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1 (Åben) Dialog med de tillidsvalgte vedr. Socialudvalgets budget 2017.
Sags ID: EMN-2016-01990

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
I stil med sidste år vil Socialudvalget 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 gennemført med deltagelse af:
Myndighed: Vibeke Kofoed og Mette Brøner Thygesen
CHP: Kirsten Gøgsig, Dorte Flagstad, Katja Ryum
CSP: Helle Christensen, Susanne Pedersen og Malene Dam Hald Madsen.

Fraværende: Lars Oldager.

Bilag
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2 (Åben) SOU Budgetbemærkninger 2017
Sags ID: EMN-2016-01990

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Socialudvalget har på sine møder i hhv. Maj og Juni behandlet budgetforslaget 

for 2017, hvor der var pålagt budgettilpasninger for ca. 12,9 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 og egenbetalingstakster til Udvalgets behandling.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller

At budgetbemærkninger og egenbetalingstakster godkendes.

At materialet videresendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Lars Oldager.

Bilag

- SOCUDV . budgetbemrk. 2017 (1391346 - EMN-2016-01990)
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3 (Åben) Orientering om Indblik i Sundhedsvæsenets resuktater 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:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Rasmussen.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager.

Bilag

- Indblik-i-sundhedsvaesenets-resultater-maj-2016.ashx (1345300 -
EMN-2016-01644)

- PowerPoint-præsentation (1345301 - EMN-2016-01644)
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4 (Åben) Tilsyn på mad og måltider i Leve Bo, 2016
Sags ID: EMN-2016-01589

Sagsbehandler: Kira Rødkær

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalget besluttede den 30. september 2015, at Revas i første halvår af 2016 
skulle lave et planlagt tilsyn på plejecentre med Leve Bo-miljøer med særligt fokus på 
mad.
Revas har lavet tilsyn på i alt 10 plejecentre med Leve Bo-miljøer. Ved 
tilsynene har Revas overværet måltider samt forberedelse til disse, og 
desuden fokuseret på at opleve atmosfære, omgangstone m.m.
Ved tilsynene har Revas haft samtaler med 28 beboere samt enkelte korte 
samtaler med andre beboere. Derudover har de talt med 43 pårørende, der er 
udvalgt, så de repræsenterer plejecentre og beboere bredt.  De har ligeledes 
talt med 42 medarbejdere, der primært er fastansatte i plejen, men også 
køkkenassistenter/kostansvarlige.
På baggrund af tilsynene har Revas udarbejdet én samlet rapport, der er 
vedlagt som bilag. Rapporten fokuserer på tre temaer:

- Rammerne
- Maden
- Deltagelse/indflydelse

Overordnet set er rapporten positiv, men den indeholder også anbefalinger til 
punkter, der bør arbejdes med fremover. Konklusioner og anbefalinger til 
hvert af de tre temaer gennemgås nedenfor.
Rammerne
Revas oplever, at rammerne omkring måltiderne generelt er tilfredsstillende 
herunder køkkenets placering, indretning og medarbejdernes guidende rolle 
omkring måltidet. Dog er enkelte køkkener små, hvilket kan være 
udfordrende for medarbejdernes arbejde og mulighed for at inddrage 
beboerne. På enkelte plejecentre kan støj fra fx radio og praktisk arbejde 
under måltidet virke forstyrrende.
Medarbejderne bærer gennem deres tilstedeværelse og aktive ageren med 
borgerne et stort ansvar for stemningen omkring måltidet. I enkelte tilfælde 
har Revas observeret tilfælde, hvor der kan arbejdes med etikken i forhold til 
samtale mellem medarbejderne. 
Revas’ indtryk er, at der er klar arbejdsfordeling og engagerede 
medarbejdere, hvilket giver en god stemning og en god oplevelse blandt 
beboere og medarbejdere både i forhold til måltidet og forberedelserne.
Det er i flere tilfælde iagttaget, at der udleveres medicin til borgerne under 
måltidet.
Ingen medarbejdere kan referere til den kommunale kostpolitik i Ydelses- og 
Kvalitetskataloget.
Anbefalinger i forhold til rammerne:

- Der bør være tydelighed omkring medarbejdernes mulighed for at 
spise med ved måltiderne således, at det er afklaret internt mellem 
medarbejderne i de enkelte Leve Bo-miljøer.



Socialudvalget - 17-08-2016 15:00 Side 8 af 25

- Det bør afklares, om der skal udleveres/håndteres medicin i 
forbindelse med måltider.

- Af hensyn til opgaveløsningen bør der sikres tydelig ansvarsfordeling 
mellem medarbejderne. Medarbejderne i Leve Bo-miljøer bør desuden 
have særlig interesse og eventuelle kurser i at løfte opgaven.

- Af hensyn til kommunikationen anbefales det, at der er en læsevenlig 
menuplan tilgængelig.

- Revas anbefaler, at der altid er fokus på etikken i forhold til omtale af 
beboere under måltidet. 

Maden
Revas oplever, at maden fremstår indbydende, både hvad angår farve, duft 
og anretning. Maden er frisk og varieret i indhold, og stort set i tråd med 
beboernes ønsker. Revas’ indtryk er, at både beboeren, medarbejderne og 
pårørende værdsætter, at maden laves i enhederne.
Enkelte steder er der iagttaget relativt kort tidsinterval mellem morgenmad 
og frokost. Dette beror ifølge medarbejderne på individuelle hensyn og aktuel 
dagsform. Det er uklart, hvor stor indflydelse beboere og medarbejdere har 
på, hvornår dagens varme måltid bliver serveret. 
I en enkelt enhed for beboere med demenslidelse nævner pårørende, at 
maden indimellem kan være præfabrikeret og dermed ikke frisk, som de 
havde forventet.
Anbefalinger i forhold til maden:

- På baggrund af enkelte udtalelser og iagttagelser kan man reflektere 
over madproduktionen i enheder med demente beboere.

- For at understøtte forventningsafstemning med beboere og pårørende i 
forbindelse med indflytning kan udlevering et skriftligt materiale om 
Leve Bo-miljøer herunder måltidet være en fordel.

- Der er opmærksomhed på beboere med ønsker/behov for særlig kost, 
men et udviklingspunkt kan være at variere alternativer og 
mellemmåltider.

Deltagelse/indflydelse
Medarbejderne har generelt øje for at inddrage beboerne i måltidernes 
facetter ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Beboernes motivation og 
medarbejdernes ressourcer har dog stor betydning for at følge op på dette.
En af tankerne bag Leve Bo-miljøerne er beboernes mulighed for at deltage i 
processen omkring måltider. Revas bemærker, at det er en relativ lille del af 
beboerne, der kan inddrages i det fysiske arbejde grundet deres forskellige 
funktionsnedsættelser. CSSM bemærker, at der er sket en ændring på dette 
område i forhold til da Leve Bo-miljøerne blev startet op. Beboerne har nu 
ofte ved indflytning flere funktionsnedsættelser end tidligere, og det kan 
derfor være svært for personalet at inddrage dem i processen omkring 
måltiderne.
Revas oplever, at der er varierende fokus på hygiejne i forhold til måltidet.
Anbefalinger til deltagelse/indflydelse

- Af hensyn til medarbejdernes mulighed for at udvikle og reflektere 
over måltidet anbefaler Revas, at der udarbejdes en kendt politik 
omkring måltidet. Det vil også kunne bidrage til at italesætte og 
synliggøre forventningerne til beboerne og medarbejderne indenfor de 
givne rammer.

- For at sikre og udvikle deltagelsen og indflydelsen kan man med fordel 
styrke samarbejdet mellem plejen og de kostansvarlige eksempelvis 
gennem organiseret dialog, sparring og forventningsafstemning. De 
kostansvarlige kan også med fordel drage nytte af hinandens viden og 
erfaring på tværs af plejecentrene.
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- Det bør drøftes, hvordan beboernes hygiejne i forhold til måltidet 

håndteres.

Center for Sundhed og Pleje (CSP) har haft ovenstående fremstilling til 

kommentering og havde i den forbindelse nogle kommentarer. CSP peger på, 

at brugen af præfabrikeret mad i samfundet som helhed har ændret sig 

gennem de seneste år. Således bruger mange i den almindelige, daglige 

husholdning fx saucer, supper, brød mv. som er præfabrikeret. Brugen af 

præfabrikeret mad i Leve Bo-miljøerne afspejler derfor brugen generelt i 

samfundet. 

CSP bemærker desuden, at det er en stor del af deres medarbejdere, og ikke 

enkelte som beskrevet i rapporten, der er blevet undervist i måltider til småt 

spisende og synkebesværede beboere. En diætist fra CSP har undervist i 

emnet i forbindelse med et andet kursus for personalet i Leve Bo-miljøer. 

Slutteligt bemærker CSP, at de bruger- og pårørenderåd, der bliver nævnt i 

rapporten ikke længere eksisterer. De er erstattet af andre dialogfora med 

beboere og pårørende som eksempelvis husmøder.

Under behandling af punktet deltager repræsentant/repræsentanter fra 

Revas.

Fremstillingen sendes til orientering i Ældre- og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at tilsynet på mad og måltider i Leve 

Bo, 2016 tages til efterretning, og at Center for Sundhed og Pleje arbejder 

med anbefalingerne i rapporten fra Revas Aps.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Taget til efterretning.

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
Ældrerådet afventer en status på arbejdet med rapportens anbefalinger. 

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Lars Oldager.
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Bilag

 Rapport Måltidet i Levebo-miljø, Frederikshavn kommune 2016 
(1340327 - EMN-2016-01589)
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5 (Åben) Embedslægetilsyn 2015
Sags ID: EMN-2014-01568

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Embedslægeinstitutionen gennemfører hvert år uanmeldte tilsyn i kommunens 

plejeboliger for at undersøge de sundhedsfaglige forhold. Formålet med tilsynet er at 

forbedre den sundhedsmæssige indsats overfor de ældre i plejeboligerne. 

Den sundhedsmæssige indsats vurderes ved at se på den sygeplejefaglige 

dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse 

plejebehov. Der er udarbejdet en række målepunkter, som embedslægeinstitutionen 

vurderer ved tilsynet. Målepunkterne omfatter følgende emner:

- Instrukser og hygiejne

- Dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser

- Medicinhåndtering

- Patienters retsstilling

Hvert målepunkt bliver vurderet på baggrund af plejecentrenes instrukser og på baggrund 

af stikprøvekontrol hos beboerne. Efter hvert besøg bliver der udarbejdet en rapport med 

resultaterne, derudover laves der hvert år en samlet kommunal rapport.

Embedslægeinstitutionens hovedkonklusioner og opsummering

I 2015 er der ført tilsyn på følgende plejecentre:

- Søparken

- Lindevej

- Ankermedet 

- Aalbæk

- Rosengården

Embedslægeinstitutionen kan udelade at føre tilsyn det følgende år, hvis de vurderer, at 

forholdende er tilfredsstillende ved tilsynet. Dog kan tilsynet ikke udelades, hvis der fx er 

sket større ændringer i den daglige ledelse. I alt 12 plejecentre var i 2015 undtaget for 

tilsyn på baggrund af tilsynene i 2014. På Søparken, Lindevej, Ankermedet og Aalbæk 

plejecenter blev der på grund af organisatoriske ændringer ført tilsyn, selvom de som 

udgangspunkt var fritaget. 
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Nedenstående tabel sammenfatter resultaterne for tilsynsbesøgene i 2015. Derudover 

viser tabellen også resultaterne fra 2014 og 2013, så det er muligt at sammenligne med 

tidligere års tilsyn.

Konklusionskategorier Antal 

plejehjem 

2015

Antal 

Plejehjem 

2014 

Antal 

Plejehjem 

2013

Tilsynet har ikke fundet 

anledning til

bemærkninger

1 0 0

Tilsynet har fundet få fejl 

og mangler,

som samlet kun 

indebærer ringe

risiko for 

patientsikkerheden

2 12 4

Tilsynet har fundet fejl og 

mangler,

som indebærer 

patientsikkerhedsmæssige

risici

2 1 4

Tilsynet har fundet 

alvorlige fejl og

mangler

0 0 1

Tilsynet har fundet 

anledning til alvorlig

kritik

0 0 0

Da der er stort forskel på antallet af tilsynsbesøg i 2014 og 2015 er det svært at lave en 

sammenligning. Det må dog vurderes meget positivt, at der i 2015 har været et tilsyn, 

hvor der slet ikke har været anledning til bemærkninger. Det må ligeledes vurderes 

meget positivt, at ingen plejecentre har fået anmærkninger om alvorlige fejl og mangler.

Resultat betyder, at 3 af plejecentrene opfylder kravene til at bliver fritaget for tilsyn i 

2016.

De overordnede resultater for tilsynene i 2015 kan læses i embedslægens årsrapport, der 

er vedlagt som bilag til sagen.

Udover disse overordnede og generelle betragtninger, har 

embedslægeinstitutionen som nævnt udarbejdet rapporter for de enkelte 

plejehjem med konkrete anbefalinger til de enkelte enheder. Såfremt disse 

rapporter ønskes læst i deres helhed, kan de rekvireres ved henvendelse til 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed.



Socialudvalget - 17-08-2016 15:00 Side 13 af 25

Center for Sundhed og Pleje har haft ovenstående fremstilling til 

kommentering, de havde ingen kommentarer.

Fremstillingen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten fra embedslægen tages til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Taget til efterretning.

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
Ældrerådet har med glæde konstateret at 3 af plejecentrene er fritaget for tilsyn i 2016, 
samt at øvrige tilsyn ikke giver anledning til bemærkninger.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag

 Embedslæge, årsrapport 2015 (1373906 - EMN-2014-01568)
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6 (Åben) Kommunalt tilsyn 2015 - Samværs- og aktivitetstilbud
Sags ID: EMN-2015-00869

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver 

efter Serviceloven løses jf. Lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område § 16. I Frederikshavn Kommune dækker tilsynet over 7 

kommunale og 2 private samværs- og aktivitetstilbud.

Frederikshavn Kommune har valgt at overdrage denne opgave til Revas Aps for at sikre 

et uvildigt tilsyn.

Formålet med tilsynet er at kontrollere, at den kommunale opgave bliver varetaget korrekt 

i henhold til Servicelovens § 104. Tilsynene skal have fokus på:

1. at opgaverne i tilbuddene bliver løst i overensstemmelse med de afgørelser, 

kommunen har truffet. 

2. at opgaverne bliver løst i henhold til de kvalitetsstandarder, som Frederikshavn 

Kommune har vedtaget. 

Med dette fokus har tilsynene til formål at sikre, at borgerne modtager et tilbud i henhold 

til de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed har i 2015 valgt at sætte særligt fokus på 

følgende områder:

- den indsats, der ydes for at fremme borgernes selvhjulpenhed og 

dermed mulighed for større selvstændighed i dagligdagen.

- om ovenstående afspejles i tilbuddene generelt, og om det fremgår af 

den skriftlige dokumentation herunder også de pædagogiske 

handleplaner.

Metode for tilsynene og afrapportering

Revas har generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne i 

det enkelte tilbud. I de fleste tilbud er der gennemgået skriftligt materiale 

vedrørende driften i almindelighed og indsatsen for den enkelte borger.

Fokuspunkterne er belyst og vurderet ud fra borgernes oplevede kvalitet. Den 

oplevede kvalitet er vurderet gennem samvær og samtale med borgerne.

Ledelse, personale og pårørende har også været inddraget i tilsynene.
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Revas har efter hvert tilsynsbesøg udarbejdet tilsynsrapporter med 

beskrivelse af de iagttagelser, der er gjort under besøgene. Rapporterne er 

bygget op omkring vurdering af følgende emner:

- målgruppen

- de fysiske rammer

- de pædagogiske og omsorgsmæssige forhold

- ledelse, medarbejderforhold og faglige forudsætninger

- skriftlig dokumentation

- magtanvendelse

- medicinhåndtering (i de tilbud, hvor det er relevant)

I tilsynsrapporterne er der også mulighed for at påpege punkter, som kræver 

yderligere tilsynsbesøg.

På baggrund af de enkelte tilsynsrapporter har Revas udarbejdet en 

årsrapport, der er vedlagt som bilag til sagen.

Konklusion for afrapporteringerne

I 2015 har der ikke været ekstra tilsynsbesøg, hvilket betyder, at der ikke har 

været anledning til særligt kritiske bemærkninger om forhold i samværs- og 

aktivitetstilbuddene i Frederikshavn Kommune.

Revas giver overordnet en positiv vurdering af alle ovennævnte forhold. 

Vurderingen fra Revas er ligeledes positiv, når det drejer sig om de særlige 

fokuspunkter, dog med henvisning til de generelle anbefalinger til områder, 

der kan arbejdes med. Det betyder, at resultaterne bredt set er meget fine,

og forholdene er fundet i orden. 

I årsrapporten anbefaler Revas bl.a., at der fremadrettet kan arbejdes med 

følgende punkter:

- dokumentation af den løbende indsats og beskrivelse af 

dagligdagshændelser

- opdatering af handleplaner

- fokus på regler og procedure for håndtering af medicin.

- højne fagligheden eksempelvis gennem ekstern supervision

Høring

Fremstillingen har været sendt til høring i Center for Handicap og Psykiatri, og 

de har givet følgende høringssvar: 
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”Center for Handicap og Psykiatri genkender konklusionerne i årsrapporten 

vedrørende tilsyn på aktivitets- og samværstilbud i Frederikshavn Kommune i 

2015. 

I Centret noterer vi med tilfredshed, at Revas generelt forholder sig positivt til 

kvaliteten af tilbuddene. Vi deler opfattelsen af, at borgerne generelt er 

tilfredse med den støtte og hjælp, de modtager. 

Revas kommer med enkelte punkter, som tilbuddene med fordel kan arbejde 

med. Disse punkter er ligeledes genkendelige, og beskriver forhold, som der

allerede er fokus på. Blandt andet har tilbuddene fokus på medarbejdernes 

faglige udvikling ved at sikre mulighed for faglig sparring og supervision.

Udvikling af den skriftlige dokumentation har også været et fokusområde i 

Center for Handicap og Psykiatri de seneste år. Det er væsentligt, at 

borgernes handleplaner er opdaterede, og ligeledes er der fokus på at 

dokumentere hændelser i dagligdagen, der har stor betydning for borgerens 

udvikling og trivsel. I forhold til den skriftlige dokumentation er der fokus på 

læringsaspektet, så dokumentationen medvirker til at gøre indsatsen i relation 

til borgerne endnu bedre”.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.  

Bilag

- Årsrapport 2015,  Samværs- og Aktivitetstilbud Frederikshavn 
Kommune (1302121 - EMN-2015-00869)
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7 (Åben) Kvalitetskatalog 2016 - SEL § 83 i plejeboliger
Sags ID: EMN-2015-50178

Sagsbehandler: Kira Rødkær
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
I forbindelse med revidering af kvalitetstandarderne for SEL §§ 83 og 86 blev CSSM 

opmærksomme på, at kvalitetsstandarderne på § 83 leveret i plejeboliger også skulle 

revideres, godkendes og være tilgængelige for borgerne. Dette gælder som følge af 

bek.nr. 344 § 10, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde og 

offentliggøre kvalitetstandarder vedr. ydelser, der gives efter SEL § 83 stk. 1,2 og 4 i 

plejeboliger.

CSSM har sammen med repræsentanter fra CSP samt repræsentanter for Ældre- og 

Handicaprådene revideret kvalitetsstandarden, så den har samme opbygning og layout 

som de øvrige standarder. Kvalitetsstandarden er gjort mere læsevenlig, ligesom 

dagsordenen om rehabilitering og selvhjulpenhed er indarbejdet sprogligt.

Indholdet dækker følgende standarder:
• Generel information

• Personlig pleje

• Praktisk hjælp

• Ernæring/mad

• Kontaktoplysninger

Kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag.

Sagen sendes til høring i Ældre- og Handicapråd.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller kvalitetsstandarden vedrørende SEL § 
83 i plejeboliger til Socialudvalgets drøftelse og godkendelse.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Handicaprådet tiltræder indstilling uden yderligere bemærkninger.

