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0.0 SAMMENFATNING

0.1 Baggrund

Givet de kommende års udfordringer med begrænset offentlig vækst samt forven-

tet fortsat øget efterspørgsel på sundhedsområdet er en effektiv udnyttelse af eksi-

sterende kapacitet og rammer en forudsætning for også i fremtiden at sikre mest

mulig sundhed for pengene.

Nærværende analyse er således et centralt element i kommissoriet for Udvalget for

bedre incitamenter i sundhedsvæsenet, som regeringen har igangsat. Det fremgår

af kommissoriet, at udvalget skal vurdere potentialet for en bedre anvendelse af

kapaciteten på sygehusene. Konkret skal denne analyse understøtte Udvalgets ar-

bejde gennem en vurdering af potentialet for en bedre anvendelse af kapaciteten på

sygehusene, og en vurdering af rammerne for at sikre god kapacitetsanvendelse,

idet det er centralt, at der inden for regioner og på tværs af regionsgrænser sikres

en rigtig arbejdsdeling og kapacitetsanvendelse.

Opdraget dækker over to hovedområder: hjerteområdet med særligt fokus på ek-

kokardiografi og koronararteriografi (KAG) samt det urologiske område med sær-

ligt fokus på prostataresektion og prostatalaserbehandling.

0.2 Formål

Nærværende analyse af regionernes kapacitetsudnyttelse på det somatiske syge-

husområde har til formål at forstå den nuværende kapacitetsudnyttelse, undersøge

rammerne for at sikre en effektiv kapacitetsanvendelse og identificere muligheder

for potentielle forbedringer. Disse formål er i opdraget beskrevet i fem konkrete

punkter: i) Identificere eksisterende redskaber og anvendte systemer til sikring af

en god kapacitetsudnyttelse, ii) Kortlægning af den konkrete tilrettelæggelse af

behandlingen, iii) Benchmarking af bedste praksis for den faktiske kapacitetsud-

nyttelse, baseret på en kvantitativ opgørelse af kapacitetsudnyttelsen, iv) Kortlæg-

ning af mulige barrierer og v) Identificering af forbedringsmuligheder.

For at sikre et holistisk perspektiv dækker analysen bredt på tværs af både regio-

ner, sygehuse og afdelinger. I analysen indgår tre udvalgte regioner, Region Ho-

vedstaden, Region Syddanmark samt Region Nordjylland, og seks forskellige af-

delinger (tre for henholdsvis hjerteområdet og urologisk område) på fire forskelli-

ge sygehusmatrikler. De afdelingsspecifikke analyser er foretaget på de hjerteme-

dicinske afdelinger på Gentofte Sygehus, Vejle Sygehus og Aalborg Sygehus,
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mens de urologiske afdelinger på Frederiksberg Hospital, Fredericia Sygehus og

Aalborg Sygehus er inddraget. Analysens karakter har stillet væsentlige krav til

deltaljeret forståelse og granuleringsgrad for at sikre et fornuftigt grundlag for

sammenligning og vidensdeling på tværs af regioner, sygehuse og afdelinger, spe-

cielt givet at de udvalgte afdelinger har forskellige karakterer, og dermed ikke er

fuldt sammenlignelige.

0.3 Kapacitetsudnyttelse

Kapacitetsudnyttelsen er analyseret på regions-, sygehus- og afdelingsniveau, her-

under forholdet mellem personaleressourcer, apparaturer og fysiske forhold, samt

benchmarking af disse, baseret på en kvantitativ opgørelse af kapacitetsudnyttel-

sen.

Analysen har overordnet vist, at ansvaret for kapacitetsudnyttelse i høj grad er de-

centraliseret til afdelingsniveau, og der ikke på de analyserede afdelinger måles og

rapporteres specifikt på kapacitetsudnyttelsen. Bedre kapacitetsudnyttelse er pri-

mært drevet af de årlige krav til øget produktivitet, besparelseskrav, organisati-

onsændringer (fx flytning af afdelinger) og lignende. Det betyder, at væsentlige

barrierer umiddelbart ikke adresseres konsekvent og systematisk.

Regioner og sygehuse

Inden for regionerne er kapacitetsudnyttelsen som udgangspunkt drevet af de øko-

nomiske rammer, der er givet, og de afledte incitamenter og strukturer, der ud-

springer som konsekvens heraf. Dette suppleres af regionernes brug af visitations-

enheder og muligheder for prioritering på tværs af regionale sygehuse og aftaler

med private hospitaler.

