016: Orientering i udvalgene om procesplan
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2. August-september 2016: Udkast til politik udarbejdes af
arbejdsgruppe
3. Oktober 2016: Temamøde
4. Januar 2017: Endeligt udkast til misbrugspolitik til godkendelse i
udvalgene
5. Januar-april 2017: Handleplaner i de enkelte udvalg

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.

Bilag
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16 (Lukket) Udvalgsformanden orienterer
Beslutninger:
Taget til efterretning.
Fraværende: Flemming Rasmussen.
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RESUMÉ

RESUMÉ
Internationalt vurderes synlighed om resultater at være blandt de væsentligste faktorer til at drive kvalitet
og effektivitet på sundhedsområdet – og dermed sikre mere sundhed for pengene.
Indblik i sundhedsvæsenets resultater beskriver ud fra en række udvalgte indikatorer udviklingen i sundhedsvæsenets resultater og forskelle i resultater mellem de fem regioner og de 98 kommuner. Rapporten
kan bidrage til sammenligning og opfølgning på sundhedsvæsenets resultater – både i staten, regioner og
kommuner.
Følgende beskriver hovedtendenserne i årets rapport, der generelt dækker perioden 2009 til 2015:


Færre færdigbehandlingsdage i forhold til 2014, hvilket primært kan henføres til et fald i Region Hovedstaden, hvor hovedparten af færdigbehandlingsdagene forekommer.



Generelt uændret niveau i øvrige indikatorer for uhensigtsmæssige indlæggelser (genindlæggelser,
forebyggelige indlæggelser blandt ældre og akutte medicinske korttidsindlæggelser), som desuden
er præget af regionale og kommunale forskelle.



Niveauet for sygehusinfektioner (bakteriæmier og chlostridium difficile) er uændret.



Stadigt stigende kræftoverlevelse (overlevelse 1 år efter kræftdiagnose), men overlevelsen i Danmark er fortsat den laveste i Norden.



Hjertedødeligheden i Danmark fortsætter med at falde og er samtidigt den laveste i Norden og en
af de laveste i Vesteuropa.



Fortsat fald i ventetid til 1. psykiatriske sygehuskontakt.



Forbedret produktivitet på sygehusene.
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1 INDLEDNING
1.1 BAGGRUND OG FORMÅL
KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet er enige om en række indikatorer, som har til formål at belyse sundhedsvæsenets resultater, bl.a. i forhold til kvalitet, effektivitet, patientinddragelse og ventetider. Derudover medvirker en række af indikatorerne til at belyse den sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet.
Denne rapport beskriver resultaterne for de 46 af i alt 59 indikatorer, som aktuelt er udviklet. Det gælder
såvel udviklingen i resultaterne som forskelle i resultater mellem de ansvarlige for sundhedsvæsenet - de
fem regioner og 98 kommuner.
Åbenhed om resultater kan motivere til refleksion over, hvor der kan være mulighed for forbedring, og kan
medvirke til et øget ledelsesmæssigt fokus på indsatser, der kan forbedre resultaterne. Systematiske sammenligninger kan desuden bidrage til, at ledere, fagfolk og administratorer i regioner og kommuner kan
identificere, hvem de kan hente inspiration hos for at blive bedre.
Rapporten giver desuden offentligheden adgang til flere oplysninger om det danske sundhedsvæsen. Borgere, patienter og den øvrige offentlighed har et naturligt krav på at få indblik i det offentligt finansierede
danske sundhedsvæsens resultater. Åbenhed om resultater kan desuden stimulere offentlige diskussioner
og debatter om sundhedsvæsenet.
Internationale erfaringer viser i den forbindelse, at synlighed om resultater kan være en drivkraft for forbedringer af sundhedsvæsenets indsats til gavn for patienterne. I bl.a. Sverige har man igennem flere år arbejdet med synliggørelse af resultater.
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1.2 OM INDIKATORERNE
De 59 indikatorer er udvalgt med udgangspunkt i målsætningerne om, at sundhedsvæsenet på en og
samme tid skal forbedre befolkningens sundhedstilstand, sikre patientinddragelse og opnå lave udgifter pr.
borger, jf. boks 1.
Boks 1. Oversigt over indikatorer.
FORBEDRINGER I BEFOLKNINGENS SUNDHED

PATIENTINDDRAGELSE
Patienttilfredshed
Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (akut)
Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (planlagt)
Patienters samlede tilfredshed med besøg på sygehus
Oplevelse af samarbejde ml. sygehus og kommunal pleje (akut)
Oplevelse af samarbejde ml. sygehus og kommunal pleje (planlagt)

Folkesundhed
Middellevetid
Borgere med en eller flere udvalgte kroniske sygdomme
Rygere i befolkningen
Borgere med højrisikoforbrug af alkohol
Overvægtige i befolkningen
Borgere med moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden
Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet
Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet

●

Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse
Akutte somatiske genindlæggelser
Akutte psykiatriske genindlæggelser*
Forebyggelige indlæggelser blandt ældre
Akutte medicinske korttidsindlæggelser
Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser*
Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (somatik)
Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (psykiatri)
Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL*
Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL*
Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med diabetes 2*
Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabetes 2*

Patientsikkerhed
Sygehusdødelighed
Skader på patienter
Sygehusinfektioner (bakteriæmi)
Sygehusinfektioner (clostridium difficile)

●

Kvalitet i sundhedsvæsenet
Funktionsevne efter kommunal genoptræning
Reoperation efter diskusprolaps i lænd
Reoperation efter diskusprolaps i nakke
Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi
Indlæggelsestid på sygehuse
Brug og overholdelse af kliniske retningslinjer
Dødelighed efter behandling for specifikke sygdomme
5-års overlevelse efter kræft
Kræftdødelighed
Hjertedødelighed

●

●
●

Ventetider
Ventetid til genoptræning i kommuner
Ventetid for børn/unge i det psykiatriske sygehusvæsen
Ventetid for voksne i det psykiatriske sygehusvæsen
Ventetid til sygehusoperation
Somatiske patienter udredt inden for 30 dage
Udredningsplaner (somatik) udleveret inden for 30 dage
Sammenhæng for patienten
Rettidigt fremsendte epikriser/udskrivningsbreve
Rettidigt fremsendte genoptræningsplaner*
Afstemninger af medicinkort i Fælles Medicin Kort (FMK)*

●
●
●

EFFEKTIVITET OG UDGIFTER
Et effektivt sundhedsvæsen
Antal sygehuskontakter pr. patient
Behandlingsintensitet
Produktivitet på sygehuse
Effektiv ressourceanvendelse på sygehuse
Effektiv ressourceanvendelse i kommuner1
Henvisningsmønster i almen praksis
Produktivitet i almen praksis
Genoptræningsplaner for almen genoptræning*

●
●
●
●
●

Udgifter
Samlede sundhedsudgifter pr. borger
Regionale sundhedsudgifter pr. borger
Kommunale sundhedsudgifter pr. borger
Sundhedsudgifter pr. ældre
Sundhedsudgifter pr. borger med kronisk sygdom

● Indikatoren er under udvikling eller betingelserne for udvikling er aktuelt ikke opfyldt, herunder f.eks. eksistensen af relevante data.
* Indikatoren indgår som en del af monitoreringen af den sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet, herunder sundhedsaftalerne.
1

Mulighederne for at opgøre effektiv ressourceanvendelse på baggrund af eksisterende data skal undersøges, herunder om indikatoren forudsætter yderligere dokumentation. I det omfang parterne mener, der kan findes en relevant, retvisende og ubureaukratisk opgørelsesmetode, er parterne enige om at arbejde videre med
indikatoren.
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Formålet med de udvalgte indikatorer er at give et overordnet billede af resultaterne i sundhedsvæsenet.
Ambitionen med indikatorerne er ikke at give en komplet beskrivelse af kvaliteten, effektiviteten mv. i alle
dele af sundhedsvæsenet. Indikatorerne kan dog være med til at give et fingerpeg om mulige forbedringspotentialer både generelt og i de tilfælde, hvor der er indbyrdes forskelle i resultater mellem regioner eller
kommuner.
Målsætningerne er også til en vis grad indbyrdes forbundet, hvorfor delmål, konkrete indsatser og indikatorer kan være vanskelige at henføre entydigt til en af de tre målsætninger. For eksempel er de såkaldte ”accelererede patientforløb”1 udtryk for høj klinisk kvalitet samtidig med, at patienten kommer hurtigere hjem
fra sygehuset og hurtigere tilbage i sine normale omgivelser, herunder arbejdsmarked mv. Indsatserne understøtter derved typisk mere end én målsætning.
De 46 udviklede indikatorer er opgjort på forskellige niveauer. Alle indikatorer opgøres på nationalt niveau
og tilsvarende opgøres stort set alle indikatorer også på regionalt niveau. En række af indikatorerne opgøres desuden på kommunalt niveau og et mindre antal kan desuden meningsfuldt opgøres på sygehusniveau. For mere detaljeret beskrivelse af indikatorer og de bagvedliggende tal og tidsserier henvises til bilagsdelen og til www.eSundhed.dk. Der henvises derudover til boks 2 for oversigt over de endnu ikke udviklede indikatorer.
Forskellige opdateringstidspunkter giver variation i hyppigheden for offentliggørelse af indikatorerne.
Hovedparten af indikatorerne opgøres årligt. Indikatorerne relateret til folkesundhed (rygning, alkoholforbrug, overvægt og fysisk aktivitet) opgøres hvert 4. år. De seneste tal er for 2013.

1.3 LÆSEVEJLEDNING
Kapitel 2 beskriver en række centrale nøgletal for det danske sundhedsvæsen, herunder sundhedsvæsenets
udgifter, beskæftigelse og aktiviteter.
Kapitel 3 giver et samlet overblik over resultaterne på baggrund af de udvalgte indikatorer. Det gælder
både i forhold til den seneste udvikling i resultaterne på landsplan og i forhold til de enkelte regioners og
kommuners resultater.
Kapitel 4-6 gennemgår mere detaljeret resultaterne og de udvalgte indikatorer på basis af en række figurer.
Disse kapitler er struktureret efter de tre målsætninger og de 10 områder under disse målsætninger, jf.
boks 1.
Endelig indeholder publikationen en bilagsdel, som bl.a. giver en grundig beskrivelse af de bagvedliggende
metoder for opgørelse af indikatorer mv.
Præsentation og gennemgang af indikatorer
Indikatorerne under de tre målsætninger og 10 områder præsenteres på to sider. Den første side giver en
kort introduktion til indikatoren, herunder definition, og kommenterer kort på udviklingen i indikatoren
samt på forskelle i indikatoren mellem enheder (regioner, kommuner og lande).

1

Accelererede patientforløb er et skånsomt behandlingskoncept, der går ud på at tilrettelægge patientforløb gennem viden om, hvad der virker
bedst, så bl.a. behovet for indlæggelse reduceres. Hovedprincippet i accelererede patientforløb er at optimere de forskellige dele af patientbehandlingen både før, under og efter en operation. På den måde mindskes belastningen af patienterne, og det forkorter den tid, de er om at komme til
hægterne.
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På den næste side præsenteres indikatorerne i figurer. Såfremt det er muligt og relevant præsenteres de på
følgende vis:






Hele landet, udvikling over tid
Efter region, seneste år, rangordnet
Efter kommune, seneste år, kommunekort
Efter sygehus, seneste år, inddelt efter region og sorteret alfabetisk
Efter land, seneste år, rangordnet ift. de øvrige lande i sammenligningnen

Udviklingen i indikatorerne på landsplan vises som udgangspunkt for perioden 2009 til 2015. For nogle indikatorer har det været nødvendigt at afvige fra den valgte opgørelsesperiode, da der ikke er data tilgængelig
for alle år, eller fordi en anden opgørelsesperiode vurderes relevant.
Rangordning af de regionale indikatorværdier indebærer, at en placering øverst i diagrammet som udgangspunkt er et bedre resultat end en lavere placering. Alle regionale værdier rangordnes uanset, om regionerne er myndighedsansvarlige for det område, indikatoren vedrører, eller ej.
I figurerne med regionale værdier vises tillige værdien for hele landet. Dette betyder imidlertid ikke, at hele
landets værdi er udtryk for en norm eller en målsætning. Værdien for hele landet er som sådan udelukkende en statistisk værdi. Det er dog valgt at vise værdien for hele landet for at give et indtryk af, hvordan
den enkelte region ligger i forhold til landet som helhed.
Formålet med den større detaljeringsgrad ved også at præsentere indikatorerne på sygehusniveau, hvor
det er muligt og relevant, er dels at pege på den større variation, som synliggøres når resultaterne vises på
sygehusniveau, dels at synliggøre, hvordan de enkelte sygehuse bidrager til regionsresultatet. Endelig kan
dette bidrage til konkret videndeling mellem sygehuse og afdelinger.
Bl.a. kan forskelle i patientsammensætning mellem sygehuse have stor betydning for forskelle i resultater
mellem sygehusene. Resultaterne på sygehusniveau vises ikke rangordnet og kommenteres ikke.
En række indikatorer præsenteres både med de faktiske værdier og med køns- og aldersstandardiserede
værdier. Køns- og aldersstandardiseringen korrigerer for de effekter, som forskellig køns- og aldersstruktur
har på indikatorværdierne, hvilket forbedrer sammenligningsgrundlaget.
Gennemgangen af de enkelte indikatorer har en beskrivende karakter. Gennemgangen indeholder ikke analyser af årsagerne til indbyrdes forskelle mellem regioner eller kommuner.
Det er fagfolkene og administratorerne i sundhedsvæsenet, der har de bedste forudsætninger for at tolke
og vurdere egne resultater. Det er således op til den enkelte region eller kommune at vurdere om forskellene er udtryk for forbedringspotentialer eller om de skyldes andre forhold, f.eks. registreringspraksis eller
sociale forskelle og forskelle i patienters sygelighed.
For at sikre udbredelse af bedste praksis, så forbedringspotentialer i forhold til kvalitet kan indfries, kan indikatorerne medvirke til en systematisk videndeling på tværs af kommuner og regioner og til en dialog mellem parterne om forskelle og udvikling i indikatorværdier.

Regionerne har ansvaret for at vurdere forbedringspotentialer i sygehusvæsenet, herunder den behandlende psykiatri, samt praksisområdet dvs. bl.a. privatpraktiserende læger og speciallæger. Regionerne har
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også ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, som foregår i tilknytning til patientbehandlingen i sygehusvæsenet og i almen praksis, hvor regionerne bl.a. skal samarbejde med kommunerne om indsatsen i forhold til kroniske og langvarigt syge.
Kommunerne har ansvaret for en lang række sundhedsydelser. Det drejer sig bl.a. om den borger- og patientrettede forebyggelse, den brede genoptrænings- og rehabiliteringsindsats, som løbende udvikles for at
tage hånd om borgere, der udskrives hurtigere fra sygehusene. Det drejer sig om den specialiserede sygeplejefaglige opfølgning og at sikre en tidlig opsporing af borgere med kroniske sygdomme. Kommunerne
har også ansvaret for behandling for alkoholmisbrug og den lægelige behandling for stofmisbrug. Desuden
har kommunerne ansvaret for vederlagsfri fysioterapi.
Arbejdspladser, idrætsforeninger og andre dele af samfundet, som hyppigt er i kontakt med borgerne, har
desuden et naturligt medansvar for at skabe rammer for en sund levevis, ligesom borgerne bærer et afgørende ansvar for deres levevis og livstil.
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2 DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I NØGLETAL
Sundhedsområdet er det største velfærdsområde i Danmark målt i kroner og ører. I 2014 brugte det offentlige danske sundhedsvæsen næsten 160 mia. kr. på forebyggelse, behandling, medicin, pleje og omsorg, jf.
tabel 1.
De fleste af disse, ca. 79 mia. kr., går til sygehusvæsenet, som regionerne har ansvaret for. Derudover går
ca. 15 mia. kr. til praksisområdet og ca. 6 mia. kr. til medicintilskud, begge områder, som regionerne også
har ansvaret for.
Tabel 1. Det danske sundhedsvæsen i nøgletal
Danske nøgletal
Udgifter, 2014, mia. kr. (2016-pl)
Samlet offentlig sundhed1
- Kommuner1
Regional sundhed2
- Sygehusvæsen
- Praksissektoren
- Medicintilskud på praksisområdet3
Sundhedspersonale
Antal fuldtidsbeskæftigede på offentlige sygehuse, 3. kvt. 2015
- heraf læger
- heraf sygeplejersker
Antal fuldtidsbeskæftigede praktiserende læger, 2015
Antal fuldtidsbeskæfftigede praktiserende speciallæger, 2015
Autoriserede sundhedspersoner i kommunerne4, 2014
Borgernes brug af sygehusvæsenet, praktiserende læger og speciallæger
Borgere i kontakt med det somatiske sygehusvæsen, 2015 (1.000)
Borgere i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, 2015 (1.000)
Kontakter med praktiserende læger pr. borger, 20155
Kontakter med praktiserende speciallæger pr. borger, 2015

157
40
79
15
6
107.074
15.753
35.832
3.509
897
41.842
2.707
148
6,7
1,0

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Sundhedsdatastyrelsen.
1 Er opgjort som det offentlige forbrug på sundhedsområdet og indeholder visse udgifter til kommunal omsorg og pleje, hvoraf en del afholdes på socialområdet.
2 Er opgjort som de regionale nettodriftsudgifter til sundhed.
3 Årets priser.
4 Tallet omfatter følgende personalegrupper med sundhedsfaglig autorisation: ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker og sosu-assistenter.
5Tallet omfatter både fysiske kontakter i dagstid (almindelige konsultationer, andet fysisk fremmøde i form af forebyggelse, svangerskab, børneundersøgelser, vaccination mv. og sygebesøg) samt email- og tlf.-konsulationer i dagstid.

Internationale nøgletal
Udgifter, 2013
Sundhedsudgifter, andel af BNP (pct.) 1
Sundhedsudgifter pr. borger, (kr., købekraftsparitet) 1
Sygehusudgifter pr. borger (kr., købekraftsparitet)
Sundhedspersonale, 20132
Læger pr. 1.000 borgere
Sygeplejersker pr. 1.000 borgere
Borgernes brug af praktiserende læger og sygehusvæsenet, 2013
Årlige lægekonsultationer pr. borger3
Sygehusindlæggelser pr. 1.000 borgere

Danmark
10,4
27.237
11.624

OECD
8,9
20.198
7.155

3,6
16,3

3,3
9,1

4,7
172

6,6
155

Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015 og OECD Health Statistics 2015.
1 Opgørelsen af sundhedsudgifterne fra OECD skal tages med et generelt forbehold som følge af bl.a. indregningen af udgifter ve dr. den langsigtede pleje og forebyggelse. Danske Regioner finder, at OECD’s opgørelser af sundhedsudgifter som andel af BNP overvurderer udgiftsniveauet, og at data ikke er sammenlignelige på
tværs af lande, da opgørelsen indeholder store udgifter til ældrepleje. Danske Regioner vurderer således, at de egentlige sundhedsudgifter i Danmark er væsentligt
lavere, jf. rapporten: ”Hvor høje er sundhedsudgifterne i Danmark?” [1].
2 Tallene omfatter læger og sygeplejersker med patientkontakt. Forskellig organisering af sundhedsopgaver og arbejdsdeling mellem sundhedsfaglige kan påvirke
sammenligneligheden af tallene mellem lande.
3 Tal for Danmark er baseret på praktiserende læger og speciallægers konsultationer (ekskl. email og tlf.) og hjemmebesøg.
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Omkring 40 mia. kr. (i 2014) går til kommunernes forebyggelse, omsorg og pleje, genoptræning samt misbrugsbehandling. Kommunerne medfinansierer endvidere knapt 21 mia. kr. af det regionale sundhedsvæsen (i 2014).
Sygehusvæsenet er også den del af sundhedsvæsenet, som beskæftiger flest personer. I 2015 var der ca.
107.000 beskæftigede på de offentlige sygehuse til at tage sig af de ca. 2,7 mio. borgere, som årligt er i kontakt med sygehusvæsenet. Af de beskæftigede var ca. 16.000 læger og 36.000 sygeplejersker.
Der er i alt ca. 3.500 fuldtidsbeskæftigede alment praktiserende læger og 900 fuldtidsbeskæftigede praktiserende speciallæger i Danmark. Hver dansker er i gennemsnit i kontakt med sin praktiserende læge ca. 7
gange årligt og i kontakt med en praktiserende speciallæge 1 gang årligt.
Ca. 42.000 autoriserede sundhedspersoner arbejder i kommunerne. Det drejer sig om sundhedsplejersker,
sygeplejersker, sosu-assistenter og ergo- og fysioterapeuter.
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3 INDIKATORER OG RESULTATER I OVERBLIK
3.1 DEN SENESTE UDVIKLING PÅ LANDSPLAN
For størstedelen af de opgjorte indikatorer er resultatet enten forbedret eller uændret i forhold til sidste
periode, jf. boks 2.
For 15 af de udvalgte indikatorer er resultatet på landsplan forbedret i forhold til sidste opgørelsesperiode
(som udgangspunkt 2015 i forhold til 2014). Det gælder bl.a. i forhold til indikatorer, der belyser indsatsen
mod kræft- og hjertesygdomme - overlevelse og dødelighed. Desuden gør det sig gældende det for de to
indikatorer for ventetiderne i det psykiatriske sygehusvæsen. Endelig gælder det også for produktiviteten
på sygehuse, som fortsætter med at stige.
For 22 af de udvalgte indikatorer er resultatet på landsplan uændret i forhold til sidste periode. Det gælder
bl.a. for en række indikatorer for uhensigtsmæssige indlæggelser, sygehusinfektioner samt for ventetiden
til sygehusoperation og til genoptræning i kommuner.
For to indikatorer, Reoperation efter operation for diskusprolaps i lænd samt ambulante patienters tilfredshed med besøg, ses en mindre stigning henholdsvis fald fra 2014 til 2015.
Den skønsmæssige angivelse af den senest observerede udvikling i indikatorerne skal dog betragtes med
forbehold, jf. anmærkningerne til boks 2.
Det bemærkes desuden, at der i forhold til flere af indikatorerne, særligt indikatorer for et effektivt sundhedsvæsen, udestår et udviklingsarbejde, hvilket er angivet med ●.
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Boks 2. Udvikling på landsplan i indikatorer, 2014-2015
FORBEDRINGER I BEFOLKNINGENS SUNDHED

PATIENTINDDRAGELSE
Patienttilfredshed

Folkesundhed

⬆

Middellevetid
Borgere med en eller flere udvalgte kroniske sygdomme
Rygere i befolkningen1
Borgere med højrisikoforbrug afalkohol1
Overvægtige i befolkningen1
Borgere med moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden1

⋯

⬇
⬇
⬌
⬌

⬌
Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (planlagt) ⬌
Patienters samlede tilfredshed med besøg på sygehus
⬇
Oplevelse af samarb. ml. sygeh. og kommunal pleje (akut)
⬌
Oplevelse af samarb. ml. sygeh. og kommunal pleje (planlagt) ⬌
Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (akut)

Ventetider
Ventetid til genoptræning i kommuner

Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet

●

Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet

Ventetid for voksne i det psykiatriske sygehusvæsen

Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse
Akutte somatiske genindlæggelser
Akutte psykiatriske genindlæggelser*
Forebyggelige indlæggelser blandt ældre
Akutte medicinske korttidsindlæggelser
Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser*
Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt, somatik
Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt, psykiatri
Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL*
Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL*
Akutte somatiske indl. blandt borgere med diabetes 2*
Akutte somatiske genindl. blandt borgere med diabetes 2*

Ventetid for børn/unge i det psykiatriske sygehusvæsen

⬌
⬌
⬌
⬌
⬌
⬇
⬇
⬌
⬌
⬌
⬌

Ventetid til sygehusoperation
Somatiske patienter udredt inden for 30 dage4
Udredningsplaner (somatik) udleveret inden for 30 dage4
Sammenhæng for patienten
Rettidigt fremsendte epikriser/udskrivningsbreve
Rettidigt fremsendte genoptræningsplaner*
Afstemninger af medicinkort i Fælles Medicin Kort (FMK)*

⋯

●
⬌
⬌

Skader på patienter
Sygehusinfektioner (bakteriæmier)
Sygehusinfektioner (clostridium difficile)

Et effektivt sundhedsvæsen
Behandlingsintensitet
Produktivitet på sygehuse
Effektiv ressourceanvendelse på sygehuse
Effektiv ressourceanvendelse i kommuner5
Henvisningsmønster i almen praksis

Kvalitet i sundhedsvæsenet
Funktionsevne efter kommunal genoptræning
Reoperation efter operation for diskusprolaps i lænd
Reoperation efter operation for diskusprolaps i nakke
Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi
Indlæggelsestid på sygehuse
Brug og overholdelse af kliniske retningslinjer
Dødelighed efter behandling for specifikke sygdomme
5-års overlevelse efter kræft2
Kræftdødelighed3
Hjertedødelighed3
⬆⬇
⬆⬇
⬌

Forbedret resultat i forhold til sidste periode (stigning eller fald)
Forværret resultat i forhold til sidste periode (stigning eller fald)
Ingen ændring i forhold til sidste periode

●
⬆
⬇
⬌
⬇
●
●
⬆
⬇
⬇

●
●
●

EFFEKTIVITET OG UDGIFTER

Antal sygehuskontakter pr. patient

Patientsikkerhed
Sygehusdødelighed

⬌
⬇
⬇
⬌
⬌⬇.
⬌

⬇
●
⬆
●
●
●
●

Produktivitet i almen praksis
Genoptræningsplaner for almen genoptræning*

⋯

Udgifter pr. borger
Samlede sundhedsudgifter pr. borger
Regionale sundhedsudgifter pr. borger
Kommunale sundhedsudgifter pr. borger
Sundhedsudgifter pr. ældre
Sundhedsudgifter pr. borger med kronisk sygdom

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

⋯
●

Angivelse af forbedring eller forværring er ikke meningsfuld eller mulig
Indikatoren er under udvikling eller betingelserne for udvikling er aktuelt
ikke opfyldt, herunder f.eks. eksistensen af relevante data.

1

2010-2013 22008-2010 til 2011-2013 32013-2014
Indikatorer vedrørende overholdelse af udredningsretten bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.
5
Mulighederne for at opgøre effektiv ressourceanvendelse på baggrund af eksisterende data skal undersøges, herunder om indikatoren forudsætter yderligere dokumentation. I det omfang
parterne mener, der kan findes en relevant, retvisende og ubureaukratisk opgørelsesmetode, er parterne enige om at arbejde videre med indikatoren.
* Indikatoren indgår som en del af monitoreringen af den sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet, herunder sundhedsaftalerne.
4

Anm.: I forbindelse med måling af udviklingen over tid udgør den seneste udvikling, ændringen fra sidste måling til nyeste måling, alene en mindre del af det samlede billede. Den seneste udvikling afspejler ikke nødvendigvis den overordnede trend, dvs. om udviklingen over en række målinger har en tendens til at være stigende eller faldende. I forbindelse med målinger over tid, kan der
desuden forekomme meget små positive eller negative ændringer, der af forskellige grunde ikke indikerer hverken forbedring eller forværring af resultatet. For at tage højde herfor, er der for
hver enkelt indikator skønsmæssigt fastlagt kriterier for, hvornår indikatoren tildeles et af de anvendte symboler ⬆⬇, ⬆⬇, ⬌, jf. bilag 1.

15

INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016

INDIKATORER OG RESULTATER I OVERBLIK

3.2 OVERBLIK OVER REGIONALE OG KOMMUNALE FORSKELLE
De fem regioners og 98 kommunernes værdier for udvalgte indikatorer er sammenfattet i henholdsvis tabel
2 og tabel 3. For regionerne er det angivet, hvordan den enkelte region ligger i forhold til hele landets
værdi. Grøn angiver, at regionens værdi er bedre end hele landets værdi ud fra, om en høj eller lav værdi er
hensigtsmæssig. Rød angiver, at regionens værdi er dårligere end hele landets værdi, mens grå angiver, at
regionens værdi ikke adskiller sig fra hele landets.
For kommunerne er grøn, orange og rød angivet i forhold til, om den enkelte kommune ligger i den øvre
del, den midterste del eller den nederste del ud fra, om en høj eller lav værdi på den enkelte indikator er
hensigtsmæssig. Kommunerne er sorteret regionsvist og derefter alfabetisk.
Formålet med oversigterne er udelukkende på en simpel og overskuelig måde at præsentere de udvalgte
indikatorer på regions- og kommuneniveau. Oversigterne er derfor ikke udtryk for en endelig resultatguide
eller rangering af regioner og kommuner efter, hvem der klarer sig bedst, hverken samlet set eller i forhold
til den enkelte indikator.
Det er op til den enkelte region eller kommune at vurdere, om de konkrete forskelle er udtryk for reelle forbedringspotentialer, eller om de skyldes andre forhold, f.eks. forskelle i registreringspraksis eller forskelle i
borgere og patienters sociale status og sygelighed. Det bemærkes desuden, at statistisk usikkerhed, særligt
for kommunerne, kan betyde, at forskelle i indikatorværdier mellem enheder ikke er statistisk signifikante.
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Tabel 2. Oversigt over regionernes resultater for udvalgte indikatorer.
Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse
Akutte somatiske genindlæggelser, 2015, pct. af alle indlæggelser
Akutte psykiatriske genindlæggelser, 2015, pct. af alle indlæggelser
Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, 2015, antal pr. 1.000 borgere
Akutte medicinske korttidsindlæggelser, 2015, antal pr. 1.000 borgere
Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser, 2015, antal pr. 1.000 borgere
Akutte somatiske indlæggelser - KOL, 2015, antal pr. 1.000 borgere
Akutte somatiske genindlæggelser - KOL, 2015, pct. af indlæggelser
Akutte somatiske indlæggelser - diabetes 2, 2015, antal pr. 1.000 borgere
Akutte somatiske genindlæggelser - diabetes 2, 2015, pct. af indlæggelser
Patientsikkerhed
Sygehusinfektioner (bakteriæmier), 2015, antal pr. 10.000 risikodøgn
Sygehusinfektioner (clostridium difficile), 2015, antal pr. 100.000 borgere
Kvalitet i sundhedsvæsenet
Reoperation efter opr. for diskusprolaps i lænd, 2015, pct. af opr.
Reoperation efter opr. for diskusprolaps i nakke, 2015, pct. af opr.
Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi, 2015, andel af dagkirurg opr., pct.
Indlæggelsestid på sygehuse, 2015, dage i gns.
5-års overlevelse efter kræft, 2011-2013, pct.1
Patienttilfredshed
Patienters samlede tilfredshed (ambulante), 2015, pct. positive2
Patienters samlede tilfredshed (planlagt indlagte), 2015, pct. positive2
Patienters samlede tilfredshed (akut indlagte), 2015, pct. positive2
Samarb. mellem sygehus og kom. pleje (planlagt indl.), 2015, pct. positive2
Samarb. mellem sygehus og kom. pleje (akut indl.), 2015, pct. positive2
Ventetider
Ventetid for børn/unge i det psyk. sygehusvæsen, 2015 , dage i gns.
Ventetid for voksne i det psyk. sygehusvæsen, 2015, dage i gns.
Ventetid til sygehusoperation, 2014, dage i gns.
Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, 4. kvt. 2015, pct.
Udredningsplaner (somatik) inden for 30 dage, 4. kvt. 2015, pct.
Et effektivt sundhedsvæsen
Udvikling i antal kontakter pr. sygehuspatient, 2015, ændring ift. 2014, pct.
Produktivitetsniveau på sygehuse, 2014, indeks (hele landet=100)
Værdi bedre end hele landets værdi

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Hele landet

5,5
15,9
52,8
11,6
1,0
499,4
9,8
314,7
8,0

6,6
25,6
55,2
32,4
2,0
533,9
12,3
349,6
10,0

5,9
18,9
61,0
20,4
1,6
485,0
10,5
303,4
8,4

6,3
24,4
77,6
42,7
3,0
714,5
12,3
459,3
10,3

9,1
24,7
61,5
21,9
2,7
613,1
16,6
388,6
13,2

6,7
23,0
63,5
29,0
2,2
582,8
12,5
373,6
10,2

6,7
61,2

7,5
46,9

8,9
58,6

8,3
88,5

7,4
63,3

8,0
66,2

3,4
0,0
1,7
4,2
59

2,3
0,0
1,4
3,3
59

3,2
0,0
1,5
3,6
60

3,1
0,0
1,5
3,4
61

1,3
0,0
2,4
3,1
58

2,9
0,0
1,6
3,4
59

87
85
77
68
63

87
85
77
65
62

86
83
75
67
65

85
82
69
63
55

85
78
68
62
57

86
82
72
64
60

33
36
66
59
86

19
29
39
72
91

19
21
43
69
59

26
24
52
55
81

23
23
46
73
91

22
25
48
65
79

-3,3
92

-0,5
100

-0,6
101

-2,1
102

1,8
98

-1,0
100

Værdi dårligere end hele landets værdi

Værdi afviger ikke fra hele landets værdi

Kilde: Se under afsnittene om de enkelte indikatorer.
Anm.: For nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer, se tabel 2 og afsnittene om de enkelte indikatorer. Statistisk usikkerhed medfører, at forskelle mellem regioner i indikatorværdier kan ligge inden for den
statistiske usikkerhed. Akutte genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser, akutte medicinske korttidsindlæggelser, akutte indlæggelser blandt borgere med KOL/diabetes type 2, akutte genindlæggelser blandt
borgere med KOL/diabetes type 2 samt akutte genindlæggelser efter dagkirurgi er køns- og aldersstandardiseret. Kræftoverlevelse er aldersstandardiseret.
1 Der er ved angivelse af placering taget hensyn til statistisk usikkerhed.
2 Der er ved angivelse af placering taget hensyn til statistisk usikkerhed. Placeringen er foretaget ud fra en gennemsnitsscore på svarskalaen og ikke ud fra andelen af positive.
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Tabel 3 – del I. Oversigt over kommunernes resultater for udvalgte indikatorer, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark
Akutte somatiske genindlæggelser, andel af
alle indlæggelser, pct.
Region Nordjylland
Brønderslev
Frederikshavn
Hjørring
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Thisted
Vesthimmerlands
Aalborg
Region Midtjylland
Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus
Region Syddanmark
Assens
Billund
Esbjerg
Fredericia
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kerteminde
Kolding
Langeland
Middelfart
Nordfyns
Nyborg
Odense
Svendborg
Sønderborg
Tønder
Varde
Vejen
Vejle
Aabenraa

Akutte psykiatriske genindlæggelser, andel af
alle indlæggelser, pct.