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
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Ældrerådets høringssvar:
ÆR anbefaler Kvalitetsstandard 2016 for Plejeboliger.

Beslutninger:
Kvalitetsstandarden godkendt.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag

- ENDELIG Kvalitetsstandard 2016 - Plejeboliger (1375693 - EMN-2015-
50178)
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8 (Åben) Ledsageordning i botilbud
Sags ID: EMN-2016-00251

Sagsbehandler: Karen Henning Lind Christoffersen

Ansvarligt center: Kontrakt og Tilsynsenheden

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Jævnfør Serviceloven § 97 skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse pr. måned til 

borgere, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne.

Ledsageordningen tilbydes også borgere i botilbud, og på baggrund af en afgørelse fra 

Ankestyrelsen er der blevet behov for at justere kriterierne for tildeling af ledsagelse til 

denne gruppe borgere. 

Ledsageordningen omfatter individuel ledsagelse til selvvalgte aktiviteter udenfor 

hjemmet, som ikke indeholder socialpædagogisk bistand, og tilbydes uanset boform. Det 

fremgår dog af lovgivningen, at det som en del af bevillingen skal indgå, i hvilket omfang 

der i forvejen ydes individuel ledsagelse til selvvalgte aktiviteter som en integreret del af 

botilbuddet (§ 97-lignende ledsagelse).  Det betyder, at borgere i botilbud, der modtager 

ledsagelse som en integreret del af tilbuddet, ikke har krav på yderligere 15 timers 

ledsagelse om måneden, men i alt 15 timers ledsagelse pr. måned.

Ankestyrelsen har i en principafgørelse fastslået, at aktiviteter, der finder sted på 

hjemmedage i botilbud, kan være omfattet af ledsageordningen, så længe det drejer som 

om selvvalgte aktiviteter. Denne afgørelse har dannet grundlag for, at der i Frederikshavn 

Kommune er indført praksis om, at borgere i botilbud, som bevilges ledsageordning fast, 

fratrækkes 3 timer således, at de tildeles 12 timer om måneden i stedet for 15 timer. 

Denne generelle nedsættelse af antallet af ledsagetimer for borgere i botilbud, har 

Ankestyrelsen imidlertid afgjort ikke er lovlig, da det ikke er en konkret individuel 

vurdering af, hvor meget individuel ledsagelse, der gives den konkrete ansøger i det 

enkelte tilbud. På baggrund heraf er der behov for en ændring af praksis.

For at sikre at antallet af ledsagelsestimer beregnes på baggrund af en konkret individuel 

vurdering af den enkelte ansøger og ikke et fratræk af et på forhånd generelt fastansat 

antal timer, foreslås det, at det enkelte botilbud beskriver, hvor mange af de maksimalt 15 

timers § 97-ledsagelse, der for den enkelte ansøger er en integreret del af botilbuddet. På 

baggrund heraf træffer Center for Social- og Sundhedsmyndighed afgørelse i sagen og 

udarbejder bevillingen til borgeren. 

Opfølgning af ledsageordningen i botilbud sker efter behov, bl.a. på baggrund af 

ændringer meldt ind af borgeren selv, botilbuddet, sagsbehandlere eller pårørende mv. 
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En ændring af nuværende praksis vil betyde, at de borgere, der på nuværende tidspunkt 

er bevilget ledsageordning i botilbud, skal revurderes.

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet.  

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender den i 

sagsfremstillingen beskrevne fremadrettede praksis ved bevilling af ledsagelse efter 

Serviceloven § 97 til borgere i botilbud.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 08-08-2016
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

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:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag
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9 (Åben) Ældreboliger som midlertidige boliger til flygtninge
Sags ID: EMN-2016-01870

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Integrationsrådet har siden hhv. 1. maj og 1. juni 2015 rådet over 10 midlertidige boliger 

til flygtninge. Ud af de 10 boliger er 4 af boligerne ældreboliger, som har været ledige 

over en længere tidsperiode. Henholdsvis 2 boliger på Chr. X. Vej i Skagen og 2 boliger 

på Mejerivej i Ravnshøj. Dette har foregået og er fortsat problemfrit.

Der er nu akut behov for flere pladser, idet der pt. mangler 6 pladser svarende til 3-4 

midlertidige boliger. Socialudvalget har derfor modtaget en anmodning om, at der stilles 

yderligere 4 ledige ældreboliger til rådighed med henblik på at løse den akutte 

boligmangel. 

Integrationsrådet forventer, at der efterfølgende vil blive behov for yderligere 7 eller flere 

midlertidige boliger.

I juli anmodes der om følgende ledige ældreboliger:

1 ekstra bolig på Mejerivej, Ravnshøj

1 ekstra bolig på Chr. X vej, Skagen

2 boliger på Stationsvej, Aalbæk

Jørgen Tousgaard har truffet en formandsbeslutning den 11. juli 2016, således at 

boligerne er frigivet midlertidigt til akut brug fra juli måned.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet. 

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektør indstiller, at Socialudvalget tager formandsbeslutningen til 

efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Ældrerådet Dato: 08-08-2016
Ældrerådet ser positivt på, at nogle af de ledige ældreboliger anvendes til flygtninge, 
således at tomganghuslejen bliver nedbragt. 
Ældrerådet ønsker oplyst, om det er Socialudvalgets opfattelse, at der fortsat er brug for 
yderligere ældreboliger til flygtninge, og i bekræftende fald, hvor Socialudvalget forventer 
at boligerne skal findes?
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag
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10 (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:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Rasmussen.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Bilag
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11 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.
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INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016 

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 sund-

hedsvæsenets 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 Ho-

vedstaden, 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 Dan-

mark 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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INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016 

1 INDLEDNING 

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 

KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet er enige om en række indikato-

rer, som har til formål at belyse sundhedsvæsenets resultater, bl.a. i forhold til kvalitet, effektivitet, patient-

inddragelse og ventetider. Derudover medvirker en række af indikatorerne til at belyse den sammenhæn-

gende 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 sam-

menligninger 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. Bor-

gere, 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 for-

bedringer af sundhedsvæsenets indsats til gavn for patienterne. I bl.a. Sverige har man igennem flere år ar-

bejdet med synliggørelse af resultater.  
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INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016 

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 

 
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  

 

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) 
  
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 doku-
mentation. 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 forbedrings-

potentialer 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 indikato-

rer kan være vanskelige at henføre entydigt til en af de tre målsætninger. For eksempel er de såkaldte ”ac-

celererede 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 un-

derstøtter 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 opgø-

res desuden på kommunalt niveau og et mindre antal kan desuden meningsfuldt opgøres på sygehusni-

veau. For mere detaljeret beskrivelse af indikatorer og de bagvedliggende tal og tidsserier henvises til bi-

lagsdelen og til www.eSundhed.dk. Der henvises derudover til boks 2 for oversigt over de endnu ikke udvik-

lede indikatorer. 

Forskellige opdateringstidspunkter giver variation i hyppigheden for offentliggørelse af indikatorerne.  

Hovedparten af indikatorerne opgøres årligt. Indikatorerne relateret til folkesundhed (rygning, alkoholfor-

brug, 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 patientbehand-
lingen 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. 

http://www.esundhed.dk/
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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 indi-

katorer 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 udgangs-

punkt er et bedre resultat end en lavere placering. Alle regionale værdier rangordnes uanset, om regio-

nerne 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 udeluk-

kende 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 ana-

lyser 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 forskel-

lene 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 in-

dikatorerne medvirke til en systematisk videndeling på tværs af kommuner og regioner og til en dialog mel-

lem parterne om forskelle og udvikling i indikatorværdier. 

 

Regionerne har ansvaret for at vurdere forbedringspotentialer i sygehusvæsenet, herunder den behand-

lende 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 patientbehandlin-

gen i sygehusvæsenet og i almen praksis, hvor regionerne bl.a. skal samarbejde med kommunerne om ind-

satsen i forhold til kroniske og langvarigt syge.  

Kommunerne har ansvaret for en lang række sundhedsydelser. Det drejer sig bl.a. om den borger- og pati-

entrettede 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 syge-

plejefaglige 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 afgø-

rende 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 offent-

lige 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 157 

- Kommuner1  40 

Regional sundhed2  

- Sygehusvæsen  79 

- Praksissektoren 15 

- Medicintilskud på praksisområdet3 6 

Sundhedspersonale  

Antal fuldtidsbeskæftigede på offentlige sygehuse, 3. kvt. 2015 107.074 

- heraf læger 15.753 

- heraf sygeplejersker 35.832 

Antal fuldtidsbeskæftigede praktiserende læger, 2015 3.509 

Antal fuldtidsbeskæfftigede praktiserende speciallæger, 2015 897 

Autoriserede sundhedspersoner i kommunerne4, 2014 41.842 

Borgernes brug af sygehusvæsenet, praktiserende læger og speciallæger  

Borgere i kontakt med det somatiske sygehusvæsen, 2015 (1.000) 2.707 

Borgere i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen, 2015 (1.000) 148 

Kontakter med praktiserende læger pr. borger, 20155 6,7 

Kontakter med praktiserende speciallæger pr. borger, 2015 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, vacci-

nation mv. og sygebesøg) samt email- og tlf.-konsulationer i dagstid. 
 

Internationale nøgletal   

Udgifter, 2013 Danmark OECD 

Sundhedsudgifter, andel af BNP (pct.) 1 10,4 8,9 

Sundhedsudgifter pr. borger, (kr., købekraftsparitet) 1 27.237 20.198 

Sygehusudgifter pr. borger (kr., købekraftsparitet)  11.624 7.155 

Sundhedspersonale, 20132   

Læger pr. 1.000 borgere 3,6 3,3 

Sygeplejersker pr. 1.000 borgere 16,3 9,1 

Borgernes brug af praktiserende læger og sygehusvæsenet, 2013   

Årlige lægekonsultationer pr. borger3 4,7 6,6 

Sygehusindlæggelser pr. 1.000 borgere 172 155 

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 vedr. den langsigtede pleje og fore-

byggelse. 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 mis-

brugsbehandling. Kommunerne medfinansierer endvidere knapt 21 mia. kr. af det regionale sundhedsvæ-

sen (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 kon-

takt 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 prakti-

serende 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 tilfreds-

hed 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 sund-

hedsvæsen, udestår et udviklingsarbejde, hvilket er angivet med ●. 
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Boks 2. Udvikling på landsplan i indikatorer, 2014-2015 

 

FORBEDRINGER I BEFOLKNINGENS SUNDHED 

 
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 ⬌ 

 
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 indl. blandt borgere med diabetes 2* ⬌ 

Akutte somatiske genindl. blandt borgere med diabetes 2* ⬌ 

 
Patientsikkerhed 
Sygehusdødelighed ⋯ 

Skader på patienter ● 

Sygehusinfektioner (bakteriæmier) ⬌ 
Sygehusinfektioner (clostridium difficile) ⬌ 
 
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 ⬇ 

 

PATIENTINDDRAGELSE 
 
Patienttilfredshed 

Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (akut) ⬌ 

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) ⬌ 

 
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 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)* ● 

 

 

EFFEKTIVITET OG UDGIFTER  
 
Et effektivt sundhedsvæsen 

Antal sygehuskontakter pr. patient ⬇ 

Behandlingsintensitet ● 

Produktivitet på sygehuse  ⬆ 

Effektiv ressourceanvendelse på sygehuse ● 

Effektiv ressourceanvendelse i kommuner5 ● 

Henvisningsmønster i almen praksis ● 

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 ⋯ 

 
⬆⬇  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 
 

 
⋯  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 
4 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. 

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 udvik-
ling 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. 
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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 for-

bedringspotentialer, 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. 

  



INDIKATORER OG RESULTATER I OVERBLIK 

 

17 

INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016 

Tabel 2. Oversigt over regionernes resultater for udvalgte indikatorer.  

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet 

Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse       
Akutte somatiske genindlæggelser, 2015, pct. af alle indlæggelser 5,5 6,6 5,9 6,3 9,1 6,7 

Akutte psykiatriske genindlæggelser, 2015, pct. af alle indlæggelser 15,9 25,6 18,9 24,4 24,7 23,0 

Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, 2015, antal pr. 1.000 borgere 52,8 55,2 61,0 77,6 61,5 63,5 

Akutte medicinske korttidsindlæggelser, 2015, antal pr. 1.000 borgere 11,6 32,4 20,4 42,7 21,9 29,0 

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser, 2015, antal pr. 1.000 borgere 1,0 2,0 1,6 3,0 2,7 2,2 

Akutte somatiske indlæggelser - KOL, 2015, antal pr. 1.000 borgere 499,4 533,9 485,0 714,5 613,1 582,8 

Akutte somatiske genindlæggelser - KOL, 2015, pct. af indlæggelser 9,8 12,3 10,5 12,3 16,6 12,5 

Akutte somatiske indlæggelser - diabetes 2, 2015, antal pr. 1.000 borgere 314,7 349,6 303,4 459,3 388,6 373,6 

Akutte somatiske genindlæggelser - diabetes 2, 2015, pct. af indlæggelser 8,0 10,0 8,4 10,3 13,2 10,2 

Patientsikkerhed       

Sygehusinfektioner (bakteriæmier), 2015, antal pr. 10.000 risikodøgn 6,7 7,5 8,9 8,3 7,4 8,0 

Sygehusinfektioner (clostridium difficile), 2015, antal pr. 100.000 borgere 61,2 46,9 58,6 88,5 63,3 66,2 

Kvalitet i sundhedsvæsenet       

Reoperation efter opr. for diskusprolaps i lænd, 2015, pct. af opr. 3,4 2,3 3,2 3,1 1,3 2,9 

Reoperation efter opr. for diskusprolaps i nakke, 2015, pct. af opr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi, 2015, andel af dagkirurg opr., pct.  1,7 1,4 1,5 1,5 2,4 1,6 

Indlæggelsestid på sygehuse, 2015, dage i gns. 4,2 3,3 3,6 3,4 3,1 3,4 

5-års overlevelse efter kræft, 2011-2013, pct.1 59 59 60 61 58 59 

Patienttilfredshed       

Patienters samlede tilfredshed (ambulante), 2015, pct. positive2 87 87 86 85 85 86 

Patienters samlede tilfredshed (planlagt indlagte), 2015, pct. positive2 85 85 83 82 78 82 

Patienters samlede tilfredshed (akut indlagte), 2015, pct. positive2 77 77 75 69 68 72 

Samarb. mellem sygehus og kom. pleje (planlagt indl.), 2015, pct. positive2 68 65 67 63 62 64 

Samarb. mellem sygehus og kom. pleje (akut indl.), 2015, pct. positive2 63 62 65 55 57 60 

Ventetider       

Ventetid for børn/unge i det psyk. sygehusvæsen, 2015 , dage i gns. 33 19 19 26 23 22 

Ventetid for voksne i det psyk. sygehusvæsen, 2015, dage i gns. 36 29 21 24 23 25 

Ventetid til sygehusoperation, 2014, dage i gns. 66 39 43 52 46 48 

Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, 4. kvt. 2015, pct. 59 72 69 55 73 65 

Udredningsplaner (somatik) inden for 30 dage, 4. kvt. 2015, pct.  86 91 59 81 91 79 

Et effektivt sundhedsvæsen       

Udvikling i antal kontakter pr. sygehuspatient, 2015, ændring ift. 2014, pct. -3,3 -0,5 -0,6 -2,1 1,8 -1,0 

Produktivitetsniveau på sygehuse, 2014, indeks (hele landet=100) 92 100 101 102 98 100 

Værdi bedre end hele landets værdi  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 gen-
indlæggelser, andel af 
alle indlæggelser, pct. 

Akutte psykiatriske gen-
indlæggelser, andel af 
alle indlæggelser, pct. 

Forebyggelige indlæg-
gelser blandt ældre, an-

tal pr. 1.000 ældre 

Akutte medicinske kort-
tidsindlæggelser, antal 

pr. 1.000 borgere 

Akutte psykiatriske 
korttidsindlæggelser, 

antal pr. 1.000 borgere 

Somatiske færdigbe-
handlings-dage, antal 

pr. 1.000 borgere 

Psykiatriske færdigbe-
handlings-dage, antal 

pr. 1.000 borgere 

Akutte indlæggelser - 
KOL, antal pr. 1.000 bor-

gere med KOL 

Akutte genindlæggelser 
- KOL, andel af indlæg-

gelser - KOL, pct. 

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

Diabetes type 2 

Akutte genindlæggelser 
- Diabetes type 2, andel 
af indlæggelser - Diabe-

tes type 2, pct. 

Ventetid til genoptræ-
ning i kommuner, me-

dian, dage 

Region Nordjylland             

Brønderslev 3,7 21,7 55,1 11,2 1,0 0,7 3,3 437 4,7 263 4,2 14 

Frederikshavn 1,8 17,8 57,2 10,5 1,2 1,7 3,0 470 1,8 299 2,3 11 

Hjørring 2,6 17,5 63,3 12,1 0,9 0,9 4,5 521 1,9 316 2,4 - 

Jammerbugt 5,4 12,4 63,7 12,2 0,9 3,8 3,2 525 10,6 340 8,7 18 

Mariagerfjord 7,7 11,9 32,7 14,2 0,9 2,3 2,6 491 14,6 320 13,4 19 

Morsø 8,3 14,8 72,6 10,5 1,0 0,2 0,6 637 13,2 445 12,0 15 

Rebild 6,6 11,8 36,2 11,5 1,0 1,3 2,9 502 15,6 334 9,2 8 

Thisted 8,1 9,3 85,5 8,6 0,8 0,3 2,1 705 17,9 423 11,7 13 

Vesthimmerlands 6,2 16,7 30,9 11,9 1,1 1,4 0,1 433 10,8 300 10,9 12 

Aalborg 5,8 16,6 45,4 12,2 1,0 7,1 8,3 458 10,2 284 8,1 18 

Region Midtjylland             

Favrskov 8,7 28,3 50,5 46,0 1,5 0,1 0,0 518 16,7 371 14,0 9 

Hedensted 7,0 39,4 65,5 39,9 2,5 0,6 0,0 541 18,3 324 11,1 11 

Herning 4,0 22,4 43,3 17,9 1,0 1,3 0,8 462 4,7 312 3,8 12 

Holstebro 4,8 11,8 67,3 27,3 0,6 0,5 0,3 589 9,6 382 7,5 16 

Horsens 8,0 33,0 73,8 50,1 3,3 0,8 0,4 565 16,3 391 11,6 14 

Ikast-Brande 4,2 18,1 51,4 18,7 0,8 0,4 0,1 490 5,5 303 2,7 14 

Lemvig 5,3 30,8 56,2 24,8 1,3 1,6 14,9 570 8,6 375 8,8 4 

Norddjurs 8,6 26,3 47,5 53,7 2,1 0,2 0,3 499 13,8 354 12,6 13 

Odder 7,3 24,8 64,9 36,0 1,5 2,1 1,6 530 11,5 297 8,7 20 

Randers 10,2 23,1 53,3 58,7 2,0 0,2 5,0 599 17,6 398 18,1 13 

Ringkøbing-Skjern 4,1 19,2 49,0 16,9 0,7 0,5 0,5 513 6,0 312 5,0 11 

Silkeborg 7,6 20,5 59,0 34,1 1,3 0,4 2,1 574 15,1 393 11,1 13 

Skanderborg 6,2 33,1 57,2 35,5 1,9 0,1 0,0 492 12,3 323 10,8 12 

Skive 7,4 14,8 44,2 17,6 1,3 0,3 1,6 543 11,5 369 9,6 14 

Struer 5,1 17,8 54,4 27,1 0,4 0,7 2,2 540 8,4 311 6,7 11 

Syddjurs 8,8 16,7 49,9 45,5 1,1 0,7 0,9 532 16,4 376 11,8 11 

Viborg 8,2 19,2 40,8 18,4 2,2 0,3 3,7 622 14,7 372 10,7 15 

Aarhus 5,2 30,8 60,5 29,3 3,0 5,3 6,5 490 9,8 324 9,0 16 

Region Syddanmark             

Assens 6,9 13,3 51,0 11,5 1,1 2,6 0,0 397 12,3 268 11,7 15 

Billund 7,3 16,1 72,6 32,1 1,5 0,2 3,5 470 11,7 279 9,3 19 

Esbjerg 9,3 16,7 84,0 36,8 2,5 1,3 3,1 593 15,5 353 12,4 15 

Fredericia 2,7 17,0 70,5 28,8 1,0 1,1 0,1 495 5,8 325 3,9 28 

Faaborg-Midtfyn 6,9 19,8 43,7 10,6 1,5 0,8 0,0 384 12,4 262 10,1 19 

Haderslev 2,2 21,3 49,1 9,0 1,7 3,7 4,8 552 1,7 319 1,2 9 

Kerteminde 7,5 30,7 55,2 9,5 2,7 4,1 0,0 465 13,8 306 11,0 - 

Kolding 1,7 16,0 76,3 26,5 1,1 0,9 0,3 522 2,4 317 1,8 28 

Langeland 6,8 14,8 55,5 10,0 0,9 0,8 0,0 473 13,7 308 11,4 16 

Middelfart 3,6 24,0 67,3 23,8 1,7 0,5 4,8 474 5,7 291 3,4 21 

Nordfyns 7,3 18,1 54,6 11,6 1,6 9,2 0,0 419 15,6 279 12,3 18 

Nyborg 6,8 17,5 47,4 12,0 1,4 3,6 0,8 437 12,6 284 9,6 17 

Odense 7,6 19,7 60,0 13,1 1,9 1,5 1,3 433 16,8 273 12,3 18 

Svendborg 6,8 28,0 49,1 11,2 2,2 1,1 2,5 418 12,6 273 10,5 19 

Sønderborg 6,2 19,3 58,7 34,8 1,2 0,7 1,9 510 12,1 340 11,0 9 

Tønder 2,9 14,0 48,3 8,9 1,1 3,5 4,8 480 2,4 283 2,9 27 

Varde 8,9 11,5 63,8 27,4 1,1 1,0 0,0 517 14,9 308 12,0 9 

Vejen 5,4 15,3 63,5 27,0 1,0 0,2 0,0 463 10,0 332 8,2 13 

Vejle 3,9 18,9 67,5 26,1 1,3 0,8 0,3 515 6,4 313 5,7 14 

Aabenraa 2,3 13,7 51,2 8,7 0,9 4,0 2,7 565 1,2 330 1,0 16 

Placering i øvre del  Placering i midterste del    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 aldersstandardise-

ret. ”-” = 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 gen-
indlæggelser, andel af 
alle indlæggelser, pct. 

Akutte psykiatriske gen-
indlæggelser, andel af 
alle indlæggelser, pct. 

Forebyggelige indlæg-
gelser blandt ældre, an-

tal pr. 1.000 ældre 

Akutte medicinske kort-
tidsindlæggelser, antal 

pr. 1.000 borgere 

Akutte psykiatriske 
korttidsindlæggelser, 

antal pr. 1.000 borgere 

Somatiske færdigbe-
handlings-dage, antal 

pr. 1.000 borgere 

Psykiatriske færdigbe-
handlings-dage, antal 

pr. 1.000 borgere 

Akutte indlæggelser - 
KOL, antal pr. 1.000 bor-

gere med KOL 

Akutte genindlæggelser 
- KOL, andel af indlæg-

gelser - KOL, pct. 

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

Diabetes type 2 

Akutte genindlæggelser 
- Diabetes type 2, andel 
af indlæggelser - Diabe-

tes type 2, pct. 

Ventetid til genoptræ-
ning i kommuner, me-

dian, dage 

Region Hovedstaden             

Albertslund 7,7 23,3 89,4 62,7 4,1 5,8 9,3 762 14,5 518 12,7 15 

Allerød 6,7 26,0 57,4 41,5 1,7 4,4 0,9 582 15,9 390 12,5 11 

Ballerup 4,9 35,9 72,9 46,9 6,0 13,2 4,5 673 7,7 431 7,3 15 

Bornholm 6,5 12,6 69,3 43,7 0,9 1,5 0,1 690 13,6 436 9,8 19 

Brøndby 6,4 27,8 96,3 63,9 5,0 42,9 5,9 832 12,3 498 10,0 21 

Dragør 4,5 13,7 67,9 21,4 0,6 7,8 6,3 593 9,3 407 6,5 15 

Egedal 4,7 31,2 56,7 37,5 1,6 30,8 1,7 610 6,4 402 7,9 - 

Fredensborg 9,3 30,7 74,9 51,4 3,3 10,3 7,4 667 16,3 459 17,3 14 

Frederiksberg 6,8 22,0 88,5 41,2 1,3 0,3 1,8 777 12,9 445 9,9 21 

Frederikssund 10,1 22,8 85,6 64,2 2,6 7,2 5,3 757 20,1 502 15,2 13 

Furesø 2,9 18,8 54,8 30,8 2,0 32,2 3,4 561 3,3 349 2,8 9 

Gentofte 2,5 21,8 69,6 26,7 2,2 21,1 2,2 592 2,3 392 3,7 11 

Gladsaxe 4,9 23,0 74,6 44,6 3,8 7,9 0,9 662 8,4 454 6,9 36 

Glostrup 7,6 28,8 84,2 65,9 5,3 4,5 0,0 811 11,7 517 11,6 11 

Gribskov 9,6 20,1 74,4 55,2 2,2 10,2 1,1 737 19,4 514 15,7 - 

Halsnæs 10,2 18,6 87,5 63,4 2,9 8,7 2,5 839 21,1 553 16,5 14 

Helsingør 9,7 35,1 74,2 51,1 4,6 9,6 4,0 684 17,0 454 13,4 16 

Herlev 4,8 23,0 83,0 48,9 3,8 28,0 2,0 710 9,5 463 6,4 37 

Hillerød 10,1 26,3 72,5 57,6 3,4 13,0 6,7 773 16,3 480 16,4 20 

Hvidovre 6,1 16,3 89,8 55,6 1,8 39,4 4,5 666 11,1 475 10,5 17 

Høje-Taastrup 6,8 31,6 87,1 62,1 4,1 3,9 1,4 828 12,9 494 10,6 - 

Hørsholm 7,1 19,1 59,3 44,2 1,8 2,5 0,0 611 12,0 389 10,9 12 

Ishøj 7,3 27,0 105,7 66,1 2,5 1,0 8,3 890 15,6 601 11,8 14 

København 6,6 24,1 87,9 38,1 3,2 12,9 11,4 755 13,4 467 10,8 15 

Lyngby-Taarbæk 2,6 26,9 63,5 29,6 2,9 25,0 0,6 577 2,0 410 1,8 12 

Rudersdal 3,0 23,5 58,5 28,1 2,0 19,5 0,9 503 2,2 380 1,7 14 

Rødovre 4,3 20,6 75,2 46,1 3,1 30,2 5,5 621 6,8 433 5,8 15 

Tårnby 5,6 18,4 89,6 23,3 1,3 51,8 7,1 704 10,2 513 9,4 13 

Vallensbæk 6,2 31,0 68,8 53,9 2,7 21,8 0,3 802 13,9 466 9,4 14 

Region Sjælland             

Faxe 8,5 29,7 63,4 19,4 1,6 0,4 2,1 558 16,0 376 13,8 6 

Greve 8,4 23,7 64,7 18,3 1,1 1,9 0,0 541 13,4 344 11,7 11 

Guldborgsund 9,3 25,9 56,0 10,0 3,6 1,1 0,8 646 18,2 401 11,8 15 

Holbæk 7,8 23,0 75,1 20,0 2,0 6,3 1,8 670 14,6 408 10,9 15 

Kalundborg 7,9 23,7 61,1 18,1 2,1 1,1 0,9 583 14,9 384 12,1 16 

Køge 9,3 25,4 66,3 12,6 1,8 7,4 2,4 577 15,7 373 12,2 10 

Lejre 7,3 23,1 58,9 27,1 2,4 2,5 0,4 603 10,6 384 14,2 - 

Lolland 9,3 19,8 54,6 9,3 2,7 1,5 3,0 636 15,1 400 14,9 13 

Næstved 9,5 33,1 66,2 44,1 3,6 1,3 0,9 692 19,4 465 14,4 13 

Odsherred 7,5 16,5 64,2 19,4 2,7 1,7 1,4 615 12,1 378 11,3 14 

Ringsted 8,5 8,8 57,7 15,0 1,5 1,2 1,3 529 13,7 353 12,2 12 

Roskilde 8,2 25,7 68,2 39,5 2,2 0,1 9,3 675 14,2 415 10,1 - 

Slagelse 10,7 19,0 62,7 14,9 3,4 0,5 0,2 660 20,2 401 14,7 17 

Solrød 7,9 15,5 54,6 13,1 0,8 2,5 0,0 487 12,7 311 13,4 6 

Sorø 8,4 14,4 58,3 15,5 2,7 0,5 0,0 591 15,8 340 11,0 11 

Stevns 8,6 15,1 52,6 10,7 0,9 1,4 0,7 518 15,2 354 13,5 - 

Vordingborg 8,0 30,9 46,1 35,5 4,1 1,3 9,8 521 11,6 365 11,5 10 

Fire ø-kommuner             

Læsø - - - - - - - - - - - 8 

Samsø - - - - - - - - - - - - 

Fanø - - - - - - - - - - - - 

Ærø - - - - - - - - - - - 14 

Placering i øvre del  Placering i midterste del    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 aldersstandardi-

seret. ”-” = 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 fore-

bygge, behandle og helbrede sygdomme. De generelle samfundsforhold og levevilkår – f.eks. uddannelses-

muligheder, 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 forebyg-

gende, behandlende og rehabiliterende indsats i sundhedsvæsenet. 

Sundhedsvæsenet kan forbedre befolkningens sundhedstilstand ved brug af tidlige indsatser for at fore-

bygge 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 me-

dicinindtag, 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 uhensigtsmæs-

sige 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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4.1 FOLKESUNDHED 

Danskere lever ikke så længe som borgere i de lande, vi normalt sammenligner os med. Det er dokumente-

ret, 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 udvik-

ling af langvarig og kronisk sygdom er overvægt, fysisk inaktivitet samt særligt rygning og et højt alkoholfor-

brug. 

 

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 

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 anta-

ges 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 middelleve-

tiden 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 lave-

ste 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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Figur 1. Middellevetid, efter køn, 2005-2015, leveår Figur 2. Middellevetid, efter region, 2015, leveår 

  
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 

 
 

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 for-

bedrede 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 diagnostice-

res, 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 behandlingsfor-

løb 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 ste-

get 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 kommu-

nerne 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.  

 

  

                                                           

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.  

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 psyki-
ske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen. 
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Figur 5. Borgere med udvalgte kroniske sygdomme, 2009-2015, antal pr. 
1.000 borgere  

Figur 6. Borgere med udvalgte kroniske sygdomme, efter region, 
2015, antal pr. 1.000 borgere 

  

 Kilde: Reviderede (marts 2015)  algoritmer til brug for dannelsen af Register for ud-
valgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR, Sundhedsdata-
styrelsen. 
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, Sund-
hedsdatastyrelsen. 
 Anm.: RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS ændrer sig lø-
bende 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. 

  
 Kilde: Reviderede (marts 2015)  algoritmer til brug for dannelsen af Register for ud-
valgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR, Sundhedsdata-
styrelsen. 
 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). Tal-
lene er køns- og aldersstandardiserede. 

 Kilde: International Diabetes Federation (IDF), Diabetes Atlas, 7th edition. 
 Anm.: Der er tale om estimeret forekomst (prævalens) på baggrund af en af IDF 
udviklet metodologi. Tallene er aldersstandardisererede. 
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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. Ryg-

ning 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 Græ-

kenland, 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. Figur 10. Daglige rygere, efter region, 2013, andel af befolkningen, pct. 

  
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. 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. 

  

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015. 
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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-kar-

sygdomme [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 
af befolkningen, pct. 

Figur 14. Borgere med højrisikoforbrug af alkohol, efter region, 2013, 
andel af befolkningen, 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 

  

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015.  
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 Overvægtige i befolkningen  

Overvægt udgør et stort og stigende folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvik-

ling 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 ande-

len 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 32-

35 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, Sve-

rige 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. 

  
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. 

 

 

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

Figur 20. Svært overvægtige, efter land, 2013, andel af befolkningen, 
pct. 

  

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015. 
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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-dia-

betes 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 samfunds-

økonomiske omkostninger ved fysisk inaktivitet i form af midlertidigt og permanent fravær fra arbejdsmar-

kedet 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. An-

delen 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 kommu-

ner 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 udfø-
rer 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. 
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Figur 21. Borgere, der dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden, 
2010 og 2013, andel af befolkningen, pct. 

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

  
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen. 

 

 

Figur 23. Borgere, der dyrker moderat til hård fysisk aktivitet i friti-
den, 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 arbejds-

markedet på grund af sygdom, kan det både have menneskelige omkostninger for den enkelte og omkost-

ninger 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 for-

hold 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 syg-

domme. 

 

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 før-

tidspension, kontanthjælp og sygedagpenge end resten af befolkningen , jf. analysen Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmar-

kedstilknytning  [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 2-

diabetes 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. Tilsva-

rende 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 kontanthjælps-

modtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister og personer på ledighedsydelse behandles med antidepressiv medicin, antipsyko-

tisk 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 medi-

cin. Fx er over en tredjedel af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i behandling med antidepressiva i Sønderborg og Tøn-

der kommuner, jf. figur d. Til sammenligning er det hver femte i Hvidovre, København og Brøndby kommune.  

Figur a. Arbejdsmarkedstilknytning, psykiatriske patienter og befolk-
ningen (18-64 år), 2013, pct. 

Figur b. Arbejdsmarkedstilknytning, personer med udvalgte kroni-
ske sygdomme og skizofreni (18-64 år), 2013, pct. 

 

 

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 læn-

gere 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. In-

dikatorerne vurderes dog samlet set at være velegnede til at belyse regionernes og kommunernes resulta-

ter 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 kvalitets-

problemer 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 uhelbre-

deligt 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 Re-

gion 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, Frede-

rikshavn, Haderslev, Aabenraa og Gentofte kommuner.   

Kommunerne med flest genindlæggelser, 10 pct. eller derover, er Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Ran-

ders 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 re-
gion) 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.  

Figur 25. Akutte somatiske genindlæggelser, efter region, 2014-2015, 
andel af alle indlæggelser, pct.  

  
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede. 
 

 

Figur 26. Akutte somatiske genindlæggelser, efter kommune, 2015, an-
del af alle indlæggelser, pct.  

Figur 27. Akutte somatiske genindlæggelser, efter sygehus, 2015, andel 
af alle indlæggelser, pct.  

  
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, 
Samsø, Fanø og Ærø). Tallene er køns- og aldersstandardiserede. 
 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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 Akutte psykiatriske genindlæggelser 

Akutte psykiatriske genindlæggelser kan på samme vis som i somatikken være udtryk for et uhensigtsmæs-

sigt 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 und-

gåelige. 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, Hol-

stebro, Rebild og Mariagerfjord. Blandt kommunerne med relativt flest genindlæggelser, over 32 pct., fin-

der 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 re-
gion) 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 
indlæggelser, pct.  

Figur 29. Akutte psykiatriske genindlæggelser, efter region, 2014-2015, 
andel af alle indlæggelser, pct.  

  

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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, an-
del af alle indlæggelser, pct.  

  

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, 
Samsø, Fanø og Ærø). Tallene er ikke køns- og aldersstandardiserede som følge af 
utilstrækkeligt antal observationer. 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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 Forebyggelige indlæggelser blandt ældre 

Indikatoren for forebyggelige indlæggelser dækker over indlæggelser for visse akutte sygdomme og til-

stande 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 al-

dersstandardiseret), 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 an-

tallet af indlæggelser pr. 1000 ældre steget fra 73 til 78. 

På kommuneniveau varierer antallet af forebyggelige indlæggelser fra under 40 indlæggelser til over 80 ind-

læggelser pr. 1.000 ældre, jf. figur 34.  

Antallet af forebyggelige indlæggelser er lavest i Vesthimmerlands, Mariagerfjord, Rebild, Viborg og Her-

ning 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 føl-
gende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom, blærebetændelse, gastroenteritis, brud, ernærings-
betinget 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) 

Figur 33. Forebyggelige indlæggelser blandt ældre, efter region, 2014-
2015, antal pr. 1.000 ældre (65+ år) 

  
Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 

Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede. 
 

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 afdelin-

ger, 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 ind-

læggelser pr. 1.000 borgere (køns- og alderstandardiseret) i 2015, jf. figur 35. 

Region Syddanmark og Region Nordjylland har færrest akutte medicinske korttidsindlæggelser i 2015, hen-

holdsvis 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 ind-

læggelser 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 spe-
cialekode 15 er forskellig, hvorfor der er forbehold for sammenligning af indikatoren på tværs af kommunerne og regioner. Op-
rettelsen af akutmodtagelser har medført en ændring i praksis, hvor nogle korttidsindlæggelser bliver registreret som en ambu-
lant 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. 
1.000 borgere  

Figur 36. Akutte medicinske korttidsindlæggelser, efter region, 2014-
2015, antal pr. 1.000 borgere  

  

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Se boks på forrige side for forbehold for sammenligning over tid. 

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Se boks på forrige side for forbehold for sammenligning over tid og mellem 
regioner.Tallene er køns- og aldersstandardiserede.  

 
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  

  
Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Se boks på forrige side for forbehold for sammenligning mellem kommuner. 
Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø, 
Fanø og Ærø). Tallene er køns- og aldersstandardiserede. 

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
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 Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser 

Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser er uplanlagte og øjeblikkelige indlæggelser på psykiatriske afdelin-

ger, hvor patienten udskrives samme dag eller dagen efter indlæggelse. Den korte indlæggelsestid kan indi-

kere, at indlæggelserne i mange tilfælde kunne være undgået ved de rette regionale og kommunale indsat-

ser 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 ind-

læggelser pr. 1.000 borgere, mens Helsingør, Brøndby, Glostrup og Ballerup havde flest, over 4,6 indlæggel-

ser 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. 
1.000 borgere  

Figur 40. Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser, efter region, 2014-
2015, antal pr. 1.000 borgere  

  

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er køns- og aldersstandardiserede.  

 

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.  

  

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, 
Samsø, Fanø og Ærø). Tallene er ikke køns- og aldersstandardiserede som følge af 
utilstrækkeligt antal observationer. 

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 bor-

gere, mens det i de øvrige regioner udgjorde 2 til 3 dage pr. 1.000 borgere, jf. figur 44. I Region Hovedsta-

den 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 

Figur 44. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter region, 
2014-2015, antal dage pr. 1.000 borgere 

  

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Figur 45. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter kom-
mune, 2015, antal dage pr. 1.000 borgere  

Figur 46. Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter sygehus, 
2015, antal dage pr. 1.000 indlæggelser 

  

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 pri-

mært gør sig gældende i Region Hovedstaden og særligt i en række kommuner i og omkring Hovedstadsom-

rådet. 

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 ind-
læggelse 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 hjem-
tage patienten. 

 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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Figur 47. Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehus, 2009-2015, 
antal dage pr. 1.000 borgere  

Figur 48. Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter region, 
2015, antal dage pr. 1.000 borgere 

  
Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Figur 49. Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehus, efter kom-
mune, 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 registerbase-

ret 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 indlæg-

gelser 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 indlæg-

gelser, 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 ind-

læggelser, 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. 

  

 

 

  

                                                           

3 Kilden til opgørelsen er de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser 
(RUKS), Sundhedsdatastyrelsen. 

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. 
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Figur 50. Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, 2009-2015, an-
tal pr. 1.000 borgere med KOL 

Figur 51. Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, efter region, 
2014-2015, antal pr. 1.000 borgere med KOL 

  
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 lø-
bende 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 lø-
bende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tal-
lene er køns- og aldersstandardiserede. 

 

Figur 52. Akutte indlæggelser blandt borgere med KOL, efter kom-
mune, 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.  