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, antal pr. 1.000 ældre

Akutte medicinske korttidsindlæggelser, antal
pr. 1.000 borgere

Akutte psykiatriske
korttidsindlæggelser,
antal pr. 1.000 borgere

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

21,7
17,8
17,5
12,4
11,9
14,8
11,8
9,3
16,7
16,6

55,1
57,2
63,3
63,7
32,7
72,6
36,2
85,5
30,9
45,4

11,2
10,5
12,1
12,2
14,2
10,5
11,5
8,6
11,9
12,2

1,0
1,2
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
0,8
1,1
1,0

0,7
1,7
0,9
3,8
2,3
0,2
1,3
0,3
1,4
7,1

8,7
7,0
4,0
4,8
8,0
4,2
5,3
8,6
7,3
10,2
4,1
7,6
6,2
7,4
5,1
8,8
8,2
5,2

28,3
39,4
22,4
11,8
33,0
18,1
30,8
26,3
24,8
23,1
19,2
20,5
33,1
14,8
17,8
16,7
19,2
30,8

50,5
65,5
43,3
67,3
73,8
51,4
56,2
47,5
64,9
53,3
49,0
59,0
57,2
44,2
54,4
49,9
40,8
60,5

46,0
39,9
17,9
27,3
50,1
18,7
24,8
53,7
36,0
58,7
16,9
34,1
35,5
17,6
27,1
45,5
18,4
29,3

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

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

13,3
16,1
16,7
17,0
19,8
21,3
30,7
16,0
14,8
24,0
18,1
17,5
19,7
28,0
19,3
14,0
11,5
15,3
18,9
13,7

51,0
72,6
84,0
70,5
43,7
49,1
55,2
76,3
55,5
67,3
54,6
47,4
60,0
49,1
58,7
48,3
63,8
63,5
67,5
51,2

11,5
32,1
36,8
28,8
10,6
9,0
9,5
26,5
10,0
23,8
11,6
12,0
13,1
11,2
34,8
8,9
27,4
27,0
26,1
8,7

1,1
1,5
2,5
1,0
1,5
1,7
2,7
1,1
0,9
1,7
1,6
1,4
1,9
2,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,3
0,9
Placering i øvre del

Somatiske færdigbehandlings-dage, antal
pr. 1.000 borgere

Akutte indlæggelser Diabetes type 2, antal
pr. 1.000 borgere med
Diabetes type 2

Akutte genindlæggelser
- Diabetes type 2, andel
af indlæggelser - Diabetes type 2, pct.

Akutte indlæggelser KOL, antal pr. 1.000 borgere med KOL

Akutte genindlæggelser
- KOL, andel af indlæggelser - KOL, pct.

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

437
470
521
525
491
637
502
705
433
458

4,7
1,8
1,9
10,6
14,6
13,2
15,6
17,9
10,8
10,2

263
299
316
340
320
445
334
423
300
284

4,2
2,3
2,4
8,7
13,4
12,0
9,2
11,7
10,9
8,1

14
11
18
19
15
8
13
12
18

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

0,0
0,0
0,8
0,3
0,4
0,1
14,9
0,3
1,6
5,0
0,5
2,1
0,0
1,6
2,2
0,9
3,7
6,5

518
541
462
589
565
490
570
499
530
599
513
574
492
543
540
532
622
490

16,7
18,3
4,7
9,6
16,3
5,5
8,6
13,8
11,5
17,6
6,0
15,1
12,3
11,5
8,4
16,4
14,7
9,8

371
324
312
382
391
303
375
354
297
398
312
393
323
369
311
376
372
324

14,0
11,1
3,8
7,5
11,6
2,7
8,8
12,6
8,7
18,1
5,0
11,1
10,8
9,6
6,7
11,8
10,7
9,0

9
11
12
16
14
14
4
13
20
13
11
13
12
14
11
11
15
16

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

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

397
470
593
495
384
552
465
522
473
474
419
437
433
418
510
480
517
463
515
565

12,3
11,7
15,5
5,8
12,4
1,7
13,8
2,4
13,7
5,7
15,6
12,6
16,8
12,6
12,1
2,4
14,9
10,0
6,4
1,2

268
279
353
325
262
319
306
317
308
291
279
284
273
273
340
283
308
332
313
330

11,7
9,3
12,4
3,9
10,1
1,2
11,0
1,8
11,4
3,4
12,3
9,6
12,3
10,5
11,0
2,9
12,0
8,2
5,7
1,0

15
19
15
28
19
9
28
16
21
18
17
18
19
9
27
9
13
14
16

Placering i midterste del

Psykiatriske færdigbehandlings-dage, antal
pr. 1.000 borgere

Ventetid til genoptræning i kommuner, median, dage

Placering i nedre del

Kilde: Se under afsnittene om de enkelte indikatorer.
Anm.: For nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer, se tabel 2 og afsnittene om de enkelte indikatorer. Statistisk usikkerhed medfører, at forskelle mellem kommuner i indikatorværdier kan ligge inden for den statistiske usikkerhed. Akutte genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og akutte medicinske korttidsindlæggelser er køns- og aldersstandardiseret. ”-” = Færre end 20 genoptræningsforløb.
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Tabel 3 – del II. Oversigt over kommunernes resultater for udvalgte indikatorer, Region Hovedstaden, Region Sjælland og fire ø-kommuner
Akutte somatiske genindlæggelser, andel af
alle indlæggelser, pct.
Region Hovedstaden
Albertslund
Allerød
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk
Region Sjælland
Faxe
Greve
Guldborgsund
Holbæk
Kalundborg
Køge
Lejre
Lolland
Næstved
Odsherred
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Solrød
Sorø
Stevns
Vordingborg
Fire ø-kommuner
Læsø
Samsø
Fanø
Ærø

Akutte psykiatriske genindlæggelser, andel af
alle indlæggelser, pct.

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, antal pr. 1.000 ældre

Akutte medicinske korttidsindlæggelser, antal
pr. 1.000 borgere

Akutte psykiatriske
korttidsindlæggelser,
antal pr. 1.000 borgere

7,7
6,7
4,9
6,5
6,4
4,5
4,7
9,3
6,8
10,1
2,9
2,5
4,9
7,6
9,6
10,2
9,7
4,8
10,1
6,1
6,8
7,1
7,3
6,6
2,6
3,0
4,3
5,6
6,2

23,3
26,0
35,9
12,6
27,8
13,7
31,2
30,7
22,0
22,8
18,8
21,8
23,0
28,8
20,1
18,6
35,1
23,0
26,3
16,3
31,6
19,1
27,0
24,1
26,9
23,5
20,6
18,4
31,0

89,4
57,4
72,9
69,3
96,3
67,9
56,7
74,9
88,5
85,6
54,8
69,6
74,6
84,2
74,4
87,5
74,2
83,0
72,5
89,8
87,1
59,3
105,7
87,9
63,5
58,5
75,2
89,6
68,8

62,7
41,5
46,9
43,7
63,9
21,4
37,5
51,4
41,2
64,2
30,8
26,7
44,6
65,9
55,2
63,4
51,1
48,9
57,6
55,6
62,1
44,2
66,1
38,1
29,6
28,1
46,1
23,3
53,9

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

5,8
4,4
13,2
1,5
42,9
7,8
30,8
10,3
0,3
7,2
32,2
21,1
7,9
4,5
10,2
8,7
9,6
28,0
13,0
39,4
3,9
2,5
1,0
12,9
25,0
19,5
30,2
51,8
21,8

8,5
8,4
9,3
7,8
7,9
9,3
7,3
9,3
9,5
7,5
8,5
8,2
10,7
7,9
8,4
8,6
8,0

29,7
23,7
25,9
23,0
23,7
25,4
23,1
19,8
33,1
16,5
8,8
25,7
19,0
15,5
14,4
15,1
30,9

63,4
64,7
56,0
75,1
61,1
66,3
58,9
54,6
66,2
64,2
57,7
68,2
62,7
54,6
58,3
52,6
46,1

19,4
18,3
10,0
20,0
18,1
12,6
27,1
9,3
44,1
19,4
15,0
39,5
14,9
13,1
15,5
10,7
35,5

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

-

-

-

-

Placering i øvre del

Somatiske færdigbehandlings-dage, antal
pr. 1.000 borgere

Akutte indlæggelser Diabetes type 2, antal
pr. 1.000 borgere med
Diabetes type 2

Akutte genindlæggelser
- Diabetes type 2, andel
af indlæggelser - Diabetes type 2, pct.

Akutte indlæggelser KOL, antal pr. 1.000 borgere med KOL

Akutte genindlæggelser
- KOL, andel af indlæggelser - KOL, pct.

9,3
0,9
4,5
0,1
5,9
6,3
1,7
7,4
1,8
5,3
3,4
2,2
0,9
0,0
1,1
2,5
4,0
2,0
6,7
4,5
1,4
0,0
8,3
11,4
0,6
0,9
5,5
7,1
0,3

762
582
673
690
832
593
610
667
777
757
561
592
662
811
737
839
684
710
773
666
828
611
890
755
577
503
621
704
802

14,5
15,9
7,7
13,6
12,3
9,3
6,4
16,3
12,9
20,1
3,3
2,3
8,4
11,7
19,4
21,1
17,0
9,5
16,3
11,1
12,9
12,0
15,6
13,4
2,0
2,2
6,8
10,2
13,9

518
390
431
436
498
407
402
459
445
502
349
392
454
517
514
553
454
463
480
475
494
389
601
467
410
380
433
513
466

12,7
12,5
7,3
9,8
10,0
6,5
7,9
17,3
9,9
15,2
2,8
3,7
6,9
11,6
15,7
16,5
13,4
6,4
16,4
10,5
10,6
10,9
11,8
10,8
1,8
1,7
5,8
9,4
9,4

15
11
15
19
21
15
14
21
13
9
11
36
11
14
16
37
20
17
12
14
15
12
14
15
13
14

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

2,1
0,0
0,8
1,8
0,9
2,4
0,4
3,0
0,9
1,4
1,3
9,3
0,2
0,0
0,0
0,7
9,8

558
541
646
670
583
577
603
636
692
615
529
675
660
487
591
518
521

16,0
13,4
18,2
14,6
14,9
15,7
10,6
15,1
19,4
12,1
13,7
14,2
20,2
12,7
15,8
15,2
11,6

376
344
401
408
384
373
384
400
465
378
353
415
401
311
340
354
365

13,8
11,7
11,8
10,9
12,1
12,2
14,2
14,9
14,4
11,3
12,2
10,1
14,7
13,4
11,0
13,5
11,5

6
11
15
15
16
10
13
13
14
12
17
6
11
10

-

-

-

-

-

-

8
14

Placering i midterste del

Psykiatriske færdigbehandlings-dage, antal
pr. 1.000 borgere

Ventetid til genoptræning i kommuner, median, dage

Placering i nedre del

Kilde: Se under afsnittene om de enkelte indikatorer.
Anm.: For nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer, se tabel 2 og afsnittene om de enkelte indikatorer. Statistisk usikkerhed medfører, at forskelle mellem kommuner i indikatorværdier kan ligge inden for den statistiske usikkerhed. Akutte genindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og akutte medicinske korttidsindlæggelser er køns- og aldersstandardiseret. ”-” = kommuner med færre end 10.000 indbyggere eller færre end 20 genoptræningsforløb.
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4 FORBEDRINGER I BEFOLKNINGENS SUNDHEDSTILSTAND
Befolkningens sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedsvæsenets evne til at forebygge, behandle og helbrede sygdomme. De generelle samfundsforhold og levevilkår – f.eks. uddannelsesmuligheder, indkomst, boligforhold, arbejdsmiljø og sundhedsvæsenets organisering har betydning for den
enkeltes muligheder for at leve sundt. Andre risikofaktorer er knyttet til bl.a. køn, alder og arvelige faktorer.
Befolkningens sundhedstilstand påvirkes således af forhold uden for sundhedsvæsenet og af den forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsats i sundhedsvæsenet.
Sundhedsvæsenet kan forbedre befolkningens sundhedstilstand ved brug af tidlige indsatser for at forebygge sygdom samt effektive behandlingsmetoder, ny teknologi og medicin.
Omvendt kan risici, der er forbundet med sundhedsvæsenet, påvirke sundhedstilstanden negativt. Det kan
være tilfældet, hvis patienten pådrager sig infektioner under hospitalsindlæggelse, får bivirkninger ved medicinindtag, eller der sker utilsigtede hændelser f.eks. i forbindelse med operationer.
Lavere sygelighed, forbedret funktionsevne og højere livskvalitet kan påvirke sundhedstilstanden positivt.
Dette kan f.eks. opnås gennem patientrettet forebyggelse, der medvirker til at nedbringe uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehusene, gennem fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet eller via genoptræning
efter sygdomsforløb.
Indikatorer for befolkningens sundhedstilstand

Anm.: Det bemærkes, at visse af indikatorerne endnu ikke er udviklet.
1 Middellevetiden afhænger af en lang række faktorer, herunder livsstil, indsatsen i sundhedsvæsenet, miljømæssige forhold samt generelle levevilkår i form af arbejde,
arbejdsmiljø, bolig mv.
* Indikatoren er under udvikling.
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FOLKESUNDHED

4.1 FOLKESUNDHED
Danskere lever ikke så længe som borgere i de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er dokumenteret, at danskernes livsstil og sundhedsadfærd er en væsentlig årsag til dette [2, 3].
Nogle af de centrale livsstilsrelaterede risikofaktorer, som har stor betydning for middellevetiden og udvikling af langvarig og kronisk sygdom er overvægt, fysisk inaktivitet samt særligt rygning og et højt alkoholforbrug.

INDIKATORER



Middellevetid



Borgere med udvalgte kroniske somatiske sygdomme



Daglige rygere i befolkningen



Borgere med højrisikoforbrug af alkohol



Overvægtige i befolkningen



Borgere med moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden
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Middellevetid

Middellevetid
Middellevetiden – det gennemsnitlige antal år en nyfødt kan forventes at leve - er et mål for en befolknings
generelle sundhedstilstand og anvendes ofte i internationale sammenligninger.
Middellevetiden i Danmark er fra 2005 til 2015 steget fra 77,9 år til 80,6 år, jf. figur 1.
Det betyder, at en nyfødt dansker i 2015 i gennemsnit kan forvente at leve 80,6 år, hvis dødeligheden antages at forblive på det aktuelle niveau.
Middellevetiden i 2015 er uændret i forhold til 2014. Dette skal ses i lyset af, at stigningen fra 2013 til
2014, var den største år til år-stigning i perioden 2005 til 2014.
Mellem regioner varierer middellevetiden i 2015 med godt et år, fra 79,9 år i Region Sjælland til 81,1 år i
Region Midtjylland, jf. figur 2.
Der er derudover store forskelle i middellevetiden på tværs af kommuner. I visse kommuner er middellevetiden over 81 år, mens den i andre er under 79 år, jf. figur 3. Middellevetiden er højest i kommunerne nord
for København.
Internationalt set er den danske middellevetid lav. Blandt 20 vesteuropæiske lande har Danmark den laveste middellevetid i 2013, jf. figur 4. I forhold til de øvrige nordiske lande, Sverige, Island, Norge og Finland,
er den danske middellevetid mellem 0,7 år og 1,7 år lavere.

Middellevetid
Mål
Gennemsnitligt antal år en nyfødt kan forventes at leve.
Beskrivelse
Middellevetiden for nyfødte (0-årige) er det gennemsnitlige antal år, som nyfødte har udsigt til at leve i, hvis deres dødelighed
fremover svarer til det niveau, som er konstateret i den aktuelle opgørelsesperiode.
Middellevetiden kan med andre ord opfattes som et indeks for de aktuelle dødeligheder.
Udviklingen i middellevetiden afspejler udviklingen i de underliggende dødsårsager, herunder udviklingen i de sygdomme, der
har størst betydning for befolkningens sundhedstilstand.
For en detaljeret beskrivelse af beregningsmetoden bag middellevetiden henvises til Danmarks Statistik.
Kilde: Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistik, Danmarks Statistik.
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Middellevetid

Figur 1. Middellevetid, efter køn, 2005-2015, leveår

Figur 2. Middellevetid, efter region, 2015, leveår
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Kilde: Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistik, Danmarks Statistik.

Kilde: Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistik, Danmarks Statistik.

Figur 3. Middellevetid, efter kommune, 2011-2015 samlet, leveår

Figur 4. Middellevetid, efter land, 2013, leveår
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Kilde: Medicinsk fødsels- og dødsfaldsstatistik, Danmarks Statistik.
Anm.: Der er ikke beregnet middellevetid for Læsø, Samsø, Fanø og Ærø.

Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015.
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Borgere med udvalgte kroniske somatiske sygdomme
Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske sygdomme som
f.eks. diabetes eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).
Antallet af borgere med kronisk sygdom forventes fortsat at stige i de kommende år, bl.a. som følge af forbedrede levevilkår og længere levetid, idet forekomst af kroniske sygdomme stiger med alderen. Samtidig
bliver mulighederne for diagnostik og behandling løbende bedre, hvilket dels betyder, at flere diagnosticeres, dels, at flere lever længere og bedre med deres kroniske sygdom.
Udviklingen medfører et stigende ressourcepres på sundhedsvæsenet, da borgere med kroniske sygdomme
oftere benytter sundhedsvæsenet end andre. Samtidig kræver kroniske sygdomme typisk behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser og faggrupper, og kompleksiteten øges yderligere blandt borgere med flere
samtidige sygdomme (multisygdom).
Fra 2009 til 2015 er antallet af borgere med én eller flere af syv udvalgte kroniske somatiske sygdomme steget fra ca. 183 pr. 1.000 borgere til ca. 201 pr. 1.000 borgere (køns- og aldersstandardiseret), jf. figur 52. Det
svarer til en stigning på 9,7 pct.
Region Nordjylland har relativt færrest borgere med kroniske sygdomme, i 2015 ca. 196 pr. 1.000 borgere,
jf. figur 6. I de øvrige regioner lå antallet på ca. 199 til 205 pr. 1.000 borgere.
Bl.a. en række nordsjællandske kommuner, Hørsholm, Rudersdal, Allerød, Gentofte og Furesø, har en lav
forekomst af borgere med kroniske sygdomme, jf. figur 7. Omvendt er forekomsten høj i mange af kommunerne på den københavnske vestegn.
Internationalt set har Danmark, hvad angår diabetes, en relativt høj forekomst, særligt set i forhold til tre af
de andre nordiske lande, jf. figur 8.

Borgere med udvalgte kroniske somatiske sygdomme
Mål
Borgere med en eller flere af udvalgte kroniske somatiske sygdomme pr. 1.000 borgere
Beskrivelse
Følgende syv udvalgte kroniske somatiske sygdomme indgår i opgørelsen:








Astma
Type 1 - diabetes
Type 2 - diabetes
KOL
Leddegigt
Osteoporose
Hjerteinsufficiens (hjertesvigt)

Kilde: De reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen.

2

Da opgørelsen er baseret på tilgængelige registeroplysninger om kroniske sygdomme, omfatter den ikke borgere med kronisk sygdom, som enten
ikke er diagnosticeret eller, hvor der ikke er registeretoplysninger om borgernes kroniske sygdom.
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Borgere med udvalgte kroniske somatiske sygdomme

Figur 5. Borgere med udvalgte kroniske sygdomme, 2009-2015, antal pr. Figur 6. Borgere med udvalgte kroniske sygdomme, efter region,
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2015, antal pr. 1.000 borgere
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Kilde: Reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende
med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.

Kilde: Reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for dannelsen af Register for
udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 7. Borgere med udvalgte kroniske sygdomme, efter kommune,
2015, antal pr. 1.000 borgere

Figur 8. Borgere (20-79 år) med diabetes, efter land, 2015, andel af
befolkningen (20-79 år), pct.
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Kilde: Reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for dannelsen af Register for udKilde: International Diabetes Federation (IDF), Diabetes Atlas, 7th edition.
valgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR, SundhedsdataAnm.: Der er tale om estimeret forekomst (prævalens) på baggrund af en af IDF
styrelsen.
udviklet metodologi. Tallene er aldersstandardisererede.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende
med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Kommuner
med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø, Fanø og Ærø). Tallene er køns- og aldersstandardiserede.
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Daglige rygere i befolkningen
Rygere har en øget risiko for udvikling af en lang række sygdomme – både dødelige og ikke-dødelige. Rygning er bl.a. en af de vigtigste medvirkende årsager til hjerte-kar-sygdomme, kræft og alvorlige lunge- og
luftvejssygdomme.
Rygning er skyld i ca. 14.000 dødsfald i Danmark i 2010, hvilket svarer til ca. hvert fjerde dødsfald [4].
I 2013 udgjorde andelen af daglige rygere i befolkningen 17 pct., jf. figur 9. Det er et fald på ca. 4 pct.point i
forhold til 2010.
Region Syddanmark og Region Sjælland har den højeste andel af daglige rygere, henholdvis ca. 19 pct. og 18
pct., jf. figur 10. Andelen er lavest i Region Hovedstaden, hvor den er på 15 pct.
På kommunalt plan varierer andelen fra knapt 9 pct. til ca. 25 pct., jf. figur 11. Andelen er lavest i en række
af kommunerne nord for København.
Blandt 18 vesteuropæiske lande spænder andelen af daglige rygere fra 10,7 pct. i Sverige til 38,9 pct. i Grækenland, jf. figur 12. Danmark har den sjettelaveste andel af rygere, men samtidigt en højere andel end i de
øvrige nordiske lande.
Daglige rygere i befolkningen
Mål
Andelen af personer over 16 år, der ryger dagligt, pct.
Beskrivelse
Andelen af personer, der har svaret ”ja, hver dag” til spørgsmålet ”Ryger du?” i Den Nationale Sundhedsprofil. Den Nationale
Sundhedsprofil er en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af danskernes sundhed med besvarelser fra over 160.000
personer. Undersøgelsen er indtil videre gennemført i 2010 og 2013. Undersøgelsen vil blive gennemført hver 4. år.
Tallene er ikke køns- og aldersstandardiserede.
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.
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Figur 9. Daglige rygere, 2010 og 2013, andel af befolkningen, pct.
Pct.

Figur 10. Daglige rygere, efter region, 2013, andel af befolkningen, pct.
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Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.

Figur 11. Daglige rygere, efter kommune, 2013, andel af befolkningen,
pct.

Figur 12. Daglige rygere, efter land, 2013, andel af befolkningen, pct.
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Borgere med højrisikoforbrug af alkohol
Alkohol er en af de enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark [5, 6].
Et stort alkoholforbrug øger risikoen for en lang række lidelser, herunder kræftsygdomme og hjerte-karsygdomme [7].
En nyligt offentliggjort undersøgelse har vist, at knapt 4.000 dødfald i Danmark i 2010 skyldtes alkohol [8].
Det svarer til ca. 7 pct. af alle dødsfald i 2010.
I 2013 udgjorde andelen af borgere med højrisikoforbrug af alkohol 8,5 pct. af den voksne befolkning, jf.
figur 13. Det er et fald på ca. 2 pct.point i forhold til 2010.
Region Hovedstaden har med 9,9 pct. den højeste andel borgere med højrisikoforbrug i 2013, mens Region
Nordjylland har den laveste, 6,8 pct., jf. figur 14.
Mellem kommuner varierer andelen fra 4,6 pct. til 14,3 pct., jf. figur 15. Vejen, Brønderslev, Jammerbugt og
Viborg har de laveste andele, mens Fanø, Ærø, Dragør og København har de højeste andele.
Internationalt set ligger Danmark over OECD-gennemsnittet, hvad angår alkoholforbrug. Alkoholforbruget i
Danmark var i 2013 på 9,5 liter pr. borger om året, jf. figur 16. Til sammenligning var alkoholforbruget i de
øvrige skandinaviske lande, Norge og Sverige, på henholdsvis 6,2 liter og 7,4 liter pr. borger om året.

Borgere med højrisikoforbrug af alkohol
Mål
Andelen af personer over 16 år, der drikker mere end 21 genstande pr. uge for mænd og 14 genstande pr. uge for kvinder, pct.
Beskrivelse
Andelen af personer, der har angivet henholdsvis over 21 genstande (mænd) og 14 genstande (kvinder) på spørgsmålet ”Hvor
mange genstande drikker du typisk på hver af dagene i løbet af ugen?” i Den Nationale Sundhedsprofil. Grænserne er sat ud fra
Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse i forbindelse med alkoholindtagelse.
Tallene er ikke køns- og aldersstandardiserede.
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.
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Figur 13. Borgere med højrisikoforbrug af alkohol, 2010 og 2013, andel Figur 14. Borgere med højrisikoforbrug af alkohol, efter region, 2013,
af befolkningen, pct.
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Pct.

Pct.

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

Pct.
0

2

4

6

8

10

12

0

2

4

6

8

10

12

Hele landet

Nordjylland

Midtjylland

0

0
2010

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden

2013
Pct.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.

Figur 15. Borgere med højrisikoforbrug af alkohol, efter kommune,
2013, andel af befolkningen, pct.

Figur 16. Alkoholforbrug, efter land, 2013, liter pr. borger
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Overvægtige i befolkningen
Overvægt udgør et stort og stigende folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme samt visse kræftsygdomme,
øges med graden af overvægt [9, 10].
Svær overvægt har desuden både personlige og samfundsmæssige omkostninger. På det samfundsmæssige
plan har en analyse vist, at svær overvægt hvert år koster det danske samfund op til 14,4 mia. kr. [11].
Andelen af moderat eller svært overvægtige i befolkningen er uændret fra 2010 til 2013. I begge år lå andelen på ca. 47 pct., jf. figur 17.
Region Hovedstaden har relativt færrest overvægtige borgere, 41,4 pct., mens Region Sjælland og Region
Nordjylland har flest, henholdsvis 52,6 pct. og 51,8 pct., jf. figur 18.
Kommunalt set spænder andelen af overvægtige fra 57-60 pct. i Læsø, Tønder og Lolland kommuner til 3235 pct. i Gentofte, København og Frederiksberg kommuner, jf. figur 19.
Danmark hører med 14,2 pct. svært overvægtige til blandt de vesteuropæiske lande med færrest svært
overvægtige, jf. figur 20. Danmark har flere svært overvægtige end de to andre skandinaviske lande, Sverige og Norge, men færre end Island og Finland.

Overvægtige i befolkningen
Mål
Andelen af personer over 16 år, der er moderat til svært overvægtige (BMI på 25 eller derover), pct.
Beskrivelse
Andelen af personer, der ud fra selvrapporteret højde og vægt har et BMI på 25 eller derover.
Tallene er ikke køns- og aldersstandardiserede.
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.
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Figur 17. Overvægtige, 2010 og 2013, andel af befolkningen, pct.

Figur 18. Overvægtige, efter region, 2013, andel af befolkningen, pct.
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Figur 19. Overvægtige, efter kommune, 2013, andel af befolkningen,
pct.

Figur 20. Svært overvægtige, efter land, 2013, andel af befolkningen,
pct.
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Borgere med moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden
Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, der øger energiomsætningen, fra idræt, sport og hård motion til
hverdagsaktiviteter som leg, havearbejde, en gåtur, cykling som transport eller at tage trappen.
Fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på en række sygdomme, bl.a. hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og tyktarmskræft, samt på for tidlig død [12, 13].
Der er også betydelige gevinster ved, at fysisk inaktive personer bliver fysisk aktive. Det gælder både for
den enkelte, men også for samfundet, hvor man kan reducere udgifter til behandling og andre offentlige
ydelser. Fysisk inaktivitet er beregnet til at koste sundhedsvæsenet ca. 3,1 mia. kr. om året. De samfundsøkonomiske omkostninger ved fysisk inaktivitet i form af midlertidigt og permanent fravær fra arbejdsmarkedet er beregnet til at koste op til 7,5 mia. kr. [12].
Andelen af borgere, som var moderat til hårdt fysisk aktive i fritiden, var i 2013 på 29,2 pct., mens den i
2010 var på 28,3 pct., jf. figur 21.
Blandt regionerne er andelen højest i Region Hovedstaden, hvor den i 2013 var på 31,9 pct., jf. figur 22. Andelen er lavest i Region Sjælland og Region Nordjylland, henholdsvis 26,8 pct. og 26,9 pct.
Kommunalt set varierer andelen fra ca. 18 pct. til ca. 37 pct., jf. figur 23. Læsø, Ærø og Langeland kommuner har de laveste andele, mens København, Frederiksberg og Aarhus kommuner har de højeste.

Borgere med moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden
Mål
Andelen af personer over 16 år, der dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, pct.
Beskrivelse
Andelen der dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden af personer, der har svaret, at de dyrker motionsidræt eller udfører tungt havearbejde e.l. mindst 4 timer om ugen, eller træner hårdt eller dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt flere gange
om ugen.
Tallene er ikke køns- og aldersstandardiserede.
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.

32

INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016

FOLKESUNDHED
Borgere med moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden

Figur 21. Borgere, der dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, Figur 22. Borgere, der dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden,
2010 og 2013, andel af befolkningen, pct.
efter region, 2013, andel af befolkningen, pct.
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Figur 23. Borgere, der dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, efter kommune, 2013, andel af befolkningen, pct.

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen.
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4.2 FASTHOLDELSE AF SYGE PÅ ARBEJDSMARKEDET
Borgere, som midlertidigt rammes af sygdom eller som lever med en kronisk sygdom, skal så vidt muligt
fastholdes på arbejdsmarkedet. Hvis borgere i den erhvervsaktive alder mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af sygdom, kan det både have menneskelige omkostninger for den enkelte og omkostninger for samfundet i form af tabt arbejdskraft og udgifter til offentlig forsørgelse.
Indikatorer vedrørende fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet er under udvikling. Det gælder bl.a. i forhold til registermæssige definitioner af de sygdomsgrupper, der skal indgå. Der henvises dog til boks 3 for
en analyse af arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med psykiske lidelser og udvalgte kroniske sygdomme.

INDIKATORER



Under udvikling
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Boks 3. Arbejdsmarkedstilknytning for personer med forbrug af udvalgte sundhedsydelser.
Personer med psykiske lidelser og udvalgte kroniske sygdomme står i langt højere grad midlertidigt eller varigt uden for arbejdsmarkedet i form af førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge end resten af befolkningen , jf. analysen Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning [41]. Hovedkonklusionerne i analysen er bl.a.:


Psykiatriske patienter er i langt mindre grad tilknyttet arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. Blot tre ud af ti psykiatriske patienter er
beskæftigede mod otte ud af ti af befolkningen samlet set, jf. figur a.



Tilsvarende gælder for personer med udvalgte kroniske sygdomme og skizofreni. Kun for hver anden person i alderen 18-64 år med type 2diabetes eller leddegigt er i beskæftigelse. Andelen er endnu lavere for de øvrige sygdomsgrupper – omkring 40 pct. for personer med KOL og
knogleskørhed og kun under hver tiende med skizofreni, jf. figur b. Mere end 70 pct. af personer med skizofreni er på førtidspension. Tilsvarende er hver fjerde person med leddegigt og diabetes samt over en tredjedel af personer med KOL på førtidspension.



Relativt store andele af visse arbejdsmarkedsgrupper har indløst en recept på udvalgte lægemiddelgrupper som primært anvendes inden for
det psykiske område bl.a. til depression, angst, ADHD og skizofreni. Mellem 40 pct. og 45 pct. af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister og personer på ledighedsydelse behandles med antidepressiv medicin, antipsykotisk medicin, ADHD-medicin eller medicin mod søvnbesvær og akutte angsttilfælde. Til sammenligning er alene ca. 7 pct. af de beskæftigede i
behandling med lægemidler fra en af de fire lægemiddelgrupper, jf. figur c.



Der er en betydelig geografisk variation i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der anvender antidepressiv medicin. Fx er over en tredjedel af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i behandling med antidepressiva i Sønderborg og Tønder kommuner, jf. figur d. Til sammenligning er det hver femte i Hvidovre, København og Brøndby kommune.
Figur a. Arbejdsmarkedstilknytning, psykiatriske patienter og befolkningen (18-64 år), 2013, pct.

Figur b. Arbejdsmarkedstilknytning, personer med udvalgte kroniske sygdomme og skizofreni (18-64 år), 2013, pct.
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Figur c. Arbejdsmarkedstilknytning blandt personer, som har indløst
recept på fire udvalgte lægemiddelgrupper som primært anvendes
mod psykiske lidelser, 2013, pct.

Figur d. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som
har indløst recept (pct.) på antidepressiv medicin, 2013, andel af
alle ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-modtagere, pct.

Kilde: Landspatientregisteret, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og foreløbige udtræksalgoritmer til brug for dannelsen af
Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: En psykiatrisk patient er i figur a defineret som en person, der har været i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen enten i form af
skadestuebesøg, ambulant besøg eller indlæggelse.
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4.3 FOREBYGGELSE AF UHENSIGTSMÆSSIGE INDLÆGGELSER
Borgere kan opleve uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse. Det er indlæggelser, som af forskellige
grunde kunne have været undgået.
Grundlæggende dækker begrebet ”uhensigtsmæssige” indlæggelser over tre typer af indlæggelser [14]:
Forebyggelige indlæggelser er indlæggelser, som det i vid udstrækning er muligt at forebygge ved at ændre
eller forbedre indsatsen i kommuner og/eller regioner. Denne type inkluderer således både indlæggelser og
genindlæggelser.
Forkerte indlæggelser dækker indlæggelser betinget af ikke-somatiske årsager - det kan eksempelvis være
sociale og/eller plejemæssige årsager. Således er der tale om borgere uden et medicinsk begrundet behov
for udredning eller behandling.
Forlængede indlæggelser dækker over indlæggelser som ikke længere er klinisk begrundede - borgeren er
færdigbehandlet - fordi borgeren ikke kan udskrives. Det kan eksempelvis være patienter, der venter i længere tid på plejehjem eller i kort tid, fordi det ikke i praksis er muligt for hospitalet at udskrive patienten,
idet kommunen ikke kan modtage patienten med så kort frist.
11 indikatorer belyser uhensigtsmæssige indlæggelser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at ikke alle
indlæggelser og indlæggelsesdage indeholdt i disse indikatorer er uhensigtsmæssige og kan forebygges. Indikatorerne vurderes dog samlet set at være velegnede til at belyse regionernes og kommunernes resultater i forhold til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser.

INDIKATORER



Akutte somatiske genindlæggelser



Akutte psykiatriske genindlæggelser



Forebyggelige indlæggelser blandt ældre



Akutte medicinske korttidsindlæggelser



Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser



Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (somatik)



Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (psykiatri)



Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL



Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL



Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2



Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabetes type 2
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Akutte somatiske genindlæggelser
Akutte somatiske 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 [15].
Akutte genindlæggelser, som finder sted tidligst fire timer og inden 30 dage efter udskrivning fra sygehus,
udgjorde 6,7 pct. af de samlede indlæggelser i 2015 (køns- og aldersstandardiseret), jf. figur 24. I 2014 var
andelen på 6,8 pct. I hele perioden 2009 til 2015 har andelen ligget på ca. 7 pct.
På regionalt plan varierer andelen af genindlæggelser i 2015 fra 9,1 pct. i Region Sjælland til 5,5 pct. i Region Nordjylland, jf. figur 25, mens den varierer fra under 3 pct. til over 10 pct. mellem kommuner, jf. figur
26.
Kommunerne med relativt færrest akutte genindlæggelser i 2015, 2,5 pct. eller derunder, er Kolding, Frederikshavn, Haderslev, Aabenraa og Gentofte kommuner.
Kommunerne med flest genindlæggelser, 10 pct. eller derover, er Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Randers og Slagelse.