  
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 lø-
bende 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 lø-
bende 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 desu-

den en høj risiko for at blive akut genindlagt inden for 30 dage [18, 19, 20].  Det kan derfor være særligt re-

levant 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 aldersstan-

dardiseret), 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, Hader-

slev, Frederikshavn, Hjørring og Lyngby-Taarbæk kommuner til over 19 pct. i Næstved, Gribskov, Frederiks-

sund, 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 re-
gion) 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 syg-
domme 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. 

Figur 55. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL, 
efter region, 2014-2015, andel af alle indlæggelser blandt borgere med 
KOL, pct. 

  

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 lø-
bende 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 lø-
bende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tal-
lene 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. 

  
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 lø-
bende 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 lø-
bende 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. Di-

abetes optræder ofte sammen med andre livsstilssygdomme som f.eks. forhøjet blodtryk og fedme. Diabe-

tes 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 un-

der 275 akutte indlæggelser pr. 1.000 borgere i 2015, mens Tårnby, Gribskov, Glostrup, Albertslund, Hals-

næs 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 

Figur 59. Akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2, 
2014-2015, efter region, antal pr. 1.000 borgere med diabetes type 2 

  
Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Re-
gister 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 lø-
bende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.   
 

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Re-
gister 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 lø-
bende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tal-
lene 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 di-
abetes type 2, pct. 

  

Kilde: Landspatientregisteret, de reviderede algoritmer til brug for dannelsen af Re-
gister 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 lø-
bende 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 Re-
gister 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 lø-
bende 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 indlæggel-

ser (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 an-
del 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 re-
gion) 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 syg-
domme og svære psykiske lidelser (RUKS) og CPR. 
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Figur 62. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabe-
tes type 2, 2009-2015, andel af alle indlæggelser blandt borgere med 
diabetes type 2, pct. 

Figur 63. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabe-
tes type 2, 2014-2015, efter region, andel af alle indlæggelser blandt 
borgere med diabetes type 2, pct. 

  

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 lø-
bende 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 lø-
bende med de informationer, som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tal-
lene er køns- og aldersstandardiserede. 

 

Figur 64. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabe-
tes type 2, 2015, efter kommune, andel af alle indlæggelser blandt 
borgere med diabetes type 2, pct. 

Figur 65. Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med diabe-
tes type 2, 2015, efter sygehus, andel af alle indlæggelser blandt bor-
gere med diabetes type 2, pct. 

  
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 lø-
bende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet.  Tal-
lene 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 lø-
bende 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 sundhedsvæse-

nets 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 pa-

tientens sygdom, og som enten forvolder skade eller kunne have forvoldt skade. [22].  

  

INDIKATORER 

 

 Sygehusdødelighed 

 Sygehusinfektioner 
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 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 (bereg-

net 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/un-

der 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 syg-
domme 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 syge-
husdødelighed.  

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/elek-
tiv), komorbidtet, ægteskabelig status, overflytning mellem to regioner, samt hvilken af de udvalgte diagnoser patienterne ind-
lægges 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. forven-
tede dødsfald, pct. 

 

 

 

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. 

   

  

 

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 behandlingsfor-

løb. Men det er også et problem for samfundet, fordi det fører til større udgifter for sygehusvæsnet. En en-

gelsk undersøgelse har vist, at sygehusinfektioner øger behandlingsudgifterne med en faktor tre [23]. I for-

længelse 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 infi-

cerede sår og ved kirurgiske indgreb. Infektion med clostridium difficile (CDI) kan medføre diarré og betæn-

delse 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. fi-

gur 68. Aktuelt ses dog et mindre fald fra 2014 til 2015. I 2015 udgør antallet 8,0 infektioner pr. 10.000 risi-

kodøgn. 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 risi-

kodøgn, jf. figur 70. I de øvrige regioner lå forekomsten på mellem 7,5 og 6,7 infektioner pr. 10.000 risiko-

døgn. 

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 bor-

gere, lavest i Region Midtjylland. I Region Hovedstaden er antallet dog faldet fra 2014 til 2015, med ca. 15 

pct.  

                                                           

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. 

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. 
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Figur 68. Sygehusinfektioner (bakteriæmier), 2010-2015, antal pr. 
10.000 risikodøgn 

Figur 69. Sygehusinfektioner (clostridium difficile), 2010-2015, antal pr. 
100.000 borgere 

  

Kilde: Hospital-Acquired Infection DataBAsen (HAIBA) pr.  30. marts 2016, Statens 
Serum Institut. 

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, 2014-
2015, antal pr. 100.000 borgere 

  
Kilde: Hospital-Acquired Infection DataBAsen (HAIBA) pr. 30. marts 2016, Statens 
Serum Institut. 
 

Kilde: Hospital-Acquired Infection DataBAsen (HAIBA) pr.  30. marts 2016 og CPR, 
Statens Serum Institut. 
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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 der-

med bidrage til at forlænge levetiden og nedbringe dødeligheden.   

Samtidigt koster dårlig kvalitet. For den enkelte borger, som må døje med komplikationer, skader, genind-

læggelse eller indgreb, der ikke er nødvendige. Og for samfundet, som betaler for aktiviteter i sundhedsvæ-

senet, 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 patien-

ter, som skal opereres igen, kan være et tegn på, at kvaliteten i forbindelse med den første primære opera-

tion kan forbedres. Kvalitetsbrist kan f.eks. være fejl i form af skader på organer, mangelfuld operationstek-

nik 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 dis-

kusprolaps 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.  

Figur 73. Reoperationer efter operation for diskusprolaps i lænd, efter 
region, 2015, andel af operationer, pct.  

  

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
 

 

Figur 74. Reoperationer efter operation for diskusprolaps i lænd, efter 
sygehus, 2015, andel af operationer, pct. 

 

 

 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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 Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi 

Dagkirurgi er planlagte operationer, som kan udføres, uden at patienten behøver at overnatte på sygehu-

set. Både i Danmark og internationalt bruges dagkirurgi – i takt med den medicinske og teknologiske udvik-

ling – i stigende grad [25].  

Dagkirurgi vil som oftest indebære en række fordele for både patienter og sundhedsvæsenet. For patien-

terne 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 uhensigts-

mæssige 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 genindlæggelsesfre-

kvenser skal underbygges nærmere [26]. 

I perioden 2009 til 2015 har andelen af dagkirurgiske behandlinger som efterfølges af en akut genindlæg-

gelse 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 be-
handlinger, pct.   

Beskrivelse 

Dagkirurgiske behandlinger afgrænses til planlagte ambulante operationer og sygehusudskrivninger med planlagte operatio-
ner, 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 re-
gion) 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, genind-
læggelsesfrekvens, pct.  

Figur 76. Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi, efter region, 2014-
2015, genindlæggelsesfrekvens, pct. 

  
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Genindlæggelsesfrekvensen er opgjort som andelen af dagkirurgiske be-
handlinger, som efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage, ud af alle 
dagkirurgiske behandlinger. Tallene er køns- og aldersstandardiserede. 
 
 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Genindlæggelsesfrekvensen er opgjort som andelen af dagkirurgiske be-
handlinger, 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 om-

fattende 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. 

  

                                                           

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 patientbe-
handlingen 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. 

Indlæggelsestid på sygehuse 

Mål 

Gennemsnitlig indlæggelsestid på sygehuse, dage.  

Beskrivelse 

Indlæggelsestid på sygehuse beregnes som det gennemsnitlige antal indlæggelsesdage for alle somatiske sygehusudskrivnin-
ger. 

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. 
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Figur 77. Indlæggelsestid på sygehuse, 2009-2015, dage i gennemsnit  Figur 78. Indlæggelsestid på sygehuse, efter region, 2015, dage i gen-
nemsnit  

  
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
 

Figur 79. Indlæggelsestid på sygehuse, efter sygehus, 2015, dage i gen-
nemsnit  

Figur 80. Indlæggelsestid på sygehuse, efter kommune, 2015, dage i 
gennemsnit 

 
 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 

 
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Kommuner med færre end 10.000 indbyggere er ikke medtaget (Læsø, Samsø, Fanø og Ærø). 

 
 

Figur 81. Indlæggelsestid på sygehuse, efter land, 2013, dage i gen-
nemsnit 

 

 

 

Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015. 
Anm.: OECD's definition af indlæggelsestid afviger fra den, der normalt bruges i Danmark. Det giver en lidt højere indlæggelsestid i OECD's opgørelse. 
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 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 over-

ordnet mål for effekten af den samlede indsats i forhold til tidlig opsporing og hurtig behandling af høj kva-

litet.  

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 tilstede-

værelsen 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 overle-

velse mellem Danmark og de øvrige nordiske lande ikke er udlignet. I perioden 2009-2013 er 5-års overle-

velsen 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  

  

                                                           

6 De nordiske tal i figur 84, inkl. de danske, er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft, prostatakræft samt brystkræft (kvinder), hvor-
imod de nationale danske tal i de øvrige figurer er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft, jf. anmærkninger til figurerne. 

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. 
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Figur 82. 5-års overlevelse efter kræft, 1999-2001 til 2011-2013, relativ 
overlevelse, pct. 

Figur 83. 5-års overlevelse efter kræft , efter region, 2011-2013, relativ 
overlevelse, pct. 

  
Kilde: Cancerregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft. Forskelle i 
brug af PSA-test ved prostatakræft i opgørelsesperioden samt indførelse af lands-
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. 

Kilde: Cancerregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft. Tallene er 
aldersstandardiserede. 

 

Figur 84. 5-års overlevelse efter kræft, efter køn og land, perioden 
2009-2013, relativ overlevelse, pct. 

 

 

 

Kilde: NORDCAN databasen. 
Anm.: Tallene er opgjort ekskl. anden hudkræft end modermærkekræft, prostata-
kræft samt brystkræft (kvinder). Prostatakræft er ekskluderet, da forskelle i lande-
nes brug af PSA-test ved prostatakræft kan give forskelle i tallene som ikke afspej-
ler reelle forskelle i overlevelse (såkaldt ”lead time” og ”length time” bias). Af 
samme årsag er brystkræft (kvinder) ekskluderet, da mammografiscreening blev 
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 of-

tere rammes af kræft. Desuden afspejler den ændringer i livsstil, ikke mindst ændringer i ryge- og alkohol-

vaner. Og endelig afspejler den effekten af indsatsen i sundhedsvæsenet i forhold til forebyggelse, tidlig op-

sporing, behandling og rehabilitering [28].  

På kræftområdet arbejder kommunerne dels med forebyggende indsatser, eksempelvis alkohol- og tobaks-

forebyggelse. 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 (al-

dersstandardiseret) 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 kommu-

nale 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 sandsyn-
lige dødsårsag.  

I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den li-
delse 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 bor-
gere 

Figur 86. Kræftdødelighed, efter region, 2014, antal dødsfald pr. 
100.000 borgere 

  
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er aldersstandardiserede. 

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er aldersstandardiserede. 
 

 

Figur 87. Kræftdødelighed, efter land, 2013, antal dødsfald pr. 100.000 
borgere 

 

 

 

Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015.  
Anm.: Tallene er aldersstandardiserede. 
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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 vesteuro-

pæiske 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 sandsyn-
lige dødsårsag.  

I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den li-
delse 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-
gere 

Figur 89. Hjertedødelighed, efter region, 2014, antal dødsfald pr. 
100.000 borgere 

  
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er aldersstandardiserede. 

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Tallene er aldersstandardiserede. 

 

Figur 90. Hjertedødelighed (iskæmisk hjertesygdom), efter land, 2013, 
antal dødsfald pr. 100.000 borgere 

 

 

 

Kilde: OECD (2015), Health at a Glance: Europe 2015.  
Anm.: Tallene er aldersstandardiserede. 
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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 egen-

omsorg. Erfaringer fra andre lande viser, at inddragelse af patienterne i beslutningerne giver større tilfreds-

hed 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 behand-

lingen går på tværs af sektorer - og føler sig tryg, kan det i sidste ende bl.a. betyde bedre og mere sammen-

hængende 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 venteti-

der 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, hur-

tig videregivelse af relevant information mellem sundhedspersonalet og gennemsigtighed i forhold til be-

handlingstilbud, ventetid mv. 

Siden 2000 er der regelmæssigt gennnemført landsdækkende undersøgelser af patienttilfredsheden i Dan-

mark, hvor der spørges til patienternes egne oplevelser og vurderinger af en række afspekter ved deres be-

søg 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 til-

fredse med behandlingen på sygehuse, jf. figur 94.  

                                                           

7 Der er ikke sammenlignelige tal fra før 2014, da den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2014 anvender et nyt koncept for un-
dersøgelsen. 

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 for-
løb?” 

 

Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. 



PATIENTTILFREDSHED 
Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse og besøg på sygehuse 

 

80 

INDBLIK I SUNDHEDSVÆSENETS RESULTATER 2016 

Figur 91. Patienters samlede tilfredshed med ambulant besøg/indlæg-
gelse, 2014-2015, andel positive, pct. 

Figur 92. Patienters samlede tilfredshed med indlæggelse (akut/plan-
lagt), efter region, 2015, andel positive, pct. 

  

Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse. 

Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse. 
 

 

Figur 93. Patienters samlede tilfredshed med ambulant besøg, efter re-
gion, 2015, andel positive, pct. 

Figur 94. Patienters vurdering af behandling på sygehus, 2011 -2013 
(undersøgelsesår), andel meget eller fuldstændigt tilfreds, pct. 

  

Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse. 

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 til-

bud 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 ople-

velse 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. 

 

  

                                                           

8 Der er ikke sammenlignelige tal fra før 2014, da den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser fra 2014 anvender et nyt koncept for un-
dersøgelsen. 

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 udskri-
velse, 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. 
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Figur 95. Patienters oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kom-
munal pleje, 2014-2015, andel positive, pct. 

Figur 96. Patienters oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kom-
munal pleje, efter region, 2015, andel positive, pct. 

  

Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse. 

Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse. 
 

Figur 97. Patienters oplevelse af samarbejde mellem sygehus og kom-
munal pleje, efter sygehus, andel positive, pct. 

 

 

 

Kilde: Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Enhed for Evaluering og 
Brugerinddragelse.  
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 genoptræ-

ning) eller i kommunen (almen genoptræning). Fra 2015 har sygehusene desuden kunnet udarbejde genop-

træningsplaner til specialiseret rehabilitering, som er målrettet borgere med komplicerede funktionsned-

sættelser9. Langt hovedparten af genoptræningen, 87 pct. i 2015, foregår som almen genoptræning i kom-

munerne.  

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 Re-

gion 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 kommu-

ner 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].  

 

  

                                                           

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.  

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 udar-
bejdet en genoptræningsplan i sygehusregi.   

Ventetiden refererer til perioden mellem registreringen af dato for genoptræningsplan (GOP) og dato for første genoptræ-
nings-ydelse indberettet af kommunerne.  

 

Kilde: Landspatientregisteret og Register over Genoptræning efter Sundhedsloven, Sundhedsdatastyrelsen. 
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Figur 98. Ventetid til kommunal genoptræning, 2009-2015, median, 
dage  

Figur 99. Ventetid til kommunal genoptræning, efter region, 2015, me-
dian, dage  

  

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 be-

handle. En lang ventetid kan ud over at være en belastning for patient og pårørende også betyde, at patien-

ten får vanskeligere ved at vende tilbage til sin oprindelige hverdag og kan miste tilknytningen til arbejds-

markedet.  

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, hen-

holdsvis 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 indlæg-
gelse). 

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 bo-
pælsregion 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 psyki-
atriske 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) reg-
nes indlæggelsesdatoen som første kontakt.  

Ventetid i psykiatrien defineres som summen af aktive venteperioder i perioden fra henvisning modtaget til første kontakt (be-
søg 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, gen-
nemsnit og median, dage  

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

 
 

 
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Figur 103. Ventetid i det psykiatriske sygehusvæsen (19+ årige), efter 
region, 2014, gennemsnit og median, dage  

 

 

 

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 sy-

gehusvæsenet 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 usik-

kerhed10. 

  

                                                           

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”. 

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: pati-
enten 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. 
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Figur 104. Ventetid til sygehusoperation, 2009-2015, gennemsnit og 
median, dage  

Figur 105. Ventetid til sygehusoperation, efter region, 2015, gennem-
snit og median, dage 

  
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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 Udredningsretten for somatiske patienter 

I september 2013 blev der indført en udredningsret for patienter med somatiske (fysiske) sygdomme. Ud-

redningsretten indebærer, at alle patienter, der er henvist til et sygehus, skal have et tilbud om at blive ud-

redt 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 regio-

ner 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 varsom-

hed, 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.   

  

                                                           

11 Af aftale om regionernes økonomi for 2016 fremgår, at der skal udvikles en metode til opgørelse af bl.a. denne gruppe af patienter. 

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. 

http://www.esundhed.dk/sundhedsaktivitet/URS/Sider/Udredningsretten.aspx
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Figur 106. Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, 4. kvt. 2014-
4. kvt. 2015, andel af udredte patienter, pct. (median-udredningstid i 
dage i parentes) 

Figur 107. Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, efter region, 
4. kvt. 2015, andel af udredte patienter, pct. 

  
Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Opgørelserne vedrørende overholdelse af udredningsretten skal fortolkes 
med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringsprak-
sis 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 registreringsprak-
sis 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, ef-
ter region, 4. kvt. 2015, andel af patienter med udredningsplan, pct. 

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

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Opgørelserne vedrørende overholdelse af udredningsretten skal fortolkes 
med varsomhed, da de bygger på en ny moniteringsmodel samt registreringsprak-
sis 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, æn-

dringer i sygdomsbilledet med bl.a. flere kronisk syge, den teknologiske udvikling og en stadigt stigende ef-

terspørgsel efter sundhedsydelser. Dog bliver udgiftspresset som følge af flere ældre dæmpet af ”sund ald-

ring”, 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 effek-

tive og af høj kvalitet.  

 

Indikatorer for effektivitet og udgifter  

 

 
  * Indikatoren er under udvikling. 
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6.1 ET EFFEKTIVT SUNDHEDSVÆSEN 

Et effektivt sundhedsvæsen forudsætter bl.a., at opgaverne løses på det laveste effektive omkostningsni-

veau (LEON-princippet). Det betyder, at behandling, pleje mv. ikke foregår på et højere specialiseringsni-

veau, 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 sundhedsvæ-

senet, 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 sund-

hedsvæsen. Det gælder indikatorer for behandlingsintensitet, effektiv ressourceanvendelse på sygehuse, 

effektiv ressourceanvendelse i kommuner, henvisningsmønstre i almen praksis samt endelig for produktivi-

tet 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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Figur 110. Antal sygehuskontakter pr. patient, 2009-2015, år til år ud-
vikling, pct.  

Figur 111. Antal sygehuskontakter pr. patient, efter region, 2015, æn-
dring ift. 2014, pct.  

  
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 offent-

lige sygehuse på 1,9 pct. i gennemsnit. I denne periode har sygehusene med andre ord årligt ydet mere be-

handling for de samme penge. 

Denne udvikling blev brudt i 2008, idet produktiviteten fra 2007 til 2008 faldt med 3,2 pct. En væsentlig år-

sag 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 landsgennem-

snittet. 

  

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 driftsud-
gifter 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, Sundheds- 
og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen. Forud for offentliggørelsen foregår der et større valideringsarbejde. Det bety-
der, 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-
vikling, pct. 

Figur 113. Produktivitetsniveau på sygehuse, efter region, 2014, in-
dekstal (hele landet=100) 

  

Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen. Kilde: DRG-systemet, Sundhedsdatastyrelsen. 
 

 

Figur 114. Produktivitetsniveau på sygehuse, efter sygehus, 2014, in-
dekstal (hele landet=100) 

 

 

 

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 genoptræ-

ning) eller i kommunen (almen genoptræning). Fra 2015 har sygehusene desuden kunnet udarbejde genop-

træningsplaner til specialiseret rehabilitering, som er målrettet borgere med komplicerede funktionsned-

sættelser12.  

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 la-

veste andel, mens Region Sjælland havde den højeste andel. 