Akutte somatiske genindlæggelser
Mål
Antal somatiske genindlæggelser som andel af samlet antal somatiske indlæggelser, pct.
Beskrivelse
En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier:



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



Indlæggelsen starter akut



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



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

Der er dermed tale om uspecifik genindlæggelse, idet der ikke stilles krav om sammenfald mellem lokalitet (sygehus eller region) eller diagnose for første indlæggelse (primær-indlæggelsen) og genindlæggelse.
Det sygehus, patienten har den første indlæggelse på, tilskrives genindlæggelsen, uafhængigt af om genindlæggelsen finder
sted på et andet sygehus.
En indlæggelse er i denne sammenhæng et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på afdelinger inden for et sygehus,
hvor der er mindre end fire timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste indlæggelse.
For anvendte diagnosekoder i forbindelse med afgrænsning af kræft- og ulykkesdiagnoser, se bilagsdelen.
Det bemærkes, at indikatoren er følsom overfor variationer og ændringer i registreringspraksis, hvad angår henvisningsmåde
på indlæggelser. Sammenligninger over tid og mellem regioner/kommuner skal derfor tages med forbehold.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 24. Akutte somatiske genindlæggelser, 2009-2015, andel af alle
indlæggelser, pct.
Pct.

Figur 25. Akutte somatiske genindlæggelser, efter region, 2014-2015,
andel af alle indlæggelser, pct.
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Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 26. Akutte somatiske genindlæggelser, efter kommune, 2015, an- Figur 27. Akutte somatiske genindlæggelser, efter sygehus, 2015, andel
del af alle indlæggelser, pct.
af alle indlæggelser, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Akutte psykiatriske genindlæggelser
Akutte psykiatriske genindlæggelser kan på samme vis som i somatikken være udtryk for et uhensigtsmæssigt forløb, herunder utilstrækkelig behandling under den primære indlæggelse eller manglende opfølgning
fra den regionale og kommunale psykiatri efter udskrivning. Genindlæggelser er dog ikke i alle tilfælde undgåelige. Nogle genindlæggelser i psykiatrien kan således være nødvendige som led i et patientforløb.
Akutte psykiatriske genindlæggelser, som finder sted tidligst fire timer og inden 30 dage efter udskrivning
fra sygehus, udgør 23,0 pct. af de samlede psykiatriske indlæggelser i 2015 (køns- og aldersstandardiseret),
jf. figur 28. I 2014 er andelen på 22,4 pct. Over hele perioden 2009 til 2015 ses en svagt stigende tendens i
andelen.
På regionalt plan varierer andelen af genindlæggelser fra ca. 16 pct. til knapt 26 pct. i 2015, jf. figur 29,
mens den varierer fra ca. 9 pct. til knap 40 pct. mellem kommuner, jf. figur 30.
Kommunerne med relativt færrest genindlæggelser i 2015, under 12 pct., er Thisted, Ringsted, Varde, Holstebro, Rebild og Mariagerfjord. Blandt kommunerne med relativt flest genindlæggelser, over 32 pct., finder man Horsens, Næstved, Skanderborg, Helsingør, Ballerup og Hedensted.

Akutte psykiatriske genindlæggelser
Mål
Antal psykiatriske genindlæggelser som andel af samlet antal psykiatriske indlæggelser, pct.
Beskrivelse
En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier:



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



Indlæggelsen starter akut

Der er dermed tale om uspecifik genindlæggelse, idet der ikke stilles krav om sammenfald mellem lokalitet (sygehus eller region) eller diagnose for første indlæggelse (primær-indlæggelsen) og genindlæggelse.
Det sygehus, patienten har den første indlæggelse på, tilskrives genindlæggelsen, uafhængigt af om genindlæggelsen finder
sted på et andet sygehus.
En indlæggelse er i denne sammenhæng et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på afdelinger inden for et sygehus,
hvor der er mindre end fire timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste indlæggelse.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 28. Akutte psykiatriske genindlæggelser, 2009-2015, andel af alle Figur 29. Akutte psykiatriske genindlæggelser, efter region, 2014-2015,
indlæggelser, pct.
andel af alle indlæggelser, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 30. Akutte psykiatriske genindlæggelser, efter kommune, 2015,
andel af alle indlæggelser, pct.

Figur 31. Akutte psykiatriske genindlæggelser, efter sygehus, 2014, andel af alle indlæggelser, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Forebyggelige indlæggelser blandt ældre
Indikatoren for forebyggelige indlæggelser dækker over indlæggelser for visse akutte sygdomme og tilstande blandt ældre, som kommunerne – sammen med regionerne – ofte har muligheder for at forebygge.
Det drejer sig bl.a. om indlæggelser som følge af dehydrering, blærebetændelse, brud, ernæringsbetinget
blodmangel og tryksår.
Antallet af forebyggelige indlæggelser har siden 2010 været svagt faldende. Fra 2014 til 2015 er antallet
dog steget marginalt, fra 62 indlæggelser pr. 1.000 ældre til 64 indlæggelser pr. 1.000 ældre (køns- og aldersstandardiseret), jf. figur 32.
Det laveste antal forebyggelige indlæggelser i 2015 findes i Region Nordjylland med ca. 53 indlæggelser pr.
1.000 ældre, mens det højeste antal findes i Region Hovedstaden, 78 indlæggelser pr. 1.000 ældre, jf. figur
33. I fire ud af fem regioner er antallet kun marginalt ændret i forhold til 2014. I Region Hovedstaden er antallet af indlæggelser pr. 1000 ældre steget fra 73 til 78.
På kommuneniveau varierer antallet af forebyggelige indlæggelser fra under 40 indlæggelser til over 80 indlæggelser pr. 1.000 ældre, jf. figur 34.
Antallet af forebyggelige indlæggelser er lavest i Vesthimmerlands, Mariagerfjord, Rebild, Viborg og Herning kommuner, under 44 indlæggelser pr. 1.000 ældre.
I Frederiksberg, Albertslund, Hvidovre, København, Tårnby, Brøndby og Ishøj kommuner ligger antallet af
forebyggelige indlæggelser på 89 indlæggelser pr. 1.000 ældre eller derover.

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.
For anvendte diagnosekoder, se bilagsdelen.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 32. Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, 2009-2015, antal
pr. 1.000 ældre (65+ år)
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Figur 33. Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, efter region, 20142015, antal pr. 1.000 ældre (65+ år)
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Figur 34. Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, efter kommune,
2015, antal pr. 1.000 ældre (65+ år)

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø,
Samsø, Fanø og Ærø). Tallene er køns- og aldersstandardiserede.
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Akutte medicinske korttidsindlæggelser
Akutte medicinske korttidsindlæggelser er uplanlagte og øjeblikkelige indlæggelser på medicinske afdelinger, hvor patienten udskrives samme dag eller dagen efter indlæggelse.
Analyser har tidligere vist, at disse indlæggelser er særligt udbredte blandt ældre og borgere med kronisk
sygdom, samt at ældre borgere ofte har kontakt til kommunen gennem pleje eller praktisk bistand eller
kontakt til praktiserende læge kort forud for indlæggelsen [15, 16].
Akutte kortidsindlæggelser på medicinske afdelinger er faldet marginalt fra 2014 til 2015 og udgør 29 indlæggelser pr. 1.000 borgere (køns- og alderstandardiseret) i 2015, jf. figur 35.
Region Syddanmark og Region Nordjylland har færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser i 2015, henholdsvis 20 og 12 indlæggelser pr. 1.000 borgere, mens Region Midtjylland og Region Hovedstaden med
henholdsvis 32 og 43 indlæggelser pr. 1.000 borgere har flest, jf. figur 36.
Thisted, Aabenraa, Tønder, Haderslev, Lolland, Kerteminde kommuner har alle under 10 indlæggelser pr.
1.000 borgere i 2015, jf. figur 37. Blandt de 10 kommuner med flest korttidsindlæggelser i 2015, ca. 55 indlæggelser pr. 1.000 borgere eller derover, finder man bl.a. seks kommuner på den københavnske vestegn:
Vallensbæk, Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Ishøj, Brøndby og Høje-Taastrup. Øvrige kommuner i denne
gruppe af kommuner er Hillerød, Randers, Halsnæs og Frederikssund.

Akutte medicinske korttidsindlæggelser
Mål
Antal akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere
Beskrivelse
En korttidsindlæggelse 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).
Afdelinger, som er betegnet med speciale 15 ’Akut medicin’ behandler både medicinske og ikke-medicinske patienter, hvorfor
indlæggelser med specialekode 15 ikke indgår i opgørelsen af akutte medicinske korttidsindlæggelser. Regionernes brug af specialekode 15 er forskellig, hvorfor der er forbehold for sammenligning af indikatoren på tværs af kommunerne og regioner. Oprettelsen af akutmodtagelser har medført en ændring i praksis, hvor nogle korttidsindlæggelser bliver registreret som en ambulant kontakt fremfor at blive registreret som indlagt, hvilket har betydning for udviklingen over tid.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 35. Akutte medicinske korttidsindlæggelser, 2009-2015, antal pr. Figur 36. Akutte medicinske korttidsindlæggelser, efter region, 20141.000 borgere
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Figur 37. Akutte medicinske korttidsindlæggelser, efter kommune,
2015, antal pr. 1.000 borgere

Figur 38. Akutte medicinske korttidsindlæggelser, efter sygehus, 2015,
antal pr. 1.000 indlæggelser
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Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
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Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser
Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser er uplanlagte og øjeblikkelige indlæggelser på psykiatriske afdelinger, hvor patienten udskrives samme dag eller dagen efter indlæggelse. Den korte indlæggelsestid kan indikere, at indlæggelserne i mange tilfælde kunne være undgået ved de rette regionale og kommunale indsatser og alternativer til indlæggelse.
Antallet af akutte psykiatriske kortidsindlæggelser er i 2015 på 2,2 indlæggelser pr. 1.000 borgere (køns- og
alderstandardiseret). Det er en marginal stigning i forhold til de seneste år (2012-2014), jf. figur 39.
Region Nordjylland og Region Syddanmark havde færrest akutte psykiatriske korttidsindlæggelser i 2015,
henholdsvis 1,0 og 1,6 indlæggelser pr. 1.000 borgere, mens Region Hovedstaden og Region Sjælland med
henholdsvis 3,0 og 2,7 indlæggelser pr. 1.000 borgere havde flest, jf. figur 40.
Struer, Dragør, Holstebro og Ringkøbing-Skjern havde færrest korttidsindlæggelser i 2015, under 0,7 indlæggelser pr. 1.000 borgere, mens Helsingør, Brøndby, Glostrup og Ballerup havde flest, over 4,6 indlæggelser pr. 1.000 borgere.

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser
Mål
Antal akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere
Beskrivelse
En korttidsindlæggelse defineres som en akut psykiatrisk indlæggelse, hvor udskrivning enten finder sted på samme dag som
indlæggelse eller dagen efter indlæggelse (én overnatning).
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 39. Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser, 2009-2015, antal pr. Figur 40. Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser, efter region, 20141.000 borgere
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Figur 41. Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser, efter kommune,
2015, antal pr. 1.000 borgere

Figur 42. Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser, efter sygehus, 2015,
antal pr. 1.000 indlæggelser, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
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Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (somatik)
Når en borger er færdigbehandlet på sygehuset, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens
opgave at give borgeren et relevant tilbud, f.eks. en akutplads, rehabiliterings- eller plejeplads.
Kan kommunen ikke umiddelbart give borgeren et tilbud på grund af ventetid eller andre forhold forlænges
indlæggelsen unødigt.
Udviklingen i antallet af dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt på somatiske sygehuse, har siden
kommunalreformen i 2007 været nedadgående. I perioden 2011 til 2014 har antallet dog været stort set
uændret, ca. 7 dage pr. 1.000 borgere. I 2015 er antallet imidlertid faldet til ca. 6 dage pr. 1.000 borgere, jf.
figur 43.
Somatiske færdigbehandlede, der optager en seng på sygehusene, er fortsat et fænomen, der primært gør
sig gældende i Region Hovedstaden og særligt i en række kommuner i og omkring Hovedstadsområdet.
I Region Hovedstaden udgjorde antallet af somatiske færdigbehandlingsdage i 2015 15 dage pr. 1.000 borgere, mens det i de øvrige regioner udgjorde 2 til 3 dage pr. 1.000 borgere, jf. figur 44. I Region Hovedstaden er antallet dog samtidigt faldet med ca. 4 dage pr. borgere fra 2014 til 2015.
Egedal, Tårnby, Hvidovre, Brøndby og Furesø har flest færdigbehandlingsdage i 2015, jf. figur 45. De fire
førstnævnte kommuner er ligeledes blandt de fem kommuner med flest færdigbehandlingsdage i 2014.

Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (somatik)
Mål
Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse pr. 1.000 borgere.
Beskrivelse
Antallet af dage beregnes som antal kalenderdage mellem to datoer (hvis dato for registrering af færdigbehandling er den
samme som udskrivningsdato er antallet 0).
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, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 43. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehus, 2009-2015,
antal dage pr. 1.000 borgere
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Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 45. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter kommune, 2015, antal dage pr. 1.000 borgere

Figur 46. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter sygehus,
2015, antal dage pr. 1.000 indlæggelser
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Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø,
Samsø, Fanø og Ærø).

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
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Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (psykiatri)
Når en borger er færdigbehandlet på sygehuset, men ikke kan udskrives til eget hjem, er det kommunens
opgave af give borgeren et relevant tilbud, f.eks. en plads i et botilbud.
Kan kommunen ikke umiddelbart give borgeren et tilbud på grund af ventetid eller andre forhold forlænges
indlæggelsen unødigt.
Antallet af færdigbehandlingsdage i psykiatrien har fulgt udviklingen i somatiske færdigbehandlingsdage, jf.
afsnit 4.3.5.
Efter et fald fra 2009 til 2011 har antallet af færdigbehandlingsdage været stort set uændret, dog med et
lille fald fra 2013 til 2014, jf. figur 47. Fra 2014 til 2015 er antallet imidlertid faldet yderligere, så det i 2015
udgør 3,7 dage pr. 1.000 borgere.
Også inden for psykiatrien er færdigbehandlede, der optager en seng på sygehusene, et fænomen, der primært gør sig gældende i Region Hovedstaden og særligt i en række kommuner i og omkring Hovedstadsområdet.
I 2015 lå antallet af færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere på 5,9 dage i Region Hovedstaden, jf. figur 48.
I de øvrige regioner lå antallet af dage på mellem 1,6 og 4,7 dage. Det bemærkes samtidigt, at antallet af
færdigbehandlingsdage pr. 1.000 borgere i Region Hovedstaden er reduceret med knapt 40 pct. fra 2014 til
2015.
Albertslund, Roskilde, Vordingborg, København og Lemvig har flest psykiatriske færdigbehandlingsdage i
2015, 9 dage pr. 1.000 borgere eller derover, jf. figur 49.

Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (psykiatri)
Mål
Antal færdigbehandlingsdage på psykiatriske sygehusafdelinger pr. 1.000 borgere.
Beskrivelse
Antallet af dage beregnes som antal kalenderdage mellem to datoer (hvis dato for registrering af færdigbehandling er den
samme som udskrivningsdato er antallet 0).
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, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 47. Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehus, 2009-2015,
antal dage pr. 1.000 borgere
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Figur 48. Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter region,
2015, antal dage pr. 1.000 borgere
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Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 49. Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter kommune, 2015, antal dage pr. 1.000 borgere

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø,
Samsø, Fanø og Ærø).
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Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL
KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en udbredt kronisk og potentielt livstruende sygdom, som fører
til åndenød, hoste og slim på grund af vedvarende nedsættelse af lungefunktionen. Ifølge en registerbaseret opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen havde ca. 176.000 danskere KOL i 20153. Hertil kommer bl.a. et
formentligt mindst lige så stort antal, som lever med KOL uden at vide det [17]. Akutte somatiske indlæggelser kan give en indikation af regioner og kommuners patientrettede forebyggelsesindsats for borgere
med KOL.
I 2015 var antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med KOL på 583 indlæggelser, mens det i 2014 var på 575 indlæggelser (køns- og aldersstandardiseret), jf. figur 50. I perioden 2009
til 2015 har antallet været stigende.
Antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL var højest i Region Hovedstaden i 2015, 714 indlæggelser, mens det var lavest i Region Syddanmark, 485 indlæggelser, jf. figur 51.
På kommuneplan variererer antallet af akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere med KOL fra under 420 i de
fire fynske kommuner, Faaborg-Midtfyn, Assens, Svendborg og Nordfyns, til over 820 i Høje-Taastrup,
Brøndby, Halsnæs og Ishøj kommuner.

Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL
Mål
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med KOL
Beskrivelse
En akut indlæggelse er, i modsætning til en planlagt indlæggelse, en øjeblikkelig indlæggelse, som typisk sker via egen læge,
vagtlæge/akuttelefonen (1813) eller akutafdelinger. Ved alle indlæggelser på sygehuse registreres, hvorvidt der er tale om en
akut eller planlagt indlæggelse.
Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske
sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR.

3

Kilden til opgørelsen er de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS), Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 50. Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, 2009-2015, an- Figur 51. Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, efter region,
tal pr. 1.000 borgere med KOL
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 52. Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, efter kommune, 2015, antal pr. 1.000 borgere med KOL

Figur 53. Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, efter sygehus,
2015, andel af alle indlæggelser blandt borgere med KOL, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø,
Fanø og Ærø). Tallene er aldersstandardiserede.

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede (marts 2015) algoritmer til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
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Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL
KOL er en af de mest almindelige årsager til indlæggelse på sygehus, og indlagte borgere med KOL har desuden en høj risiko for at blive akut genindlagt inden for 30 dage [18, 19, 20]. Det kan derfor være særligt relevant at belyse den regionale og kommunale indsats for nedbringelse af akutte genindlæggelser blandt
denne gruppe af borgere.
Genindlæggelsesfrekvensen for borgere (18+ årige) med KOL var i på 12,5 pct. i 2015 (køns- og aldersstandardiseret), hvilket er samme niveau som i 2014, jf. figur 54. Siden 2011 har frekvensen været let stigende.
Region Nordjylland havde med 9,8 pct. den laveste genindlæggelsesfrekvens for borgere med KOL i 2015,
mens Region Sjælland havde den højeste med 16,6 pct., jf. figur 55.
Blandt kommuner varierer genindlæggelsesfrekvensen i 2015 fra 2 pct. eller derunder i Aabenraa, Haderslev, Frederikshavn, Hjørring og Lyngby-Taarbæk kommuner til over 19 pct. i Næstved, Gribskov, Frederikssund, Slagelse og Halsnæs kommuner, jf. figur 56.

Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL
Mål
Antal somatiske genindlæggelser som andel af samlet antal somatiske indlæggelser blandt borgere (18+ årige) med KOL, pct.
Beskrivelse
En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier:


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



Indlæggelsen starter akut



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



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

Der er dermed tale om uspecifik genindlæggelse, idet der ikke stilles krav om sammenfald mellem lokalitet (sygehus eller region) eller diagnose for første indlæggelse (primær-indlæggelsen) og genindlæggelse.
Det sygehus, patienten har den første indlæggelse på, tilskrives genindlæggelsen, uafhængigt af om genindlæggelsen finder
sted på et andet sygehus.
En indlæggelse er i denne sammenhæng et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på afdelinger inden for et sygehus,
hvor der er mindre end fire timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste indlæggelse.
For anvendte diagnosekoder i forbindelse med afgrænsning af kræft- og ulykkesdiagnoser, se bilagsdelen.
Det bemærkes, at indikatoren er følsom overfor variationer og ændringer i registreringspraksis, hvad angår henvisningsmåde
på indlæggelser. Sammenligninger over tid og mellem regioner/kommuner skal derfor tages med forbehold.
Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR.
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Figur 54. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL,
2009-2015, andel af alle indlæggelser blandt borgere med KOL, pct.
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Figur 55. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL,
efter region, 2014-2015, andel af alle indlæggelser blandt borgere med
KOL, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 56. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL,
2015, efter kommune, andel af alle indlæggelser blandt borgere med
KOL, pct.

Figur 57. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL,
2015, efter sygehus, andel af alle indlæggelser blandt borgere med
KOL, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø,
Fanø og Ærø). Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
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Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2
Diabetes type 2 er en kronisk sygdom, der er karakteriseret ved et forhøjet blodsukkerniveau i kroppen. Diabetes optræder ofte sammen med andre livsstilssygdomme som f.eks. forhøjet blodtryk og fedme. Diabetes 2 kan på sigt give en række alvorlige følgesygdomme i form af skader på fødder, øjne, nyrer, nerver,
hjerne og hjerte.
Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2 kan give en indikation af regioner og kommuners
indsats for denne gruppe af borgere, herunder i forhold til at forebygge og behandle disse følgesygdomme.
Antallet af akutte somatiske indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med diabetes type 2 er i 2015 på
374 indlæggelser (køns- og aldersstandardiseret), jf. figur 58. Det er samme niveau som i 2014. Fra 2010
har der dog været en svagt faldende tendens.
Blandt regioner varierer antallet i 2015 fra 459 indlæggelser pr. 1.000 borgere i Region Hovedstaden til 303
indlæggelser pr. 1.000 borgere i Region Syddanmark, jf. figur 59.
Faaborg-Midtfyn, Brønderslev, Assens, Svendborg og Odense kommuner har alle et indlæggelsestal på under 275 akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere i 2015, mens Tårnby, Gribskov, Glostrup, Albertslund, Halsnæs og Ishøj kommuner har et indlæggelsestal på over 510 indlæggelser pr. 1.000 borger, jf. figur 60.

Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2
Mål
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med diabetes type 2
Beskrivelse
En akut indlæggelse er, i modsætning til en planlagt indlæggelse, en øjeblikkelig indlæggelse, som typisk sker via egen læge,
vagtlæge/akuttelefonen (1813) eller akutafdelinger. Ved alle indlæggelser på sygehuse registreres, hvorvidt der er tale om en
akut eller en planlagt indlæggelse.
Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og
svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR.
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Figur 58. Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2,
2009-2015, antal pr. 1.000 borgere med diabetes type 2
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Figur 59. Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2,
2014-2015, efter region, antal pr. 1.000 borgere med diabetes type 2
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 60. Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2,
2015, efter kommune, antal pr. 1.000 borgere med diabetes type 2

Figur 61. Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2,
2015, efter sygehuse, andel af alle indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø,
Fanø og Ærø). Tallene er aldersstandardiserede.

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
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Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabetes type 2
I 2015 udgjorde andelen af akutte genindlæggelser (genindlæggelsesfrekensen) 10,2 pct. af alle indlæggelser (køns- og aldersstandardiseret) blandt borgere (18+ årige) med diabetes type 2, jf. figur 62. Det er en
marginal stigning i forhold til 2014. Siden 2011 har andelen ligget på ca. 10 pct.
Regionalt varierer andelen af genindlæggelser i 2015 fra godt 13 pct. i Region Sjælland til 8 pct. i Region
Nordjylland, jf. figur 63.
På kommuneniveau har Aabenraa, Haderslev, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Kolding kommuner en andel
på under 2 pct. i 2015, mens Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg og Randers har en
andel på over 15 pct., jf. figur 64.
Akutte genindlæggelser blandt borgere med diabetes type 2
Mål
Antal somatiske genindlæggelser (akut indlæggelse - minimum fire timer og senest 30 dage efter seneste udskrivning) som andel af samlet antal somatiske indlæggelser blandt borgere (18+ årige) med diabetes type 2, pct.
Beskrivelse
En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier:



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



Indlæggelsen starter akut



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



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

Der er dermed tale om uspecifik genindlæggelse, idet der ikke stilles krav om sammenfald mellem lokalitet (sygehus eller region) eller diagnose for første indlæggelse (primær-indlæggelsen) og genindlæggelse.
Det sygehus, patienten har den første indlæggelse på, tilskrives genindlæggelsen, uafhængigt af om genindlæggelsen finder
sted på et andet sygehus.
En indlæggelse er i denne sammenhæng et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på afdelinger inden for et sygehus,
hvor der er mindre end fire timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste indlæggelse.
For anvendte diagnosekoder i forbindelse med afgrænsning af kræft- og ulykkesdiagnoser, se bilagsdelen.
Det bemærkes, at indikatoren er følsom overfor variationer og ændringer i registreringspraksis, hvad angår henvisningsmåde
på indlæggelser. Sammenligninger over tid og mellem regioner/kommuner skal derfor tages med forbehold.
Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR.
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Figur 62. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabe- Figur 63. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabetes type 2, 2009-2015, andel af alle indlæggelser blandt borgere med
tes type 2, 2014-2015, efter region, andel af alle indlæggelser blandt
diabetes type 2, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 64. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabe- Figur 65. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabetes type 2, 2015, efter kommune, andel af alle indlæggelser blandt
tes type 2, 2015, efter sygehus, andel af alle indlæggelser blandt borborgere med diabetes type 2, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for
dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser
(RUKS) og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.
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4.4 PATIENTSIKKERHED
Patientsikkerhed er sikkerheden for patienter mod skade og risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets indsats og ydelser eller mangel på samme [21].
I 2015 blev der rapporteret ca. 175.000 utilsigtede hændelser, dvs. hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten forvolder skade eller kunne have forvoldt skade. [22].

INDIKATORER



Sygehusdødelighed



Sygehusinfektioner

59

INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016

PATIENTSIKKERHED
Sygehusdødelighed

Sygehusdødelighed
Sygehusdødeligheden, de såkaldte hospitalsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR), anvendtes til og med
december 2015 som en overordnet indikator for patientsikkerheden på hospitalerne.
HSMR på landsplan er fra 2011 til 2015 faldet fra 109 pct. til 98 pct. af den forventede dødelighed (beregnet ud fra dødeligheden i referenceåret 2014), jf. figur 66.
En HSMR på 100 pct. betyder, at det faktiske antal dødsfald svarer til det forventede. En HSMR på over/under 100 pct. betyder, at det faktiske antal dødsfald er højere/lavere end det forventede antal.
På regionalt plan er HSMR generelt også faldet, jf. figur 67a-e.
Det er som følge af opgørelsesmetoden ikke muligt direkte at sammenligne HSMR på tværs af regioner eller
sygehuse.

Sygehusdødelighed (HSMR)
Mål
Antallet af observerede dødsfald inden for 30 dage efter indlæggelse på sygehus som procent af det forventede antal dødsfald.
Beskrivelse
I beregningen indgår patienter, der har en af de diagnoser, der omfatter 80 pct. af alle dødsfald i hele sygehusvæsenet.
I 2013 var der fx i Danmark i alt 78 diagnoser, som var ansvarlige for 80 pct. af alle hospitalsrelaterede dødsfald med sygdomme som lungebetændelse, blodprop i hjertet og visse kræftsygdomme som nogle af de hyppigste.
Alle patienter, der bliver indlagt på et af de fem regioners hospitaler med en af disse diagnoser, indgår i beregningen af sygehusdødelighed.
Det faktiske antal dødsfald findes som det antal patienter, der dør inden for 30 dage efter indlæggelsen. Det forventede antal
dødsfald beregnes ud fra 30-dages dødeligheden blandt alle danske patienter, der blev indlagt med disse 78 diagnoser i et givet
år (aktuelt 2014).
I beregningen af det forventede antal dødsfald tages højde for indlæggelseskvartal, alder, køn, indlæggelsesmåde (akut/elektiv), komorbidtet, ægteskabelig status, overflytning mellem to regioner, samt hvilken af de udvalgte diagnoser patienterne indlægges med.
En sygehusdødelighed på 100 pct. betyder, at det faktiske antal dødsfald svarer til det forventede.
Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.
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Figur 66. Sygehusdødelighed, 2011-2015, faktiske dødsfald ift. forventede dødsfald, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus
Universitetshospital.
Anm.: Det forventede antal dødsfald i hvert kvartal er beregnet på baggrund af det
faktiske antal dødsfald i forbindelse med indlæggelse i hele landet i 2014. Der er i
beregningen korrigeret for patientsammensætningens betydning for antallet af
dødsfald.

Figur 67a-e. Sygehusdødelighed, efter region, 2011-2015, faktiske dødsfald ift. forventede dødsfald, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital.
Anm.: Det forventede antal dødsfald i hvert kvartal er beregnet på baggrund af det faktiske antal dødsfald i forbindelse med indlæggelse i hele landet i 2014. Der er i
beregningen korrigeret for patientsammensætningens betydning for antallet af dødsfald.
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Sygehusinfektioner
Det anslås, at op mod 60.000 patienter årligt får en infektion, mens de er indlagt på sygehuset4. Det er først
og fremmest et problem for den enkelte patient, som kan få kompliceret og forlænget sit behandlingsforløb. Men det er også et problem for samfundet, fordi det fører til større udgifter for sygehusvæsnet. En engelsk undersøgelse har vist, at sygehusinfektioner øger behandlingsudgifterne med en faktor tre [23]. I forlængelse heraf fører sygehusinfektioner også til øget forbrug af antibiotika til at behandle infektionerne.
Dette kan på længere sigt medføre, at bakterier bliver resistente og dermed sværere at behandle.
Der er udvalgt indikatorer for to typer af infektion, henholdsvis bakteriæmi (bakterier i blodet) og infektion
med bakterien clostridium difficile. Bakteriæmi er i reglen udtryk for blodforgiftning, hvilket er en af de
mest alvorlige infektionstyper. På sygehuse kan bakteriæmi bl.a. optræde ved bakteriers spredning fra inficerede sår og ved kirurgiske indgreb. Infektion med clostridium difficile (CDI) kan medføre diarré og betændelse i tyk- og endetarmen og ses især hos ældre og kronisk syge patienter, som behandles med antibiotika.
CDI er den mest almindelige årsag til alvorlig diarré hos indlagte patienter.
Siden 2010 har der været en svagt stigende tendens i antallet af bakteriæmier pr. 10.000 risikodøgn, jf. figur 68. Aktuelt ses dog et mindre fald fra 2014 til 2015. I 2015 udgør antallet 8,0 infektioner pr. 10.000 risikodøgn. CDI’er erhvervet på sygehuse har efter en stigning fra 2010 til 2011 ligget på mellem ca. 66 og 73
infektioner pr. 100.000 borgere i perioden 2011 til 2015, jf. figur 69. I 2015 er antallet på ca. 66 infektioner
pr. 100.000 borgere.
Der er regionale variationer i forekomsten af de to infektionstyper i 2015. Forekomsten af bakteriæmier er
højest i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, henholdsvis 8,9 og 8,3 infektioner pr. 10.000 risikodøgn, jf. figur 70. I de øvrige regioner lå forekomsten på mellem 7,5 og 6,7 infektioner pr. 10.000 risikodøgn.
Forekomsten af CDI’er var højest i Region Hovedstaden i 2015, hvor den lå på ca. 88 infektioner pr. 100.000
borgere, jf. figur 71. I de øvrige regioner lå forekomsten på mellem ca. 47 og 63 infektioner pr. 100.000 borgere, lavest i Region Midtjylland. I Region Hovedstaden er antallet dog faldet fra 2014 til 2015, med ca. 15
pct.
Sygehusinfektioner
Mål
Antal bakteriæmier pr. 10.000 risikodøgn, Antal infektioner med clostridium difficile pr. 100.000 borgere

Beskrivelse
Der er afgrænset til infektioner på offentlige sygehuse.
En sygehuserhvervet bakteriæmi er defineret som mindst én positiv bloddyrkning taget mere end 48 timer efter indlæggelsen, men ikke senere
end 48 timer efter udskrivelsen. Kun bloddyrkninger, der viste en sygdomsfremkaldende mikroorganisme, er inkluderet i denne definition.
Antal risikodøgn tælles fra 48 timer efter indlæggelse indtil 48 timer efter udskrivelse, eller indtil der opstår en bakteriæmi. Dvs. risikodøgn er
et mål for summen af patienternes samlede indlæggelsestid (risikotiden), idet der dog kun medtages den del af et indlæggelsesforløb, hvor en
infektion vil blive klassificeret som erhvervet på sygehus.
Sygehuserhvervet infektion med clostridium difficile (CDI) bliver defineret som en patient med CDI, hvor den positive prøve blev taget 48 timer
eller derover efter indlæggelse og mindre end 48 timer efter udskrivelse. Desuden inkluderes CDI, hvor den positive prøve blev taget mellem 48
timer og 4 uger efter kontakt til sygehus (ambulant eller indlæggelse). Endelig inkluderes CDI, hvor en positiv prøve blev taget inden for de
første 48 timer af en indlæggelse, og hvor patienten har haft én eller flere kontakter til sygehus i en fire ugers periode inden indlæggelsen.
Indikatoren er normeret i forhold til antal borgere, da det ikke er muligt at opgøre et samlet mål for risikotiden. Befolkningstal er opgjort pr. 1.
juli i året.
Kilde: HAIBA (Hospital-Acquired Infections database), Statens Serum Institut.

4

Dette skøn er foretaget med udgangspunkt i Statens Serum Instituts halvårlige prævalensundersøgelser. I undersøgelsen registreres for indlagte
patienter på en given dag, om patienten har en infektion, der er opstået i forbindelse med indlæggelsen. På forhånd er udvalgt hvilke afdelinger, der
gennemgås. Der anvendes fastlagte definitioner på hver enkelt infektionstype. I alt fire hyppige/alvorlige former for sygehusinfektioner registreres.
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Figur 68. Sygehusinfektioner (bakteriæmier), 2010-2015, antal pr.
10.000 risikodøgn
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Figur 69. Sygehusinfektioner (clostridium difficile), 2010-2015, antal pr.
100.000 borgere
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Kilde: Hospital-Acquired Infection DataBAsen (HAIBA) pr. 30. marts 2016 og CPR,
Statens Serum Institut.

Figur 70. Sygehusinfektioner (bakteriæmier), efter region, 2014-2015,
antal pr. 10.000 risikodøgn

Figur 71. Sygehusinfektioner (clostridium difficile), efter region, 20142015, antal pr. 100.000 borgere
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4.5 KVALITET I SUNDHEDSVÆSENET
Behandling af høj kvalitet i sundhedsvæsenet skal sikre, at borgeren lever længere og har flere gode leveår.
God diagnosticering og behandling af de patienter, der er syge, kan forbedre sundhedstilstanden og dermed bidrage til at forlænge levetiden og nedbringe dødeligheden.
Samtidigt koster dårlig kvalitet. For den enkelte borger, som må døje med komplikationer, skader, genindlæggelse eller indgreb, der ikke er nødvendige. Og for samfundet, som betaler for aktiviteter i sundhedsvæsenet, som ikke skaber sundhed.