Blandt kommunerne varierer andelen fra ca. 80 pct. til over 90 pct., figur 117. 

  

                                                           

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.  

Genoptræningsplaner for almen genoptræning 

Mål 

Andel genoptræningsplaner for almen genoptræning ud af alle genoptræningsplaner (almene, specialiserede, specialiseret re-
habilitering), pct. 

Beskrivelse 

Når sygehusene udarbejder en genoptræningsplan skal de samtidigt registrere dette, herunder hvilken type af genoptrænings-
plan, der er tale om. På den baggrund kan andelen af almene genoptræningsplaner opgøres. 

 

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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Figur 115. Almene genoptræningsplaner, 2009-2015, andel af alle gen-
optræningsplaner, pct. 

Figur 116. Almene genoptræningsplaner, efter region, 2015, andel af 
alle genoptræningsplaner, pct. 

  

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 sundhedsom-

rådet 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 kommu-

nernes udgifter stort set udgør den resterende fjerdedel13. 

   

INDIKATORER 

 

 Sundhedsudgifter pr. borger (samlede, regionale og kommunale) 

 Regionale sundhedsudgifter pr. ældre 

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

 

 

                                                           

13 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 sundheds-

området) 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 sund-

hedsudgifter 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 for-

skelle mellem borgerne. 

  

                                                           

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 regio-
nale og kommunale sundhedsudgifter er opgjort ud fra, hvem der har afholdt udgifterne til de konkrete opgaver (undersøgelser, behandling mv.). 

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 sund-
hedsudgifter 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, tand-
pleje, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenester samt andre sundhedsudgifter. Dertil lægges udgifter til hjemmesy-
gepleje (konto 5.32.004). 

Kommunerne afholder endvidere en række sundhedsudgifter, der bliver konteret som en del af ældreplejen. Det kan eksem-
pelvis 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. 
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Figur 118. Sundhedsudgifter pr. borger, 2009-2014, kr. (2016-pl) Figur 119. Regionale sundhedsudgifter pr. borger, 2014, kr. (2016-pl) 

  
Kilde: Danmarks Statistik. 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 nuvæ-

rende 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 sundhedsudgif-

terne 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 praksis-

sektoren 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 syge-

husbehandling 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 Hoved-

stadsområdet, 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 receptplig-
tig medicin. 

 

Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. 
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Figur 121. Regionale sundhedsudgifter pr. ældre, 2009-2015, kr. (årets 
priser)  

Figur 122. Regionale sundhedsudgifter pr. ældre, efter region, 2015, kr. 
(årets priser)  

  
Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret, 
Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktions-
værdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psyki-
atrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til re-
ceptpligtig 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-produktions-
værdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psyki-
atrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til re-
ceptpligtig 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-produktions-
værdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psyki-
atrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til re-
ceptpligtig 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 ob-

struktiv 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 re-

gionernes udgifter til medicintilskud. For så vidt angår sammenligninger mellem årene bemærkes, at udgif-

terne 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 Nord-

jylland 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 receptplig-
tig 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 dan-
nelsen 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)  

Figur 125. Regionale sundhedsudgifter pr. borger med en eller flere 
udvalgte kroniske somatiske sygdomme, efter region, 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.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktions-
værdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psyki-
atrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til re-
ceptpligtig medicin. RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS æn-
drer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstids-
punktet. Det bemærkes, at udgifter til sygehusbehandling er opgjort i årets takstsy-
stem. Tallene er køns- og aldersstandardiserede. 

Kilde: DRG-systemet, Sygesikringsregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret de revi-
derede algoritmer  (marts 2015) til brug for dannelsen af Register for udvalgte kro-
niske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen. 
Anm.: Regionale sundhedsudgifter er opgjort som summen af DRG-produktions-
værdien af somatisk sygehusbehandling, værdien af vejledende takster i psyki-
atrien, bruttohonorarer i praksissektoren samt regionale udgifter til tilskud til re-
ceptpligtig medicin. RUKS er et dynamisk register. Dvs. opgjorte tal pba. RUKS æn-
drer sig løbende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstids-
punktet. 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 lø-
bende med de informationer som er tilgængelige ved opdateringstidspunktet. Tal-
lene er køns- og aldersstandardiserede. Kommuner med færre end 10.000 indbyg-
gere 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 akti-

vitet, 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 aldersstan-

dardiserede 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. 

 

 

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 an-

vendte standardpopulationer. 

  

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 = ∑ 𝑤𝑗
𝐽
𝑗=1 × 𝑟𝑖𝑗𝑘 

hvor 𝑤𝑗 er den andel af standardiseringsvariablen, der skal standardiseres til. Der gælder, at  

∑ 𝑤𝑗
𝐽
𝑗=1 = 1 
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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 syg-
domme 

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 ud-
valgte 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, blærebetæn-

delse, 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 primærope-
ration: 

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 fiksationsim-
plantat 
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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 natur-

ligt maksimum. 

 



 

 

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 

Uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse    

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 der-
over 

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 æl-
dre 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 bor-
gere 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 

Akutte somatiske genindlæggelser blandt borgere med KOL 
Fald på 0,4 pct.point eller derover 

Stigning på 0,4 pct.point eller der-
over 

Ændring på under 0,4 pct.point 

Akutte somatiske indl. blandt borgere med diabetes 2 Fald på 7 indlæggelser pr. 1.000 bor-
gere eller derover 

Stigning på 7 indlæggelser pr. 1.000 
borgere eller derover 

Ændring på under 7 indlæggelser pr. 
1.000 borgere 

Akutte somatiske genindl. blandt borgere med diabetes 2 
Fald på 0,4 pct.point eller derover 

Stigning på 0,4 pct.point eller der-
over 

Ændring på under 0,4 pct.point 

Patientsikkerhed     

Sygehusinfektioner (bakteriæmier), 2014, antal pr. 10.000 risikodøgn Fald på 0,4 pr. 10.000 risikodøgn el-
ler derover 

Stigning på 0,4 pr. 10.000 risikodøgn 
eller derover 

Ændring på under 0,4 pr. 10.000 risi-
kodøgn 

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 el-
ler derover 

Ændring på under 2 pr. 100.000  

Kvalitet i sundhedsvæsenet    

Indlæggelsestid på sygehuse, dage Fald på 0,1 dag Stigning på 0,1 dag eller derover Ændring på under 0,1 dag 

Akutte genindlæggelser efter dagkirurgi, andel af alle dagkirurg. opr., pct. Fald på 0,3 pct.point eller derover 
Stigning på 0,3 pct.point eller der-
over 

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 der-
over 

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 der-
over 

Fald på under 0,2 pct.point eller stig-
ning 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  

Patienttilfredshed    

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 

Ventetider    

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 

Et effektivt sundhedsvæsen    

Udvikling i antal sygehuskontakter pr. patient  Fald på 0,4 pct.point eller derover 
Stigning på 0,4 pct.point eller der-
over 

Ændring på under 0,4 pct.point 

Produktivitet på sygehuse   
Produktivitets-stigning på 0,5 pct. el-
ler derover.  

Produktivitets-fald på 0,5 pct. eller 
derover 

Produktivitets-ændring på under 0,5 
pct. 
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Udvikling i Frederikshavn Kommune

2015 4,7 61,7 15,8 0,8 1,1 544 324 15

2016 1,8 17,8 57,2 10,5 1,2 1,7 3 470 1,8 299 2,3 11



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 tilrettelæg-
gelsen 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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Maden og måltidet i Leve-bomiljøer på plejecentre i  

Frederikshavn Kommune 2016   

 

Indledning 

 

Frederikshavn Kommune har anmodet os om at gennemføre en beskrivende og vurderende undersø-

gelse af mad og måltider i de af Kommunens plejecentre, som er organiseret som såkaldte leve- 

bomiljøer. En del af tankegangen her er, at man selv producerer maden og tilrettelægger måltiderne 

med mest muligt inddragelse af beboerne. 

Ved vores undersøgelser har vi inddraget beboere, pårørende og medarbejdere. Inddragelsen er sket 

ved samtaler, som er gennemført med hver enkelt med udgangspunkt i en på forhånd udarbejdet 

spørgeramme. 

Desuden har vi været til stede i Leve-bo enhederne og oplevet atmosfære og omgangstone med me-

re. 

Vi har hos alle involverede oplevet interesse og vilje til at deltage med hver deres bidrag til undersø-

gelsens samlede resultater, som refereres i det følgende.  

Konkret har vores undersøgelser omfattet følgende: 

- Vi har besøgt de 10 plejecentre i Frederikshavn kommune, som har Leve-bomiljøer. De er be-

søgt på forskellige tidspunkter i løbet af dagen i et tidsrum mellem kl. 9.00 og kl. 19.00. 

- vi har individuelt talt med 28 beboere og derudover kortvarigt med andre beboere i Leve-

bomiljøerne 

- vi har talt med 43 pårørende, de fleste ved tilstedeværelse på plejecentrene og enkelte telefo-

nisk. Vi er kommet i kontakt med dem med lederens mellemkomst ud fra kriterier om, at de 

bredt skulle repræsentere plejecentrenes enheder, nyindflyttede beboere, beboere, som har 

boet der i flere år og repræsentanter for beboere med demenslidelse. 

- vi har individuelt talt med 42 medarbejdere, størstedelen heraf er fastansatte I plejen, andre er 

køkkenassistenter/kostansvarlige.  

Vi har i flere tilfælde overværet selve måltidet og forberedelserne til dette. 
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Rammerne 

Generelt 

Fælles for Leve-bomiljøerne er, at de har køkkenet centralt placeret i de enkelte enheder, som også 

rummer beboernes lejligheder, tv- og opholdsstue samt (de fleste steder) medarbejdernes kontor. 

Køkkenet er alle steder i umiddelbar nærhed af spisebord og dagligstue, så det fra mange vinkler er 

synligt, hvad der foregår i køkkenet. 

Generelt set er det vores vurdering, at der er opmærksomhed på, hvilken betydning rammerne har for 

måltidet, herunder blandt andet indretningen af leve-bo miljøerne, borddækning, aktiviteter i køkkenet, 

det sociale beboerne imellem, og medarbejdernes tilstedeværelse under måltidet. Det er vores indtryk, 

at aktiviteterne i køkkenet skaber liv og nærhed for beboerne. Hvis de ikke er aktiv deltagende, ses 

det, at de søger ud i fællesrummet ofte i god tid før maden serveres, for at være en del af fælleskabet 

og være i nærheden af en medarbejder.   

På flere plejecentre ser vi opslag i nærheden af køkkenet om en aktuel menuplan. Udformningen her-

af er meget forskellig fra sted til sted. Nogle menuplaner er skrevet med store typer og for en uge eller 

måned ad gangen. På andre plejecentre er dagens aktuelle menu skrevet på en tavle, og enkelte ste-

der er der et billede hængt op af dagens menu. På ganske få af plejecentrene er der ingen menuplan 

synlig for beboerne. I forbindelse med en eventuel ”husavis”, som ses i flere Leve-bomiljøer, er der 

ofte en kopi af månedens menuplan. Det er vores indtryk, at valget af fremgangsmåde helt eller delvist 

er baseret på relevante overvejelser.   

I køkkenerne er der forskellige opslag med vejledning om ernæring og inspiration i øvrigt. Der bør i 

den forbindelse være opmærksomhed på, at opslagene ikke vedrører enkelte beboere, så som diæter 

og lignende, da det må betragtes som personfølsomt materiale. 

Enkelte steder ser vi, at der er indrettet hæve-/sænkeborde i og ved køkkenet. Det bidrager til at be-

boere med forskellige funktionsnedsættelser kan deltage aktivt, hvis de ønsker det. Andre steder be-

nytter man spisebordet til forberedelserne. Enkelte enheder har købt særlige justerbare spiseborde, 

således at beboere i kørestole har bedre mulighed for at sidde komfortabelt. Der ses også stole med 

hjul, som gør det lettere for beboerne at skubbe og flytte stolen.  

Når vejret tillader det, anvendes terrasser, som oftest er i umiddelbar nærhed af køkkenet. Ude kan 

kaffen indtages eller der kan indimellem anvendes grill til et varmt måltid. Der nævnes også, at man 

en gang imellem bestiller mad udefra eller tager ud på tur og spiser i det fri eller på et spisested. 

Beboerne 

Beboerne giver udtryk for, at bordene er pænt dækkede til måltidet, og at der er forskel på hverdag, 

weekend og fest i forhold til eksempelvis anvendelse af blomster, lys og servietter. Beboerne udtryk-

ker, at der som regel er en god stemning omkring måltidet, ikke nødvendigvis meget snak, men en 

fælles oplevelse af at spise sammen. Måltidet opleves, som et naturligt samlingspunkt. Menu og dufte 
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giver aktuelle samtaleemner. Nogle steder serveres der dessert, mens det andre steder er fravalgt og 

er erstattet af lidt godt til aftenkaffen. Igen vores vurdering velovervejet. 

Det er vores indtryk, at beboerne generelt har stor accept af og forståelse for, at alle skal kunne delta-

ge i måltidet uanset deres funktionsniveau. I den forbindelse giver flere beboere udtryk for, at det er 

rart med faste pladser. Medarbejderne prøver at matche beboerne ud fra interesser og funktioner, da 

det giver ro og overskuelighed. Der ses på flere plejecentre navneskilte ved beboernes pladser. De 

oplever også, at medarbejderne sidder med ved bordet under måltidet for at understøtte i forhold til 

det praktiske, stemning og dialog. Således oplever beboerne, at medarbejderne har en stor funktion 

og del i at sikre en god oplevelse af måltidet og kan i enkelte tilfælde efterspørge personalet, hvis ikke 

de sætter sig ved måltidet. På enkelte plejecentre er der sang efter maden.  

Flere oplyser, at de indimellem og særligt om morgen ønsker at spise i deres lejlighed, det respekte-

res. 

Pårørende 

De pårørende giver udtryk for, at rammerne er indbydende med veldækkende borde og ofte blomster. 

Enkelte nævner, at blomsterne indimellem kan være fra medarbejdernes haver. Flere pårørende ople-

ver, at det dufter af mad, når de er på besøg. Den hjemlige stemning giver tryghed og god samvittig-

hed for de pårørende. Der er ofte beboere, som sidder i umiddelbar nærhed af køkkenet og iagttager 

og nyder aktiviteten omkring dem. Flere pårørende nævner, at de valgte plejecentrene ud fra beskri-

velserne om måltidet i Leve-bomiljøerne.  

Enkelte pårørende oplyser, at de har erfaringer med at deltage i måltidet mod en fastsat pris. Andre 

giver udtryk for, at det ikke kan lade sig gøre af hensyn til beboerne. Eksempelvis, hvis det er en en-

hed for beboere med en demenslidelse, hvor der kan være særlige behov at tilgodese. Generelt oply-

ser de pårørende, at de planlægger deres besøg udenfor måltiderne eller går igen, hvis de kommer 

midt i et måltid, da de har indtryk af, at de uforvarende kan komme til at forstyrre. 

De pårørende oplyser, at de generelt har indtryk af, at medarbejderne balancerer opgaven omkring 

måltidet i forhold til plejen på en hensigtsmæssig måde. I en konkret enhed for beboere med demens-

lidelser nævner pårørende, at det kan være en udfordring at rumme opgaven med madlavning i for-

hold til samtidig at tilgodese beboernes behov.  

Medarbejderne 

De medarbejdere, som løfter opgaven omkring måltidet, er dels husassistenter også kaldet køkkenas-

sistenter/kostansvarlige og dels medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse. Som regel er det 

en husassistent, som udover madlavning har ansvaret for indkøb, madplan og planlægning. Medar-

bejderne har mulighed for at søge sparring hos en diætist/ernæringsansvarlig i forhold til særlige ud-

fordringer. Enkelte medarbejdere er undervist i synkebesværede og småtspisende beboere og lignen-

de. 

Medarbejderne giver udtryk for, at de gør sig tanker om rammerne i forhold til måltidet, så bordet ser 

indbydende ud. Der ydes en ekstra indsats ved fødselsdage og højtider. Medarbejderne udtrykker 

generel bevidsthed om at være til stede under måltidet, for at guide og hjælpe de beboere, som har 

behov for det, samt at understøtte dialog og stemning. Et eksempel på at skabe stemning kan være at 
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skåle ved særlige lejligheder. Indimellem er der beboere, som har behov for ro under måltidet og de 

sidder derfor ved et mindre bord i samme lokale med en medarbejder under måltidet. Andre har behov 

for og/eller ønske om at spise i deres lejlighed.  

Der er på flere plejecentre faglige overvejelser omkring tilberedningen af måltidet og den uro og til 

tider støj, det kan give. På et plejecenter oplyses det, at de eksempelvis har placeret røremaskinen i et 

viktualierum for at skærme beboerne for støjen. 

Det er forskelligt, om medarbejderne spiser med af den varme mad eller ej. Nogle medarbejdere næv-

ner, at der er såkaldte pædagogiske måltider, således at beboerne kan spejle sig i medarbejderne 

under måltidet, mens andre oplyser, at den ordning er afviklet. Generelt sidder medarbejderne med 

ved bordet med deres madpakke eller et glas vand. Flere medarbejdere oplyser, at det indimellem kan 

skabe forvirring for beboerne, at medarbejderne ved måltidet indtager deres medbragte madpakke 

eller drikker et glas vand. Beboerne kan i nogle tilfælde udtrykke begejstring over medarbejdernes 

madpakker, mens andre udtrykker, at det er synd for medarbejderne, at de ikke må få noget af den 

fælles mad.  

Medarbejderne giver udtryk for, at det er forskelligt om maden serveres i skåle og på fade, fra rulle-

bord eller om maden serveres portionsanrettet. De oplyser, at anretning og servering afhænger af, 

hvor selvhjulpne beboerne er, og at det justeres løbende efter den aktuelle beboergruppes behov og 

adfærd. Der er ligeledes overvejelser i forhold til hygiejne og smitterisiko, når maden sendes rundt og 

efterfølgende står på bordet. 

I forhold til beboere med demenslidelse er der overvejelser omkring mængden af stimuli så som blom-

ster, servietter og lys under måltidet. Enkelte beboere kan i deres adfærd udtrykke forvirring omkring 

dette, hvorfor det vurderes løbende, om beboerne kan rumme udsmykningen eller ej.  

Ud fra det medarbejderne orienterer os om, findes der ikke en kendt kostpolitik på plejecentrene eller i 

Kommunen generelt. 

Medarbejderne oplyser, at de følger beboernes vægt løbende og det nævnes, at beboerne vejes må-

nedligt. Resultaterne af vejningen danner grundlag for indsatsen omkring måltidet. 

Generelt giver medarbejderne udtryk for, at praksis omkring måltidet lever op til deres forventninger i 

forhold til Leve-bomiljø tænkningen. 

Revasaps´ refleksioner 

Det er vores vurdering, at de fysiske rammer omkring måltidet generelt er tilfredsstillende herunder 

køkkenets placering, indretning og medarbejdernes guidende rolle omkring måltidet. Enkelte køkkener 

er små og det kan være udfordrende, når der skal forberedes og ryddes op mellem frokost og aften-

måltidet og kan påvirke beboernes mulighed for eventuel involvering.  

I forhold til stemingen omkring måltidet, er det vores indtryk, at medarbejderne bærer et stort ansvar, 

ved deres tilstedeværelse og aktive ageren i forhold til beboernes individuelle adfærd og samspil. Vi 

observerer enkelte tilfælde, hvor der kan arbejdes med etikken i forhold til samtale mellem medarbej-

dere under måltidet, således at der er respekt omkring beboernes integritet uanset deres funktionsni-

veau. 
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Vi iagttager på enkelte plejecentre, at udefrakommende støj som radio og praktisk arbejde under mål-

tidet kan virke forstyrrende. 

Det er vores indtryk, at der i flertallet af enhederne er en klar defineret arbejdsfordeling og engagerede 

medarbejdere. Det giver samlet set en god stemning. Det er vores indtryk, at måltidet og forberedel-

serne således forløber smidigt og giver en god oplevelse blandt beboerne og medarbejderne. 

I flere tilfælde iagttager vi, at der udleveres medicin til beboerne under måltidet. Medarbejderne bør 

overveje, om det er den rette løsning henset til beboernes privatliv, retningslinjer om medicinhåndte-

ring og udlevering, eller om der kan findes en anden løsning. 

Vi er bekendte med, at der forefindes en overordnet kommunal kostpolitik, der er beskrevet i Ydelses 

og Kvalitetskataloget. Der er imidlertid ingen af medarbejderne, som referer til den. 

Anbefalinger 

 Der bør være tydelighed omkring medarbejdernes mulighed for at spise med ved måltiderne, 

således at det er afklaret internt mellem medarbejderne i de enkelte Leve-bo miljøer 

 

 det bør afklares, om der skal udleveres/håndteres medicin i forbindelse med måltiderne 

 

 for at understøtte opgaveløsningen vedrørende måltidet bør det sikres, at der er en tydelig an-

svarsfordeling mellem medarbejderne. Ligeledes bør medarbejderne i Leve-bomiljøerne have 

en særlig interesse og eventuelle kurser i at løfte opgaven  

 

 for at understøtte kommunikationen omkring måltidet anbefaler vi, at der er en læsevenlig me-

nuplan tilgængelig og i de tilfælde, hvor det er egnet for beboerne, eventuelt også et billede af 

menuen. Konkrete beboerreaktioner kan dog medføre refleksioner over, hvorvidt det er hen-

sigtsmæssigt 

 

 på baggrund af et konkret tilfælde, vil vi anbefale, at der er opmærksomhed på etikken i forhold 

til omtale af beboere under måltidet. Det er et forhold, som vi altid opfordrer til opmærksomhed 

omkring. 

Maden 

Generelt 

Der tilbydes omkring 6 måltider dagligt, hvoraf de 3 betragtes som hovedmåltider. Morgenmaden be-

står af et bredt sortiment af madvarer herunder grød, mælkeprodukter og brød. Det er individuelt og 

efter ønske fra beboerne, hvad de spiser til morgenmad. Frokost- og aftensmåltidet er enten rugbrød 

med pålæg og evt. en lun ret/rest eller et varmt måltid mad, samt en dessert. Det er forskelligt fra ple-

jecenter til plejecenter og fra enhed til enhed, hvad der serveres, hvornår. Det beror på praktiske for-

hold og beboernes ønsker. Der er en række mellemmåltider, som typisk består af brød, frugt, kage og 

lignende. Til alle måltider og i løbet af dagen er der et bredt udbud af drikkevarer efter individuelle øn-

sker. Ved hovedmåltiderne ses kander med saft, mælk og vand på bordene. 
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Beboerne 

Beboerne giver udtryk for, at de er tilfredse med maden, indholdet og udseende. Maden er varieret og 

duften under tilberedning skærper appetitten. De giver udtryk for, at maden laves fra bunden, og at 

den er velsmagende. Flere nævner, at det også indimellem kan være rart at få en rest varm mad fra 

dagen før, da det er hjemligt og sammenligneligt med det, de gjorde/oplevede, før de blev beboere på 

plejehjemmet.  

Drikkevarerne er varierede og det er muligt at få det, man ønsker jf. retten til selvbestemmelse og 

medarbejdernes faglige vejledning og guidning. 

Pårørende 

De pårørende giver udtryk for, at maden fremstår indbydende, og at der ofte dufter af mad, når de er 

på besøg. De har indtryk af, at der anvendes friske råvarer efter årstiden. De giver udtryk for, at der er 

et varieret udbud af drikkevarer, og i weekender, ved fester og højtider kan der serveres vin, øl, snaps 

og lignende. Flere pårørende nævner, at beboerne positivt øger i vægt, og det tilskriver de den friskla-

vede mad og rammerne. 

De pårørende oplyser, at der generelt ved indflytningssamtalen tales om og dokumenteres, hvilke va-

ner, ønsker og behov beboerne har i forhold til måltidet.  

I en enkelt enhed nævner pårørende, at maden i en enhed for beboere med demenslidelse indimellem 

kan være præfabrikeret og dermed ikke frisklavet, som de ellers forventede det. I et andet tilfælde 

oplyses det, at maden kan være ensformig, særligt i forhold til en diæt og at der tidligere blev oplevet 

en større variation også indenfor Kommunens regi. 

Medarbejderne 

Medarbejderne giver udtryk for, at maden er veltillavet og varieret ud fra en kostfaglig vurdering. Flere 

medarbejdere har det indtryk, at beboerne spiser mere, fordi maden er frisklavet og at appetitten sti-

muleres via det sociale og lugte- og synssans. For beboere, som er småtspisende, fejlsynker og lig-

nende er der varierede muligheder for at lave et indholdsrigt måltid via fortykningsmiddel, proteinpul-

ver, Timbala1 og gelérugbrød. Der er ligeledes beboere, som får blended maden eller får sondemad.  

Der er desuden mulighed for ernæringsdrik, is og kaloriefattig mad og drikke. Et enkelt sted nævnes, 

at de serverer chips og saltstænger om sommeren, da det kan øge lysten til drikkevarer og stabilisere 

saltbalancen.  

Særligt i enheder for beboere med demenslidelse er medarbejderne opmærksomme på, at portions-

størrelsen, konsistens, farver og anretning kan have en vigtig signalværdi i forhold til, om beboerne får 

lyst og appetit til maden.  

Der er delte meninger om, hvorvidt der skal serveres varmt mad til aften. Enkelte siger, at det kan væ-

re en udfordring at nå og at det er et spørgsmål om organisering og ressourcer. Andre siger, at bebo-

                                                           
1
 timbaler, puréer og gratiner. Bag ordene gemmer sig koncentreret, beriget og tygge-synkevenlig mad, som i form, farve 

og smag ligger meget tæt på et almindeligt måltid. Fordelen er, at de muslingeformede gulerødder og udstansede gratiner 
er veritable små bomber af kalorier og proteiner til de, som har svært ved at få maden ned i maven, og det har mange af 
beboerne på plejehjemmene. 
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erne/generationen plejer at få varm mad til frokost, og andre igen udtrykker, at beboerne sover bedre, 

når de får varmt mad til aften. 

Revasaps` refleksioner 

Flere steder iagttager vi forberedelserne til måltidet og selve måltidet. Maden fremstår indbydende i 

farver, duft og anretning. Det er vores indtryk, at maden er frisk, varieret i indhold og mest indenfor 

klassiske danske retter, som er genkendelige for beboerne og stort set i tråd med deres ønsker.  

Samlet er det vores indtryk, at alle både beboere, pårørende og medarbejdere værdsætter, at maden 

laves i enhederne. Det giver værdi og hjemlighed, som er meningsfuld og dermed skaber livskvalitet 

for beboerne. 

Vi iagttager i enkelte enheder, at der kan være et relativt kort tidsinterval mellem morgenmad og fro-

kost. Det ses, at enkelte indtager deres morgen/formiddagsmad ved 10 tiden, og at der serveres varm 

mad omkring kl. 11.30-12.00. Medarbejderne udtrykker, at det beror på individuelle hensyn og aktuel 

dagsform, hvornår beboerne ønsker at spise.  

Om maden er varm til aften eller frokost er ikke afgørende, men det er et valg, ud fra hvad der er prak-

tisk muligt, indenfor de givne rammer. Det er imidlertid uklart, hvor stor indflydelse, beboerne og med-

arbejderne har på, hvornår det varme måltid serveres. 

Vi ser enkelte eksempler på skriftlig information om måltidet i velkomstfoldere. 

Anbefalinger 

 På baggrund af enkelte udtalelser og iagttagelser kan man reflektere over madproduktionen i 

enhederne for beboere med en demenslidelse. Hvad er fordele og ulemper, og hvordan kan 

opgaven løses bedst muligt indenfor Leve-bomiljø tænkningen, herunder målgruppen, de givne 

rammer og indholdet af måltidet 

  

 For at understøtte forventningsafstemning med beboere og pårørende i forbindelse med ind-

flytning kan et skriftligt materiale om Leve-bomiljø herunder måltidet være en fordel  

 

 Generelt set er der opmærksomhed på de beboere, der ønsker/har behov for særlig kost, men 

et udviklingspunkt kan være at variere alternativer og mellemmåltider, eksempelvis med frisk 

udskåren frugt.  

Deltagelse/indflydelse 

Generelt 

En af tankerne bag Leve-bomiljø er, at beboerne skal inddrages i processerne omkring måltidet. Vi 

iagttager enkelte steder, at beboerne kan deltage i delprocesser, men at det er en relativ lille del af 

beboerne, som kan inddrages i det fysiske arbejde grundet beboernes forskellige funktionsnedsættel-

ser. Herudover spiller beboernes motivation og forventningsafstemning en rolle.  Der er flere beboere, 

som sidder i fællesskabet, mens maden tilberedes og ad den vej inddrages via iagttagelse og samtale. 
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Indflydelse kan også gælde menuen og individuelle daglige valg, det oplever vi i praksis. Vi hører om, 

at der på et enkelt plejecenter er indkøbt mindre termokander, som beboerne kan håndtere og anven-

de individuelt. 

Beboerne 

Beboerne giver udryk for, at de ved fødselsdage bliver spurgt om ønske til menuen, og vi oplever kon-

kret et par gange, at det efterkommes. Herudover er der flere steder tradition for, at beboerne løbende 

spørges, om de har forslag til menuen. Det kan typisk være over måltiderne, at der samtales om dette. 

Flere beboere giver udtryk for, at de skræller kartofler, og andre dækker eller tager af bordet. Andre 

igen er ikke motiverede eller har en funktionsnedsættelse, som hindrer dem i at deltage aktivt. Flere 

sidder gerne og iagttager måltidets tilblivelse og kan eksempelvis prøvesmage og snakke med med-

arbejderne undervejs i processen.  

Beboerne giver udtryk for, at de oplever, at der en god hygiejne. Flere henviser til beholdere med sprit 

på bordene samt, at de vasker hænder, specielt hvis de deltager i forberedelserne. 

Pårørende 

De pårørende giver udtryk for, at beboerne inddrages i det omfang de kan, og kommer med eksem-

pler som at skrælle kartofler og dække og tage af bordet. Der fortælles om et eksempel på at vende 

en rødspætte på panden, da flere beboere er forhenværende fiskere. Et andet eksempel kan være at 

nogle beboere koordinerer og sørger for drikkevarer, som f.eks. vin, som det udtrykkes giver det 

sammenhold og fællesskab. 

Ligeledes bekræfter de, at beboerne kan vælge en menu på deres fødselsdag, eller de som pårøren-

de kan være med til at bidrage i forhold til beboeres tidligere livretter.  

Enkelte pårørende nævner Bruger-pårørenderåd, som en mulighed for at få indflydelse på måltidet. 

De pårørende oplever, der er ryddeligt og pænt i leve-bo miljøerne. De har observeret, at der er mu-

lighed for at rengøre hænderne med sprit inden måltiderne. Hvordan det praktiseres, kan de dog ikke 

udtale sig om.  

Medarbejderne 

Medarbejderne har som udgangspunkt blik for at inddrage beboerne i måltidet, men flere udtrykker 

samtidig, at de kan blive bedre til det. Medarbejderne giver udtryk for, at det dels kan skyldes tidspres 

og dels forhold omkring hygiejnen. Endvidere er der en oplevelse af, at beboerne har færre ressourcer 

fysik, psykisk og socialt og kun få, der reelt kan bidrage. Det kræver opmærksomhed fra medarbej-

derne i en travl hver dag at guide og støtte beboerne, når de inddrages. Enkelte giver udtryk for, at det 

kan være en udfordring at holde fast i de relevante tiltag fra kommunens projekt ”Optur”. Et tværfagligt 

projekt, som belyser beboernes ressourcer og udviklingspotentiale.  

Nogle medarbejdere udtrykker, at det er en fordel, når der er ekstra ressourcer i opgaveløsningen så 

som medarbejdere i arbejdsprøvning, seniorjob, studerende/elever eller frivillige.  
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Konkret oplyser medarbejderne, at beboernes inddrages ved borddækning, afrydning, at skrælle kar-

tofler og ved, ved højtider at deltage i bagning. 

Ved måltiderne varierer, hvor meget beboerne kan deltage og det har indvirkning på, hvordan målti-

derne anrettes. Vi ser eksempler på, at måltiderne anrettes på fade og i skåle, som beboerne kan 

sende rundt med hjælp fra medarbejderne. I andre tilfælde serveres maden fra rullebord eller den por-

tionsanrettes direkte fra køkkenet. Medarbejderne oplyser, at maden serveres og anrettes alt efter den 

aktuelle beboergruppes funktionsniveau.  

Hygiejne omkring måltidet beskrives som en selvfølgelighed for medarbejderne. Medarbejderne giver 

udtryk for, at de er opmærksomme, specielt der, hvor der er øget smitterisiko. På et enkelt plejecenter, 

hører vi om, at de aktuelt gør en pædagogisk indsats i forhold til beboerne omkring hygiejnen.  

Revasaps` refleksioner 

Det er vores indtryk, at medarbejderne generelt har øje for at inddrage beboerne i måltidets mange 

facetter og ud fra principperne om hjælp til selvhjælp.  Beboernes motivation og medarbejdernes res-

sourcer har dog stor betydning for at følge op på dette.  

Der er varierende fokus på beboernes hygiejne i forhold til måltidet. Der er flere sundhedsfaglige og 

etiske dilemmaer i det at tydeliggøre værdien af hygiejnen, som man bør overveje. 

Anbefalinger 

 for at give medarbejderne mulighed for at udvikle og reflektere over måltidet bredt set, vil vi 

anbefale, at der udarbejdes en kendt politik omkring måltidet. Den vil også kunne bidrage til at 

italesætte og synliggøre forventningerne til beboerne og medarbejderne indenfor de givne 

rammer. Eksempelvis hvad var den oprindelige tanke og idé om Leve-bomiljøerne? Hvor er 

man i dag, hvad er muligt og hvad forventes der henset til målgruppe, medarbejdere og res-

sourcer? 

 

 samarbejdet mellem medarbejdere i plejen og de ansvarlige i forhold til måltidet er overvejende 

velfungerende. For at sikre og udvikle deltagelsen og indflydelsen kan man med fordel styrke 

det gennem eksempelvis organiseret dialog, sparring og forventningsafstemning. Der ses kon-

krete eksempler som en notatbog til understøttelse af dialogen og en arbejdsgruppe på tværs 

af medarbejderne. De kostansvarlige kan med fordel samarbejde og drage nytte af hinandens 

viden og erfaring på tværs af plejecentrene.  

 

 vi anbefaler, at det drøftes, hvordan beboernes hygiejne i forhold til måltidet håndteres. 

 

Aalborg i juni 2016 

Kathinka Eriksen   Henning Jacobsen 

 

Undersøgelserne er udført af Gitte Stentoft og Ulrik Poulsen 
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1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet 
Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Styrelsen for 
Patientsikkerhed, det tidligere Sundhedsstyrelsen, årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets ple-
jehjem. Tilsynet varetages af Styrelsen for Patientsikkerheds embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet 
er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem. Ple-
jehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på pleje-
hjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølg-
ning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, således at disse bliver 
fulgt.  

Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det føl-
gende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og 
mangler, der efter Styrelsen for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. Ple-
jehjemmets ledelse og forvaltningen i kommunen fremsender en handleplan og er ansvarlige for, at de konsta-
terede fejl og mangler rettes. Kommunen skal i disse tilfælde fremsende en skriftlig vurdering efter implemen-
tering af handleplansindsats, der dokumenterer, at kravene er opfyldt. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen 
i kommunen er ligeledes ansvarlige for, at der sker en kontinuerlig opfølgning på indsatsen, således at det 
sundhedsfaglige niveau fastholdes. 

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige doku-
mentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov, som beskrevet 
i målepunkterne for tilsynet. Der er 10 målepunkter på området vedrørende instrukser og hygiejne, der er 7 
målepunkter vedrørende dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser, der er 20 målepunkter vedrøren-
de medicinhåndtering samt 2 målepunkter i forhold til patienters retsstilling i 2015.  

Styrelsen for Patientsikkerhed havde ikke målepunkter i forhold til et særligt tilsynstema i 2015. 

Målepunkternes numre vedrører udelukkende Sundhedsstyrelsens interne dataopsamling. 

Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet, kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemme-
side: http://stps.dk. 

Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, foretager Sty-
relsen for Patientsikkerhed årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Formålet med 
tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets pleje-
hjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold 
på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til 
opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, således at disse 
bliver fulgt.  

Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det føl-
gende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og 
mangler, der efter Styrelsen for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. For 
at undlade tilsyn året efter skal følgende forhold være opfyldt, og kommunen har pligt til at oplyse Sty-
relsen for Patientsikkerhed om disse:  

• Der har ikke siden sidste tilsyn været klagesager på plejehjemmet, eller disse har været af åbenlys 
grundløs karakter og/eller bagatelagtige, dvs. uden mistanke om patientsikkerhedsmæssige risici.  

• Der har ikke siden sidste tilsyn været faglige tilsynssager eller andre sager af betydning for de sund-
hedsfaglige forhold.  

• Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er fundet alvorlige problemer, som 
efter Styrelsens vurdering kan have betydning for de sundhedsfaglige forhold. 
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• Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er sket væsentlige ændringer siden 
sidste tilsyn, dvs. fx ny daglig ledelse, større personaleudskiftning eller lignende.  

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige doku-
mentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte patienter med komplekse plejebehov, som beskre-
vet i målepunkterne for tilsynet. Der bliver talt med patienter, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. 
Disse informationer indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet.  

Konklusionen af den samlede vurdering kan være en af følgende 5 kategorier: 

• Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger 

• Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer ringe risiko for pati-
entsikkerheden 

• Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden 

• Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden 

• Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, og 
som har givet anledning til væsentlig kritik 

Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet kan findes på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemme-
side: www.stps.dk. 

 

2 Tilsynene i Frederikshavn Kommune 
Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kom-
munen skriftligt har anvist Styrelsen:  

Ældre Søparken 

Ældre Lindevej 

Ældre Ankermedet 

Ældre Aalbæk 

Ældre Rosengården 

 

Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2015: 

Ældre Østervrå 

Ældre Drachmannsvænget 

Caspershus 

Ældre Dybvad 

Ældre Sæby, Øst 

Ældre Abildparken 
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Ældre Bangsbovej 

Ældre Strandby 

For at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold blev der foretaget 15 stikprøver 
blandt de 179 beboere på de 5 plejehjem der fik tilsyn i 2015.  

 

3 Konklusioner 

Konklusionskategorier Antal plejehjem 

Tilsynet har ikke fundet anledning til 
bemærkninger 

1 

Tilsynet har fundet få fejl og mang-
ler, som samlet kun indebærer ringe 
risiko for patientsikkerheden 

2 

Tilsynet har fundet fejl og mangler, 
som indebærer patientsikkerheds-
mæssige risici 

2 

Tilsynet har fundet alvorlige fejl og 
mangler 

0 

Tilsynet har fundet anledning til al-
vorlig kritik 

0 

 

På 3 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2016:  

Ældre Søparken 

Ældre Lindevej 

Ældre Aalbæk 

Af de plejehjem som blev undtaget for tilsyn i 2016, var ingen af dem også undtaget for tilsyn i 2014.  

 

4 Målepunkter, instrukser og hygiejne 
415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence, ansvars- og opgaveforde-
ling. 
Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence, ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personale-
grupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver. 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem 5 0  

 

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

Antal plejehjem 5 0  

 
915:Instrukser om livsforlængende behandling 
Ledelsen skal sikre, at der er skriftlige instrukser, om hvordan personalet i tilstrækkeligt omfang anmoder 
om en lægelig vurdering af patienterne med hensyn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder 
genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling. 