INDIKATORER



Reoperation efter operation for diskusprolaps



Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi



Indlæggelsestid på sygehuse



5-års overlevelse efter kræft



Kræftdødelighed



Hjertedødelighed
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Reoperation efter operation for diskusprolaps
Reoperation er en traditionel indikator for den kirurgiske behandlingskvalitet. En høj forekomst af patienter, som skal opereres igen, kan være et tegn på, at kvaliteten i forbindelse med den første primære operation kan forbedres. Kvalitetsbrist kan f.eks. være fejl i form af skader på organer, mangelfuld operationsteknik eller mangelfuld hygiejne [24].
En reoperation kan dog i visse tilfælde også være en indkalkuleret risiko, hvor man i samråd med patienten
vælger et mindre omfattende indgreb med en forventet øget risiko for reoperation.
Der er udvalgt to lidelser, hvor andelen af reoperationer er opgjort, henholdsvis diskusprolaps i lænd og diskusprolaps i nakke.
Andelen af reoperationer har for operation for diskusprolaps i lænd ligget på ca. 2 pct. til 2,9 pct. i perioden
2009 til 2015, jf. figur 72. For operation for diskusprolaps i nakke har andelen af reoperationer indtil 2014
ligget på mellem 0,2 pct. og 0,8 pct. I 2015 er der ikke foretaget reoperationer for diskusprolaps i nakke.
Regionalt varierer andelen af reoperationer for diskusprolaps i lænd mellem 1,3 og 3,4 pct., jf. figur 73.

Reoperation efter operation for diskusprolaps
Mål
Andelen af operationer for diskusprolaps i lænd (nakke), der efterfølges af en beslægtet operation inden for 30 (14) dage, pct.
Beskrivelse
Beslægtede operationer i forhold til lænd omfatter samtlige typer af reoperationer på rygmarv og nerverødder.
Beslægtede operationer i forhold til nakke omfatter samtlige typer af reoperationer på ryg og hals.
For anvendte diagnose- og operationskoder, se bilagsdelen.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 72. Reoperationer efter operation for diskusprolaps, 2009-2015,
andel af operationer, pct.
Pct.

Figur 73. Reoperationer efter operation for diskusprolaps i lænd, efter
region, 2015, andel af operationer, pct.
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Figur 74. Reoperationer efter operation for diskusprolaps i lænd, efter
sygehus, 2015, andel af operationer, pct.
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Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi
Dagkirurgi er planlagte operationer, som kan udføres, uden at patienten behøver at overnatte på sygehuset. Både i Danmark og internationalt bruges dagkirurgi – i takt med den medicinske og teknologiske udvikling – i stigende grad [25].
Dagkirurgi vil som oftest indebære en række fordele for både patienter og sundhedsvæsenet. For patienterne betyder dagkirurgi, at de hurtigere kan komme hjem og genoptage en hverdag med arbejde og socialt
netværk. For sundhedsvæsenet vil det i de fleste tilfælde være billigere at tilbyde en planlagt operation
som dagkirurgi frem for som operation med overnatning.
Den løbende omlægning til dagkirurgi medfører et behov for at kunne belyse kvaliteten af og sikkerheden
ved den dagkirurgiske behandling. Akutte genindlæggelser, som er sket efter 4 timer og inden for 30 dage
efter dagkirurgi, kan give en indikation heraf. En akut genindlæggelse efter operation kan skyldes uhensigtsmæssige følger af operationen såsom blødninger, sårinfektioner eller andre komplikationer.
Der skal dog tages forbehold for, at ikke alle genindlæggelser er relateret til den dagkirurgiske behandling.
Der er derfor behov for mere detaljerede opgørelser, såfremt udvikling og forskelle i genindlæggelsesfrekvenser skal underbygges nærmere [26].
I perioden 2009 til 2015 har andelen af dagkirurgiske behandlinger som efterfølges af en akut genindlæggelse efter 4 timer og inden 30 dage (genindlæggelsesfrekvensen) ligget på 1,6 til 1,8 pct., jf. figur 75.
Regionalt varierer genindlæggelsesfrekvensen i 2015 fra 1,4 pct. i Region Nordjylland til 2,4 pct. i Region
Sjælland, jf. figur 76.
Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi
Mål
Andelen af dagkirurgiske behandlinger, som efterfølges af en akut genindlæggelse inden 30 dage, ud af alle dagkirurgiske behandlinger, pct.
Beskrivelse
Dagkirurgiske behandlinger afgrænses til planlagte ambulante operationer og sygehusudskrivninger med planlagte operationer, hvor indlæggelsestiden er under 24 timer. Operationerne er afgrænset til hovedkapitlerne A-Q, ”egentlige operationer”,
som defineret i den fællesnordiske klassifikation for operationer, NOMESCO Classification of Surgical Procedures.
En genindlæggelse er defineret ud fra følgende kriterier:


Indlæggelsen finder sted tidligst fire timer og inden 30 dage efter operations-indlæggelsen eller inden for 30 dage efter
operationsdatoen (ambulante operationer).



Indlæggelsen starter akut



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



Patienten må ved indlæggelsen ikke have en kræft- eller ulykkesdiagnose.

Der er dermed tale om uspecifik genindlæggelse, idet der ikke stilles krav om sammenfald mellem lokalitet (sygehus eller region) eller krav om bestemte relationer mellem den dagkirurgiske behandling og genindlæggelsen i forhold til diagnoser mv.
Det sygehus, hvor patienten opereres, tilskrives genindlæggelsen, uafhængigt af om genindlæggelsen finder sted på et andet
sygehus.
En indlæggelse er i denne sammenhæng et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på afdelinger inden for et sygehus,
hvor der er mindre end fire timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste indlæggelse.
For anvendte diagnosekoder i forbindelse med afgrænsning af kræft- og ulykkesdiagnoser, se bilagsdelen.
Det bemærkes, at indikatoren er følsom overfor variationer og ændringer i registreringspraksis, hvad angår henvisningsmåde
på indlæggelser. Sammenligninger over tid og mellem regioner skal derfor tages med forbehold.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 75. Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi, 2009-2015, genindlæggelsesfrekvens, pct.
Pct.

Figur 76. Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi, efter region, 20142015, genindlæggelsesfrekvens, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Genindlæggelsesfrekvensen er opgjort som andelen af dagkirurgiske behandlinger, som efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage, ud af alle
dagkirurgiske behandlinger. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Genindlæggelsesfrekvensen er opgjort som andelen af dagkirurgiske behandlinger, som efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage, ud af alle
dagkirurgiske behandlinger. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.
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Indlæggelsestid på sygehuse
Indlæggelsestiden på sygehuse har i mange år været faldende. Denne udvikling afspejler både ændringer i
tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets samlede behandlingstilbud samt den teknologiske og medicinske
udvikling.
For det første er en del af behandlingen, rehabiliteringen og plejen flyttet fra sygehusene til kommunerne,
hvor den varetages af bl.a. hjemmesygeplejen, plejecentre, akutteams og sundhedscentre .
For det andet har den løbende udvikling af mere skånsomme behandlingsformer og behandlingskoncepter
medført, at mange patienter bliver udskrevet langt hurtigere end tidligere. Af specifikke eksempler herpå
kan nævnes kikkertoperationer, brug af ballonudvidelser ved blodprop i hjertet i stedet for den mere omfattende bypass-operation samt ”accelererede patientforløb”5.
Fra 2009 til 2015 er den gennemsnitlige indlæggelsestid på sygehusene faldet fra 4,1 dage til 3,4 dage, jf.
figur 77.
Regionalt spænder indlæggelsestiden i 2015 fra 4,2 dage i Region Nordjylland til 3,1 dage i Region Sjælland,
jf. figur 78.
De regionale variationer skal ses i lyset af, at internationalt set er Danmark det vesteuropæiske land, der
har den korteste gennemsnitlige indlæggelsestid, jf. figur 81.

Indlæggelsestid på sygehuse
Mål
Gennemsnitlig indlæggelsestid på sygehuse, dage.
Beskrivelse
Indlæggelsestid på sygehuse beregnes som det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage for alle somatiske sygehusudskrivninger.
En sygehusudskrivning er den sidste udskrivning i et forløb af tidssammenhængende indlæggelser på samme sygehus, hvor der
er mindre end 4 timer mellem afslutningen af en indlæggelse og starten af den næste indlæggelse.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

5

Accelererede patientforløb er et skånsomt behandlingskoncept, der går ud på at tilrettelægge patientforløb gennem viden om, hvad der virker
bedst, så bl.a. behovet for indlæggelse reduceres. Hovedprincippet i accelererede patient-forløb er at optimere de forskellige dele af patientbehandlingen både før, under og efter en operation. På den måde mindskes belastningen af patienterne, og det forkorter den tid, de er om at komme
til hægterne.
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Figur 77. Indlæggelsestid på sygehuse, 2009-2015, dage i gennemsnit
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Figur 78. Indlæggelsestid på sygehuse, efter region, 2015, dage i gennemsnit
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Figur 79. Indlæggelsestid på sygehuse, efter sygehus, 2015, dage i gen- Figur 80. Indlæggelsestid på sygehuse, efter kommune, 2015, dage i
nemsnit
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 81. Indlæggelsestid på sygehuse, efter land, 2013, dage i gennemsnit
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70

INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016

KVALITET I SUNDHEDSVÆSENET
5-års overlevelse efter kræft

5-års overlevelse efter kræft
I Danmark er antallet af nye kræfttilfælde om året steget fra ca. 22.000-24.000 tilfælde i 1980’erne til i de
seneste år at ligge på ca. 37.000 tilfælde.
Korttidsoverlevelsen i form af 5-års overlevelsen efter kræft (overlevelsen fem år efter diagnose) er et overordnet mål for effekten af den samlede indsats i forhold til tidlig opsporing og hurtig behandling af høj kvalitet.
Den 5-årige kræftoverlevelse i Danmark har siden slutningen af 1990’erne været stigende. I 2011-2013 er
overlevelsen på 59 pct., jf. figur 82.
Der er mindre regionale forskelle i den samlede 5-års overlevelse i perioden 2011-2013. I Region Sjælland
ligger 5- års overlevelsen på 58 pct., mens den i Region Hovedstaden ligger på 61 pct., jf. figur 83.
Det bemærkes, at regionale forskelle bl.a. kan afspejle forskelle i livsstil og sygelighed. F.eks. kan tilstedeværelsen af andre sygdomme (komorbiditet) påvirke kræftoverlevelsen negativt [27].
Kræftoverlevelsen i Danmark har igennem mange år været lavere end i de øvrige nordiske lande. Som i
Danmark har kræftoverlevelsen i de øvrige nordiske lande også været stigende, hvorfor forskellen i overlevelse mellem Danmark og de øvrige nordiske lande ikke er udlignet. I perioden 2009-2013 er 5-års overlevelsen for danske kvinder på 50 pct., mens den for kvinder i de øvrige nordiske lande er på 53 til 58 pct., jf.
figur 84. For mænd er 5-års overlevelsen på 47 pct. i Danmark og Finland, mens den i de øvrige lande er på
52 til 53 pct.6
5-års overlevelse efter kræft
Mål
Relativ 5-års overlevelse, aldersstandardiseret, pct.

Beskrivelse
Relativ 5-års overlevelse beskriver sandsynligheden for at overleve fem år efter en kræftdiagnose, når der er korrigeret for andre dødsårsager.
Personer med en anden hudkræft end modermærkekræft er på standard vis ekskluderet, da denne kræftform sjældent er dødelig.
Kilde: Cancerregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.

6

De nordiske tal i figur 84, inkl. de danske, er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft, prostatakræft samt brystkræft (kvinder), hvorimod de nationale danske tal i de øvrige figurer er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft, jf. anmærkninger til figurerne.
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Figur 82. 5-års overlevelse efter kræft, 1999-2001 til 2011-2013, relativ Figur 83. 5-års overlevelse efter kræft , efter region, 2011-2013, relativ
overlevelse, pct.
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Kilde: Cancerregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Tallene er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft. Forskelle i Anm.: Tallene er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft. Tallene er
brug af PSA-test ved prostatakræft i opgørelsesperioden samt indførelse af lands- aldersstandardiserede.
dækkende mammografiscreening for kvinder fra 2008 kan påvirke tallene (såkaldt
”lead time” og ”length time” bias), hvorfor sammeligninger over tid skal gøres med
forbehold. Tallene er aldersstandardiserede.

Figur 84. 5-års overlevelse efter kræft, efter køn og land, perioden
2009-2013, relativ overlevelse, pct.
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udrullet på forskellige tidspunkter i landene. Tallene er aldersstandardiserede..
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Kræftdødelighed
Udviklingen i kræftdødelighed, dvs. antallet af dødsfald med kræft som tilgrundliggende årsag, hænger
både sammen med udviklingen i nye tilfælde af kræft og overlevelsen efter kræftsygdom.
Udviklingen i kræftdødelighed afspejler derfor bla. alderssammensætningen i befolkningen, idet ældre oftere rammes af kræft. Desuden afspejler den ændringer i livsstil, ikke mindst ændringer i ryge- og alkoholvaner. Og endelig afspejler den effekten af indsatsen i sundhedsvæsenet i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing, behandling og rehabilitering [28].
På kræftområdet arbejder kommunerne dels med forebyggende indsatser, eksempelvis alkohol- og tobaksforebyggelse. Desuden tilbyder kommunerne rehabiliteringstilbud til kræftramte for at støtte borgere til på
bedste vis at komme tilbage til dagligdagen og arbejdslivet – både under og efter behandlingen af deres
kræftsygdom.
I perioden 2008 til 2014 faldt kræftdødeligheden fra 266 dødsfald pr. 100.000 borgere til 245 dødsfald (aldersstandardiseret) pr. 100.000 borgere, jf. figur 85. Fra 2013 til 2014 faldt antallet med 5 dødsfald pr.
100.000 borgere.
Kræft er dog fortsat den hyppigste dødsårsag i Danmark og var i 2014 årsag til 31 pct. af alle dødsfald.
Region Sjælland har den højeste dødelighed af kræft med 265 dødsfald pr. 100.000 borgere, mens Region
Nordjylland har den laveste med 239 dødsfald pr. 100.000 borgere, jf. figur 86. Det bemærkes, at regionale
forskelle, jf. ovenstående, bl.a. kan afspejle forskelle i livsstil foruden indsatsen i det regionale og kommunale sundhedsvæsen.
Internationalt set er Danmark det vesteuropæiske land, der har den højeste kræftdødelighed, jf. figur 87.
Sverige og Finland er blandt de fire lande med den laveste kræftdødelighed.
Kræftdødelighed
Mål
Antal kræftdødsfald pr. 100.000 indbyggere, aldersstandardiseret
Beskrivelse
Indikatoren opgør antal dødsfald, hvor kræft er vurderet som den tilgrundliggende dødsårsag.
Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag.
I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb.
For at tage højde for manglende indberetning af dødsattester er der på baggrund af CPR-data for det reelle antal dødsfald i
årene foretaget en opskrivning af tallene.
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 85. Kræftdødelighed, 2008-2014, antal dødsfald pr. 100.000 borgere
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Figur 86. Kræftdødelighed, efter region, 2014, antal dødsfald pr.
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Figur 87. Kræftdødelighed, efter land, 2013, antal dødsfald pr. 100.000
borgere
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Hjertedødelighed
Dødeligheden som følge af hjertesygdomme er faldet markant i Danmark gennem 1990’erne og 00’erne.
Hjertesygdomme omfatter bl.a. blodprop i hjertet, hjertekrampe og hjertesvigt.
Den faldende dødelighed dækker både over et fald i antallet af borgere, der rammes af hjertesygdomme og
en stigende overlevelse blandt hjertesyge [29].
I perioden 2008 til 2014 faldt hjertedødeligheden fra 175 dødsfald pr. 100.000 borgere til 127 dødsfald pr.
100.000 borgere (aldersstandardiseret), jf. figur 88. Fra 2013 til 2014 faldt antallet af dødsfald pr. 100.000
borgere med 9 dødsfald, fra 136 til 127 dødsfald pr. 100.000 borgere.
Regionalt varierer hjertedødeligheden fra 122 og 126 dødsfald pr. 100.000 borgere i Region Midtjylland og
Region Hovedstaden til 131 og 132 dødsfald pr. 100.000 borgere i Region Nordjylland og Region Sjælland,
jf. figur 89.
Det markante fald i hjertedødeligheden i Danmark har samtidigt betydet, at Danmark er et af de vesteuropæiske lande med den laveste dødelighed (omfatter kun iskæmisk hjertesygdom), jf. figur 90. Blandt de
nordiske lande har Danmark den laveste dødelighed.

Hjertedødelighed
Mål
Antal dødsfald som følge af hjertesygdom pr. 100.000 indbyggere, aldersstandardiseret
Beskrivelse
Indikatoren opgør antal dødsfald, hvor hjertesygdom er vurderet som den tilgrundliggende dødsårsag.
Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag.
I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb.
For at tage højde for manglende indberetning af dødsattester er der på baggrund af CPR-data for det reelle antal dødsfald i
årene foretaget en opskrivning af tallene.
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 88. Hjertedødelighed, 2008-2014, antal dødsfald pr. 100.000 bor- Figur 89. Hjertedødelighed, efter region, 2014, antal dødsfald pr.
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Figur 90. Hjertedødelighed (iskæmisk hjertesygdom), efter land, 2013,
antal dødsfald pr. 100.000 borgere
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5 PATIENTINDDRAGELSE
Patientinddragelse handler om at lade borgerne spille hovedrollen i deres eget sygdomsforløb. Det kan ske
ved, at borgerene aktivt involveres og får indflydelse på beslutninger om udredning, behandling og egenomsorg. Erfaringer fra andre lande viser, at inddragelse af patienterne i beslutningerne giver større tilfredshed hos patienterne og en mere målrettet og effektiv ressourceanvendelse. Patientinddragelse er derfor en
vigtig del af sundhedsvæsenets indsats.
Hvis borgeren er godt forberedt i forhold til forløbet i sundhedsvæsenet – også i de tilfælde, hvor behandlingen går på tværs af sektorer - og føler sig tryg, kan det i sidste ende bl.a. betyde bedre og mere sammenhængende forløb.
En anden vigtig forudsætning for gode sammenhængende forløb er desuden, at der koordineres på tværs
af sygehusafdelinger og mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.
Et andet element i forhold til patientinddragelsen er tilgængeligheden i sundhedsvæsenet i form af ventetider til undersøgelse, behandling og genoptræning samt udredningstiden, dvs. tiden det tager at stille en
diagnose.
Indikatorer for patientinddragelse

* Indikatoren er under udvikling.
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5.1 PATIENTTILFREDSHED
Patienternes tilfredshed med behandlingen i sundhedsvæsenet forventes alt andet lige at være påvirket af,
om de oplever god service i form af tilstrækkelig information, kort ventetid, behandling af høj kvalitet, hurtig videregivelse af relevant information mellem sundhedspersonalet og gennemsigtighed i forhold til behandlingstilbud, ventetid mv.
Siden 2000 er der regelmæssigt gennnemført landsdækkende undersøgelser af patienttilfredsheden i Danmark, hvor der spørges til patienternes egne oplevelser og vurderinger af en række afspekter ved deres besøg eller indlæggelse på et sygehus.

INDIKATORER



Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse og besøg på sygehuse



Oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kommunal pleje
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Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse og besøg på sygehuse
En overordnet indikation på patienternes tilfredshed med sygehusene kan fås ved at spørge patienterne
om deres samlede tilfredshed med besøg eller indlæggelse på sygehus.
Patienttilfredsheden, målt som andelen, som alt i alt er tilfredse i høj grad eller i meget høj grad, er i 2015
på 86 pct., 82 pct. og 72 pct. for henholdsvis ambulante, planlagt indlagte og akutte patienter, jf. figur 917.
Der er særligt variation mellem regionerne, hvad angår tilfredsheden blandt akut indlagte patienter, jf. figur
92 og figur 93. Patienter vest for Storebælt er generelt mest tilfredse.
Blandt 10 vesteuropæiske lande er Danmark, sammen med Schweiz, det land, hvor patienterne er mest tilfredse med behandlingen på sygehuse, jf. figur 94.

Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse og besøg på sygehuse
Mål
Andel patienter, som i høj grad/i meget høj grad er tilfredse med indlæggelse/besøg, pct.
Beskrivelse
Indlagte patienter:
Andel af patienter, der har svaret ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” på spørgsmålet ”Er du alt i alt tilfreds med forløbet, fra
du blev indlagt, til du blev udskrevet?”
Ambulante patienter:
Andel af patienter, der har svaret ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” på spørgsmålet ”Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?”
Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.

7

Der er ikke sammenlignelige tal fra før 2014, da den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2014 anvender et nyt koncept for undersøgelsen.
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Figur 91. Patienters samlede tilfredshed med ambulant besøg/indlæggelse, 2014-2015, andel positive, pct.
Pct.

Figur 92. Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (akut/planlagt), efter region, 2015, andel positive, pct.
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Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og
Brugerinddragelse.

Figur 93. Patienters samlede tilfredshed med ambulant besøg, efter re- Figur 94. Patienters vurdering af behandling på sygehus, 2011 -2013
gion, 2015, andel positive, pct.
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Kilde: The International Social Survey Programme: ”Health and Healthcare”.
Anm.: Følgende svarkategorier er anvendt: fuldstændigt tilfreds, meget tilfreds, ret
tilfreds, hverken eller, ret utilfreds, meget utilfreds, fuldstændigt utilfreds.
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Oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kommunal pleje
Regioner og kommuner har i fællesskab ansvaret for den patientrettede forebyggelse, som skal forebygge,
at en sygdom udvikler sig yderligere, og begrænse eller udskyde komplikationer.
Mange patienter, særligt den store gruppe af ældremedicinske patienter og patienter med kronisk sygdom,
har ofte længere, tværsektorielle og ikke-lineære behandlings- og plejeforløb med vekslende behov for tilbud på sygehus, i almen praksis og i det kommunale sundhedsvæsen .
Derfor er kommuner og regioner afhængige af hinanden i forhold til bl.a. den patientrettede forebyggelse
og pleje samt behandling af borgeren i eget hjem.
En vigtig markør for, hvordan samarbejdet mellem regioner og kommuner fungerer, er patienternes oplevelse heraf.
I 2015 er andelen af patienter, som i høj grad/virkelig høj grad oplevede, at sygehuset og den kommunale
hjemmepleje/hjemmesygepleje/sundhedsplejerske samarbejdede ved udskrivelse, på 64 pct. og 60 pct. for
henholdsvis planlagt og akut indlagte patienter, jf. figur 958.
Regionalt er der marginale forskelle i denne andel blandt planlagt indlagte patienter, jf. figur 96. Blandt
akut indlagte varierer andelen fra 55 pct. og 57 pct. i Region Hovedstaden og Region Sjælland til 62 til 65
pct. i regionerne vest for Storebælt.

Oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kommunal pleje
Mål
Andel af indlagte patienter, der i høj grad/virkelig høj grad oplevede, at sygehus og kommunal pleje samarbejdede om udskrivelse, pct.
Beskrivelse
Andel af indlagte patienter (akutte/planlagte), der svarer ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” på spørgsmålet: ”Oplevede du, at
afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje/sundhedsplejerske samarbejdede om din udskrivelse?”
Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.

8

Der er ikke sammenlignelige tal fra før 2014, da den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2014 anvender et nyt koncept for undersøgelsen.
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Figur 95. Patienters oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kommunal pleje, 2014-2015, andel positive, pct.
Pct.

Figur 96. Patienters oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kommunal pleje, efter region, 2015, andel positive, pct.
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Figur 97. Patienters oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kommunal pleje, efter sygehus, andel positive, pct.
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Anm.: Enkelte sygehuse har udelukkende akutte eller planlagt indlagte patienter.
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5.2 VENTETIDER
Kort ventetid i sundhedsvæsenet er som udgangspunkt godt for borgeren og samfundet som helhed. For
borgeren kan det være betryggende at vide, at det er muligt at komme hurtigt til i sundhedsvæsenet og få
at vide, hvad man fejler. Længere perioder med ventetid kan desuden i nogle tilfælde påvirke effekten af
den sundhedsfaglige indsats negativt [30].
Kort ventetid i sundhedsvæsenet vil, alt andet lige, endvidere have den positive effekt, at den syge hurtigt
kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det vil i sidste ende betyde højere arbejdsudbud og beskæftigelse
samt lavere udgifter til sygedagpenge mv.

INDIKATORER



Ventetid til genoptræning i kommuner



Ventetider i det psykiatriske sygehusvæsen



Ventetid til sygehusoperation



Udredningsretten for somatiske patienter
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Ventetid til genoptræning i kommuner
Hvis en borger bliver udskrevet fra et sygehus med behov for genoptræning, skal sygehuset udarbejde en
genoptræningsplan, før borgeren udskrives fra sygehuset. Det er i den forbindelse et væsentligt hensyn for
patienter med behov for genoptræning, at perioder med nedsat funktionsevne ikke forlænges unødigt på
grund af ventetid.
Genoptræningen kan efter udskrivelse fra sygehuset enten foregå på sygehuset (specialiseret genoptræning) eller i kommunen (almen genoptræning). Fra 2015 har sygehusene desuden kunnet udarbejde genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering, som er målrettet borgere med komplicerede funktionsnedsættelser9. Langt hovedparten af genoptræningen, 87 pct. i 2015, foregår som almen genoptræning i kommunerne.
Median-ventetiden til almen genoptræning i kommunerne har i perioden 2009 til 2015 ligget på 14 dage til
17 dage, jf. figur 98. Ventetiden synes at være svagt faldende set over hele perioden. I samme periode har
andelen af genoptræningsplaner været stigende, jf. afsnit 6.1.3.
Alt efter bopælsregion er der forskel på borgernes ventetid. Borgere i kommuner i Region Sjælland og Region Midtjylland har en median-ventetid på 13 dage, mens borgere i kommuner i Region Syddanmark og
Region Nordjylland har en ventetid på henholdsvis 16 dage og 15 dage, jf. figur 99. I Region Hovedstaden er
ventetiden 14 dage.
Der er forskelle i ventetiden mellem kommunerne. Ventetiden varierer fra under 10 dage til over 20 dage,
jf. figur 100. Lemvig, Solrød, Faxe, Læsø, Rebild, Varde, Favrskov, Furesø, Sønderborg og Haderslev kommuner har alle en ventetid på 9 dage eller derunder i 2015.
Det skal bemærkes, at opgørelsen af ventetid til genoptræning baseret på nationale registre er behæftet
med en vis usikkerhed [31].

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 genoptrænings-ydelse indberettet af kommunerne.
Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, Sundhedsdatastyrelsen.

9

Fra 2015 gælder ifølge lovgivningen følgende niveauer af genoptræning: genoptræning på basalt niveau/avanceret niveau (almen), genoptræning
på specialiseret niveau samt endelig genoptræning som del af rehabilitering på specialiseret niveau.
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Figur 98. Ventetid til kommunal genoptræning, 2009-2015, median,
dage
Dage

Figur 99. Ventetid til kommunal genoptræning, efter region, 2015, median, dage
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Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven,
Sundhedsdatastyrelsen.

Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven,
Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 100. Ventetid til kommunal genoptræning, efter kommune, 2015,
median, dage

Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Ventetid for kommuner med færre end 20 genoptræningsforløb er ikke vist.
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Ventetider i det psykiatriske sygehusvæsen
Lang ventetid på undersøgelse og behandling kan gøre psykiatriske patienter mere syge og sværere at behandle. En lang ventetid kan ud over at være en belastning for patient og pårørende også betyde, at patienten får vanskeligere ved at vende tilbage til sin oprindelige hverdag og kan miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Ventetiderne i psykiatrien har udviklet sig forskelligt i perioden 2009 til 2015.
Ventetiden for børn og unge (0-18 år) i psykiatrien har været faldende siden 2010, mens ventetiden for
voksne i psykiatrien har været stigende fra 2009 og frem til 2013, jf. figur 101. I perioden 2013 til 2015 er
ventetiden for voksne derimod faldet.
Den gennemsnitlige ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt for børn- og unge var i 2015 på 22 dage
(median 20 dage), hvilket er et fald på 8 dage eller 27 pct. i forhold til 2014.
Den gennemsnitlige ventetid for voksne i psykiatrien var i 2015 på 25 dage (median 20 dage), hvilket er et
fald på 10 dage, eller 29 pct. i forhold til 2014.
Region Syddanmark og Region Midtjylland har med 19 dage den laveste gennemsnitlige ventetid for børn
og unge i 2015, jf. figur 102. Region Nordjylland har den længste gennemsnitlige ventetid med 33 dage,
hvilket dog samtidigt er et fald på 9 dage i forhold til 2014.
Voksne i psykiatrien ventede i gennemsnit kortest i Region Syddanmark og Region Sjælland i 2015, henholdsvis 21 dage og 23 dage, jf. figur 103. Region Nordjylland havde den længste gennemsnitlige ventetid
med 36 dage, hvilket dog samtidigt er et fald på 13 dage i forhold til 2014.

Ventetider i det psykiatriske sygehusvæsen
Mål
Ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt er ventetiden fra henvisning modtaget til første kontakt (besøg eller indlæggelse).
Beskrivelse
Ventetider er beregnet på baggrund af alle elektive afsluttede og uafsluttede indlæggelser på offentlige sygehuse, hvilket vil
sige alle indlæggelser, hvor indlæggelsesmåde er planlagt, samt alle ambulante kontakter.
Blandt indlæggelser på private sygehuse og klinikker medtages de elektive kontakter, som enten er markeret som betalt af bopælsregion eller hvor patienten er omfattet af de udvidede frie sygehusvalg.
Kun første kontakt medtages i hvert psykiatrisk forløb. Det vil sige, at blandt kontakter henvist fra andet sygehus, medtages kun
de, hvor henvisningen er sket fra somatisk sygehus. På denne måde frasorteres kontakter, hvor henvisningen kommer fra psykiatriske sygehus-afsnit, dvs. kontakter der må antages at ligge midt i et forløb.
Hvis kontakten er ambulant regnes første besøgsdato som første kontakt, og hvis kontakten er en indlæggelse (stationær) regnes indlæggelsesdatoen som første kontakt.
Ventetid i psykiatrien defineres som summen af aktive venteperioder i perioden fra henvisning modtaget til første kontakt (besøg eller indlæggelse).
Børn og unge er afgrænset til 0-18 årige, mens voksne er 19+ årige.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 101. Ventetid i det psykiatriske sygehusvæsen, 2009-2015, gennemsnit og median, dage
Dage

Figur 102. Ventetid i det psykiatriske sygehusvæsen (0-18 årige), efter
region, 2015, gennemsnit og median, dage
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 103. Ventetid i det psykiatriske sygehusvæsen (19+ årige), efter
region, 2014, gennemsnit og median, dage
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Ventetid til sygehusoperation
Ventetid til planlagte (ikke-akutte) sygehusoperationer har stor både offentlig og politisk bevågenhed, ikke
bare i Danmark, men også i mange andre lande.
OECD gennemførte i 2013 en analyse af ventetidsgarantier og ventetid i 13 OECD-lande [30]. For Danmarks
vedkommende peger analysen på, at indførelsen af en række patientrettigheder og ventetidsgarantier i sygehusvæsenet formentligt har medvirket til at nedbringe ventetiderne.
Ventetiden til sygehusoperation har således også været faldende over en længere årrække.
I perioden 2009 til 2015 er den gennemsnitlige ventetid til sygehusoperation faldet fra 67 dage til 48 dage,
jf. figur 104. Median-ventetiden er i 2015 på 28 dage.
Der er variation mellem regionerne. Region Midtjylland og Region Syddanmark har med 39 dage og 43 dage
den laveste gennemsnitlige ventetid til sygehusoperation blandt regionerne, mens Region Nordjylland har
den længste med 66 dage, jf. figur 105.
Det skal bemærkes, at opgørelse af ventetid til sygehusoperation er kompleks og behæftet med en vis usikkerhed10.
Ventetid til sygehusoperation
Mål
Median ventetid og gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation, dage.
Beskrivelse
Beregningen af indikatoren tager udgangspunkt i sygehusbehandlingens forskellige faser – fra forundersøgelse, over udredning
til den endelige behandlingsindsats.
I dette forløb opstår der tidsperioder med ventetid bl.a. styret af sygdommens karakter. Samtidig kan der være perioder, hvor
udredning eller behandling afventer patientrelaterede forhold, fx vægttab eller ønske om ferie.
Den tilgrundliggende ventetidsregistrering sondrer på denne måde mellem to faser i et udrednings- og behandlingsforløb: patienten er ventende, patienten er ikke-ventende. Der kan ske flere skift herimellem i et udrednings- og behandlingsforløb.
I ventetiden indgår kun perioder, hvor patienten er reelt ventende (aktiv ventetid, som registreres med ventetidstatus 11-15).
Det vil sige, at perioder, hvor patienten er ikke-ventende ikke er medregnet som ventetid.
Ventetiden beregnes herefter, som summen af aktive venteperioder. I beregningen indgår offentligt finansierede patienter
opereret på danske sygehuse (offentlige og private).
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

10

Opgørelsen af ventetid til sygehusoperation baserer sig på registermæssig sammenkobling af et patientforløbs forskellige faser fra henvisning,
over udredning og til selve operationen. Ofte vil et sådant forløb involvere kontakt med flere sygehusafdelinger og eventuelt også flere sygehuse.
Sammenkobling af disse kontakter til et retvisende patient-forløb, et såkaldt ”venteforløb”, forudsætter dels, at der ved alle kontakter er foretaget
korrekt registrering af, hvor patienten er henvist fra, og hvor patienten henvises til, dels, at det registreres, at der er tale om et ”venteforløb”.
88

INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016

VENTETIDER
Ventetid til sygehusoperation

Figur 104. Ventetid til sygehusoperation, 2009-2015, gennemsnit og
median, dage
Dage

Figur 105. Ventetid til sygehusoperation, efter region, 2015, gennemsnit og median, dage
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Udredningsretten for somatiske patienter
I september 2013 blev der indført en udredningsret for patienter med somatiske (fysiske) sygdomme. Udredningsretten indebærer, at alle patienter, der er henvist til et sygehus, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30
dage, skal patienten have en plan for den videre udredning inden for samme frist.
I 4. kvartal 2015 blev 65 pct. af de somatiske patienter udredt inden for 30 dage, jf. figur 106. I 4. kvartal
2014 var andelen 63 pct.
Færrest patienter, 55 pct., udredes inden for 30 dage i Region Hovedstaden, jf. figur 107. I de øvrige regioner ligger andelen på mellem 59 pct. og 73 pct.
79 pct. af de patienter, der modtog en udredningsplan, modtog planen inden for 30 dage i 4. kvartal 2015,
jf. figur 108. I 4. kvartal 2014 var andelen 76 pct.
Andelen, der modtager en udredningsplan inden for 30 dage, varierer fra 59 pct. i Region Syddanmark til 91
pct. i Region Midtjylland og Region Sjælland, jf. figur 109.
Det bemærkes, at opgørelserne vedrørende overholdelse af udredningsretten skal fortolkes med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under
indfasning.
Monitoreringsmodellen fokuserer endvidere på udredningsforløbets længde og tager dermed ikke højde
for, at der ifølge lovens bestemmelser er gyldige grunde til, at udredningsforløb kan overstige 30 dage.
F.eks. er det ikke i alle tilfælde fagligt muligt at udrede patienten inden for 30 dage, ligesom patienten selv
kan have valgt at blive blive behandlet på et sygehus med en ventetid over 30 dage11.