Instrukserne skal indeholde retningslinjer om: 

- Ansvars- og kompetenceforhold 

- Hvem der i konkrete sammenhænge anses for den behandlingsansvarlige læge 

- Ansvaret for det involverede sygeplejefaglige personale, der har kendskab til patienten, og dertil hørende 
nødvendige procedurer til overholdelse af pligten til at kontakte den behandlingsansvarlige læge i relevant 
omfang 

- Inddragelse af patient og nærmeste pårørende forud for kontakt med behandlingsansvarlig læge 

- Journalføring, herunder for placering i plejehjemmets patientjournal af oplysninger fra den behandlings-
ansvarlige læges om dennes beslutning af fravalg af livsforlængende behandling herunder genoplivnings-
forsøg, og om afbrydelse af behandling 

 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
 
245:Sundhedsfaglig dokumentation 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige 
optegnelser. 
Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til føring, opbevaring og ad-
gang til de sygeplejefaglige optegnelser, samt krav til indhold og systematik i den sundhedsfaglige doku-
mentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem 5 0  

 
 
 
169:Medicinhåndtering 
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering. 
Den skriftlige instruks skal beskrive 
-modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er i overensstemmelse med 
ordinationen 
- personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering 
- dokumentation af medicinordinationer 
- identifikation af beboeren og beboerens medicin 
- hvordan medicin dispenseres 
- medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 
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Antal plejehjem 5 0  

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

Antal plejehjem 5 0  

 
614:Håndhygiejne 
Lederen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver arbejdsgange og hjælpe-
midler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk standard 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem 5 0  

 
618:Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. 
Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i overensstemmelse med in-
struksen, og at denne overholdes 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem 5 0  

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

Antal plejehjem 5 0  

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

Antal plejehjem 4 1  

 
For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. 
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5 Målepunkter, dokumentation i de sygeplejefaglige 
optegnelser 

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

Antal plejehjem  5 0  

 
216:Oversigt over beboernes sygdomme og handikap 
Der skal udarbejdes en oversigt over beboernes sygdomme og handikap ved indflytningen, og den skal re-
videres ved ændringer i beboerens helbredstilstand 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

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

Antal plejehjem  2 3  

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

Antal plejehjem  2 3  

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

Antal plejehjem  2 3  
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219:Dokumentationen er overskuelig og systematisk 
Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  4 1  

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

Antal plejehjem  5 0  

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

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

Antal plejehjem  5 0  

 
1113:Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den ordinerende læges navn eller nav-
net på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige 
dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
1114:Præparatets navn, dispenseringsform og styrke 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets aktuelle handelsnavn, di-
spenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumen-
tation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
1115:Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og døgndosis, herunder 
tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 
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Antal plejehjem  5 0  

 
1116:Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og maksimal døgndosis for 
pn-medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
1117:Behandlingsindikationer skal fremgå 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer for den medi-
cinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  3 2  

 
1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt 
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og en-
tydigt i den sundhedsfaglige dokumentation 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
132:Medicingennemgang 
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende læge har gennemgået bebo-
ernes medicin, og personalet har dokumenteret de relevante faglige oplysninger og de delegerede sund-
hedsfaglige opgaver vedrørende medicinhåndteringen 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

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

Antal plejehjem  5 0  

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

Antal plejehjem  5 0  

 
126:Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning 
Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i beboerens medicinbeholdning 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  
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127:Ophældt p.n.-medicin 
Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med be-
boerens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for ophældning og udløbsdato 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

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

Antal plejehjem  5 0  

 
121:Medicinen opbevares forsvarligt 
Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
122:Hver enkelt beboers medicin opbevares adskilt 
Hver enkelt beboers medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige beboeres medicin 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
125:Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin 
Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

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

Antal plejehjem  5 0  

 
128:Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet 
Holdbarhedsdatoen på beboerens medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfagli-
ge pleje og behandling må ikke være overskredet 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

 
129:Der er anbrudsdato 
Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset holdbarhed efter åbning 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 
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Antal plejehjem  5 0  

 
124:Doseringsæsker er mærket korrekt 
Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket med beboerens navn og 
personnummer 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  5 0  

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

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

Antal plejehjem  4 1  

 
914:Informeret samtykke dokumenteret 
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til be-
handling og pleje 
 Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant 

Antal plejehjem  4 1  

 

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

 

 

8 Øvrige forhold 
Adgang til sundhedsfaglige ydelser: 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med beboernes praktiserende læger fungerede generelt tilfredsstillende. 

� Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt gerontopsykiatrisk 

team fungerede tilfredsstillende. 

� Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse og hospitaler. 

� Det blev oplyst, at beboerne var orienteret om muligheden for influenzavaccination og om Fødevaresty-

relsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D-vitamin og kalciumtilskud. 



 

 14 / 14

Bygningsforhold og indeklima: 

� Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var bygnings- og indretningsforhold, som medførte særlig 

risiko for ulykker, eller indeklimamæssige problemer, som havde betydning for beboernes sundhed. 

 

Kvalitetssikring: 

 

� Plejehjemmet indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændelser, og der foregik internt på 

plejehjemmet en systematisk opfølgning af disse med henblik på forebyggelse. 

 

Arbejdsdragt: 

 

� Personalet anvendte arbejdsdragt i overensstemmelse med Vejledningen om arbejdsdragt indenfor sund-

heds- og plejesektoren. 
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Frederikshavn Kommune 

 
Tilsyn på Samværs- og aktivitetsområdet i 2015 

 

Indledning 

 
Frederikshavn Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommu-
nale tilsyn på Samværs- og aktivitetsområdet. Det omhandler 7 kommunale tilbud og 2 private. Konkret 
drejer det sig om ét årligt uanmeldt tilsyn på hvert af de i af aftalen omfattede tilbud. Formelt handler 
det om tilsyn efter Servicelovens § 104. 
 
I denne redegørelse beskriver vi i hovedtræk de samlede, generelle og til dels tværgående resultater 
fra tilsynsbesøgene. Resultaterne af de enkelte tilsynsbesøg vil fremgå af rapporter vedrørende disse. 
Der har ikke været opfølgende tilsyn eller lignende på baggrund af rapporteringerne.   
 
Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om 
hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.  
 
Efter ønske fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed har der været et særligt fokus. I år er det: 
 

 den indsats der ydes for at fremme borgernes selvhjulpenhed og dermed mulighed for større 
selvstændighed i dagligdagen 

 
 vi har desuden undersøgt om ovenstående fokus afspejles i tilbuddene generelt og om det 

fremgår af den skriftlige dokumentation, herunder også de pædagogiske handleplaner. 
 
Ved at udpege særlige områder får kommunen mulighed for at lave en mere tværgående opsamling af 
særlige forhold.  
 
Vi har i alle tilbud generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne og i de fleste tilbud 
gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for den 
enkelte borger. Vi har også vurderet stemning og atmosfære samt fulgt op på forslag, anbefalinger og 
handlingsplaner mv., der foreligger fra tidligere tilsynsbesøg.  
 
De generelle og tværgående indtryk  
 
Det generelle hovedindtryk er, at borgerne er tilfredse med den hjælp og støtte, de modtager. Det giver 
de både indtryk af og udtryk for i alle de tilbud, vi har besøgt. Det er ligeledes vores vurdering, at hjæl-
pen gives på en respektfuld og anerkendende måde med et godt blik for det individuelle menneske. 
 
De fysiske rammer er grundlæggende velegnede til indsatsen og er placeret på relevante adresser 
rundt omkring i kommunen. 
 
Medarbejderne fremstår engagerede og glade for deres arbejde, kolleger og de borgere, de arbejder 
sammen med. De udviser en stor viden om og forståelse for den enkelte borger, og har en god forstå-
else af det felt, de arbejder indenfor. 
 
Vi er i det store og hele trygge ved medarbejdernes faglighed, men har flere steder påpeget behovet 
for ekstern supervision, og for at forbedre brugen af den skriftlige dokumentation på en fagligt menings-
fuld måde. Enkelte steder er dokumentationen i form af handleplaner ikke opdateret indenfor rammerne 
af det vedtagne. 
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Vi har oplevet et godt samarbejde med ledelsen i tilbuddene, og har i den forbindelse oplevet en god 
dialog, lydhørhed og villighed til at handle, hvis det var påkrævet. 
 
Det generelle indtryk om 
 
Målgruppen 
 
Målgruppen er borgere, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov der relaterer sig 
til f.eks. udviklingshæmning, psykiske lidelser og andre sårbarheder, der bevirker, at disse mennesker 
har brug for ekstra hjælp og støtte og har brug for tilbud til at fylde hverdagen ud og udvikle sig i trygge 
rammer. 
 
Generelt tilhører borgerne målgruppen. Enkelte steder har man været nødt til at viderevisitere nogle få 
borgere, da de ikke fik optimalt udbytte af deres ophold. Den proces har fungeret uden problemer. An-
dre steder udvider man fremadrettet målgruppen, så den i højere grad kommer til at bestå af menne-
sker med udfordringer som følge af dobbeltdiagnoser. Tilsynet hilser det velkomment, at man i højere 
grad er opmærksom på og forholder sig til, at disse mennesker ofte ”falder mellem to stole”, så de ikke 
passer ind i de definerede målgrupper. Der bør selvfølgelig være fokus på, at de faglige ressourcer af-
spejler nye målgruppers behov. 
 
Efter ophold i tilbuddene, samtaler med borgere, medarbejdere og ledere samt gennemgang af den 
skriftlige dokumentation, er det vores vurdering, at borgerne for nærværende tilhører målgruppen. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Generelt er de fysiske rammer velegnede til formålet og til de borgere, de skal hjælpe. Flere af tilbud-
dene ligger i naturskønne omgivelser, ligesom en del har råderet over større udendørsarealer, der 
f.eks. kan benyttes til køkkenhave eller dyreopdræt i mindre skala. Nogle tilbud ligger i gamle bygninger 
med en herlighedsværdi, mens mindst et enkelt tilbud kunne trænge til en udendørs renovering. 
 
Indendørs er tilbuddene generelt indrettet med henblik på borgernes behov, og der udvises f.eks. flek-
sibilitet i forhold til at fordele mindre rum, hvis enkelte borgere har brug for at kunne trække sig. De fle-
ste tilbud ligger centralt i byen, f.eks. i Frederikshavn, Skagen og Sæby, mens enkelte ligger med lidt 
længere afstand til centrum. Det giver så til gengæld anledning til naturskønne omgivelser.  
 
De fleste af tilbuddene er rummelige, om end enkelte kan virke lidt tætte og hektiske med en meget 
livlig og kontaktsøgende målgruppe. Efter vores opfattelse fungerer det dog i praksis, og medarbejder-
ne udviser en evne til at få det bedste ud af de rammer, der er til rådighed. Et enkelt tilbud er ved at 
undersøge muligheden for udvidelse, hvilket tilsynet finder relevant. 
 
Overalt har man gjort en indsats for at gøre rammerne hyggelige og hjemlige, og borgerne giver udtryk 
for og indtryk af tilfredshed med forholdene. 
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Tilbuddene har i sagens natur karakter af dagtilbud, hvor borgerne får et socialt indhold i deres liv sam-
men med ligesindede og i stigende grad, jævnfør det særlige fokusområde, få hjælp til at blive så selv-
kørende i eget liv som muligt.  
 
Hjælpen gives overalt på en anerkendende måde, med respekt for den enkelte borgers selvstændig-
hed og personlighed. Vi oplever en god forståelse af mennesket bag eventuelle diagnoser, og medar-
bejderne virker bekendte med borgernes historie og baggrund. 
 
I alle tilbud har vi talt med så mange borgere som det gav mening at tale med – eller var muligt i forhold 
til deres dagsform og fremmøde – ligesom vi altid har opholdt os i fællesarealerne og været sammen 
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med borgerne og medarbejderne. Generelt oplever vi en god stemning, en dialog i øjenhøjde, og en 
villighed fra medarbejdernes side til at forstå og leve sig ind i den enkelte borger. Ud fra tonen og den  
 
 
måde, borgerne søger medarbejderne på, kan vi konkludere, at borgerne er trygge ved medarbejderne, 
og ser dem som en mulighed for at få hjælp, støtte og være kilde til almindeligt samvær og nærhed. 
 
De borgere, vi har talt med, udtrykker generelt stor tilfredshed med den hjælp, de får. De oplever, at der 
bliver lyttet til deres meninger, og at medarbejderne møder dem på en respektfuld måde. De sætter pris 
på de muligheder, som deres respektive tilbud giver dem. Blandt andet i forhold til at bryde isolation og 
øve sig i at være sammen med andre mennesker. Der bliver selvfølgelig påpeget ting, som kunne være 
anderledes, men overordnet set hører disse ting til småtingsafdelingen. 
 
Det er således vores overordnede vurdering, at borgerne får den hjælp, de er stillet i udsigt og at hjæl-
pen gives på en respektfuld og anerkendende måde. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Medarbejdergrupperne er som oftest tværfagligt sammensat, dog med en klar overvægt af pædagoger. 
Her er også ansat en del social- og sundhedsassistenter, ligesom andre faggrupper er repræsenteret. 
Det er vores vurdering, at faglighederne modsvarer borgernes behov. 
 
Medarbejderne har i et vist omfang adgang til relevant efteruddannelse. F.eks. er der afholdt kurser i 
anerkendende kommunikation og KRAP, ligesom flere medarbejdere har været på kursus i recovery-
tilgangen.  
 
I støttecentrene modtager medarbejderne fast, ekstern supervision ca. en gang om måneden, men i 
resten af tilbuddene er det mere reglen end undtagelsen, at man ikke modtager supervision. Vi har 
nævnt dette forhold på flere af vores tilsyn, og det er vores vurdering, at supervision er et centralt red-
skab til at vedligeholde og udvikle både de mere personlige og de rent faglige aspekter af at arbejde så 
tæt sammen med meget sårbare mennesker. 
 
Det er vores overordnede vurdering, at fagligheden er forsvarlig, men at flere af tilbuddene kan blive 
bedre til at beskrive deres borgere og til at klæde medarbejderne på, f.eks. via efteruddannelse og, 
som nævnt, supervision. 
 
Medarbejderne udtrykker over alt tilfredshed med deres arbejde. Vi oplever dem som engagerede, 
nærværende og respektfulde i deres omgang med og beskrivelse og omtale af borgerne. De oplever 
generelt et godt samarbejde med deres kolleger og ledelse, om end man enkelte steder oplever lede-
ren som lidt langt væk. Typisk i tilbud, hvor lederen sidder på en anden adresse til daglig. Man forsøger 
dog at bevare en kontinuitet i kontakten ved at lederen regelmæssigt deltager i personalemøder. Over-
alt kan lederen nås pr. telefon eller mail. Enkelte steder har der også været trivselsmæssige udfordrin-
ger i fortiden, men også her synes man at være på rette vej. 
 
Den skriftlige dokumentation  
 
Vi har i størstedelen af tilbuddene gennemgået udsnit af den skriftlige dokumentation. Der er ikke en 
entydig tradition for at skrive løbende noter i dagtilbud, men mange steder har vi alligevel anbefalet, at 
man i højere grad dokumenterer, når der sker vigtige ting, som relaterer sig til borgernes trivsel og ud-
vikling. Vi ser en del eksempler på, at handleplaner ikke er opdaterede indenfor de vedtagne tidsram-
mer, og det bør der følges op på. 
 
Generelt er det dog vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er ordentlig i tonen og således af-
spejler linien i samarbejdet med borgerne. 
 
Magtanvendelse 
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Der forekommer sjældent magtanvendelse i tilbuddene, og i det forgangne år er der ifølge det oplyste 
kun tale om enkelte tilfælde. Det tilskriver vi blandt andet den anerkendende og indlevende tilgang, der  
 
kendetegner indsatsen. Det er vores vurdering, at medarbejderne kender til reglerne for indberetning, 
og at der i de fleste af tilbuddene er fokus på magtanvendelse i det daglige. Det er vores erfaring, at en 
løbende faglig diskussion af magtanvendelsesbegrebet og dets mange aspekter er med til at forebygge 
og reducere forekomsten af magt. 
 
Medicinhåndtering 
 
Vi har ført tilsyn med den mekaniske del af medicinhåndteringen og kan overordnet konstatere, at me-
get få tilbud har noget med borgernes medicin at gøre. Det skal selvfølgelig primært ses i lyset af, at 
her er tale om dagtilbud. 
 
De steder, hvor tilbuddene opbevarer medicin, er der typisk tale om pn-medicin. Vi har et enkelt sted 
oplevet, at der var fri adgang til stærk nervemedicin, men der er taget hånd om dette og udarbejdet 
handleplan. Et andet sted har vi anbefalet udarbejdelsen af en instruks for håndtering af utilsigtede 
hændelser. 
 
Om det særlige fokusområde 
 
I forhold til det særlige fokusområde kan vi konstatere, at man i støttecentrene, der primært betjener 
mennesker med psykiske lidelser, er meget optaget af recovery-tilgangen. Det kommer til udtryk i fagli-
ge refleksioner angående tilbuddenes grad af borgerstyring, og flere steder drømmer man om, at til-
buddene i meget vid udstrækning skal være helt borgerstyrede, på de områder, hvor det er muligt. Alle-
rede nu afspejles det f.eks. i nøgleordninger, så borgerne kan benytte tilbudene udenfor normal åb-
ningstid, ligesom man flere steder har selvstyrende og tillidsbaseret måde at ordne indkøb og betaling 
af f.eks. mad og drikke. 
 
I støttecentrene afholdes regelmæssige møder for borgere og medarbejdere, og borgerne beskriver, at 
der bliver lyttet til dem, og at de således oplever at have reel indflydelse på dagligdagen i tilbuddene. 
Det er vores vurdering, at medarbejderne har et klart og reelt implementeret blik for borgernes selv-
stændighed og vi er vidne til gode refleksioner om balancen mellem at lade borgerne selv tage initiativ 
og at udøve blidt pres for at guide dem til at tage mere ansvar med heraf følgende øget ejerskab, vær-
dighed og selvstændighed. 
 
I de øvrige tilbud har man også blik for borgernes selvhjulpenhed og medbestemmelse. Hvor det er 
muligt, afholdes der møder med borgerne, ligesom man flere steder har uddelegeret små dagligdags-
opgaver, så borgerne får en følelse af stolthed og medejerskab.  
 
Som nævnt ovenfor under afsnittet ”Den skriftlige dokumentation”, kan man i mange tilbud blive bedre 
til at dokumentere og beskrive indsatsen. Det gælder således også for det særlige fokusområde. Dog 
ser vi flere steder eksempler på, at man i handleplanerne har gode beskrivelser af de mål, som den 
enkelte borger arbejder med. Herunder også selvhjulpenhed. 
 
Anbefalinger 
 

 Der bør være fokus på at dokumentere den løbende indsats bedre og konkret fokus på beskri-
velser af hændelser i dagligdagen, der har betydning for borgerens udvikling og trivsel. Også 
set i lyset af, at man i en del tilbud deler dokumentationssystem med borgernes botilbud, som 
må forventes at kunne drage fordel af en viden, der nemt går tabt, hvis ikke den nedfældes på 
skrift 
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 der bør ligeledes være fokus på, at borgernes handleplaner er opdaterede. I det hele taget kan 
der med fordel arbejdes på, at skriftlig dokumentation i højere grad ses som et relevant arbejds-
redskab i samarbejdet med borgerne, og at det reelt inddrages i den løbende indsats 

 

 da opbevaring af medicin forekommer sjældent, bør der være fokus på at sætte sig grundigt ind 
i regler og procedurer desangående, når/hvis opbevaring bliver aktuelt i de enkelte tilbud 

 

 fagligheden kan med fordel højnes i nogle af tilbuddene. Det kan f.eks. ske via en regelmæssig, 
ekstern supervisionsordning. 

 
Processen 
 
Vi har i 2015 gennemført tilsynene med afsæt i samme overordnede tilgang, som de foregående år, 
men dog med de nødvendige justeringer, som naturligt følger af de særlige fokusområder. 
 
Vi har samlet set afviklet et tilsyn i hvert tilbud, dvs. ni tilsyn i alt. Enkelte steder har vi valgt at komme 
flere gange eller udskyde tilsynet af respekt for de aktiviteter, der fandt sted på tilsynsdagen, eller fordi 
der ikke var tilstrækkeligt med borgere til stede, til at vi kunne danne os et dækkende billede. Tilsynene 
er afviklet mellem kl. 9.30 og 15.30 på hverdage, da det primært er i det tidsrum, tilbuddene har åbent. 
Vi tilstræber altid at aflægge tilsyn på de tidspunkter, hvor der er størst mulighed for at møde borgerne.  
 
Vi har forud for tilsynene gjort os bekendt med relevant materiale, der ligger til grund for driften. Det er 
blandt andet kvalitetsstandarder, politikker og retningslinjer, værdigrundlag og andet relevant, generelt 
og konkret materiale, der ligger til grund for driften, herunder de enkelte tilbuds egne politikker, værdi-
grundlag med mere. 
 
Som en del af grundlaget for vores vurderinger og konklusioner, har vi inddraget borgerne, deres pårø-
rende, medarbejdere og ledelse. Vi afgør selv, hvem vi inddrager og hvilke borgeres dokumentation, vi 
gennemgår.  
 
Da der er tale om uanmeldte tilsyn er de i sagens natur ikke blevet varslet. Uanset tilsynets karakter 
har ledelsen af det enkelte tilbud været involveret enten direkte i forbindelse med tilsynet eller efter-
følgende ved telefonisk eller personlig kontakt.  
 
Vi kan af gode grunde heller ikke tilrettelægge og aftale samtaler med eventuelle pårørende. Men vi 
søger hele tiden så bredt et grundlag at bedømme ud fra som muligt, hvorfor vi vil forsøge at få de på-
rørende i tale, hvis vi møder dem tilfældigt i tilbuddene.  
 
Den oplevede kvalitet er belyst og vurderet fortrinsvis på baggrund af samtaler og samvær med bor-
gerne. Vi har talt med borgere såvel i fællesskabet som individuelt. De steder, hvor borgerne ikke har 
været i stand til at udtrykke sig verbalt, har vi lagt særlig vægt på at opholde os i fællesskabet, hvor vi 
også har haft mulighed for at iagttage samværet mellem dem og medarbejdere. Vi har på alle måder 
forsøgt, at få den mest troværdige kontakt med borgerne de enkelte steder. Her har kropssprog og ad-
færd været afgørende for vurderingen, understøttet af medarbejdernes udtalelser og beskrivelserne i 
den skriftlige dokumentation. 
 
Samlet set har vi inddraget omkring 60 borgere, kontaktpersoner til andre og omkring 40 pårørende, 
enten ved deres tilstedeværelse eller telefonisk, hvor det har givet mening og været muligt.    
 
Medarbejderforholdene er vurderet på baggrund af samtaler med repræsentanter blandt de medarbej-
dere, der var til stede på det tidspunkt, hvor tilsynet fandt sted. De har primært været inddraget enkelt-
vis. Ad den vej har vi sikret os, at vi har talt med medarbejdere fra forskellige enheder og de forskellige 
fagligheder er blevet repræsenteret. Vi har inddraget omkring 40 medarbejdere 
 



 

6 

 

Relevant skriftligt materiale er gennemgået, herunder afgørelser og pleje- og omsorgsplaner indehol-
dende døgnrytmebeskrivelser og helhedsvurderinger mv. med angivelse af målsætning og metode for 
samarbejdet mellem borgerne og medarbejderne. Herudover har vi gennemgået daglige notater, uge- 
 
skemaer, procesbeskrivelser, indsatsark, samværsvejledninger og strukturplaner mv. Vi har gennem-
gået dokumentation for indsatsen for mere end 100 borgere.  
 
Herudover har vi vurderet den samlede målgruppe og de fysiske rammer set i relation til målgruppens 
behov. Vi har ligeledes drøftet forståelsen for og indsigten i magtanvendelsesbegrebet, behovenes år-
sager samt udmøntningen af de metodemæssige tilgange til opgaveløsningen.  

 
 

Aalborg, den 29. marts 2016 
 
 
 

Kathinka Eriksen og Henning Jacobsen 
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Personlig pleje, praktisk hjælp 
og ernæring/mad til borgere i 
plejeboliger 
 
Denne kvalitetsstandard handler om personlig pleje, praktisk hjælp og mad til borgere i plejeboligerne i 

Frederikshavn Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente 

som borger i Frederikshavn Kommune. Er du interesseret i at læse kvalitetsstandarderne for andre områder, 

kan du finde dem på Frederikshavn Kommunes hjemmeside (her indsættes adresse), eller du kan henvende 

dig i Borgerservice og få dem udleveret.   

I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan selv, skal selv. Selvhjulpenhed 

skal være omdrejningspunktet i indsatsen for at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at klare dig selv 

længst muligt. Det betyder dog også, at den, der ikke kan selv, skal hjælpes.  

 

Vi anerkender og fremmer, at du har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet, så du 

fortsat har mulighed for at leve en selvstændig tilværelse – også når du bor i en plejebolig. Dette gøres 

gennem rehabilitering, som foregår i tæt samarbejde mellem dig, dine pårørende og plejepersonalet. 

 
Vi dyrker samskabelsen og de nære relationer i respekt for den enkeltes liv. Disse værdier hjælper os med at 

træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig i det daglige. Vi håber, at kvalitetsstandarderne vil kunne 

bruges som opslagsværk og som udgangspunkt for dialog mellem dig, dine pårørende og det 

plejepersonale, du kommer i kontakt med, når du modtager hjælp. Nedenfor er der en række generelle 

informationer, som er nyttige for dig i forhold til den pleje og hjælp, du modtager fra Frederikshavn 

Kommune.  
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Generel information 

Udgangspunktet for hjælpen 
Målet med den hjælp og støtte, vi tilbyder dig i din plejebolig, er at understøtte højest mulige livskvalitet for 

dig. I samarbejde og dialog med dig vil vi bestræbe os på at give dig den hjælp, du har brug for, når du flytter 

i plejebolig. 

 

Det grundlæggende udgangspunkt for plejen og hjælpen i Frederikshavn Kommune er at øge den enkeltes 

livskvalitet ved at være så selvhjulpen som mulig. Derfor arbejder vi ud fra den rehabiliterende tankegang. 

Det betyder, at vi samarbejder målrettet med dig og eventuelle pårørende om at genvinde og vedligeholde 

dine færdigheder. Vi søger gennem forskellige indsatser at støtte dig i at fastholde dit nuværende 

funktionsniveau og eventuelt genvinde nogle tabte færdigheder. Hjælpen og støtten tager udgangspunkt i 

det, der giver mening for dig, og plejepersonalets opgave er at træne, støtte og vejlede dig til at opnå dine 

mål. 

 

Dagligdagen i  en plejebolig 
Formålet med at bo i en plejebolig er at skabe et trygt miljø og understøtte, at du får den hjælp og støtte, du 

har behov for. 

 

Hjælpen omfatter pleje, omsorg og socialt samvær og kan gives hele døgnet. Omfanget og målet med 

hjælpen beskrives i en individuel plejeplan, som bliver lavet i samarbejde med dig og dine eventuelle 

pårørende. Planen tager udgangspunkt i din døgnrytme, og det er din kontaktperson, der har ansvaret for, at 

planen bliver udarbejdet. 

Hvem leverer hjælpen? 
Det er Center for Sundhed og Pleje i Frederikshavn Kommune, der er leverandør. Det vil sige, at det er 

plejepersonalet på plejecentret, der leverer hjælpen til dig. Du har ikke mulighed for at vælge en anden 

leverandør.  

 

Kommunens forpligtelser 
Frederikshavn Kommune er forpligtet til at sørge for, at hjælpen som udgangspunkt gives af uddannet 

plejepersonale.  

 

Plejepersonalet har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også, når ansættelsesforholdet er ophørt.  

 

Plejepersonalet må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig 

undersøgelse og evt. afskedigelse. 

 

Plejepersonalet er udstyret med legitimationskort med billede. Alternativt skal der være en oversigt over 

plejepersonalet i plejeboligerne med billede og navn angivet, hvormed plejepersonalet kan nøjes med at 

bære navneskilt. 

 

Velfærdsteknologi – En støtte i hverdagen 
Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler, forbrugsgoder og 

velfærdsteknologier. Det vil derfor altid blive undersøgt, om hjælpemidler, forbrugsgoder og 

velfærdsteknologier kan være med til at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp. 
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Nogle forbrugsgoder vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt indbo. Hvilke forbrugsgoder, 

der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig løbene i takt med samfundsudviklingen. Hjælpemiddelenheden 

kan rådgive dig om dette.  

 

Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod dig eller mod plejepersonalet. Uanset formålet med at 

anvende velfærdsteknologier, så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder, som det giver for at understøtte 

arbejdet med at gøre dig mere selvhjulpen og uafhængig af hjælp. 

 

Arbejdsmiljø og krav til din bolig 
Plejepersonalet er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i din bolig. Det vil sige, at din bolig 

skal være indrettet, så plejepersonalet kan udføre sit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Desuden skal din bolig være røgfri, mens du får hjælp, for at sikre et sundt arbejdsmiljø for plejepersonalet.  

 

Plejecenterlederen er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø. Der skal udarbejdes en arbejdspladsvurdering, 

der sikrer, at eksempelvis personlige hjælpemidler og arbejdsredskaber, som plejepersonalet skal bruge, 

er i orden. Det kan være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler 

/velfærdsteknologi i din bolig, før du kan få hjælp, eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. 

Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje.  

 

Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for plejepersonalet er i orden i din bolig. Du 

vil blive orienteret på forhånd om dette. 

 

Samarbejde med pårørende 
I det omfang du ønsker det, kan dine pårørende sammen med dig indgå i en dialog og et samarbejde med 

plejepersonalet. Der tilbydes bla. en forventningssamtale med dig og eventuelle pårørende.  

 

Tilsyn 
Årligt er der et uanmeldt kommunalt tilsyn, hvor der følges op på om plejecentret yder den hjælp og den 

kvalitet, det er forpligtiget til. Det er Center for Social- og Sundhedsmyndighed, der er med til at tilrettelægge 

organiseringen af tilsynet.  

 

Derudover fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med de sundhedsfaglige opgaver. 

Hvis du vil klage 
Du har mulighed for at klage over hjælpen ved at rette henvendelse til Center for Sundhed og Pleje.  

Opnås der ikke enighed, skal du  kontakte Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

Hvis Center for Social- og Sundhedsmyndighed ikke er enig i din klage, videresendes den til Ankestyrelsen. 

  

Hvis du vil klage over kommunens serviceniveau, skal du rette henvendelse til Frederikshavn Byråd gennem 

Ledelsessekretariatet. 

 

Du finder kontaktoplysninger bagerst i denne folder. 

Personlig pleje 
 
Du kan få hjælp og støtte til personlig pleje alt efter dine konkrete behov hele døgnet.  
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Tildelingen af hjælp og støtte fokuserer på dine egne ressourcer. Målet er at opnå fysisk og psykisk velvære. 

Plejepersonalet vil i samarbejde med dig sikre dig hjælp til det, du ikke selv kan udføre. Hjælpen tildeles ikke 

ud fra din alder eller diagnose, men tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse, dit behov for hjælp og 

dine egne ressourcer. 

Der kan ikke gives hjælp til speciel fodpleje (herunder negleklipning hos dig med diabetes og/eller 

kredsløbsforstyrrelser). 

Praktisk hjælp 
 
Målet med hjælpen og støtten er, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig.  

Plejepersonalet vil i samarbejde med dig sikre dig hjælp til de praktiske opgaver, du ikke selv kan udføre. 

Hjælpen er ikke bestemt ud fra alder eller diagnose, men tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse, 

dit behov for hjælp og dine egne ressourcer.  

Hjælpen iværksættes ved indflytningen. 

Hvad kan du få hjælp til?  
Frederikshavn Kommune giver hjælp til: 

 Rengøring 

 Indkøb 

 Tøjvask 

Ernæring/mad  
 
Målet er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem sund og varierende kost. 

Hvad består ydelsen af? 
Der tilbydes døgnkost, der dagligt består af 3 hovedmåltider og minimum 3 mellemmåltider. Alle opgaver i 

forbindelse med døgnkosten er inkluderet, såsom indkøb, tilberedning, borddækning, afrydning og opvask. 

Det er muligt at fravælge døgnkost, men det betyder, at alle opgaver vedrørende maden skal løses af dig 

eller dine pårørende, fx indkøb, tilberedning og opvask.  

Når du bor i en plejebolig i Frederikshavn Kommune, er der altid mulighed for at få hjælp til at spise. 

Hvad kan du forvente? 
 

 At plejepersonalet udarbejder en individuel ernæringsplan ved behov, og at kosten opfylder dit 

ernæringsbehov ud fra alder og funktionsevne. 

 

 At maden er medvirkende til at forebygge en svækkelse af din helbredstilstand på det fysiske, 

mentale og sociale plan. Plejepersonalet tilbyder minimum én gang om måneden en vægtkontrol og 

ernæringsmæssig screening af dig. Hvis screeningen viser, at du er ernæringstruet, tilbydes der 

vejledning til dig og pårørende af en af Frederikshavn Kommunes kostfaglige konsulenter, der 

udarbejder en individuel ernæringsplan i fællesskab med plejepersonalet. 
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 At maden følger de gældende traditioner ved helligdage og højtider, dog med hensyntagen til 

religiøse tilhørsforhold. 

 

 At der er mulighed for, at du kan hjælpe til med at tilberede maden i leve-bo-enhederne eller med 

andre opgaver relateret til måltidet, som fx borddækning, hvis det giver dig værdi. Det er 

medvirkende til at vedligeholde dine færdigheder. Det er dog ikke et krav, at du deltager i opgaverne 

omkring måltidet. 

 

 At der generelt lægges vægt på at inddrage dig og tage højde for dine ønsker til valg af mad til alle 

måltider i det omfang det er muligt. 

 

 At der generelt lægges vægt på at inddrage dig i planlægningen af spisetider. 

 

Former for madproduktion i plejeboligerne 
 
Køkken på plejecentre 

På nogle plejecentre er der tilknyttet et produktionskøkken, der producerer døgnkosten til plejecentrets 

beboere. I produktionskøkkenet kan der produceres døgnkost til beboere på andre plejecentre, og maden 

bliver typisk leveret som kølemad. 

 

Modtagerkøkkener på plejecentre  

På nogle plejecentre er der et modtagerkøkken. Det betyder, at døgnkosten bliver leveret som kølemad fra 

et produktionskøkken på et andet plejecenter. Maden bliver opvarmet i modtagerkøkkenet, og du oplever 

derfor duften af tilberedningen af maden. 

 

Leve Bo-køkkener 

På nogle plejecentre er der Leve-bo. Leve-bo betyder, at alle måltider i døgnkosten bliver produceret i det 

enkelte hus, der typisk består af ca. 10 boliger. Det enkelte leve-bo-hus er selv ansvarlig for planlægning af 

menu, indkøb af råvarer og alle øvrige opgaver vedrørende måltiderne. I nogle Leve-bo-huse bliver der 

produceret kølemad, som serveres for eksempel i weekenderne. 

 

Krav til de anvendte råvarer 
De råvarer, som vi anvender i madproduktionen, skal være af god kvalitet. Råvarerne skal være friske og 

anvendes til det formål, de er indkøbt til. Råvarevalget skal som hovedregel følge årstidens udbud. 

Økologiske råvarer kan indgå i produktionen, men det er endnu ikke et krav. 

 

Tilsætningsstoffer 

Vi tilstræber, at råvarerne indeholder et minimum af tilsætningsstoffer, såsom farve- og aromastoffer, 

emulgatorer, stabilisatorer og fortykningsmidler. Råvarerne skal være fri for forurening fra produktionen i 

både landbrug og industri. Vi tilstræber at undgå at bruge genmanipulerede råvare. 

 

Krav til madens tilberedning 
Madens smag skal afspejle de råvarer, den består af. Dette betyder, at produktionen af maden skal foregå 

med de ingredienser, der almindeligvis anvendes til at tilberede de retter, som vi serverer.  

 

Hvis maden er tilberedt med andre råvarer, skal personalet oplyse dig om det. Kommunens personale skal til 

enhver tid sikre hygiejnisk korrekt håndtering af maden i samtlige led af produktionen og distributionen. 
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Krav til emballagen 
Emballagen skal i alle produktionsformer være af et materiale, der tilstrækkeligt beskytter indholdet mod 

forurening eller lugt fra omgivelserne. Emballagen skal derudover forhindre overførsel af forurening og lugt 

fra produktet til omgivelserne. Desuden må den ikke afgive stoffer, der kan påvirke produktets smag, lugt, 

farve mv. Emballagen skal være af et miljøvenligt materiale,der kan recirkuleres. Hvis der vælges et 

engangssystem, skal emballagen kunne destrueres uden dannelse af giftstoffer.  

 

Hvordan skal maden leveres? 
Når der bliver leveret mad til et modtagerkøkken, skal maden afleveres personligt i det pågældende køkken 

og må aldrig stilles udenfor. 

 

Der skal kunne leveres mad de aftalte dage i året. 

 

Krav til madens kvalitet 

For at den mad, der bliver serveret i plejecentrene skal være ernæringsmæssigt rigtigt sammensat, følger vi 

overordnet Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Den Nationale Kosthåndbog. 

 

Den Nationale Kosthåndbog kan ses på www.kostforum.dk. 

 
Levnedsmiddelkontrollen har det overordnede ansvar for kontrol på fødevareområdet. Herudover skal det 

enkelte produktionssted sørge for, at der bliver foretaget egenkontrol. Se mere på 

www.foedevarestyrelsen.dk. 

 

Center for Sundhed og Pleje sørger for kvalitetsopfølgning med det formål at sikre, at den mad, du får 

serveret, har den rette kvalitet. 

 

Betaling for maden 
Der er egenbetaling for døgnkost i plejeboligerne. Prisen er ens, uanset om du er på normalkost eller diæt 

(herunder sondeernæring). Du betaler maden månedsvis forud. Hvis du giver en fuldmagt, opkræver vi 

betaling via din pension. Ellers sender Frederikshavn Kommune dig en regning. 

 

Hvis du overholder kravene til afbestilling, tilbagebetaler vi den afbestilte døgnkoster i forbindelse med den 

kommende måneds opkrævning. Vi tilbagebetaler  ikke enkeltmåltider. Prisen for døgnkost i plejeboliger 

dækker både indkøb af råvarer og personaleressourcer til produktion af maden samt alle øvrige opgaver i 

forbindelse med måltiderne. 

 

Afbestilling og bestilling af mad 
Fristen for afbestilling af måltider er den foregående dag kl. 11.00. Afbestilling skal ske til plejepersonalet, 

der sørger for at viderebringe afbestillingen til den ansvarlige for maden. Hvis du afmelder hele dagskoster, 

altså alle døgnets måltider, eller er indlagt på sygehuset i mere end 1 døgn, tilbagebetaler vi dagskosten. 

 

Du har mulighed for at bestille gæsteportioner, dog ikke til større selskaber. Gæsteportionerne er ikke 

omfattet af det kommunale tilskud. Derfor bliver du opkrævet betaling for produktionsomkostningerne. 

Afregningen foregår mellem dig og den enkelte plejeboligenhed. 
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Kontaktoplysninger  
Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Visitationsenheden 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn  
E-mail: myndighedsafdelingen@frederikshavn.dk 

Telefontid: alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.30  
Tlf. 98 45 53 54  

Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Hjælpemiddelenheden 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
E-mail: myndighedsafdelingen@frederikshavn.dk 
 
Telefontid:  
Mandag-onsdag kl. 08:00-15:20 
Torsdag kl. 08:00-17:00 
Fredag kl. 08:00-14:00 
Tlf. 98 45 54 00 
 
Den enkelte sagsbehandler træffes alle hverdage kl. 08:00-09:30. 
 
Center for Sundhed og Pleje 
Rådhus Allé 100 
9900 Frederikshavn 
Email: aeldadm@frederikshavn.dk 
 
Tlf. 98 45 53 16 
 
Byrådet i Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn Kommune 

Att: Ledelsessekretariatet 

Rådhus Allé 

9900 Frederikshavn 

E-mail: post@frederikshavn.dk 
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