Overholdelse af udredningsretten for somatiske patienter
Mål
Andel patienter udredt inden for 30 dage ud af alle udredte patienter, pct.
Andel patienter med en udredningsplan udleveret inden for 30 dage ud af alle patienter med en udredningsplan, pct.
Beskrivelse
Udredningsforløbets længde beregnes som antal kalenderdage fra henvisningsdato til forløbets slutning (første registrering af
klinisk beslutning) fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom
mv.
Andel af udredningsplaner udleveret inden for 30 dage er beregnet på baggrund af antal kalenderdage fra henvisningsdato til
dato for udlevering af udredningsplan. Andelen beregnes som andel udredningsplaner udleveret inden for 30 dage ud af det
samlede antal udredningsplaner.
Der henvises til http://www.esundhed.dk/sundhedsaktivitet/URS/Sider/Udredningsretten.aspx for yderligere beskrivelse af
metoden.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

11

Af aftale om regionernes økonomi for 2016 fremgår, at der skal udvikles en metode til opgørelse af bl.a. denne gruppe af patienter.
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Figur 106. Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, 4. kvt. 20144. kvt. 2015, andel af udredte patienter, pct. (median-udredningstid i
dage i parentes)
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Figur 107. Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, efter region,
4. kvt. 2015, andel af udredte patienter, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Opgørelserne vedrørende overholdelse af udredningsretten skal fortolkes
med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning. I 4. kvartal 2014 er der registreret
101.685 udredningsforløb, mens der i 4. kvartal 2015 er registreret 122.021.

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Opgørelserne vedrørende overholdelse af udredningsretten skal fortolkes
med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.

Figur 108. Udredningsplaner (somatik) udleveret inden for 30 dage, 4.
kvt. 2014-4. kvt. 2015, andel af patienter med udredningsplan, pct.

Figur 109. Udredningsplaner (somatik) udleveret inden for 30 dage, efter region, 4. kvt. 2015, andel af patienter med udredningsplan, pct.
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Anm.: Opgørelserne vedrørende overholdelse af udredningsretten skal fortolkes
med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Opgørelserne vedrørende overholdelse af udredningsretten skal fortolkes
med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringspraksis i regionerne, som fortsat er under indfasning.
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6 EFFEKTIVITET OG UDGIFTER I SUNDHEDSVÆSENET
En af udfordringerne for sundhedsvæsenet er at skabe mere og bedre sundhed for pengene. Udgifterne på
sundhedsområdet udgør på nuværende tidspunkt over en fjerdedel af de samlede offentlige udgifter og
spiller dermed en væsentlig rolle i samfundsøkonomien.
Samtidigt er sundhedsudgifterne under pres. Det skyldes bl.a. et stigende antal ældre i befolkningen, ændringer i sygdomsbilledet med bl.a. flere kronisk syge, den teknologiske udvikling og en stadigt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser. Dog bliver udgiftspresset som følge af flere ældre dæmpet af ”sund aldring”, jf. afsnit 6.2.2.
For at udnytte ressourcerne i sundhedsvæsenet bedst muligt og sikre lave udgifter pr. borger er det derfor
vigtigt, at behandlinger gennemføres på et veldokumenteret grundlag, og at behandlingsforløbene er effektive og af høj kvalitet.

Indikatorer for effektivitet og udgifter

* Indikatoren er under udvikling.
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ET EFFEKTIVT SUNDHEDSVÆSEN

6.1 ET EFFEKTIVT SUNDHEDSVÆSEN
Et effektivt sundhedsvæsen forudsætter bl.a., at opgaverne løses på det laveste effektive omkostningsniveau (LEON-princippet). Det betyder, at behandling, pleje mv. ikke foregår på et højere specialiseringsniveau, end hvad der er fagligt nødvendigt for høj kvalitet af ydelsen.
Hvis der ikke er en hensigtsmæssig arbejdsdeling og samarbejde mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet, kan det medføre en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcer i de tilfælde, hvor patienterne bliver
behandlet på et mere specialiseret niveau, end der er behov for.
Det skal bemærkes, at der fortsat udestår et udviklingsarbejde i forhold til indikatorer for et effektivt sundhedsvæsen. Det gælder indikatorer for behandlingsintensitet, effektiv ressourceanvendelse på sygehuse,
effektiv ressourceanvendelse i kommuner, henvisningsmønstre i almen praksis samt endelig for produktivitet i almen praksis.

INDIKATORER



Antal sygehuskontakter pr. patient



Produktivitet på sygehuse



Genoptræningsplaner for almen genoptræning
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Antal sygehuskontakter pr. patient
En analyse har vist, at størstedelen af væksten i sygehusvæsenets aktivitet fra 2005 til 2010 kan forklares
med flere sygehuskontakter pr. patient og samtidigt dyrere kontakter [32].
Væksten kan bl.a. henføres til mere og bredere behandling af den enkelte patient [33].
I 2015 er den årlige vækst i antal sygehuskontakter pr. patient på -1,0 pct., jf. figur 110. Med andre ord faldt
antallet af kontakter pr. patient med 1,0 pct. i forhold til 2014.
På regionalt plan er antallet af sygehuskontakter pr. patient ligeledes faldet i Region Hovedstaden, Region
Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland i 2015, med mellem 0,5 pct. og 3,3 pct., jf. figur 111.
I Region Sjælland er antallet derimod steget med 1,8 pct.
Antal sygehuskontakter pr. patient
Mål
Årlig udvikling i gennemsnitligt antal sygehuskontakter pr. patient, pct.
Beskrivelse
Sygehuskontakter omfatter indlæggelser og ambulant aktivitet. Kontakterne vægtes således, at der tages højde for et større
ressourceforbrug ved indlæggelse end ved ambulante besøg.
Ressourceforbruget måles ved produktionsværdien, der er et mål for værdien af aktiviteten på sygehusene (undersøgelser,
behandlinger mv.). Patienter er unikke patienter.
Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen.
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Antal sygehuskontakter pr. patient

Figur 110. Antal sygehuskontakter pr. patient, 2009-2015, år til år udvikling, pct.
Pct.

Figur 111. Antal sygehuskontakter pr. patient, efter region, 2015, ændring ift. 2014, pct.
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Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen.

Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen.
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Produktivitet på sygehuse
For at understøtte en så effektiv ressourceanvendelse som muligt på sygehusene er der siden 2003 årligt
lavet opgørelser af produktiviteten på sygehuse. Produktiviteten måles ved, at aktiviteten på sygehuse
(produktionsværdien) sættes i forhold til de udgifter, der er medgået til at skabe denne aktivitet.
I årene 2003 til 2007 var der på landsplan år for år en positiv udvikling i produktiviteten på landets offentlige sygehuse på 1,9 pct. i gennemsnit. I denne periode har sygehusene med andre ord årligt ydet mere behandling for de samme penge.
Denne udvikling blev brudt i 2008, idet produktiviteten fra 2007 til 2008 faldt med 3,2 pct. En væsentlig årsag til dette produktivitetsfald var konflikten på sundhedsområdet i foråret 2008.
I perioden 2009 til 2014 er produktiviteten på de offentlige somatiske sygehuse igen steget, med mellem
1,4 pct. og 5,3 pct. årligt, jf. figur 112. I 2014 steg produktiviteten med 3,1 pct., hvilket kan henføres til en
begrænsning af udgiftsstigningen i regionerne.
Produktivitetsniveauet varierer dog regionerne imellem. I 2014 varierer niveauet med 10 pct.point, jf. figur
113. Region Hovedstaden og Region Syddanmark har den højeste produktivitet, 2 pct.point og 1 pct.point
over landsgennemsnittet. Region Nordjyllands produktivitet ligger derimod 8 pct.point under landsgennemsnittet.
Produktivitet på sygehuse
Mål
Årlig udvikling i produktivitet, pct.
Produktivitetsniveau, indeks (hele landet=100)
Beskrivelse
Produktivitetsniveauet opgøres som forholdet mellem den korrigerede produktionsværdi og de korrigerede tilrettede driftsudgifter målt i forhold til landsgennemsnittet.
Et produktivitetsniveau på 102 svarer således til en produktivitet, der er 2 pct.point højere end gennemsnittet for hele landet.
Opgørelserne af produktivitet udarbejdes i et samarbejde mellem regionerne, Danske Regioner, Finansministeriet, Sundhedsog Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen. Forud for offentliggørelsen foregår der et større valideringsarbejde. Det betyder, at der er ca. et år mellem afslutningen af det pågældende opgørelsesår til offentliggørelse.
Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 112. Produktivitetsudvikling på sygehuse, 2009-2014, år til år ud- Figur 113. Produktivitetsniveau på sygehuse, efter region, 2014, invikling, pct.
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Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 114. Produktivitetsniveau på sygehuse, efter sygehus, 2014, indekstal (hele landet=100)
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Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen.
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Genoptræningsplaner for almen genoptræning
Hvis en borger bliver udskrevet fra et sygehus med behov for genoptræning, skal sygehuset udarbejde en
genoptræningsplan, før borgeren udskrives fra sygehuset.
Genoptræningen kan efter udskrivelse fra sygehuset enten foregå på sygehuset (specialiseret genoptræning) eller i kommunen (almen genoptræning). Fra 2015 har sygehusene desuden kunnet udarbejde genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering, som er målrettet borgere med komplicerede funktionsnedsættelser12.
Nedenfor opgøres andelen af almene genoptræningsplaner ud af samtlige genoptræningsplaner.
Andelen af almene genoptræningsplaner har i perioden 2009 til 2015 været stigende og udgjorde i 2015 ca.
87 pct. mod 76 pct. i 2009, jf. figur 115.
På regionalt plan varierer andelen mellem 83 pct. og 90 pct., jf. figur 116. Region Midtjylland havde den laveste andel, mens Region Sjælland havde den højeste andel.
Blandt kommunerne varierer andelen fra ca. 80 pct. til over 90 pct., figur 117.

Genoptræningsplaner for almen genoptræning
Mål
Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning ud af alle genoptræningsplaner (almene, specialiserede, specialiseret rehabilitering), pct.
Beskrivelse
Når sygehusene udarbejder en genoptræningsplan skal de samtidigt registrere dette, herunder hvilken type af genoptræningsplan, der er tale om. På den baggrund kan andelen af almene genoptræningsplaner opgøres.
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

12

Fra 2015 gælder ifølge lovgivningen følgende niveauer af genoptræning: genoptræning på basalt niveau/ avanceret niveau (almen), genoptræning
på specialiseret niveau samt endelig genoptræning som del af rehabilitering på specialiseret niveau.
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Figur 115. Almene genoptræningsplaner, 2009-2015, andel af alle gen- Figur 116. Almene genoptræningsplaner, efter region, 2015, andel af
optræningsplaner, pct.
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Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Figur 117. Almene genoptræningsplaner, efter kommune, 2015, andel
af alle genoptræningsplaner, pct.

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø,
Samsø, Fanø og Ærø).
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6.2 UDGIFTER I SUNDHEDSVÆSENET
Siden 2009 har udgifterne til sundhed været relativt konstante. Vækstraterne for udgifter til sundhedsområdet i Danmark har desuden i international sammenhæng været lave set i forhold til gennemsnittet for
OECD-lande.
Størstedelen af de offentlige udgifter til sundhed, ca. tre fjerdedele, afholdes af regionerne, mens kommunernes udgifter stort set udgør den resterende fjerdedel13.

INDIKATORER

13



Sundhedsudgifter pr. borger (samlede, regionale og kommunale)



Regionale sundhedsudgifter pr. ældre



Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere udvalgte kroniske somatiske sygdomme

De offentlige udgifter til sundhed forstås her som det offentlige forbrug på sundhedsområdet, som i 2014 udgjorde 157 mia. kr.
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Sundhedsudgifter pr. borger
I perioden 2009 til 2014 har de samlede offentlige sundhedsudgifter (det offentlige forbrug på sundhedsområdet) pr. borger ligget på ca. 27.000 kr. (2016-pl), jf. figur 118. Dette tal inkluderer bl.a. også udgifter til
den kommunale ældrepleje.
De regionale udgifter pr. borger (nettodriftsudgifter) har ligget på omkring 18.000 kr., mens de kommunale
sundhedsudgifter (nettodriftsudgifter) har ligget på ca. 1.800 kr. pr. borger.
Medregnes kommunernes medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter14 udgør de kommunale sundhedsudgifter pr. borger ca. 5.600 kr. i 2014. Det bemærkes i den forbindelse, at ca. 18 pct. af regionernes
finansiering af deres sundhedsudgifter i 2014 var finansieret af kommunerne.
Regionernes sundhedsudgifter varierer fra ca. 17.500 kr. pr. borger i Region Midtjylland til ca. 19.500 kr. i
Region Sjælland, jf. figur 119.
Kommunernes sundhedsudgifter ekskl. medfinansiering varierer fra ca. 1.000 kr. til ca. 3.300 kr. pr. borger,
jf. figur 120.
Disse udgiftsforskelle mellem henholdsvis regioner og kommuner kan bl.a. afspejle socioøkonomiske forskelle mellem borgerne.
Sundhedsudgifter pr. borger
Mål
Samlede, regionale og kommunale sundhedsudgifter pr. borger, kr. (2016-pl).
Beskrivelse
De samlede sundhedsudgifter opgøres som det offentlige forbrug på sundhedsområdet, som består af summen af følgende
komponenter: udgifterne til aflønning af ansatte, salg af varer og tjenester, forbrug i produktionen, andre produktionsskatter
og –subsidier (netto), sociale overførsler i naturalier og forbruget af fast realkapital. I opgørelsen af de samlede offentlige sundhedsudgifter indgår kommunale udgifter til ældrepleje. Disse indgår ikke i indikatoren for kommunale sundhedsudgifter pr.
borger.
De regionale sundhedsudgifter opgøres som regionernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet, som de fremgår af de årlige
regionale regnskaber (hovedkonto 1). Disse omfatter primært udgifter til sygehuse, praksissektoren og medicintilskud.
De kommunale sundhedsudgifter opgøres som kommunernes nettodriftsudgifter på sundhedsområdet, som de fremgår af de
årlige kommunale regnskaber. Disse omfatter hovedkonto 4 ekskl. kommunal medfinansiering, dvs. træning, fysioterapi, tandpleje, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenester samt andre sundhedsudgifter. Dertil lægges udgifter til hjemmesygepleje (konto 5.32.004).
Kommunerne afholder endvidere en række sundhedsudgifter, der bliver konteret som en del af ældreplejen. Det kan eksempelvis være forebyggende indsatser. Disse udgifter er ikke medregnet i opgørelsen af de kommunale sundhedsudgifter, da det
ikke er muligt at udskille disse fra de øvrige udgifter på ældreområdet.
Kilde: Danmarks Statistik.

14

Finansieringen af sundhedsvæsenet er indrettet sådan, at regionerne modtager et aktivitetsafhængigt bidrag fra kommunerne for behandling af
kommunernes borgere på sygehuse og i praksissektoren. I 2014 udgjorde bidraget ca. 18 pct. af regionernes finansiering. Indikatorerne for regionale og kommunale sundhedsudgifter er opgjort ud fra, hvem der har afholdt udgifterne til de konkrete opgaver (undersøgelser, behandling mv.).
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Figur 118. Sundhedsudgifter pr. borger, 2009-2014, kr. (2016-pl)
Kr. (2016-pl)

Figur 119. Regionale sundhedsudgifter pr. borger, 2014, kr. (2016-pl)

Kr. (2016-pl)

40.000

40.000

35.000

35.000

30.000

30.000

25.000

25.000

20.000

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

5.000

5.000

0

0
2009

2010

2011

2012

2013

Kr. (2016-pl)
15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

Hele landet

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

2014

Samlede sundhedsudgifter pr. borger (off. forbrug)
Regionale sundhedsudgifter pr. borger (nettodrift)

Sjælland
15.000

Kommunale sundhedsudgifter pr. borger (nettodrift)
Kilde: Danmarks Statistik.
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Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Opgjort som regionale nettodriftsudgifter.

Figur 120. Kommunale sundhedsudgifter pr. borger, ekskl. kommunal
medfinansiering, 2014, kr. (2016-pl)

Kilde: Danmarks Statistik.
Anm.: Opgjort som kommunale nettodriftsudgifter.
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Regionale sundhedsudgifter pr. ældre
Demografiske effekter, der medfører pres på sundhedsudgifterne, kan skyldes alderssammensætningen,
men også øget levetid. Udgiftspres som følge af alderssammensætningen hænger sammen med, at de store
efterkrigsårgange bliver ældre og også forventes at trække mere på sundhedsvæsenet i de kommende år.
Forlængelse af ældres restlevetid vil medføre, at der bliver flere ældre. Fastholdes samtidigt det nuværende niveau for aldersfordelte sundhedsudgifter pr. borger vil det medføre højere sundhedsudgifter. Flere
undersøgelser viser imidlertid, at sundhedsudgifter i de sidste leveår (terminaludgifter) ikke afhænger af
alder, men af restlevetiden. Når levetiden stiger, vil en mulig konsekvens derfor være, at sundhedsudgifterne udskydes til en højere alder. Udgiftspresset bliver i såfald ikke så stort, som det stigende antal ældre
umiddelbart tilsiger. Dette betegnes ofte som ”sund aldring” [34].
Regionale sundhedsudgifter til ældre (65+ år) omfatter udgifter til sygehusbehandling, behandling i praksissektoren samt regionernes udgifter til medicintilskud. I 2015 er de regionale sundhedsudgifter pr. ældre på
34.300 kr., jf. figur 121. For så vidt angår sammenligninger mellem årene bemærkes, at udgifterne til sygehusbehandling er opgjort i de enkelte års takstsystemer.
Region Hovedstaden har flest udgifter til sundhed pr. ældre, ca. 38.000 kr., mens Region Nordjylland har
færrest, ca. 30.900 kr., jf. figur 122.
På kommuneniveau kan der konstateres forskelle i forbruget af det regionale sundhedsvæsen blandt ældre
både på tværs af kommuner i hele landet og på tværs af kommuner i de enkelte regioner.
Kommunerne med det højeste forbrug, ca. 37.000 kr. til ca. 44.000 kr. pr. ældre, er koncentreret i Hovedstadsområdet, jf. figur 123.
Regionale sundhedsudgifter pr. ældre
Mål
Regionale sundhedsudgifter pr. ældre (65+ år), kr. (årets priser)
Beskrivelse
Opgørelsen omfatter produktionsværdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af sengedage og besøg i det psykiatriske
sygehusvæsen (alle i årets takstsystem), bruttohonorarer ved behandling i praksissektoren samt regionale tilskud til receptpligtig medicin.
Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 121. Regionale sundhedsudgifter pr. ældre, 2009-2015, kr. (årets
priser)
Kr. (årets
priser)

Figur 122. Regionale sundhedsudgifter pr. ældre, efter region, 2015, kr.
(årets priser)
Kr. (årets priser)
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Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktionsværdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psykiatrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til receptpligtig medicin. Det bemærkes, at udgifter til sygehusbehandling er opgjort i
årets takstsystem. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktionsværdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psykiatrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til receptpligtig medicin. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 123. Regionale sundhedsudgifter pr. ældre, efter kommune,
2015, kr. (årets priser)

Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret,
Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktionsværdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psykiatrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til receptpligtig medicin. Tallene er køns- og aldersstandardiserede. Kommuner med
færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø, Fanø og Ærø).
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Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere udvalgte kroniske somatiske
sygdomme
Flere og flere borgere lever med en eller flere kroniske sygdomme som f.eks. diabetes og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), og antallet forventes at stige i de kommende år. Denne gruppe borgere har ofte et
vedvarende og særligt ressourcekrævende behov for behandling og pleje.
I 2015 udgjorde de regionale sundhedsudgifter pr. borger med én eller flere udvalgte kroniske somatiske
sygdomme ca. 34.000 kr., jf. figur 124.
Regionale sundhedsudgifter omfatter udgifter til sygehusbehandling, behandling i praksissektoren samt regionernes udgifter til medicintilskud. For så vidt angår sammenligninger mellem årene bemærkes, at udgifterne til sygehusbehandling er opgjort i de enkelte års takstsystemer.
På regionalt plan varierede udgifterne pr. borger i gruppen af kroniske syge fra ca. 31.700 kr. i Region Nordjylland til ca. 37.000 kr. i Region Sjælland, jf. figur 125.
På kommunalt plan varierer udgiftsniveauet pr. borger fra under 30.000 kr. til godt 40.000 kr., jf. figur 126.
Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere udvalgte kroniske somatiske sygdomme
Mål
Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere udvalgte kroniske somatiske sygdomme, kr. (årets priser)
Beskrivelse
Opgørelsen omfatter produktionsværdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af sengedage og besøg i det psykiatriske
sygehusvæsen (alle i årets takstsystem), bruttohonorarer ved behandling i praksissektoren samt regionale tilskud til receptpligtig medicin.
Følgende syv udvalgte kroniske somatiske sygdomme indgår i opgørelsen: astma, type 1 – diabetes, type 2 – diabetes, KOL,
leddegigt, osteoporose og hjerteinsufficiens (hjertesvigt).
Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret samt reviderede udtræksalgoritmer til brug for dannelsen af Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen.
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Figur 124. Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere
udvalgte kroniske somatiske sygdomme, 2009-2015, kr. (årets priser)
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Figur 125. Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere
udvalgte kroniske somatiske sygdomme, efter region, 2015, kr. (årets
priser)
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Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret samt de
reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for dannelsen af Register for udvalgte
kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktionsværdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psykiatrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til receptpligtig medicin. RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Det bemærkes, at udgifter til sygehusbehandling er opgjort i årets takstsystem. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.
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Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret de reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktionsværdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psykiatrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til receptpligtig medicin. RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tallene er køns- og aldersstandardiserede.

Figur 126. Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere
udvalgte kroniske somatiske sygdomme, efter kommune, 2015, kr.
(årets priser)

Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret samt de
reviderede algoritmer (marts 2015) til brug for dannelsen af Register for udvalgte
kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen.
Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tallene er køns- og aldersstandardiserede. Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø, Fanø og Ærø).
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BILAG 1: METODE - INDIKATORER
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. Undtaget herfra er indikatorerne for
ventetider i sygehusvæsenet og indikatorerne for henholdsvis sundhedsudgifter pr. ældre og pr. borger
med en eller flere udvalgte kroniske somatiske sygdomme. Disse er baseret på al offentligt finansieret aktivitet, herunder offentligt finansieret aktivitet i det private sygehusvæsen. Raske ledsagere og raske nyfødte
ekskluderes fra opgørelserne. Opgørelserne for de enkelte år baseres som udgangspunkt på årsopgørelsen
af LPR.
Køns- og aldersstandarisering
Resultater på lands-,regions- og kommuneniveau er for 15 indikatorers vedkommende køns- og aldersstandardiserede ved hjælp af direkte standardisering.
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.
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Oversigt over anvendte standardpopulationer i forbindelse med direkte standardisering (køn og alder)
Indikator

Standardpopulation

Borgere med en eller flere udvalgte kroniske somatiske sygdomme

Borgere med en eller flere udvalgte kroniske somatiske
sygdomme, 2009

Akutte somatiske genindlæggelser

Somatiske indlæggelser i 2009

Akutte psykiatriske genindlæggelser**

Psykiatriske indlæggelser i 2009

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre (65+ år)

Befolkningen, 65+ år, 2009

Akutte medicinske korttidsindlæggelser

Befolkningen, 2009

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser**

Befolkningen, 2009

Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL***

Borgere med KOL, 2009

Akutte genindlæggelser blandt borgere med KOL

Indlæggelser blandt borgere med KOL, 2009

Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med diabetes
type 2***

Borgere med diabetes type 2, 2009

Akutte genindlæggelser blandt borgere med diabetes type 2

Indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2, 2009

5-års overlevelse efter kræft*

International Cancer Survival Standard

Kræftdødelighed*

Befolkningen, 2000

Hjertedødelighed*

Befolkningen, 2000

Regionale sundhedsudgifter pr. ældre (65+ år)

Befolkningen, 65+ år, 2009

Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere udvalgte kroniske somatiske sygdomme

Borgere med en eller flere udvalgte kroniske somatiske
sygdomme, 2009

* Kun aldersstandardiseret.
** Kommunetal er ikke standardiserede som følge af et utilstrækkeligt antal observationer på kommuneniveau.
*** Kommunetal er kun aldersstandardiserede som følge af et utilstrækkeligt antal observationer på kommuneniveau.

Anvendte ICD-10 koder og operationskoder i indikatorer baseret på Landspatientregisteret
Akutte somatiske genindlæggelser
Såfremt genindlæggelsen er som følge af en kræft- eller ulykkesdiagnose, ekskluderes den fra opgørelsen.
Kræft- og ulykkesdiagnoser er afgrænset via følgende ICD-10 diagnosekoder:
•

DC*, DS*, DX*, DY*,

• DT0*, DT1*, DT2*, DT6*, DT7*, DT9*, DT30*, DT31*, DT32*, DT33*, DT34*, DT35*, DT51*, DT52*,
DT53*, DT54*, DT55*, DT56*, DT57*, DT58*, DT59*
•

DD0*, DD4*, DD37*, DD38*, DD39*

•

DZ* dog ikke DZ03*, DZ42*, DZ47*, DZ48*, DZ54*, DZ74*, DZ75*.

Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre
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 pleje-mæssige forhold
og/eller tryksår.
Disse er defineret ved følgende ICD-10 diagnosekoder:
Dehydrering: DE869
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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

Reoperation efter operation for diskusprolaps i lænd
Operationer for diskusprolaps i lænd er afgrænset via følgende operationskoder:
KABC16: Mikrokirurgisk fjernelse af lumbal diskusprolaps
KABC26: Åben operation for lumbal diskusprolaps
KABC36: Dekompression af lumbal nerverod
KABC56: Dekompression af lumbal spinalkanal og nerverod
Foretaget på patienter med følgende diagnosekode:
DM51: Sygdomme i lumbale og torakale båndskiver
En potentiel primæroperation tæller kun som primæroperation, hvis den ikke samtidig er reoperation til en
anden potentiel primæroperation.
Beslægtede operationer omfatter samtlige typer af operationer på rygmarv og nerverødder.

Reoperation efter operation for diskusprolaps i nakke
Beslægtede operationer omfatter samtlige typer af reoperationer på ryg og hals.

Hvis følgende kriterier om procedure- og diagnosekoder er opfyldt, er der tale om en potentiel primæroperation:
Operationer med en af følgende operationskoder:
KABC10: Mikrokirurgisk fjernelse af cervikal diskusprolaps
KABC20: Åben operation for cervikal diskusprolaps
KABC21: Forreste dekompression af columna cervicalis med indsættelse af intervertebralt fiksationsimplantat
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KABC30: Dekompression af cervikal nerverod
KABC40: Dekompression af cauda equina

Foretaget på patienter med følgende ICD-10 diagnosekode:
DM50: Sygdomme i halshvirvelsøjlens båndskiver
DM472: Anden spondylose med radikulopati

En potentiel primæroperation tæller kun som primæroperation, hvis den ikke samtidig er reoperation til en
anden potentiel primæroperation.
Beslægtede reoperationer til diskusprolaps i nakke:
KNAW: Reoperationer efter operation på ryg og hals
Kriterier for fastsættelse af symboler for seneste udvikling i indikatorer
I afsnit 3.1 er symbolerne ⬆⬇⬆⬇ ⬌ anvendt til at angive, om der for de enkelte indikatorer skønnes at være
sket en forbedring eller forværring i forhold til sidste opgørelsesperiode.
Af nedenstående fremgår for hver indikator de skønsmæssigt anlagte kriterier, der er anvendt i forbindelse
med fastsættelsen af symboler.
Generelt ses på følgende elementer i forbindelse med skønnet:
•

Tendens

•

Indikatorens skala

•

Forbedringspotentiale (hvis der findes et naturligt minimum og/eller maksimum)

•

Statistisk usikkerhed

I forhold til forbedringspotentiale kan det bemærkes, at flere af indikatorerne har et naturligt minimum
og/eller maksimum. Det gælder bl.a. indikatorer for folkesundhed (f.eks. rygere i befolkningen), indikatorer
for uhensigtsmæssige indlæggelser, patienttilfredshed og reoperationer. Alle disse indikatorer har 0 som
naturligt minimum, mens nogle (f.eks. indikatorer for patienttilfredshed) ligeledes har 100 (pct.) som naturligt maksimum.
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Kriterier for fastsættelse af symboler for seneste udvikling
⬆⬇

⬆⬇

⬌

Folkesundhed
Middellevetid

Stigning på 0,3 år eller derover

Fald på 0,3 år eller derunder

Ændring på under 0,3 år

Rygere i befolkningen, pct.

Statistisk signifikant fald på 2,0
pct.point eller derover

Statistisk signifikant stigning på 2,0
pct.point eller derover

Ændring på under 2,0 pct.point

Borgere med højrisikoforbrug af alkohol, pct.

Statistisk signifikant fald på 1,0
pct.point eller derover

Statistisk signifikant stigning på 1,0
pct.point eller derover

Ændring på under 1,0 pct.point

Overvægtige i befolkningen, pct.

Statistisk signifikant fald på 2,0
pct.point eller derover

Statistisk signifikant stigning på 2,0
pct.point eller derover

Ændring på under 2,0 pct.point

Borgere med moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, pct.

Statistisk signifikant stigning på 2,0
pct.point eller derover

Statistisk signifikant fald på 2,0
pct.point eller derover

Ændring på under 2,0 pct.point

Akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage, pct. af alle indlæggelser

Fald på 0,3 pct.point eller derover

Stigning på 0,3 pct.point eller derover

Ændring på under 0,3 pct.point

Akutte psykiatriske genindlæggelser inden for 30 dage, pct. af alle indlæggelser

Fald på 1 pct.point eller derover

Stigning på 1 pct.point eller derover

Ændring på under 1 pct.point

Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre

Fald på 3 indlæggelser pr. 1.000 ældre eller derover

Stigning på 3 indlæggelser pr. 1.000
ældre eller derover

Ændring på under 3 indlæggelser pr.
1.000 ældre

Akutte medicinske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Fald på 3 indlæggelser pr. 1.000 borgere eller derover

Stigning på 3 indlæggelser pr. 1.000
borgere eller derover

Ændring på under 3 indlæggelser pr.
1.000 borgere

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser pr. 1.000 borgere

Fald på 0,3 indlæggelser pr. 1.000
borgere eller derover

Stigning på 0,3 indlæggelser pr.
1.000 borger eller derover

Ændring på under 0,3 indlæggelser
pr. 1.000 borgere

Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (somatisk) pr. 1.000 borgere

Fald på 0,5 dage eller derover

Stigning på 0,5 dage eller derover

Ændring på under 0,5 dage

Dage, hvor færdigbehandlede fortsat er indlagt (psykiatri) pr. 1.000 borgere

Fald på 0,5 dage eller derover

Stigning på 0,5 dage eller derover

Ændring på under 0,5 dage

Akutte somatiske indlæggelser blandt borgere med KOL

Fald på 10 indlæggelser pr. 1.000
borgere eller derover

Stigning på 10 indlæggelser pr. 1.000
borgere eller derover

Ændring på under 10 indlæggelser
pr. 1.000 borgere

Fald på 0,4 pct.point eller derover

Stigning på 0,4 pct.point eller derover

Ændring på under 0,4 pct.point

Fald på 7 indlæggelser pr. 1.000 borgere eller derover

Stigning på 7 indlæggelser pr. 1.000
borgere eller derover

Ændring på under 7 indlæggelser pr.
1.000 borgere

Fald på 0,4 pct.point eller derover

Stigning på 0,4 pct.point eller derover

Ændring på under 0,4 pct.point

Sygehusinfektioner (bakteriæmier), 2014, antal pr. 10.000 risikodøgn

Fald på 0,4 pr. 10.000 risikodøgn eller derover

Stigning på 0,4 pr. 10.000 risikodøgn
eller derover

Ændring på under 0,4 pr. 10.000 risikodøgn

Sygehusinfektioner (clostridium difficile), 2014, antal pr. 100.000 borgere

Fald på 2 pr. 100.000 borgere eller
derover

Stigning på 2 pr. 100.000 borgere eller derover

Ændring på under 2 pr. 100.000

Fald på 0,1 dag

Stigning på 0,1 dag eller derover

Ændring på under 0,1 dag

Fald på 0,3 pct.point eller derover

Stigning på 0,3 pct.point eller derover

Ændring på under 0,3 pct.point

Reoperation efter operation for diskusprolaps i lænd, pct. af alle operationer

Fald på 0,5 pct.point eller derover

Stigning på 0,5 pct.point eller derover

Ændring på under 0,5 pct.point

Reoperation efter operation for diskusprolaps i nakke, pct. af alle operationer

Fald på 0,2 pct.point eller derover

Stigning på 0,5 pct.point eller derover

Fald på under 0,2 pct.point eller stigning på under 0,5 pct.point

5-års overlevelse efter kræft, relativ overlevelse, pct.

Statistisk signifikant stigning

Statistisk signifikant fald

Ingen statistisk signifikant ændring

Kræftdødelighed, antal dødsfald pr. 100.000 borgere

Fald på 5 dødsfald eller derover

Stigning på 5 dødsfald

Ændring på under 5 dødsfald

Hjertedødelighed, antal dødsfald pr. 100.000 borgere

Fald på 4 dødsfald eller derover

Stigning på 4 dødsfald

Ændring på under 4 dødsfald

Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (akut)

Statistisk signifikant stigning

Statistisk signifikant fald

Ikke signifikant forskelligt

Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (planlagt)

Statistisk signifikant stigning

Statistisk signifikant fald

Ikke signifikant forskelligt

Patienters samlede tilfredshed med besøg på sygehus

Statistisk signifikant stigning

Statistisk signifikant fald

Ikke signifikant forskelligt

Oplevelse af samarb. ml. sygeh. og kommunal pleje (akut)

Statistisk signifikant stigning

Statistisk signifikant fald

Ikke signifikant forskelligt

Oplevelse af samarb. ml. sygeh. og kommunal pleje (planlagt)

Statistisk signifikant stigning

Statistisk signifikant fald

Ikke signifikant forskelligt

Ventetid til genoptræning i kommuner, dage

Fald på 3 dage eller derover

Stigning på 3 dage eller derover

Ændring på under 3 dage

Ventetid for børn/unge i det psykiatriske sygehusvæsen, dage i gennemsnit

Fald på 5 dage eller derover

Stigning på 5 dage eller derover

Ændring på under 5 dage

Ventetid for voksne i det psykiatriske sygehusvæsen, dage i gennemsnit

Fald på 3 dage eller derover

Stigning på 3 dage eller derover

Ændring på under 3 dage

Ventetid til sygehusoperation, dage i gennemsnit

Fald på 2 dage eller derover

Stigning på 2 dage eller derover

Ændring på under 2 dage

Somatiske patienter udredt inden for 30 dage

Stigning på 5 pct.point eller derover

Fald på 5 pct.point eller derover

Ændring på under 5 pct.point

Udredningsplaner (somatik) udleveret inden for 30 dage

Stigning på 5 pct.point eller derover

Fald på 5 pct.point eller derover

Ændring på under 5 pct.point

Udvikling i antal sygehuskontakter pr. patient

Fald på 0,4 pct.point eller derover

Stigning på 0,4 pct.point eller derover

Ændring på under 0,4 pct.point

Produktivitet på sygehuse

Produktivitets-stigning på 0,5 pct. eller derover.

Produktivitets-fald på 0,5 pct. eller
derover

Produktivitets-ændring på under 0,5
pct.

Uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse

Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL
Akutte somatiske indl. blandt borgere med diabetes 2
Akutte somatiske genindl. blandt borgere med diabetes 2
Patientsikkerhed

Kvalitet i sundhedsvæsenet
Indlæggelsestid på sygehuse, dage
Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi, andel af alle dagkirurg. opr., pct.

Patienttilfredshed

Ventetider

Et effektivt sundhedsvæsen
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På regionalt plan varierer
andelen af genindlæggelser i
2015 fra 9,1 pct. i Region
Sjælland til 5,5 pct. i Region
Nordjylland,
mens den varierer fra under 3
pct. til over 10 pct. mellem
kommuner.
Kommunerne med relativt
færrest akutte genindlæggelser
i 2015, 2,5 pct. eller derunder,
er Kolding, Frederikshavn,
Haderslev, Aabenraa og
Gentofte kommuner.
Kommunerne med flest
genindlæggelser, 10 pct. eller
derover, er Hillerød,
Frederikssund, Halsnæs,
Randers og Slagelse.

Indlæggelsestiden på sygehuse har i mange år været faldende. Denne udvikling afspejler både ændringer i tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenets samlede behandlingstilbud samt den teknologiske og medicinske udvikling.
For det første er en del af behandlingen, rehabiliteringen og plejen flyttet fra sygehusene til kommunerne,
hvor den varetages af bl.a. hjemmesygeplejen, plejecentre, akutteams og sundhedscentre .
For det andet har den løbende udvikling af mere skånsomme behandlingsformer og behandlingskoncepter
medført, at mange patienter bliver udskrevet langt hurtigere end tidligere.

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
• tryksår.

En korttidsindlæggelse 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).
Analyser har tidligere vist, at disse
indlæggelser er særligt udbredte
blandt ældre og borgere med
kronisk sygdom, samt at ældre
borgere ofte har kontakt til
kommunen gennem pleje eller
praktisk bistand eller kontakt til
praktiserende læge kort forud for
indlæggelsen

En korttidsindlæggelse defineres som en
akut psykiatrisk indlæggelse, hvor
udskrivning enten finder sted på samme
dag som indlæggelse eller dagen efter
indlæggelse (én overnatning).
Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser er
uplanlagte og øjeblikkelige indlæggelser på
psykiatriske afdelinger, hvor patienten
udskrives samme dag eller dagen efter
indlæggelse. Den korte indlæggelsestid
kan indikere, at indlæggelserne i mange
tilfælde kunne være undgået ved de rette
regionale og kommunale indsatser
og alternativer til indlæggelse.

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.
Når en borger er færdigbehandlet
på sygehuset, men ikke kan
udskrives til eget hjem, er det
kommunens opgave at give
borgeren et relevant tilbud, f.eks.
en akutplads, rehabiliterings- eller
plejeplads.

Færdigbehandlede patienter er
patienter som efter lægelig
vurdering er færdigbehandlet, dvs.
behandling er afsluttet eller
indlæggelse er ikke en forudsætning
for den videre behandling.
Når en borger er færdigbehandlet
på sygehuset, men ikke kan
udskrives til eget hjem, er det
kommunens opgave af give
borgeren et relevant tilbud, f.eks. en
plads i et botilbud.

Akutte somatiske indlæggelser
blandt borgere med KOL
KOL (Kronisk Obstruktiv
Lungesygdom) er en udbredt
kronisk og potentielt livstruende
sygdom, som fører til åndenød,
hoste og slim på grund af
vedvarende nedsættelse af
lungefunktionen.
Ifølge en opgørelse fra
Sundhedsdatastyrelsen havde ca.
176.000 danskere KOL i 2015.
Hertil kommer bl.a. et
formentligt mindst lige så stort
antal, som lever med KOL uden at
vide det.
I Frederikshavn 488 somatiske
indlæggelser pr 1000 borgere
med KOL- men kun 211 borgere
indlagt med diagnosen KOL

Akutte somatiske indlæggelser
blandt borgere med diabetes type 2
Diabetes type 2 er en kronisk sygdom,
der er karakteriseret ved et forhøjet
blodsukkerniveau i kroppen.
Diabetes optræder ofte sammen med
andre livsstilssygdomme som f.eks.
forhøjet blodtryk og fedme. Diabetes
2 kan på sigt give en række alvorlige
følgesygdomme i form af skader på
fødder, øjne, nyrer, nerver,
hjerne og hjerte.
I Frederikshavn 312 somatiske
indlæggelser pr 1000 borgere med
Diabetes- men kun 79 borgere indlagt
med diagnosen Diabetes

Middellevetid

Dødeligheden som følge af hjertesygdomme er faldet markant i
Danmark gennem 1990’erne og 00’erne.
Hjertesygdomme omfatter bl.a. blodprop i hjertet,
hjertekrampe og hjertesvigt.
Den faldende dødelighed dækker både over et fald i antallet af
borgere, der rammes af hjertesygdomme og en stigende
overlevelse blandt hjertesyge.
Det markante fald i hjertedødeligheden i Danmark har samtidigt
betydet, at Danmark er et af de vesteuropæiske lande med den
laveste dødelighed

På kræftområdet arbejder kommunerne dels med forebyggende indsatser,
eksempelvis alkohol- og tobaksforebyggelse.
Desuden tilbyder kommunerne rehabiliteringstilbud til kræftramte for at
støtte borgere til på bedste vis at komme tilbage til dagligdagen og
arbejdslivet – både under og efter behandlingen af deres kræftsygdom.
I perioden 2008 til 2014 faldt kræftdødeligheden fra 266 dødsfald pr.
100.000 borgere til 245 dødsfald (aldersstandardiseret)
pr. 100.000 borgere. Fra 2013 til 2014 faldt antallet med 5 dødsfald
pr.100.000 borgere.
Kræft er dog fortsat den hyppigste dødsårsag i Danmark og var i 2014
årsag til 31 pct. af alle dødsfald.
Internationalt set er Danmark det vesteuropæiske land, der har den
højeste kræftdødelighed

Regioner og kommuner har i
fællesskab ansvaret for den
patientrettede forebyggelse, som skal
forebygge, at en sygdom udvikler sig
yderligere, og begrænse eller udskyde
komplikationer.
Mange patienter, særligt den store
gruppe af ældremedicinske patienter
og patienter med kronisk sygdom,
har ofte længere, tværsektorielle og
ikke-lineære behandlings- og
plejeforløb med vekslende behov for
tilbud på sygehus, i almen praksis og i
det kommunale sundhedsvæsen .
Derfor er kommuner og regioner
afhængige af hinanden i forhold til
bl.a. den patientrettede forebyggelse
og pleje samt behandling af borgeren i
eget hjem.
En vigtig markør for, hvordan
samarbejdet mellem regioner og
kommuner fungerer, er patienternes
oplevelse heraf.

Genoptræningen kan efter udskrivelse fra
sygehuset enten foregå på sygehuset
(specialiseret genoptræning) eller i
kommunen (almen genoptræning). Fra
2015 har sygehusene desuden kunnet
udarbejde genoptræningsplaner
til specialiseret rehabilitering, som er
målrettet borgere med komplicerede
funktionsnedsættelser.
Langt hovedparten af genoptræningen,
87 pct. i 2015, foregår som almen
genoptræning i kommunerne.
Median-ventetiden til almen
genoptræning i kommunerne har i
perioden 2009 til 2015 ligget på 14 dage
til 17 dage. Ventetiden synes at være
svagt faldende set over hele perioden.
I samme periode har andelen af
genoptræningsplaner været stigende.
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Sikring af tværsektoriel opgaveflytning
Baggrund og handling.
I Den Politiske Sundhedsaftale er målsætningerne bl.a.
 At region, sygehuse, almen praksis og kommuner skal samarbejde respektfuldt og dele viden.
Parterne skal i respekt for hinanden forpligte sig til, at ændringer i egen kapacitet,
arbejdstilrettelæggelse og flytning af konkrete opgaver sker velplanlagt og koordineret med
borgerens behov i centrum.
 At udnytte den økonomi der er til rådighed ved på nye måder at skabe mere livskvalitet og sundhed
for borgeren.
Dette kan udvikles ved at der indgås aftaler om opgaveflytning.
Ved opgaveflytning forstås, at en opgave planlagt flyttes fra en sektor (almen praksis, kommuner og/eller
region) til en anden, og at denne ændring har afledte konsekvenser i den anden sektor (almen praksis,
kommuner og/eller region). En forudsætning for, at der er tale om opgaveflytning er at det sker på basis
af en drøftelse og en eventuel aftale.
Dette skal derfor sikres gennem en forudgående og struktureret dialog om de opgaveændringer, der er i én
del af sundhedsvæsenet (almen praksis, kommuner og region), og som kan have konsekvenser i en anden
del af sundhedsvæsenet.
Opgaveflytninger kan både ske i og mellem sektorer, men også til borgeren/patienten selv ud fra en egenbehandlings tankegang, hvor der kan være behov for informationsoverdragelse til sundhedsfaglige
samarbejdspartnere.
Et grundvilkår for opgaveflytning er, at region og kommuner har hver deres finansieringskilder, samt at
vilkårerne for almen praksis er reguleret gennem en overenskomst samt en række underliggende aftaler. For
region og kommune følger der derfor ikke økonomiske driftsmidler med ved en opgaveflytning, selvom denne
måtte medføre øgede udgifter i en anden sektor. For almen praksis vil en aftale omkring opgaveflytning bero
på en konkret aftale mellem parterne involveret i den konkrete opgaveflytning.
I dialogen bør der indgå skønsmæssige økonomiske og kompetencemæssige vurderinger, så eventuel
finansiering og nødvendig kapacitet kan tilvejebringes hos modtagende part.
Derfor er det vigtigt ved hver procedureændring/ændring i patientforløb at overveje:
 Har ændringen konsekvenser for samarbejdspartnere?
 Kræver ændringen nye kompetencer hos samarbejdspartnerne?
 Indgår utensilier/hjælpemidler i ændringen?
Kan der svares ja til minimum ét af spørgsmålene har nærmeste leder initiativpligten til at vurdere, om der er
behov for udarbejdelse af et skriftligt dialoggrundlag. Der er på hvert af regionens sygehuse udpeget en
kontaktperson, ligesom der er udpeget en kontaktperson hos PLO. I hver af kommunerne er der ligeledes
udpeget en kontaktperson.
En oversigt over kontaktpersoner kan findes på Sundhedsaftalens hjemmeside.
Kontaktpersonen sikrer koordineret tværsektoriel dialog om en given opgavemæssig forandring – samt at
”Dialoggrundlaget – Første skridt” og en eventuel mini MTV udarbejdes.
Porteføljestyregruppen har det overordnede ansvar for at monitorere initiativer, hvor der foretages
opgaveflytning, ligesom Porteføljestyregruppen har ansvaret for større og typisk geografisk brede
opgaveflytninger, jf. dialoggrundlagets beskrivelser af tværsektoriel dialog og afgørelse. En forudsætning for,
at en sag kan bringes i Porteføljestyregruppen er, at der foreligger et dialoggrundlag samt en udfyldt mini
MTV.

For så vidt angår opgaveflytning af mindre, og typisk geografisk afgrænsede opgaveflytninger, vil
sygehusenes samarbejdsfora være udgangspunktet for dialogen omkring den konkrete opgaveflytning. Dette
skal ske på baggrund af et udfyldt dialoggrundlag. I samarbejdsforaerne sker en afklaring af hvorvidt der er
grundlag for at gå videre til Porteføljestyregruppen. Såfremt det ikke vurderes at der er grundlag for at
arbejde videre, sker der blot en orientering til porteføljestyregruppen.
Aftalen, og anvendelsen af aftalen, skal evalueres hvert år i form af en årlig status fra porteføljestyregruppen
til Den Administrative Styregruppe. Den Administrative Styregruppe beslutter i forlængelse af den årlige
evaluering, om der skal foretages en opdatering af handleplanen.
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Sundhed med lyst til livet!
Sundhed med lyst til livet! Sådan hedder Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik. I Frederikshavn
sætter vi overliggeren højt! Vi har allerede - med de 2 tidligere politikker som trækkraft - vist flotte
resultater på sundhedsområdet! Vi ønsker at fortsætte. Vi vil være i front som foregangskommune, og vi
har ambitioner for fremtiden! Vi vil skabe livslyst sammen med og for den enkelte borger, og det skal være
med udgangspunkt i den enkeltes situation.
Sundhed er ikke et mål i sig selv – men vejen til at få et godt, langt og indholdsrigt liv!

Ambitionen
”Jo før, jo bedre – på vej mod lyst til sundhed”
Sammen med borgeren, ønsker Frederikshavn Kommune, at skabe livslyst gennem fokus på fysisk og
mental sundhed og det sociale fællesskab!
Vi vil gå hånd i hånd med borgeren, lokalsamfundet, frivillige, klubber, organisationer, virksomheder og
vores samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet på vejen mod lyst til sundhed!
Med dette ønsker Frederikshavn at fastholde sin position som foregangskommune!

Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, mentalt og socialt. Der findes mange
bud på, hvad det gode liv er, ligesom der er forskellige svar på, hvad livskvalitet er for den enkelte. Vi
ønsker at respektere den enkeltes ret til selv at definere livskvalitet. Men helt fundamentalt, så giver et
godt helbred os friheden til at kunne leve det liv vi ønsker, hvorimod sygdom og dårligt helbred kan
begrænse vores muligheder. Sundhed er derfor en væsentlig ressource for den enkelte borger og for hele
Frederikshavn Kommune Sundhed giver lyst til livet!

5 pejlemærker
Med Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2017 - 2020 sætter vi en fælles ramme og retning for
borgernes sundhed frem mod 2020. Politikken sætter borgeren i centrum og er således en rettesnor for
medarbejderne og os politikere i det daglige arbejde med sundhed.
For at præcisere retningen og den tilgang vi ønsker i hverdagen, har vi politisk sat følgende 5 pejlemærker:

p-drev – sundhedspolitikken: Ambition og pejlemærker

Sammenhæng på
tværs - i hele livet
Den der kan selv skal selv
Lige forudsætninger
for sundhed
Tidlig indsats

Herre i eget liv

Herre i eget liv
Borgerens sundhedstilstand er i sidste ende i borgerens egne hænder. Grundlæggende baserer det sig på at
sundhed er individuelt og afhængigt af den enkeltes behov og liv. Samtidig er vi opmærksomme på
kommunens rolle som garant for de svage og umælende. Derfor drejer det sig i høj grad om at gøre
borgerne robuste og i stand til at varetage eget liv. Det vil sige, at sikre at borgerne har kendskab til og
viden om de måder deres livsstil og valg påvirker deres sundhedstilstand – og i sidste ende deres livslyst.
Vi skal sikre at borgerne har baggrund for at træffe det sunde valg, når de står i de relevante situationer i
deres liv. Vi skal sikre at borgerne er føler, at de har kontrol over egen situation, og en følelse af, at de selv
kan påvirke deres retning for livet.
Frederikshavn Kommune er en del af borgerens næromgivelser, og kan via specifikke indsatser og tilbud,
samt generelle rammer være med til at skabe muligheder for, at borgerne kan få et sundere liv.
Vi kan f.eks. sikre gode dagtilbud og skoler med sund mad og bevægelse - grønne byrum for alle aldre - et
levende foreningsliv - sunde arbejdspladser - miljøvenlige transportmuligheder med cykelstier og byrum
med plads til at røre sig. Vi kan også bidrage med hjælp til at droppe smøgerne, tackle stressen eller de
dårlige alkoholvaner.

Tidlig indsats
Vi har en tro på, at borgerne i Frederikshavn Kommune selv tager ansvar for egen sundhed. Der ses i dag
mange, der løber en tur, går i motionscenter, træder i pedalerne – også for at give en ældre medborger

p-drev – sundhedspolitikken: Ambition og pejlemærker

vind i håret - tager på grillkursus for mænd - mødes i fysiske fællesskaber – og på de sociale medier. Alt
sammen noget, som er med til at understøtte vores trivsel og livslyst.
Men, som kommune skal vi kunne sætte tidligt ind, når der er behov. ”Jo før – jo bedre!” Vi skal investere i
sundhed, forebygge og målrette vores tilbud!
I stedet for at læne os tilbage, og støtte og behandle, når skaden er sket, skal vi være på forkant. Det er
særlig vigtigt, at vi er opmærksomme på børn og unge. Vi skal have indsatser i dagtilbud, skoler og
samarbejde med foreninger og andre omkring fritidslivet.
Vi skal f.eks. arbejde med at skabe lighed i sundhed allerede fra graviditeten for at give den nye familie og
den nyfødte de bedste betingelser. Eller vi skal forebygge kræft ved at undgå rygning.
Vores fokus skal udvides endnu mere - fra behandling til forebyggelse. Det er godt for borgeren, livslysten
og for samfundsøkonomien.

Lige forudsætninger for sundhed
Fælles for os alle er, at vores fysiske og mentale sundhed og det sociale fællesskab er helt afgørende for, at
vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har vi ikke alle de samme forudsætninger for det. I Frederikshavn
Kommune oplever vi en stor og uacceptabel ulighed i sundhed. Og den skal vi gøre op med.
De ressourcestærke med fx en høj uddannelse, stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og stærke sociale
relationer, har gennemsnitligt set et markant bedre helbred og færre mentale problemer end dem, der ikke
fik de samme chancer og muligheder fra barns ben.
Skævheden i Frederikshavn Kommune handler i høj grad om en social og sundhedsmæssig ulighed, og det
starter før fødslen og fortsætter livet igennem. Vi har derfor et stort ansvar for at prioritere og målrette
sundheden i alle aspekter af borgernes liv - og ad den vej give borgerne potentiale og højne livskvaliteten
ligeligt i hele kommunen. Der skal også være tilgængelighed i de eksisterende sundhedstilbud for borgere
med flerkulturel baggrund
Det skal være let og naturligt for alle at finde kulturelle fællesskaber og træffe de sunde valg.

Den, der kan selv – skal selv
Indenfor social- og sundhedsområdet er der formuleret en politik om, at ”Den, der kan selv - skal selv”. I
dette ligger for det første en grundlæggende antagelse om, at det er forbundet med øget livskvalitet, at
støtte det enkelte menneske i at kunne klare tingene selv så længe og så godt som muligt. Med denne
tilgang sørger kommunen også for, at der er ressourcer til at støtte borgere, der ikke kan selv.
Vi skal derfor prioritere rigtigt. ”Den der kan selv – skal selv”, så vi har mulighed for at hjælpe der, hvor
behovet er størst. Det skal være muligt at leve et godt liv, også når man har en fysisk eller mental sygdom.

p-drev – sundhedspolitikken: Ambition og pejlemærker

Det betyder, at vi, for de borgere hvor det er relevant, giver massiv hjælp - for derefter at nedtrappe
hjælpen, efterhånden som borgeren selv kan klare opgaverne.
Vi inddrager borgeren - og også gerne dennes pårørende og netværk i opgaven. Det er vores ønske at
styrke fællesskabet og det sociale liv omkring borgeren, så isolation og ensomhed minimeres.

Sammenhæng på tværs – i hele livet
Borgeren skal opleve, at Frederikshavn Kommune har fokus på sundhed med livslyst i alle livets faser
uanset alder, funktionsniveau, handicaps eller en flerkulturel baggrund. De skal opleve, at der er
sammenhæng i det, vi tilbyder, og samarbejde på tværs internt i kommunen. Vi lever et sammenhængende
liv fra vugge til grav, derfor skal der også være sammenhæng i sundhedsindsatserne.
Vi skal sikre, at der sker koordinering i samarbejdet med vores sundhedsfaglige samarbejdspartnere –
lægerne og hospitalerne, så borgerne i videst muligt omfang oplever sammenhæng. Frederikshavn
Kommune er en central aktør i dette samspil, og vi er parate til at tage over, når opgaverne flytter sig, så
borgerne kan modtage sundhedsydelser, der hvor det er mest hensigtsmæssigt.
Frederikshavn Kommune kan ikke gøre det hele alene, men skaber gerne partnerskaber med
organisationer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, frivillige, borgere i Skagen, Frederikshavn, Sæby og
de omkringliggende lokalsamfund. Vi skal skabe stærke lokalsamfund, hvor der er plads til, at nogen tager
over, der hvor kommunen slipper.
”Vi kan selv, men ikke alene!” Det gælder også Frederikshavn Kommune. Vi tror på, at det er sundt at gøre
det sammen!
____________________________________________________________________________________
De følgende afsnit er tænkt indskrevet i politikken som tilgange, der anvendes i det daglige arbejde med de
5 pejlemærker

Ny teknologi
I samfundet anvender vi mere og mere teknik i hverdagen. Det gælder både unge - som gamle. I
Frederikshavn Kommune arbejder vi målrettet med at integrere nye hjælpemidler og velfærdsteknologi på
sundhedsområdet. Teknologien kan understøtte den enkeltes selvhjulpenhed og uafhængighed af hjælp fra
andre. Her kan nævnes telesundhed, hvor borgeren i eget hjem kan få målt forskellige værdier, som
elektronisk tilgår hospitalslægen, der så kan tilpasse medicin m.v.

Indsatsområder frem mod 2020
I Frederikshavn Kommune har vi set frem mod 2020. Her tegner der sig følgende relevante indsatsområder,
som dækker alle aldersgrupper, og som alle parter med fordel kan have fokus på:

p-drev – sundhedspolitikken: Ambition og pejlemærker

Mental
sundhed

Misbrug

Fællesskaber

Borgerens
selvoplevede

Rygning

Lokalsamfund

trivsel og
langtidsfriskhed

Bevægelse i
dagligdagen

Hygiejne

Mad

Exit-strategi
Det kan betragtes som en grundlæggende menneskeret, at mennesker kan være noget for hinanden, at vi
er en del af fællesskabet. I den ånd ønsker Frederikshavn Kommune at bidrage til, at de borgere, som ikke
længere har brug for kommunal hjælp, bringes videre. Det er derfor vores ønske at samskabe med andre,
der kan tage over, der hvor vi slipper. Det kan være pårørende, fritidsklubber, organisationer mv.
Robusthed
Pårørende, det frivillige foreningsliv og det sociale arbejde er vigtige drivkræfter, når der dannes
fællesskaber og netværk.
Det er i sig selv både en præmis og en målsætning, at det frivillige arbejde beror på og understøtter
borgernes robusthed. Vi tror på, at en styrkelse af borgernes egne kompetencer er med til at skabe bedre
rammer og mere kvalitet i borgerens liv, når de ikke mere har brug for kommunal hjælp.
Vi tror også på, at mere robuste og selvhjulpne mennesker, der kan være med til at skabe mere robuste
lokalsamfund, fremmer sundheden og skaber livslyst i det nære fællesskab.
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Forebyggende hjemmebesøg
Denne kvalitetsstandard omhandler forebyggende hjemmebesøg og er
udarbejdet på baggrund af den lovgivning, der dækker området. Vi beskriver det
politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Frederikshavn
Kommune.
Hvad er målet med de forebyggende hjemmebesøg?
Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at bidrage til, at du kan bevare
og fremme din sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et
selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.
Hvem får tilbudt forebyggende hjemmebesøg?
80 +:
Når du bliver 80 år og i årene derefter, får du tilbudt et årligt forebyggende
hjemmebesøg, hvis du ikke modtager hjælp til personlig pleje.
75:
I det år du fylder 75 år, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg enten i form
af et fælles informationsmøde eller et individuelt besøg i dit eget hjem, hvis du
ikke modtager hjælp til personlig pleje.
65-79:
Er du mellem 65 og 79 år, og modtager du ikke hjælp til personlig pleje, får du
tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du kommer i en særlig vanskelig
situation. I Frederikshavn Kommune betyder det, at såfremt du er eller bliver
enke eller enkemand og bor alene på hjemadressen, får du tilbud om et
forebyggende hjemmebesøg. Hvis din ægtefælle flytter på plejehjem, får du
også tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.
Såfremt du af andre årsager oplever pludselig psykisk eller fysisk belastning, er
der altid mulighed for, at du eller en pårørende henvender sig med henblik på at
aftale et forebyggende hjemmebesøg.
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Hvordan får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg?
Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra Sundhedscentret med tilbud om et
forebyggende hjemmebesøg via brev i din e-boks eller pr. post, hvis du er
fritaget for elektronisk post.
Hvis du er 75 år, vil du få tilbud om at deltage i et fælles informationsmøde.
Dette fællesmøde kan suppleres med et individuelt besøg, såfremt du har ønske
og behov for det.
Bliver du enke eller enkemand, vil du blive kontaktet ca. 6 uger efter din
ægtefælles død med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.
Der kan være tale om ét forebyggende hjemmebesøg eller flere besøg. Dette
vurderer medarbejderen sammen med dig.
Hvad indeholder et forebyggende hjemmebesøg?
Ved de forebyggende hjemmebesøg tages der udgangspunkt i de emner, som
er betydningsfulde for dig. Samtalen kan forebygge, at problemer vokser sig
større.
Emnerne, der drøftes, kan eksempelvis være glæder og sorger ved at blive
ældre, din trivsel, motion og bevægelse, syn og hørelse, mentale udfordringer,
fald, mad og måltider, ensomhed og isolation. Du kan også få råd og vejledning
om sundhed og sygdom samt information om aktiviteter og forebyggende tilbud,
herunder tilbud som frivillige foreninger tilrettelægger.
Besøget varer ca. 1 time, og du er velkommen til at lade en pårørende eller
andre deltage i samtalen.
Har du behov for støtte til at klare din hverdag, kan medarbejderen - efter aftale
med dig - formidle en kontakt til den relevante instans.
I det år du bliver 75 år, inviteres du til at deltage i et fælles informationsmøde om
forebyggende hjemmebesøg. Disse møder afholdes flere steder i kommunen.
Her bliver du præsenteret for hvilke muligheder, der findes i lokalområdet og i
Frederikshavn Kommune til at understøtte dig i at bevare og fremme din
sundhed, trivsel og funktionsevne. Herudover introduceres diverse tips og tricks,
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som kan medvirke til at understøtte dig i at bibeholde et selvstændigt og
meningsfuldt liv.
Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af de forebyggende
hjemmebesøg?
• At du bliver kontaktet via brev eller pr. telefon med et tidspunkt, hvor
medarbejderen kommer på besøg. Medarbejderen vil efterfølgende møde
op på din hjemadresse på det annoncerede tidspunkt.
• At du selv skal melde afbud, hvis tidspunktet for besøget ikke passer dig,
eller hvis du ikke ønsker besøg.
• At aflysning af det aftalte besøg kun forekommer efter aftale med dig.
• At det tilstræbes, at det er den samme medarbejder, der følger dig fra år til
år, med mindre du flytter bopæl.
• At medarbejderne kan give råd og vejledning om sundhed og forebyggelse
og informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.
• At medarbejderne ikke kan tildele hjælp, hjælpemidler eller rådgive i
økonomiske anliggender, men kan fortælle dig, hvor du kan finde den
hjælp, du har behov for.
• At samtalen, du har med medarbejderen, er fortrolig, og at det
udelukkende er med dit udtrykkelige samtykke, at medarbejderen kan
være behjælpelig med at kontakte andre instanser i Frederikshavn
kommune.
• At medarbejderen har notatpligt. Du kan til enhver tid bede om, at der ikke
noteres andet i papirerne end datoen for besøget.
• At der er vandtætte skodder mellem det, medarbejderen noterer i sin
journal og det øvrige kommunale journalsystem.
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• At du altid kan bede om at se, hvad der er skrevet i forbindelse med dit
forebyggende hjemmebesøg.
Særlige forhold
Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Loven siger, at arbejdet skal
udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads
og indstiller derfor til, at du ikke ryger, mens du har besøg af medarbejderen.
Lovtekst - Servicelovens § 79 a efter lovændring pr. 1.1 2016
§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende
hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og som bor i kommunen, jf. dog
stk. 2 og 3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til
alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter
behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat
social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov jf. dog stk.
1 og 2.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som
modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om
forebyggende hjemmebesøg.
Stk. 6. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale
forpligtelser efter stk. 1-5, herunder om samordning med andre generelle
kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder
at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.
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Evaluering af Projekt Grænseland
- Skriftlig overlevering

-

Opsummering
Generelt er alle besvarelser overordnet positive. Der kan fremhæves to opmærksomhedspunkter:
-

Søjlediagram 5: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever at projektet bidrager
til at skabe bedre sammenhænge i patientforløb
o De fleste respondenter er enige eller overvejende enige i, at projektet har bidraget
til at skabe bedre sammenhænge i patientforløb. Andelen der er enige eller
overvejende enige heri er 71 %, svarende til 17 ud af 24 respondenter. Dog er det
værd at påpege, at 7 ud af 24 enten er overvejende uenige eller ved ikke, om
projektet har bidraget til at skabe bedre sammenhænge i patientforløb.

-

Søjlediagram 13: Oplever du, at projektet på nuværende tidspunkt har medført bedre
sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb (krydset med gruppen ”Borger og
pårørende inddragelse”)
o 5 ud af 6 respondenter i gruppen Borger og pårørende inddragelse har ikke oplevet,
at projektet på tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført bedre
sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.

Baggrund og formål
UCN ønsker at dokumentere virkningen af denne særlige type indsats, hvor tre parter arbejder
sammen om at udvikle og afprøve nye tiltage for at skabe bedre sammenhænge i patientforløb.
Det betyder at vi efter forløbet gerne vil vide noget om, hvad det betyder for samarbejdet og
forståelsen af hinandens praksis at der udvikles på tværs af sektorer.
Der er opstillet følgende indsatsteori for evalueringen af Projekt Grænseland:

Evalueringen er gennemført af afdelingen for Evaluering og Metode, UCN act2learn.
Evalueringsmetode og målgruppe
Der er udsendt spørgeskema til samtlige projektrespondenter i Projekt Grænseland i umiddelbar
forlængelse af sidste kursusdag.

Datamateriale – svarprocent og tal
Søjlediagram 1 viser besvarelser og svarprocent for evalueringen af Projekt Grænseland.

Analyse
Søjlediagram 2 viser respondenternes vurdering af, om projektet har været meningsgivende ift. de
udfordringer de oplever i deres praksis i det tværsektorielle samarbejde.
Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? - Projektet er meningsgivende ift. de udfordringer jeg oplever i min praksis i det
tværsektorielle samarbejde

Samtlige respondenter er enige eller overvejende enige i, at projektet har været meningsgivende
ift. de udfordringer de oplever i deres praksis i det tværsektorielle samarbejde.
Der er ingen markante forskelle i besvarelser ved kryds på aktionslæringsgruppe eller ansættelse.

Søjlediagram 3 viser respondenternes vurdering af, om de gennem projektet har opnået større
forståelse for praksis hos de parter, som de samarbejder med på tværs af sektorer.
Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? - Gennem projektet har jeg opnået større forståelse for praksis hos de parter jeg
samarbejder med på tværs af sektorer

Samtlige respondenter er enige eller overvejende enige i, at de gennem projektet har opnået
større forståelse for praksis hos de parter, som de samarbejder med på tværs af sektorer.
Der er ingen markante forskelle i besvarelser ved kryds på aktionslæringsgruppe eller ansættelse.

Søjlediagram 4 viser respondenternes vurdering af, om de gennem projektet har bidraget til at
udvikle tiltag til nye måder at samarbejde på tværs af sektorer.
Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? - Gennem projektet har jeg bidraget til at udvikle tiltag til nye måder at samarbejde på
tværs af sektorer

Langt de fleste respondenter er enige eller overvejende enige i, at de gennem projektet har
bidraget til at udvikle tiltag til nye måder at samarbejde på tværs af sektorer. Andelen der er enige
eller overvejende enige heri er 92 % svarende til 22 ud af 24 respondenter.
Der er ingen markante forskelle i besvarelser ved kryds på aktionslæringsgruppe eller ansættelse.

Søjlediagram 5 viser respondenternes vurdering af, om projektet har bidraget til at skabe bedre
sammenhænge i patientforløb.
Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever at projektet bidrager til at skabe bedre sammenhænge i patientforløb

De fleste respondenter er enige eller overvejende enige i, at projektet har bidraget til at skabe
bedre sammenhænge i patientforløb. Andelen der er enige eller overvejende enige heri er 71 %,
svarende til 17 ud af 24 respondenter. 7 ud af 24 er enten overvejende uenige eller ved ikke, om
projektet har bidraget til at skabe bedre sammenhænge i patientforløb.
Der er ingen markante forskelle i besvarelser ved kryds på aktionslæringsgruppe eller ansættelse.

Søjlediagram 6 viser respondenternes vurdering af mulighederne for, at et eller flere tiltag som der
er arbejdet med i projektperioden, på længere sigt vil være implementeret som faste
arbejdsgange, der vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb.
Hvordan du vurderer mulighederne for, at dette/disse tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der
vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb?

Langt de fleste respondenter vurderer mulighederne for, at et eller flere tiltag som der er arbejdet
med i projektperioden, på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der vil
sikre bedre sammenhænge i patientforløb, som gode eller meget gode. Andelen der vurderer
dette er 75 %, svarende til 18 ud af 24 respondenter.

Søjlediagram 7 viser respondenternes oplevelse af, om projektet på tidspunktet for besvarelsen af
spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.
Oplever du, at projektet på nuværende tidpunkt har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb?

12 ud af 24 respondenter har oplevet, at projektet på tidspunktet for besvarelsen af
spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.

Det følgende er en gennemgang af hvilke tiltag der er arbejdet med i de fire grupper:
- Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering” omsat i praksis
- Tilgængelighed i patient borgerforløb
- Borger og pårørende inddragelse
- En værdig afslutning på livet
For hver gruppe vises følgende:
- Hvilke tiltag der er arbejdet med ift. at sikre bedre sammenhænge i patientforløb
- Respondenternes vurdering af, om ét eller flere af tiltagene på længere sigt vil blive
implementeret som faste arbejdsgange, der vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb
- Respondenternes oplevelse af, om projektet på tidspunktet for besvarelsen af
spørgeskemaet, har medført bedre sammenhænge i ét eller flere konkrete patientforløb

Gruppen Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering” omsat i praksis
I gruppen Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering” omsat i praksis er der arbejdet
med følgende tiltag ift. at sikre bedre sammenhænge i patientforløb:
(På baggrund af åben svarkategori i spørgeskemaet)
 At sygeplejen og praktiserende læge mødes for at drøfte komplekse borgere mhp en indsats
 Idekatalog til forbedring af kommunikation tværsektorielt samt lokalt samarbejdsmøde mellem

praktiserende læge og hjemmespl. faglig sparring ved komplekse patientforløb. Gældende patienter
som er triageret som "røde" i højrisiko for genindlæggelse.

 Vi har bl.a lavet et møde mellem praktiserende læge og hjemme- sygeplejesken, hvor de kan drøfte
patienter ude fra triage modellen. På den måde vil man hurtigt og effektivt få talt problemstillinger
igennem.

 Årlige koordineringsmøder mellem praksislæge og hjemmesygeplejerske
 Samarbejdsmøder mellem praksis og hjemmepleje

Idekatalog over, hvordan vi bliver bedre til at udnytte eksisterende systemer for kommunikation og
hvordan vi sikrer at forventninger til hinanden er afstemt. En ide om, at den der modtager
information skal bestemme hvilke informationer, der er vigtige.

 Tilretning af indlæggelsesrapporter og udskrivningsrapporter til/fra sygehusene.

Lokalmøder mellem de enkelte lægehuse og lokale hjemmesgplj. vedr på forhånd udvalgte
indlæggelsestruede patienter.

Søjlediagram 8 viser respondenterne fra gruppen Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om
forløbskoordinering” omsat i praksis vurdering af, om ovenstående tiltag på længere sigt vil være
implementeret som faste arbejdsgange, der vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb
Hvordan du vurderer mulighederne for, at dette/disse tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der
vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb?

I gruppen Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering” omsat i praksis vurderer 5 ud af
6 respondenter mulighederne for, at et eller flere tiltag som der er arbejdet med i
projektperioden, på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der vil sikre
bedre sammenhænge i patientforløb, som gode eller meget gode.

Søjlediagram 9 viser om respondenterne i gruppen Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om
forløbskoordinering” omsat i praksis har oplevet, at projektet på tidspunktet for besvarelsen af
spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.
Oplever du, at projektet på nuværende tidpunkt har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb?

4 ud af 6 respondenter i gruppen Styrkelse af ”Sundhedsaftalen om forløbskoordinering” omsat i
praksis har oplevet, at projektet på tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført
bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.

Gruppen Tilgængelighed i patient og borgerforløb
I gruppen Tilgængelighed i patient og borgerforløb er der arbejdet med følgende tiltag ift. at sikre
bedre sammenhænge i patientforløb:
(På baggrund af åben svarkategori i spørgeskemaet)
 Øget opmærksomhed på "manuel opdateret indlæggelsesrapport"
 Blive bedre til at bruge af de redskaber/systemer vi har nu.

Fået indsigt i hinandens arbejdsgang ved at besøge hinanden Region/kommune.

 Vores omdrejningspunkt har været kommunikation på tværs af sektorer med fokus på hvor svært

det er at være tilgængelige for hinanden ift. datadeling.
Det er blevet synligt for alle parter i vores gruppe at meget går tabt pga. besværlig teknologi der
faktisk gør os mere utilgængelige end tilgængelige.
 Undervisning mhp. bedre kendskab til sundhedsaftalen
Delagtiggøre samarbejdspartner i hvad der ses i TSM meddelelser
Fundet ud af at ikke alle faggrupper kunne skrive og se i TMS- dette problem er der påbegyndt en
løsning på
Været til møde med primærsygeplejersker- for at få fælles fodslaw
Håber styregruppen samt gæster vil arbejde videre med at skabe forbedringer ud fra de områder vi
påpegede var problematisk i TMS meddelelser

 Optimering af Indlæggelsesadvis fra kommunen, så sygehuset har opdaterede data om patienten.
Det forventes. at dette giver bedre PFP og udskrivelsesrapporter retur til primærsektoren

 Øge brug af eksisterende Sundhedsaftaler ved indl. og udskrivelse af pt.

Søjlediagram 10 viser respondenterne fra gruppen Tilgængelighed i patient og borgerforløb
vurdering af, om ovenstående tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste
arbejdsgange, der vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb.
Hvordan du vurderer mulighederne for, at dette/disse tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der
vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb?

I gruppen Tilgængelighed i patient og borgerforløb vurderer 4 ud af 6 respondenter mulighederne
for, at et eller flere tiltag som der er arbejdet med i projektperioden, på længere sigt vil være
implementeret som faste arbejdsgange, der vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb, som
gode eller meget gode.

Søjlediagram 11 viser om respondenterne i gruppen Tilgængelighed i patient og borgerforløb har
oplevet, at projektet på tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført bedre
sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb.
Oplever du, at projektet på nuværende tidpunkt har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb?

3 ud af 6 respondenter i gruppen Tilgængelighed i patient og borgerforløb har oplevet, at projektet
på tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i ét eller flere
konkrete patientforløb.

Gruppen Borger og pårørende inddragelse
I gruppen Borger og pårørende inddragelse er der arbejdet med følgende tiltag ift. at sikre bedre
sammenhænge i patientforløb:
(På baggrund af åben svarkategori i spørgeskemaet)
 Vi har arbejdet med kommunikation og inddragelse af borgere/pårørende i forbindelse med møder.
 De fire F’er. (et forberedelsesredskab til borger og pårørende ift. møder)
 Guide til borger / pårørende omkring hvordan de kan sikre at blive inddraget / få indflydelse på eget
forløb

 Vi har arbejdet med borger og pårørende inddragelse i patientforløbet - hvordan dette kan

forbedres. Ved at få borger og pårørende til at tænke over spørgsmål / deres situation inden mødet
med "det offentlige og egen læge", så de er bedst muligt forberedt til møderne og derved
forhåbentligt føler, at de bliver bedre inddraget i deres forløb.
Vi har udarbejdet et forsalg til en pjece, opslag til opslagstavler og opslag til hjemmesider gennem
de 4 F´er, som er spørgsmål, de skal overveje inden mødet med " det offentlige og egen læge"

 Brugerinddragelse - hvordan hjælper vi patient/borger/pårørende til at forberede sig på mødet med
de proffesionelle, så de føler sig inddraget

 Dannelse af en spørgemodel som kan bruges i alle sektorer og som skaber følelse af inddragelse
hos patienter og pårørende

Søjlediagram 12 viser respondenterne fra gruppen Borger og pårørende inddragelse vurdering af,
om ovenstående tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der vil
sikre bedre sammenhænge i patientforløb.
Hvordan du vurderer mulighederne for, at dette/disse tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der
vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb?

I gruppen Borger og pårørende inddragelse vurderer 5 ud af 6 respondenter mulighederne for, at
et eller flere tiltag som der er arbejdet med i projektperioden, på længere sigt vil være
implementeret som faste arbejdsgange, der vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb, som
gode eller meget gode.

Søjlediagram 13 viser om respondenterne i gruppen Borger og pårørende inddragelse har oplevet,
at projektet på tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i
ét eller flere konkrete patientforløb.
Oplever du, at projektet på nuværende tidpunkt har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb?

5 ud af 6 respondenter i gruppen Borger og pårørende inddragelse har ikke oplevet, at projektet
på tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i ét eller flere
konkrete patientforløb.

Gruppen En værdig afslutning på livet
I gruppen En værdig afslutning på livet er der arbejdet med følgende tiltag ift. at sikre bedre
sammenhænge i patientforløb:
(På baggrund af åben svarkategori i spørgeskemaet)
 Der skal laves helhedsbeskrivelse på de dårlige og komplekse borgere, hvor man også noterer om
borger ønsker genoplivning ved hjertestop. Dette skal tages op med borger/pårørende og egen
læge. / Når dette er vedtaget og gennemdrøftet, skal det føres i journalen hos egen læge + vores
system. Det noteres på vores medicinskema ” Ingen indikation for genoplivning "
Helhedsbeskrivelsen skal ligge i hjemmet sammen med medicinskemaet. Dette kan bruges hele
døgnet, hvor personalet ikke altid er kendt. Dette skal sikre den rette behandling især ved tilsyn af
vagtlæger og akut læge. Vi skal som spl. rekvirere akut kassen til døende i god tid gennem egen
læge, så vi altid kan handle også i aften og nattetimerne. Der sendes en indlæggelses rapport fra os
til sygehuset, hvor vi skal være opmærkesomme på at de ikke modtager ret mange dataer fra vores
system. Det samme gælder den anden vej, hvor de vil være opmærksomme på at videregive deres
oplysninger. De skal samtidig være gode til at skrive hvis borger har taget stilling til ingen
genoplivning ved hjertestop. Dette gør at vi kan arbejde videre med dette, når de kommer hjem,
med det OBS at deres holdning kan ændres, når de kommer hjem. Vi vil tage en ny samtale i eget
hjem. Det er også vigtigt at vi tør tage den svære samtale med pårørende og borger og skabe det
rum dette kræver.
 Få afklaret forventninger, få sat ord på patientens ønsker og behov. Få talt med familien om disse
ønsker. Mere viden/oplysninger til patient og pårørende - skaber tryghed.
Bedre kommunikation tværfagligt.
Gøre brug af de midler vi har til rådighed ( IT )
 Forsøg på at mindske unødige sygehusindlæggelser, ved at få åbnet op for dialog om genoplivning,
samt få dette dokumenteret.
 Forbedre kommunikationen på tværs af de forskellige sektorer.
Alle skal kunne se de samme data om den enkelte borger.



Der skal være en let tilgængelig funktionsbeskrivelse hos beboere i plejeboliger etc.

Søjlediagram 14 viser respondenterne fra gruppen En værdig afslutning på livet vurdering af, om
ovenstående tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der vil sikre
bedre sammenhænge i patientforløb.
Hvordan du vurderer mulighederne for, at dette/disse tiltag på længere sigt vil være implementeret som faste arbejdsgange, der
vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb?

I gruppen En værdig afslutning på livet vurderer 4 ud af 6 respondenter mulighederne for, at et
eller flere tiltag som der er arbejdet med i projektperioden, på længere sigt vil være
implementeret som faste arbejdsgange, der vil sikre bedre sammenhænge i patientforløb, som
gode.

Søjlediagram 15 viser om respondenterne i gruppen En værdig afslutning på livet har oplevet, at
projektet på tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i ét
eller flere konkrete patientforløb.
Oplever du, at projektet på nuværende tidpunkt har medført bedre sammenhæng i ét eller flere konkrete patientforløb?

4 ud af 6 respondenter i gruppen En værdig afslutning på livet har oplevet, at projektet på
tidspunktet for besvarelsen af spørgeskemaet, har medført bedre sammenhæng i ét eller flere
konkrete patientforløb.

Respondenterne spørges ind til, hvad der har været særligt godt ved deltagelse i Projekt
Grænseland.
Flere respondenter fremhæver det at få indsigt i hinandens arbejde på tværs af sektorerne, som
noget særligt godt.
Respondenterne beskriver det på følgende vis:
”At få kendskab til andre sektorers virkelighed, at få sat ansigt på samarbejdspartnere”
”Indblik i "hinandens verden" tværsektorielt - skaber større forståelse for de problemstillinger vi
oplever”
”Det har været utrolig givende at høre fra sygehus og egen læge hvordan de arbejder.
Mødet med repr. fra kommune og sgh. Øget forståelse for deres arbejdsgange”
”At få indsigt i hinandens opgaver og udfordringer, region, kommune, læge”
”At mødes med både de praktiserende læger og regionen og snakke om de problematikker der er
i hverdagen. Der skabes bedre forståelse for hinandens fagligheder og arbejdsgange”
”Samarbejdet/mødet på tværs af sektorerne. Indsigt i hinandens hverdag/udfordringer”
”Indsigt i andre sektorer”
”At vi har arbejdet på tværs af sektorerne. Fået et indblik i hinandens arbejde”
”At kunne mødes ansigt til ansigt med personale fra de andre sektorer og høre om hvordan og
hvorfor de gør tingene som de gør. Det giver en større forståelse og indsigt i hinandens
arbejdsområder”
”Viden om og kendskab til hinandens arbejdsfelter”

Respondenterne spørges ligeledes ind til, hvad der har været særligt udfordrende ved deltagelse
i Projekt Grænseland.
Flere respondenter fremhæver at tid og andre arbejdsopgaver har været en udfordring. Det
beskrives på følgende vis:
”Mange andre konkurrerende arbejdsopgaver”
”At skaffe tiden i det daglige til at iværksætte tiltag”
”At mødes alle mand”
”Svært at få tid til at arbejde med det mellem mødegangene”

”At holde kontaktet i den travle hverdag”
”At få os samlet alle sammen når der var sat tid af til det”

Flere respondenter fremhæver at indkredsning af opgave og problemstilling var en udfordring. Det
beskrives på følgende vis:
”At få indkredset opgaven”
”Det var et meget bredt emne så det var svært at finde ud af hvor vi skulle hen”
”At indkredse problemstillingen”
”Det tog tid at nå det konkrete niveau”

Flere respondenter fremhæver at udarbejdelsen af fælles løsninger på tværs af sektorer var en
udfordring. Det beskrives på følgende vis:
”Det var svært for os at finde løsninger på problemstillingen. Og det var svært at finde noget, vi
alle kunne bruge”
”At finde et produkt, som kunne bruges på tværs”
”At finde et " fælles " arb. redskab til at fremme bedre forløb”

”At vores hverdage/udfordringer er forskellige på tværs af sektorerne”

Én enkelt deltager stiller spørgsmålet: ”Hvem skal implementere”
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Notat til Sundhedsudvalget – uddybende spørgsmål i tilknytning til behandling af For-analyse Tanplejen

I forbindelse med den politiske følgegruppes behandling af For-analyse Tandplejen blev der rejst 2 punkter
til belysning inden analysens behandling i Sundhedsudvalget. De 2 punkter var:
1. Beskrivelse af Tandplejens aktiviteter i Skagen
2. Overvejelse af mulighederne for at bringe en spidsbelastnings-model i anvendelse, som den der er
kendt fra træningsområdet.
Punkterne er belyst nedenfor:

Ad 1. Beskrivelse af Tandplejens aktiviteter i Skagen
Tandplejen er åben på klinikken i Skagen to dage om uge – mandage fra kl. 08.00 - 17.00 og torsdage fra kl.
08.00 – 15.00. Der arbejdes 40 uger om året.
Belægningsforhold:
0-18 årige: 1430 børn
Omsorgspatienter: 19 patienter
Ortoopgaver løses på klinikken i Frederikshavn. Der er en del af de unge bosat i Skagen, som ønsker
tandbehandling i Frederikshavn, hvor de går på forskellige ungdomsuddannelser.
Personale
I alt personale på disse dage:
3 tandlægedage
1 tandplejerdag
4 klinikassistentdage.
Personalet indgår også i opgaveløsningen, og den faglige sparring med kollegaer på klinikken i
Frederikshavn. Der er medarbejdere, der er bosat i Skagen, i den øvrige del af kommunen og udenfor
kommunen (bl.a. i Randers)
Lønudgiften til aktiviteten i Skagen udgør aktuelt ca. 530.00 kr. årligt.
Materialer:
Der foretages indkøb sammen med klinikken i Frederikshavn– men et realistisk bud vil være, at der
forbruges i materialer til 0-18 årige samt omsorgspatienter ca. 62.000 kr. om året eksklusiv moms.
Inventar:
Der er indgået serviceaftaler med Nordenta samt Dentronic omkring klinikkens materiel. Der vil dog
derudover være uforudsete udgifter til den almindelige vedligeholdelse:
Nordenta: I alt kr. 25.900 kroner årligt eksklusiv moms.
Dentronic: I alt kr. 32.000 kroner årligt eksklusiv moms.

Priserne skal ses som udtryk for, at der er indgået en samlet aftale for klinikkerne i Skagen og
Frederikshavn.

Bygningsvedligeholdelse:
Bygningen er kommunalt ejet. Tandplejen har dog udgifter på ca. 25.000 kr. eksklusiv moms til
vinduespolering, håndværkerudgifter, el m.m. Der er netop pr. 1. oktober 2016 blevet indgået lejemål med
tandtekniker i et af klinikkens ledige lokaler, hvor der forventes en lejeindtægt på 2.000 kr. pr. måned.

Ad 2. Overvejelse af mulighederne for at bringe en spidsbelastnings-model i anvendelse, som den der er
kendt fra træningsområdet.
Spidsbelastningsmodellen fra træningsområdet, som den er beskrevet senest i For-analyse Træningscenter
Phønix (behandlet på Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2016) indebærer, at opgaven i videst muligt
omfang varetages i kommunalt regi. Såfremt borgere henvist til fysioterapeutisk genoptræning med basale
problemstillinger, ikke kan tilbydes opstart på deres genoptræning rettidigt, kan borgeren vælge at
modtage træningen i privat regi.
Som det også fremgår af for-analysen, betales der kun for ydelser i privat regi i det omfang, kommunens
egen kapacitet ikke selv kan levere indenfor den aftalte tid for, hvornår genoptræning skal tilbydes. Der er
således forudsætninger om:
A. En præcist tidsfastsat ramme for hvornår ydelsen skal leveres
B. En forudsætning om at kommunens kapacitet fysisk og mandskabsmæssigt er udnyttet fuldt ud, og
der er tale om en spidsbelastningssituation.

Ad. A En præcist tidsfastsat ramme for hvornår ydelsen skal leveres
I forlængelse af den udarbejdede For- analyse for tandplejen skal det oplyses, at der ikke på samme vis som
på træningsområdet er en præcist tidsfastsat ramme for, hvornår ydelserne i tandplejen skal leveres, som
tilfældet er på træningsområdet. Ydelserne i tandplejen er hjemlet i Sundhedsloven, og de faglige
anbefalinger på området giver mulighed for forskellige modeller for, hvornår borgerne indkaldes.
På Karries-området arbejdes der med indkaldeintervaller, som tager udgangspunkt i patienternes normale
tandudvikling, og som suppleres med helt individuelle behovsbesøg. Der kan derfor være meget stor forskel
på hvornår, og hvor tit et barn eller en ung indkaldes, afhængig af den enkeltes tandsundhed og behov for
behandling og forebyggelse.
På special- og omsorgsområdet er det billedet, at patienterne visiteres og behandles på fuldstændig
individuel basis, fordi deres forhold er særlige og individuelle. Her er således heller ikke tale om bestemte
tidsfastsatte behandlingstidspunkter eller krav.

På Orto-området visiteres børn og unge af specialtandlæger i Orto-afdelingen efter henvisning og i tæt
samarbejde med Karriesafdelingens personale. Her er heller ikke særlige indkaldeintervaller, men
sundhedsstyrelsen har vejledninger om, hvor mange af en årgang der forventeligt modtager ortobehandling. Tandstatus og udvikling følges, og de kan være store tidsmæssige forskelle hos det enkelte
barn/unge for hvornår en evt. orto behandling bør iværksættes.
Generelt må det siges, at opgavernes tidsmæssige fastsættelse adskiller sig fra det, der er billedet på
Træningsområdet.

Ad B En forudsætning om at kommunens kapacitet fysisk og mandskabsmæssigt er udnyttet fuldt ud, og
der er tale om en spidsbelastningssituation.
I Tandplejen er der, som det fremgår af punktet ovenfor om Tandplejens aktiviteter i Skagen ikke tale om,
at den fysiske kapacitet udnyttes fuldt ud. Der er gode lokaler i Skagen, som ikke bruges udover det
beskrevne, og samtidig er de fysiske rammer og specialklinikkerne i Frederikshavn rigtig gode og
tilstrækkelige ift. antallet af patienter og behandlinger der varetages der.
På den mandskabsmæssige side, er der det personale, som den økonomiske rammer giver mulighed for,
men rammen er presset, og derfor er der i forbindelse med Sundhedsudvalgets indledende arbejde ift.
budget 2017 peget på behovet for at udvide rammen, så der kan sikres det fornødne personale til det
mange artede arbejde i tandplejen.
På Orto-området er det fortsat en udfordring, at sikre den fornødne specialtandlæge kapacitet, men der er
for nuværende et rigtig fornuftigt team af fast tilknyttede konsulenter ( brug af fremmed aktør), som købes
ind til de helt specifikke opgaver, som ikke kan løses af andet personale.
Det har været nødvendigt at gøre særligt brug af eksterne konsulenter til et antal behandlinger på området,
som har været efterslæb ift. en periode med vakant specialtandlægestilling og færre fast tilknyttede
konsulenter. Som det fremgår af For- analysen har den lokale leverandør på specialområdet ikke været
interesseret i opgaven til den pris, der har været rammen for opgavens løsning, og som andre kommuner
har fået løst tilsvarende opgaver til.
I det lys adskiller forudsætningen om at kommunens kapacitet fysisk og mandskabsmæssigt er udnyttet
fuldt ud sig fra billedet på Træningsområdet, og med det tvist, at der på Orto-området er tale om en
landsdækkende problemstilling ift. at sikre den fornødne faglige kompetence.

Vurdering:
Samlet set vurderes det på baggrund af ovenstående ikke, at der er grundlag for at etablere en
spidsbelastningsmodel som på Træningsområdet, men det forudsættes, at Tandplejen i lighed med
tidligere inddrager brug af fremmed aktør til at løse den samlede opgave i Orto-afdelingen, med så rationel
brug af andre faggrupper i Tandplejen som overhovet muligt, og for at sikre faglighed og bedst mulige
økonomiske løsning af opgaven.
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TANDPLEJEN - Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør

1. Introduktion til området
Den kommunale tandpleje består af tre hovedområder, nemlig børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen. Hvert hovedområde har nogle fælles, overordnede opgaver i form
af forebyggelse, undersøgelse og behandling. Omsorgstandplejen og specialtandplejen har derudover
nogle særlige opgaver i form af undervisning og samarbejde med de øvrige faggrupper og nøglepersoner omkring borgeren. Tandplejen er endvidere integreret i de eksisterende kerneydelser, som for
eksempel undervisning i skolen.
Frederikshavn Kommune udfører hele tandplejen på klinikker, der geografisk er placeret på Hangaardsvej i Frederikshavn, på Skagavej i Skagen og på specialklinikken Smilla på Parallelvej, som fysisk
hænger sammen med klinikken på Hangaardsvej. Tandplejen er fuldt ud kommunal, med undtagelse
af enkelte konsulenter på ortodontiområdet (tandregulering) for børne- og ungetandplejen.
I børne- og ungetandplejen har personalet en viden om barnets fysiske og psykiske udvikling og har
endvidere en pædagogisk evne til at skabe tryghed for såvel barnet som familien. Besøg og behandling udføres med udgangspunkt i barnets behov, og således opstår både tillid og tryghed.
Der er i tandplejen fokus på forebyggelse og formidling, idet de fleste behandlinger skyldes mangel herpå. Huller i tænderne opstår på grund af forkert kost eller dårlig tandbørstning, og tandplejen
hjælper derfor hele familien med den fornødne viden og undervisning. Det er særligt vigtigt for tandplejen, at der er tid til dialog med såvel barnet som dets forældre om både forebyggelse og behandling.
Ud over den almindelige tandpleje for børn og unge tilbyder den kommunale tandpleje også specialtandpleje. Det er et specialiseret tandplejetilbud for personer med svært fysisk eller psykisk handicap,
der ikke kan anvende de almindelige tandplejetilbud. Brugerne visiteres til at benytte den skærmende specialklinik Smilla. Her er et stort, tværfagligt samarbejde omkring brugeren mellem tandlæge,
plejepersonale, pårørende og andre nøglepersoner, der i forbindelse med et besøg på Smilla kan udføre såvel tandpleje som fodpleje, tage blodprøve og anden personlig pleje og behandling. Specialtandplejen har i skrivende stund 25 brugere under 18 år og 139 brugere over 18 år.
Endelig er der et tilbud om omsorgstandpleje for kommunens svageste, ældre borgere. Dette tilbud
er ligeledes for brugere, som ikke kan anvende det almindelige tandplejetilbud og derfor visiteres til
omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen tager ud i borgerens hjem og udfører den forebyggende behandling og mindre behandlinger såsom tandrensning. I tilfælde af større behandlingsbehov kan det
dog være nødvendigt, at borgeren kommer ind på specialtandplejeklinikken Smilla. Ligesom der er
et tværfagligt samarbejde i specialtandplejen, er der også et voksende tværfagligt samarbejde i omsorgstandplejen, hvor den ældre ligeledes kan få udført flere personlige plejetilbud samtidig. De ældre bevarer i højere grad end tidligere deres egne tænder. Det medfører et større behov for såvel
forebyggelse som behandling end tidligere for at mindske risiko for andre sygdomme, herunder især
lungesygdomme. Der er i skrivende stund 86 brugere af den kommunale omsorgstandpleje.
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Der er for specialtandplejens brugere over 18 år og for omsorgstandplejens brugere en egenbetaling på
henholdsvis 1.815 kr. og 490 kr. Egenbetalingen er en lovhjemlet mulighed for maksimal betaling, der
reguleres årligt i tandlægebekendtgørelsen. Frederikshavn Kommune benytter sig af denne mulighed i
lighed med de fleste andre kommuner.
Det samlede budget for tandplejen i Frederikshavn er på 17.651.770 kroner i 2016, hvoraf i alt 1.372.995
kr. udgør den samlede husleje.
For børne- og ungetandplejen anvendes årligt 2.247 kroner pr. 0-17 årig. I resten af landet anvendes i
gennemsnit 2.585 kroner pr. 0-17 årig. Hvis der sammenlignes alene med kommuner i Region Nordjylland, er Frederikshavn Kommune også her under gennemsnittet, der ligger på 2.643 kroner.
Omsorgs- og specialtandplejen har et samlet budget på 1.827.280 koner i 2016. Det er ikke muligt at
opdele beløbet på de enkelte brugere af henholdsvis omsorgstandplejen og specialtandplejen og det
er ej heller muligt at sammenligne tallet med de andre kommuner.
Før kommunesammenlægningen blev tandplejen for tidligere Skagen og Frederikshavn kommuner
udført af kommunale tandlæger på skolerne, mens driften i den tidligere Sæby Kommune var udliciteret til private tandlæger. Tandregulering udførte kommunens tandlæger på en klinik på Parallelvej,
mens specialtandplejen på kommunens regning blev udført af regionen på en klinik i Aalborg.
Hele børne- og ungetandplejen blev samlet på Hangaardsvej som en kommunal løsning efter udbuddet i 2009. Specialklinikken Smilla åbnede i nye lokaler på Parallelvej i 2014. I forbindelse med etableringen blev opgaver hjemtaget fra regionsklinikken i Aalborg.

2. Lovgrundlag
Det kommer til udtryk i sundhedslovens § 3, stk. 1, at det overordnede ansvar for den kommunale
tandpleje er ved regionerne og kommunerne. Driften af den kommunale tandpleje kan derimod udføres af både offentlige og private aktører, jf. lovens § 3, stk. 2.
Sundhedslovens § 3 lyder som følgende:
”Regioner og kommuner er efter reglerne i denne lov ansvarlige for, at sundhedsvæsenet tilbyder en
befolkningsrettet indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt behandling af den enkelte patient.
Stk. 2. Sundhedsvæsenets opgaver udføres af regionernes sygehusvæsen, praktiserende sundhedspersoner, kommunerne og øvrige offentlige og private institutioner m.v.”
Der er dermed bred mulighed for at konkurrenceudsætte tandplejen. Der er mulighed for at konkurrenceudsætte børne- og unge-, omsorgs- og specialtandplejen samlet eller hver for sig, både helt og
delvist. Det er vigtigt at bemærke, at det kun er den egentlige udførelse af tandplejen, der kan konkurrenceudsættes, mens få ansvarsområder og myndighedsopgaver ved konkurrenceudsættelse eller
brug af fremmed aktør forbliver kommunale.
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3. Muligheder for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør
I dette afsnit præsenteres fire overordnede muligheder for konkurrenceudsættelse. Der er lagt vægt på
økonomi, kvalitet, service, viden, udvikling, geografi, m.v. som har betydning for drift og brugeroplevelse.
1) Fuldstændig konkurrenceudsættelse af hele driften
En mulighed er at konkurrenceudsætte hele driften af den kommunale tandpleje, både børne- og
ungetandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen, således Tandplejen fortsætter uændret under en privat tandlæge.
Ved at lave et omvendt udbud kan de samlede omkostninger ved den kommunale tandpleje gøres op,
og en privat aktør kan vurdere, om han ønsker at byde på opgaven. Ved at lave et funktionsudbud
kan opgaven skæres til med overordnede mål og metoder til udførelsen. I begge tilfælde er der således fortsat et politisk fastsat serviceniveau.
2) Konkurrenceudsættelse af børne- og ungetandplejen, kariesafdelingen
Ligesom det tidligere har været aktuelt, er det en mulighed at konkurrenceudsætte børne- og ungetandplejens kariesdel alene. Det kan være en fuldstændig eller delvis konkurrenceudsættelse.
Den gamle kommuneopdeling i hhv. Skagen, Frederikshavn og Sæby afgrænser områder, som kan
konkurrenceudsættes enkeltvis. Den gamle Sæby Kommune var afgrænset i udbuddene i 2009 og 2011,
og før kommunesammenlægningen udførte private tandlæger driften af børne- og ungetandplejen i
området.
For den gamle Skagen Kommune kan det overvejes at konkurrenceudsætte børne- og ungetandplejen med virksomhedsoverdragelse af den eksisterende kommunale klinik. Således sikres kommunens
investering, driften fortsætter i Skagen, og personalet på Hangaardsvej kan fokusere på denne ene
klinik. Der er i forvejen en stor del af de 16-17 årige, som vælger klinikken i Frederikshavn, da de uddanner og opholder sig her.
3) Konkurrenceudsættelse af børne- og ungetandplejen, ortodontiafdelingen
Der er et landsdækkende problem med rekruttering af specialtandlæger til ortodontiområdet. I børne- og ungetandplejen i Frederikshavn er der derfor i øjeblikket ansat private tandlægekonsulenter, som ved siden af arbejder fuldtid i en anden landsdel. Den kommunale tandpleje i Frederikshavn
Kommune har dermed allerede inddraget fremmed aktør i opgaveløsningen.
Et alternativ kan være at konkurrenceudsætte børne- og ungetandplejens ortodontiområde alene.
4) Konkurrenceudsættelse af omsorgsplejen og specialtandplejen
Omsorgstandplejen og specialtandplejen er præsenteret som en samlet mulighed, fordi der er tale om
to specialområder med fælles økonomi. Det gør det svært at vurdere de egentlige omkostninger for
henholdsvis omsorgs- og specialtandplejen, og eventuelle udfordringer i udførelsen er ens for begge områder.
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Det kan overvejes at beskrive udbudsmaterialet, således at en privat tandlæge fortsætter klinikken
Smilla i de nuværende lokaler eller indgår i et samarbejde med klinikken. Således sikres eventuelle investeringer, og brugeren oplever mindst mulig forandring, også i tilfælde af at kommunen senere hjemtager opgaven.

4. Kvalitet i opgaveløsningen
Kvalitetskontrol af tandplejen bør være proaktiv igennem løbende faglig sparring og udveksling af erfaring og viden. Dette opleves i øjeblikket dels under morgenmøder, hvor der hurtigt og effektivt gives
en samlet besked til hele personalet, som ligeledes har mulighed for at diskutere og stille spørgsmål,
dels løbende, når personalet sparrer med hinanden.
I forhold til kvalitet i opgaveløsningen er den forebyggende behandling særligt i fokus. En god mundhygiejne bevirker en mindre risiko for andre sygdomme, og dermed påvirkes hele sundhedsområdet
af den forebyggende tandpleje. Den forebyggende tandpleje skal ses i lyset af kommunens generelle
sundhedspolitik, hvor forebyggelse er en af de fem rammesætninger, der skal være styrende for kommunens politik og sundhedsdelplaner.
Forebyggelsen har sine vigtigste rødder i børne- og ungetandplejen, som har til opgave at udvikle
tandsættet. Forebyggelsen kan være generel i form af oplysningskampagner, undervisning på skoler,
samarbejde med sundhedsplejerske om de første tænder og med ældreplejen om god tandhygiejne for de ældres tænder. Forebyggelsen kan også være individuel i form af undervisning og vejledning
af barnet og familien. I tilfælde af tandlægeskræk er det vigtigt også at tage sig af dette, da tandlægeskræk på sigt kan medføre underbehandling eller ingen behandling. Det kræver pædagogiske kompetencer og tålmodighed at opnå et godt resultat mod tandlægeskræk og er ligeledes en del af den
vigtige forebyggelse.
Ligesom den forebyggende tandpleje er særligt vigtig i børne- og ungetandplejen, er også forebyggelsen i omsorgs- og specialtandplejen vigtig. Hvis mundhygiejnen ikke er i orden, opstår der risiko for
sygdomme, herunder især lungesygdomme. Der er derfor også særligt fokus på undervisning af nøglepersoner omkring borgeren i tandbørstning for at sikre brugerens generelle sundhed. Dette behov er
stigende i takt med, at ældre i højere grad end tidligere bevarer egne tænder.
De pædagogiske kompetencer, som gør sig særligt gældende overfor såvel barnet som den voksne,
spiller en stor rolle for kvaliteten i opgaveløsningen. Den løbende kvalitetssikring af denne pædagogiske behandling, den faglige sparring og vidensdelingen vurderes at være en administrativ udfordring,
og løsningen herpå må derfor udvikles sammen med et eventuelt udbudsmateriale.
Endelig er der høje krav til samarbejde omkring det stigende antal flygtningebørn med tolke og andre
nøglepersoner. Flygtningebørnene har et særligt behov for undervisning i forebyggelse og kost, men
også et større behandlingsbehov. Der er tale om et både dyrt og usikkert område, som hele tiden påvirkes af antallet af flygtninge. Antallet kan ændres på kort tid, da flere kommer til eller eksisterende
brugere indenfor få dage sendes ud af kommunen eller landet igen. Denne opgavebeskrivelse skal ligeledes udvikles i et eventuelt udbudsmateriale, idet man må påregne ekstra udfordringer ved udførelsen af opgaven.
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5. Konsekvenser for brugere ved fremtidigt leverandørskift
Konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør kan have konsekvenser for brugerne alt efter, hvilken mulighed der vælges, og hvordan det efterfølgende udbudsmateriale udformes.
Tandplejen er i modsætning til mange andre produkter og ydelser en personlig serviceydelse. Svage
brugere, som har særligt behov for struktur og tryghed, kan derfor blive påvirket af at skulle møde nye
mennesker i nye omgivelser. Her kan blandt andet nævnes flere brugere af omsorg- og specialtandplejen, som kan have store psykiske problemer, samt børn og unge med svær tandlægeskræk.

6. Præcisering, afgrænsning og specifikation af opgaven
I tilfælde af konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør er det muligt at præcisere driftsopgaven i udbudsmaterialet. Ved at lave et funktionsudbud kan der stilles et funktionskrav til
det endelige resultat med angivelse af det ønskede niveau. Dermed gives et frirum til, at de private
tandlæger kan beskrive udførelsesmetoder i et eventuelt bud på opgaven. Derudover kan der opstilles
kravsspecifikationer med beskrivelse af service, mindstekrav til blandt andet deltagelse i møder, indkaldelse af bruger, etc.
De særlige pædagogiske kompetencer, som er vigtige i den individuelle forebyggelse og ved behandling af tandlægeskræk, kan beskrives som samtale, vejledning og undervisning. Hvad der mere konkret stilles af krav til udføreren, må udvikles i forbindelse med et eventuelt udbudsmateriale for at
sikre det ønskede service- og kvalitetsniveau.
Efter en eventuel konkurrenceudsættelse skal der mellem kommunen og de private tandlæger laves
en plan for samarbejde omkring drift og myndighed. Her skal laves fremgangsmåder for udeblivelse,
visitation o.l. Det er kommunen, der har det overordnede ansvar for tandplejen og forpligtigelsen til
at sikre, at samme krav bliver stillet til og opfyldt af såvel kommunale som private tandlæger.
Tandplejen har et godt samarbejde med andre kommunale institutioner. Det vil være svært at sikre
sammenhængen og have den fornødne faglige og administrative ressource til at sikre kvalitet og sammenhæng, hvis området konkurrenceudsættes fuldt ud
Afgrænsningen kan være geografisk, eller der kan afgrænses i, hvor stor en del af driften der skal konkurrenceudsættes.

7. Økonomisk gevinst
Tandplejen i Frederikshavn Kommune har et samlet budget på 17.651.770 kroner i 2016, og tandplejen
har historisk set genereret et årligt overskud. Udgiften for tandplejen i Frederikshavn Kommune indeholder årligt husleje på i alt 1.372.995 kr. Den altovervejende del af de øvrige kommunale tandplejer
er placeret i kommunalt ejede lokaliteter og skal dermed ikke betale husleje ud af deres budget.
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Hvis børne- og ungetandplejens økonomi sammenlignes med andre kommuner, fremkommer et billede af en økonomisk veldrevet tandpleje. I KORAs nøgletal1) anvender Frederikshavn Kommune 2.247
kroner til kommunal tandpleje pr. 0-17 årig. I resten af landet anvendes i gennemsnit 2.585 kroner
pr. 0-17 årig, og hvis der sammenlignes alene med kommuner i Region Nordjylland, er Frederikshavn
Kommune også under gennemsnittet, der ligger på 2.643 kroner. Det anslås, at huslejen cirka udgør
100 kroner pr. 0-17 årig, og den reelle udgift til børne- og ungetandplejen er derfor kun 2.147 kroner
pr. 0-17 årige.
Det konkrete udgiftsniveau for de øvrige nordjyske kommuner kan ikke ses ud af talmaterialet, men
kun gennemsnittet. Det kan dermed ikke med sikkerhed siges, at Frederikshavn Kommune har den
billigste tandpleje i regionen, men KORA har på baggrund af sine nøgletal beregnet udgiftsniveauet til
index 87, hvor regionens index er 102,4. Dette skal ses i forhold til index 100 for hele landet.
Det økonomiske resultat og kommunens udbudshistorik, hvor kommunens kontrolbud begge gange
har vundet, viser, at det er usikkert, om der er en økonomisk gevinst ved en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør. Dette må vurderes ud fra en grundigere analyse i forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør.
I en eventuel udbudsproces må der påregnes udgifter til samarbejde med en anden kommune til udarbejdelse af udbudsmateriale. Det skyldes, at der er tale om et område, som det kræver specifik fagkundskab at beskrive og vurdere. Her vil kommunens tandpleje risikere inhabilitet i forbindelse med
et eventuelt kontrolbud, såfremt disse var med i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.
Det samlede ressourceforbrug til økonomi og tid påvirkes derfor af udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Her er der flere punkter som for eksempel udvikling af kvalitetssikring og de andre administrative
opgaver samt udgifter til konsulentfaglig bistand, som må påregnes.

8. Marked og konkurrence
Der er i øjeblikket 24 private tandlæger i Frederikshavn Kommune, som hovedsageligt er fordelt i
kommunens store byer. Flere af klinikkerne har børnetandpleje og tandlægeskræk som interesseområde, og en enkelt tandlæge har kompetence til ortodontibehandling.
Udbudserfaringer fra Frederikshavn Kommune og flere andre kommuner viser dog, at markedet for
private leverandører til den kommunale tandpleje er lille og visse steder ikke-eksisterende. Dette
kommer blandt andet til udtryk i udbuddet af børne- og ungetandpleje for den gamle Sæby Kommune i 2009, hvor der kom syv bud, og i 2011, hvor der ud over kommunens eget kontrolbud kun var to
bud, som blev trukket tilbage.
Markedet for kvalificerede leverandører til ortodontiområdet i Frederikshavn kommune er usikkert,
men der er i hvert fald mindst en kendt privat aktør i Frederikshavn. Der er som nævnt allerede inddraget fremmed aktør i form af konsulentbistand på ortodontiområdet. Denne bistand er dog ik-

1) Der findes ikke andre nøgletal for tandpleje, hverken hos Social- og Indenrigsministeriet eller i de kommunalstatistiske meddelelser. Tandplejen indgår desværre heller ikke i KL’s publicerede nøgletalsmateriale (aktuel kommunaløkonomi i 2014).
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ke fundet i lokalområdet og udtrykker derfor et begrænset marked for en lokal, privat leverandør. Den
lokale leverandør har ikke været interesseret i konsulentopgaven til den pris, der har været rammen.
Omsorgs- og specialtandplejen har ikke tidligere været i udbud, og derfor er markedet for kvalificerede leverandører også på dette område usikkert. I de kommuner, hvor omsorgstandplejen udføres af
andre end kommunen, er det oftest i form af en fælleskommunal aftale eller i områder med et større marked. Andre kommuner, som ikke selv udfører specialtandpleje, har en aftale med regionen eller en anden kommune.
I Frederikshavn Kommune er der i skrivende stund 86 brugere af omsorgstandplejen, som tillige har
behov for en specialklinik i tilfælde af større behandlinger, og 164 brugere af specialklinikken. Der
forventes derfor et meget begrænset marked, såfremt der er et marked. På Sjælland er der en privat
mobil omsorgstandpleje, men dette er ikke kendt i Nordjylland.

9. Påvirkning af lokalsamfundet
For tandlægerne i de mindre byer kan en konkurrenceudsættelse eventuelt medføre mindre udvidelser og ansættelser, hvis brugerne vælger de lokale klinikker i stedet for klinikken i Frederikshavn.

10. Påvirkning af øvrig kommunal opgaveløsning
Den kommunale tandpleje er en afgrænset del af det samlede kommunale sundhedsområde. Uanset
om driftsopgaven udføres af kommunale eller private tandlæger, vil den øvrige kommunale opgaveløsning som udgangspunkt ikke blive påvirket. Dette afhænger dog af udbudsmaterialet.
Et udbudsmateriale med krav om opsporing, oplysning og undervisning af såvel brugeren og familien,
nøglepersoner eller andre omkring brugeren i kost, tandbørstning o.l. er med til at sikre den individuelle forebyggelse. Dette er vigtigt såvel for tandplejen som for socialområdet og for hele sundhedssystemet, idet en god mundhygiejne sikrer en generel sund person.
Der er i øjeblikket et stærkt fagligt netværk mellem tandplejen og de øvrige institutioner som for eksempel skoler, sundhedsplejer og nøglepersoner omkring omsorgs- og specialtandplejebrugere. Ved
at udvikle og opstille krav til det tværfaglige samarbejde i et eventuelt udbudsmateriale bør det sikres, at den øvrige kommunale opgaveløsning ikke bliver påvirket. Samarbejde er vigtigt, og beskrivelsen heraf må derfor udvikles i forbindelse med et eventuelt udbudsmateriale for at sikre det ønskede
kvalitets- og serviceniveau.

11. Påvirkning af den samlede kommunale økonomi
Tandplejen har eget regnskab, så en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed
aktør vil som udgangspunkt kun påvirke denne del af den kommunale økonomi.
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En god mundhygiejne sikrer som tidligere nævnt brugerens generelle sundhed. Mundhygiejnen kan
derfor påvirke økonomien på andre sundhedsområder. Med en kvalitetskontrol, som sikrer et minimumsniveau på tandpleje og behandling, vil den øvrige kommunale sundhedsøkonomi ikke blive påvirket.
Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på den faglige konsulentopgave, som udføres i forbindelse med prisvurdering på behandlinger, som kommunen betaler for – blandt andet kontanthjælpsmodtagere, der har ret til behandling betalt af kommunen. Denne opgave udføres i øjeblikket af
kommunens egen tandlæge. Ved en eventuel konkurrenceudsættelse af hele driften bør fremgangsmåden for prisvurderingen overvejes, da denne opgave kan påvirke de øvrige sociale udgifter.

12. Kompetencer i den kommunale organisation
Tandplejen i Frederikshavn Kommune har udviklet et højt kompetenceniveau igennem faglig sparring og erfaringsdeling på en samlet klinik på Hangaardsvej. Alt efter hvilken mulighed for konkurrenceudsættelse, der eventuelt vælges, vil det påvirke disse kompetencer. I tilfælde af en udlicitering af
hele eller dele af tandplejen skal der opretholdes fornødne kompetencer til at løse myndighedsopgaverne og føre kontrol med den private leverandør, idet ansvaret stadig er ved kommunen.
Hvis dele af børne- og ungetandplejen konkurrenceudsættes, vil det være muligt at opretholde visse
kompetencer i kommunen. Såfremt hele børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen eller specialtandplejen udliciteres, bevirker det, at kommunen ikke længere kan opretholde nuværende kompetencer og ej heller de nuværende faciliteter. Hvis opgaven efter en fuld udlicitering senere hjemtages,
vil det derfor kræve nyansættelse og nyetablering af faciliteter.

13. Læring i den kommunale organisation
Inden for tandplejen vil en konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør give mulighed
for faglig sparring og vidensdeling med de privatpraktiserende tandlæger. Eventuelle udfordringer vil
blive løst i et samarbejde, hvor begge parter kan udvikle ny viden. Omvendt vil en adskillelse af den
samlede kommunale tandpleje betyde mindre sparring og vidensdeling mellem tandplejens hovedområder.
Den øvrige kommunale organisation forventes ikke at blive berørt på dette område, idet der er tale
om en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør af driften på et afgrænset
sundhedsområde, hvortil det overordnede ansvar fortsat er ved kommunen.
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14. Tidsforbrug ved udbud
Det forventede tidsforbrug ved en eventuel konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør
afhænger i høj grad af, hvilken mulighed der vælges. For nogle muligheder kan der hentes erfaringer
fra egne eller andre kommuners tidligere udbud, mens der for andre muligheder er tale om områder
med få eller ingen erfaringer.
Processen forventes minimum at tage:
Fase 1: Udarbejdelse af udbudsmateriale, cirka 6-9 måneder.
Fase 2: Annoncering af udbud, cirka 2 måneder.
Fase 3: Tilbudsevaluering, politisk behandling og kontraktindgåelse, cirka 2-3 måneder.
Som der fremgår heraf, vil udbudsprocessen kunne gennemføres inden for cirka 10-14 måneder.
Udover de 10-14 måneder til udbudsprocessen er Frederikshavn Kommune bundet af en uopsigelig lejeaftale på lokalerne på Hangaardsvej indtil 1.1.2020.

15. Erfaringer – egne og andres
Før kommunesammenlægningen blev tandplejen for tidligere Skagen og Frederikshavn kommuner
udført af kommunale tandlæger, mens driften var udliciteret til private tandlæger i den tidligere Sæby Kommune.
Tandplejen var i 2009 i udbud med kariesdelen indenfor børne- og ungetandplejen i området for den
gamle Sæby Kommune. Målet var eventuelt at indgå aftale med 5-6 private tandlæger, som opfyldte kvalifikationskravene og samtidig kunne levere ydelsen til en gennemsnitspris, der lå inden for den
fastsatte budgetramme. Aftalen skulle være gældende i 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Der blev modtaget 7 kvalificerede bud fra private tandlæger, og der blev efterfølgende indgået
aftale med de 7 tilbudsgivere.
Tandplejen var endnu engang i udbud i 2011. På baggrund af de opnåede erfaringer med driften af
børne- og ungetandplejen blev der sat større krav til de private tandlæger i 2011 end i 2009. Udbudsmaterialet blev lavet i samarbejde med en anden kommune for at sikre muligheden for et kontrolbud.
Der var 2 bud på opgaven og et kontrolbud fra Frederikshavn Kommune, men da fristen var udløbet,
var der kun kontrolbuddet tilbage, og den udbudte opgave med drift af børne- og ungetandplejen
blev derfor hjemtaget til den kommunale klinik i Frederikshavn og i Skagen. Budgettet til Tandplejen blev reduceret som følge af udbudsresultatet i 2011 med 0,5 mio. kr. i 2012, 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,5
mio. kr. i 2014.
Ortodontiområdet har ikke tidligere været i udbud, men der er inddraget fremmed aktør i form af
konsulentbistand. Konsulenterne er hentet fra en anden landsdel, da den lokale, private tandlæge
med de fornødne kompetencer til at udføre ortodontiopgaven ikke har været interesseret i konsulentopgaven til den pris, der har været rammen.
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Frederikshavn Kommune har ikke tidligere haft omsorgs- eller specialtandplejen i udbud.
Andres erfaringer indenfor børne- og ungetandplejen
Ud af landets 98 kommuner er tandplejen kommunal i de 92. De resterende 6 kommuner er 4 øer og 2
mindre kommuner, som overvejer en kommunal udførelse i fremtiden. Lidt flere end 10 af de 92 kommuner har en frit-valgs ordning, således at borgeren kan vælge mellem privat eller offentlig tandlæge. Dette vurderes at være en administrativ udfordring, men skyldes, at de fleste kommuner før
kommunesammenlægningen var fordelt i mindre kommuner, hvor en eller flere havde private tandlæger til at udføre driften.
Tendensen har været og er stadig, at flere kommuner hjemtager opgaven, da det er billigere.
Andres erfaringer indenfor omsorgs- og specialtandplejen
I forhold til børne- og ungetandplejen er omsorgs- og specialtandplejen mindre gennemskuelig.
Omsorgstandplejen bliver i de fleste kommuner udført af offentlige tandlæger, men det er ligesom
med resten af tandplejen muligt at udlicitere hele eller dele af driften. Dette er blandt andet aktuelt
i Guldborgsund Kommune. Her er det en privat, mobil tandlæge, som varetager driften af omsorgstandplejen.
Tendensen er dog ligesom med børne- og ungetandplejen, at flere kommuner hjemtager opgaven eller laver regionsaftale, såfremt der ikke er kompetencer til opgaveløsningen i kommunen eller kun et
mindre brugerbehov.
Specialtandplejen er på trods af muligheden ikke udliciteret til private. Alle kommuner udfører driften selv eller har en aftale med regionen eller en anden kommune. Det skyldes, at regionen har en
forpligtigelse til at udføre opgaven, hvis kommunen ikke kan eller vil. Regionens udførelse ses for eksempel ved Region Midtjylland, som udfører for Viborg Kommune, og Region Hovedstaden, som udfører for Gentofte Kommune. Region Nordjylland udførte tidligere driften for Frederikshavn Kommune
mod betaling, men opgaven blev hjemtaget, da det var billigere.

16. Sammenfatning
Den kommunale tandpleje kan inddeles i 3 hovedområder, nemlig børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen. Det overordnede ansvar er ved kommunen, men driftsopgaverne kan udføres af såvel offentlige som private tandlæger.
Den brede mulighed for at konkurrenceudsætte eller inddrage fremmed aktør har ført til fire overordnede muligheder for hel eller delvis konkurrenceudsættelse af de tre hovedområder. Herudover er der
allerede inddraget fremmed aktør på børne- og ungetandplejens ortodontiområde i form af konsulentbistand til tandregulering.
Idet der er tale om driftsopgaver, som kræver stor fagkundskab, bør udvikling og beskrivelse af et
eventuelt udbudsmateriale gøres i samarbejde med en anden kommune. Samarbejdet med en anden
kommune sikrer medarbejdere i Frederikshavn Kommune mod inhabilitet i forbindelse med et eventuelt kontrolbud.
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Der er flere udfordringer, der nødvendiggør en dybere analyse for at udvikle et tilstrækkeligt klart og
dækkende udbudsmateriale. Her kan nævnes beskrivelse af og kontrol med de forebyggende opgaver,
kvalitetsbeskrivelse og kontrol generelt, påvirkning af svage brugere, der har behov for stabile, kendte
og trygge rammer og brugere med tandlægeskræk. Derudover er økonomien på nogle områder svær at
gøre op på grund af fælles lokaler, personale og i nogle tilfælde fælles konto.
Hvorvidt, der er et marked, og om et udbud i så fald giver en økonomisk gevinst, er uvist. Erfaringer
fra tidligere udbud af børne- og ungetandplejens kariesområde viser, at ikke alle de private, lokale
tandlæger har interesse i opgaven. Der var syv kvalificerede bud i 2009, men kommunen vandt opgaven. Der var to bud i 2011, som begge blev trukket tilbage. De andre muligheder har ikke tidligere være konkurrenceudsat.
Påvirkningen af lokalsamfund og den øvrige kommunale opgaveløsning forventes at være lille, ligesom kompetencer og læring i kommunens organisation heller ikke forventes at blive påvirket.
Det forventes at tage cirka 10-14 måneder at udføre et udbud. Det kan dog variere en smule alt efter,
hvilken mulighed for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør der vælges. Det skyldes, at der på nogle områder kan hentes inspiration i egne eller andres erfaringer, mens der på andre
områder er få eller ingen erfaringer.

Denne rapport er udarbejdet til den politiske arbejdsgruppe vedrørende budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør. Rapporten anvendes som oplæg til en politisk drøftelse af, om man vil gå videre med undersøgelse af mulighederne for konkurrenceudsættelse
og inddragelse af fremmed aktør på rapportens område. Rapporten er således ikke en udtømmende
analyse, men vil i givet fald skulle følges op af yderligere undersøgelser, før der træffes endelig beslutning.
April 2016
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Høringssvar fra Medarbejderne i tandplejen til sundhedsudvalget
vedr. konkurrenceudsættelse af den kommunale tandpleje
Det er med stor bekymring at vi som medarbejdere i den kommunale tandpleje, er blevet bekendt
med, at man i sundhedsudvalget har valgt at sende forslaget om evt. konkurrenceudsættelse
videre i systemet
Vi har igennem længere tid gået med uvished omkring hvilken beslutning, der ville blive taget fra
sundhedsudvalgets side. Vi er af den opfattelse at en evt. konkurrenceudsættelse af den
kommunale Tandpleje helt klart vil føre til forringelse.
Den kommunale tandpleje er opbygget omkring begreberne tandsundhed og forebyggelse.
Kerneopgaven er at formidle og pleje tandsundheden i øjenhøjde med borgerne. Den kommunale
tandpleje omhandler børn fra 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje (ældre- og
handicaptandpleje). Den enkelte borger bliver vurderet efter behov, og der bliver udarbejdet
planer for vedligeholdelse af en sund mund efter den enkeltes formåen. Medarbejderne har
igennem denne proces opnået en unik forståelse for børnetandpleje, samt de tilknyttede familier
og omsorgspersoner.
Der er igennem erfaring opstået tværfagligt samarbejde, hvor fagpersoner fra andre dele af
sundhedsvæsnet (plejepersonale, omsorgspersoner osv) bliver inddraget i hvilke processer der er
mest hensigtsmæssige for at den pågældende borger får den bedste serviceydelse, samt
selvhjulpenhed til opretholdelse af en god tandstatus.
Den kommunale tandpleje i Frederikshavn er en veldrevet tandpleje, og en af de mest økonomiske
på landsplan. Denne økonomiske optimering har vi blandt andet opnået gennem målrettede og
sammenhængende indsatser, hvor vi har opkvalificeret en del af vore medarbejdere for at kunne
effektivisere og økonomisere, uden at det gået ud over patientsikkerheden eller kvaliteten.
Den kommunale tandpleje dækker et bredt geografisk område, og vi har derfor strategisk valgt at
drive to klinikker, en centralklinik i Frederikshavn og en satelitklinik i Skagen. Der er fra
sundhedsudvalgets side blevet stillet spørgsmålstegn mht. behovet for klinikken i Skagen.
Klinikken i Skagen er på nuværende tidspunkt åbent 2 dage og ugen, og dækker de familier der bor
i Skagen og omegn. Denne service er med til, at borgerne får en nærværs følelse, da der tale om
medarbejdere med tætte relationer til nærområdet og som kender familierne. Der er på
nuværende tidspunkt ikke mulighed for at nedlægge klinikken i Skagen, da der ikke er fysisk
kapacitet på klinikken i Frederikshavn til at hive medarbejderne fra Skagen hertil.

Kommunens tanke bag en evt. konkurrenceudsættelse og inddragelsens af en privat aktør er efter
vores mening udelukkende set fra et økonomisk perspektiv. Det er vores frygt, at den
forebyggende indsat der ydes i tandplejen i dag, hvor der bliver taget tid og hånd om den enkeltes
behov, vil blive nedprioriteret set i en økonomisk sammenhæng, fra en privat aktørs side.
Vi er bekymret for, at en udlicitering vil betyde en reduktion af den kvalitet, der i dag ligges i
kerneopgaven, hvis fokus på drift og økonomi bliver det primære styringsredskab.
Vi stiller os undrende overfor at en evt. konkurrenceudsættelse skulle føre til økonomisk gevinst
for kommunen, da vi har svært ved at se det økonomiske rationale heri. Vi har igennem en
årrække processoptimeret ved at opkvalificerer medarbejdere, så vi udnytter de økonomisk tunge
fagpersoner mest muligt. Vi har i stort omfang udnyttet de stordriftsfordele vi har haft mulighed
for, pga. de to centrale klinikker. Vi deltog for 4 år siden i en lignende udbudsrunde på dele af
vores tandpleje, her var kommunens udbudspris langt under den de private aktører vi accepterer,
der kom derfor aldrig noget modbud.
Personalet i Tandplejen har gennem det sidste år gennemgået store forandringer på leder-siden,
hvilket har medført store udsving i arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø. Der er nu efter lang tid
kommet styr på situationen og det er vores ønske at få ro til at udføre den opgave vi er bedst til. Vi
har i fælleskab valgt at se fremad, og fokusere på den kerneopgave vi som tandpleje brænder for.
Vi er af den opfattelse, at det er af stor betydning for borgerene, at de bliver mødt af fagpersoner,
der er i stand til at udføre en koordineret og sammenhængende tværfaglig indsats, hvor
forebyggelse og selvhjulpenhed har 1. prioritet. Disse forudsætninger sikres efter vores mening
bedst, hvis kommunen selv varetager kerneopgaven.
Venlig hilsen
Maj-Britt Overballe Jensen, TR i Tandplejen
Signe Agerbeck Sørensen, TR Tandplejen
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Ansøgningsskema vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde efter
servicelovens § 18
Oplysninger om foreningen/organisationen
Foreningens/organisationens navn,
adresse, e.mail og tlf. nr:

WM TRÆF Læsø 2016
Krigsveteran Landshold

Foreningens CVR.nr:
Frivillige foreninger, der har brug for et
CVR-nr., kan gratis registrere sig online hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på
www.webreg.dk
Underskrivers navn, adresse, e.mail og
tlf.nr.

Cvr.nummer:
Kontonummer 1551 4741460483
Tom Jæger
fcgranatchok@gmail.com

Beskriv foreningens/organisationens formål Formålet med Træffet er, at krigsveteraner
samt målgruppen for foreningens arbejde:
fra hele verdenen kan mødes til fodbold, vise
motorcykler og militærkøretøjer frem, knytte
nye venskaber og træffe gamle kollegaer fra
andre lande. Det vi har til fælles er, at vi alle
har være udsendt og har status som krigsveteran.
Hvor mange medlemmer har foreningen?

7 specialtrænere og 25 spillere

Oplysninger om de aktiviteter, der søges tilskud til
Hvad er aktivitetens titel?

WM TRÆF Læsø 2016

Hvad er aktivitetens/aktiviteternes indhold
og formål?

Socialt samvær for krigsveteraner. Der spilles en
fodboldturnering, der vil være fremvisninger af motorcykler og
militærkøretøjer.
Formål med aktiviteten er socialt samvær mellem
krigsveteraner, knytte nye venskaber og møde gamle venner
og kolleger.
Krigsveteran Landsholdet er et registreret projekt for at sikre, at
det er krigsveteraner, som får tilskuddet.

Hvem er målgruppen for de aktiviteter, der
søges om tilskud til? Beskriv, hvorfor
målgruppen kan karakteriseres som
værende socialt udsatte.

Skadede og sårede krigsveteraner i Frederikshavn Kommune.

Hvad får målgruppen ud af aktiviteterne?

Socialt samvær med andre krigsveteraner samt at øge den
danske krigsveterans sikkerhed, forståelse for og anerkendelse
af indsatsen, uddannelsen og erfaringen i forbindelse med
vores udsendelser.

Hvornår gennemføres aktiviteten

11/8-13/8 2016

1

Budget for de formål, der søges tilskud til
Hvilke forventede udgifter er der forbundet med de formål, der søges om tilskud til?
Forventede udgifter

Beløb, kr.

Transport, indkvartering og forplejning til arrangementet

5.000 kr.

Samlet beløb, der ansøges om:
Egenbetaling, i alt
For eksempel på opstilling af et budget for aktiviteterne, se retningslinjerne.
Finansiering – forventede indtægter
Planlægges/forventes det at søge om tilskud fra andre end Frederikshavn Kommune til
aktiviteten/aktiviteterne?
JA __X_____
NEJ ______ (sæt kryds)
Hvis ja, uddyb det venligst nærmere:

Roskilde-, Brøndby-, Egedal-, Varde Kommune
Jeg er opmærksom på, at jeg står inde for, at en evt. bevilling vil blive anvendt til det ansøgte
formål. Hvis aktiviteten ikke gennemføres, er jeg ansvarlig for, at støtten tilbagebetales til Frederikshavn
Kommune. Jeg er endvidere opmærksom på, at Frederikshavn Kommune kan forlange dokumentation for
aktivitetens gennemførelse og udgiftens afholdelse.
Dato:___________

Underskrift: _____________________________________

Ansøgningsskemaet sendes til:
lupe@frederikshavn.dk
eller
Frederikshavn Kommune
Sundhedsfremme og forebyggelse
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn,
Att.: Louise Pedersen
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Kære Borgmester,
Birgit Stenbak Hansen
fra Det Danske Krigsveteran Landshold i fodbold.

I forbindelse med vores arrangement WM i fodbold på Læsø, fra 11. - 14 august 2016, vil vi gerne ansøge om støtte til.......
transport, indkvartering og kostforplejning til WM TRÆF LÆSØ 2016
Donation / Tilskud / § 18 midler
kr. 5000,Primært søges der til at, skadede og sårede krigsveteraner i jeres kommune, De vil hermed have mulighed for at træffe andre
landes krigsveteraner, samt øge den danske krigsveterans sikkerhed og forståelse for og anerkendel-se af indsatsen,
uddannelsen, og erfaringen i forbindelse med vores udsen-delser.
Mange kommuner har valgt at støtte med § 18 midler, og andre jourfør veteranmidler fra puljer der understøtter kommunernes
veteranpolitik, også jourfør veteranpolitiken indført af folketinget ved veteranlovene af 2010, hvor finansloven, anerkender
udsendte soldaters status som krigsveteraner.
Mange hilsner.......
Cheftræner: Tom Jæger
Se os på facebook.dk : F C Granatchok: Krigsveteran Landsholdet:
Projektets Hovedorganitationer:
IDVI, Værestedsidrætten i Danmark, DMI forsvarets Idrætsforening, DBU
Donorer: F A sport, OK Benzin, Veterancentret Ringsted, samt private og pårørende.......

Donation modtages på danskebank konto:
1551 4741460483
Alle på landsholdet kan fremvise veterankort, da dette er et krav,og dels for dokumentation af støtte til netop målgruppen
Krigsveteraner i DK.
Støt Krigsveteran Landsholdet og det årlige WM træf på Læsø.
Din Kommune inviteres hermed til WM TRÆF LÆSØ 2016.
STØT DANSKE KRIGSVETERANER.
Cheftræner: Tom Jæger Krigsveteran veterankortnr. 02751
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WM TRÆF
LÆSØ 2016
Krigsveteran Landsholdet
præsenterer WM i fodbold
for Krigsveteraner

11. august
til
14. august

Hvorfor Læsø?
Fordi betingelserne for restitution er maximale her på øen. Roen er simpelthen indbegrebet af, at Læsø er en ø
i Kattegat, hvor naturen kalder på at komme tilbage til basis i livet.
Fordi betingelserne for Krigsveteran Landsholdets høje træningsintensitet er ideelle med tanke på praktisk
forskning omkring krigstraumer og anerkendelse af hjemvendte krigsveteraner.
Fordi læsøborgerne, erhvervslivet og Læsø Kommune oprigtigt bakker op om VM Træffet, den helårlige åbne
lejr i Historie Parken syd for Østerby Havn. Her vil Krigsveteran Landsholdet have basistræningslejr og drive
VETERAN LANDSBYEN, som modtager hjemvendte veteraner og giver dem base, træning, håndværk, restitution og pleje.
Da det er første gang, vi afholder dette Træf,
er det begrænset hvor mange lande, der deltager. Men allerede næste år vil mange flere
lande være repræsenteret.
Formålet med Træffet er, at krigsveteraner
fra hele verdenen kan mødes til fodbold, vise
motorcykler og militærkøretøjer frem, knytte
nye venskaber og træffe gamle kollegaer fra
andre lande. Det vi har til fælles er, at vi alle
har være udsendt og har status som krigsveteran.
Krigsveteran Landsholdet består af 7 specialtrænere, en basistrup på 25 spillere samt spillere på kald. Det er et krav, at ALLE krigsveteraner kan fremvise Veterankort. Dette kort
er en af grundpillerne i træningen, da det anerkender veteranernes udsendelser, som en praktisk faglighed og sikrer
det samme udgangspunkt, attitude og tilgang til træningen. Herudover er
det en anerkendelse for ALLE vore uddannelser, udsendelser, certifikater
og eksamener, vi har fået i forbindelse med tjenesten i forsvaret.
Kort Historik:
I 2013 mødtes en flok krigsveteraner på Veteranhjemmet på Frederiksberg ved København med en fælles interesse for fodbolden. Vi fandt et sted, hvor vi kunne træne og spille. Tirsdag den 15. januar begyndte vi at træne,
og det fortsatte hver tirsdag hos BK FREM i København.
Vi kalder os FC GRANATCHOK og fik meget omtale og ros for initiativet med at samle veteranerne gennem
dette fodboldprojekt. Vi startede en årlig træningslejr på Bornholm i 2013. Vi har planer om at afholde årlige
træningslejre på Bornholm, København, Fredericia, Ålborg, Aarhus og Odense, idet vi primært samles omkring de etablerede veteranhjem i Danmark.
Krigsveteran Landsholdet er et registreret koncept, som vi har copyright på for at sikre, at det ER krigsveteraner, som får midler, støtte samt den anerkendelse, som med rette tilkommer dem.
Vi er medlemmer hos IDVI (Idrætsorganisationen Dansk Væresteds Idræt) som FC GRANATCHOK og Krigsveteran Landsholdet. Herudover bliver vi støttet af DBU.

VM PROGRAM 2016
Torsdag 11. august . . . .
kl. 16.00

Åbningscermoni Vesterø Boldklub

kl. 17.00 - 19.00 Åbningskamp Danmark Sverige
kl. 19.00

Kamp slut, Vesterø Boldklub og Vesterø
Havn by Night

Fredag 12 august . . . .
kl. 09.00 - 11.00 Kamp Sverige - Norge
Klubhus Østerø Sportsforening, Østerby
Havn og Veteran Landsby
kl. 17.00 - 19.00 Kamp Norge - Danmark
kl. 19.00

Byrum by Night

Lørdag 13. august . . . .
kl. 09.00

Æresmarch for faldne, sårede,
hjemvendte, tjenestegørende og udsendte
krigsveteraner.
Marchrute: Vesterø Havn - Havne Tårnet
langs stranden mod Vesterø Kirke.

kl. 12.00

Officiel åbning af VETERAN
LANDSBYEN i Historie Parken ved
klubhuset, Østerby Sportsforening

kl. 14.00

Optakt til WM FINALEKAMP Vesterø
Boldklub.

kl. 16.00

FINALEKAMP
Sammensat stjernehold fra alle deltagende
nationer.

kl. 18.00

Afslutningsfest med musik og
underholdning Vesterø Havn.

kl. 22.00

Officiel afslutning WM TRÆF LÆSØ 2016

INVITATION til dig
fra Krigsveteran Landsholdet
Kære Krigsveteran
Vi vil gerne se dig til WM TRÆF LÆSØ 2016.
Vi afholder WM TRÆFFET fra

torsdag den 11. august kl. 12.00 til
søndag den 14. august kl. 12.00
Vi byder på samvær med andre krigsveteraner, fodbold,
militær veteranbiler, og besøg i Veteran Landsbyen i
Historie Parken syd for Østerby Havn. Der vil være musik.

Krigsveteran Landsholdets aktiviteter kan støttes ved at indsætte din
donation på regnr. 1551 konto 4741460483 (Danske Bank)