Der er betydelige ventelisteforskelle (baseret på venteinfo.dk) på tværs af regio-

nerne samt inden for nogle regioner for alle de undersøgte områder. Dette tyder på

mulig tilgængelig kapacitet de steder, hvor ventetiden er kort, og således mulighed

for fordeling af ventende patienter. Dermed kan ventetiden nedbringes samtidig

med at det på visse områder kan sikres, at behandlingen foregår inden for vente-

tidsgarantierne (kapacitetsoptimering af offentlige behandlingstilbud).

Analysen har vist, at regionerne har fokus på dels nedbringelse af behandling på

privathospitaler, dels nedbringelse af behandling af borgere uden for egen region.

For perioden 2009 til 2011 er 6 procent patienterne behandlet uden for egen regi-
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on, hvor de tilsvarende tal for de undersøgte områder er mellem 7 og 13 procent i

perioden.

Analysen har desuden vist, at de regionale visitationsenheder har en central rolle i

forhold til patienter, der ønsker at benytte det frie sygehusvalg. Enhederne er dre-

vet af et stort kendskab til (nogle af) sygehusafdelingerne, gennem tæt dialog og

typisk afdelingernes egne indmeldinger om ledig kapacitet. Der er umiddelbart

ikke den fulde indsigt, den fornødne transparens, og enhederne har ikke afgang til

systematisk information om ledig kapacitet på tværs af de kliniske afdelinger. Det

betyder, at visitationsenhederne udvikler egne processer og lignende, der reelt

kunne erstattes af venteinfo.dk, hvis frekvens og datavaliditet optimeres.

Visitationsenheden i Region Hovedstaden fungerer desuden som en central visita-

tionsenhed for alle henvisninger. Således fordeler denne enhed henvisninger i for-

hold til speciale, og ledig kapacitet på tværs af regionens sygehuse.

Afdelinger

De kliniske afdelinger har stor frihed til egen planlægning og tilrettelæggelse af

brugen af den eksisterende kapacitet i form af ressourcer, apparaturer og fysiske

forhold, så længe de overholder de økonomiske og aktivitetsmæssige rammer. Den

udbredte grad af decentralisering kan givet opretholde en høj lokal motivation, at

der følger stor frihed med overholdelse af rammerne, men kan parallelt bidrage til

en meget isoleret tilgang til udnyttelse af en given kapacitet, der ikke er baseret på

regionale eller nationale standarder for bedst mulig kapacitetsudnyttelse, uaf-

hængigt af forskelligheder i fysiske forhold.

Hjerteområdet

På hjerteområdet har analysen vist, at de tre hjerteafdelinger er meget forskellige,

men der kan stadig uddrages konklusioner om kapacitetsudnyttelsen for de analy-

serede undersøgelsestyper. Samlet set har afdelingen på Aalborg Sygehus den hø-

jeste kapacitetsudnyttelse pr. rum for KAG- og ekkokardiografiske undersøgelser.

For KAG-undersøgelser er kapacitetsudnyttelse på de tre afdelingerne henholdsvis

28, 19 og 47 procent lavere end den teoretiske kapacitet på Gentofte Hospital,

Aalborg Sygehus og Vejle Sygehus. Variationen skal primært findes i forskelle

mellem planlagt og faktisk gennemført behandlingsaktivitet, hvor særligt afdelin-

gerne på Gentofte Hospital og Vejle Sygehus umiddelbart ikke har patienter nok.
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På tværs af afdelingerne er den gennemsnitlige til en kapacitetsudnyttelse på 68,9

procent.

For ekkokardiografi-undersøgelser er kapacitetsudnyttelsen på de tre afdelinger

henholdsvis 37, 19 og 28 procent lavere end den teoretiske kapacitet på Gentofte

Hospital, Aalborg Sygehus og Vejle Sygehus. Afdelingen på Aalborg Sygehus får

således generelt flere patienter gennem undersøgelsesrummene på dagsprogram-

met. På tværs af afdelingerne er den gennemsnitlige kapacitetsudnyttelse på 72

procent.

Det urologiske område

På det urologiske område har analysen vist, at de tre involverede afdelinger har

forskellige karakteristika. Den største sammenlignelighed skal findes mellem afde-

lingerne på Frederiksberg Hospital og Fredericia Sygehus. Afdelingen på Aalborg

Sygehus adskiller sig i væsentlig grad fra de to andre afdelinger ved at have en stor

andel af cancerrelaterede patienter.

Samlet set varierer udnyttelsen af kapaciteten væsentligt mellem de tre afdelinger.

Afdelingen på Frederiksberg Hospital udnytter umiddelbart deres kapacitet bedre

end de to øvrige afdelinger, når man betragter udnyttelsen af deres ambulatorie-

spor. Afdelingen på Frederiksberg Hospital tilser således flere patienter i forhold

til det totale daglige personalefremmøde, når man betragter forholdet mellem plan-

lagt og faktisk gennemført behandlingsaktivitet. Det betyder, at afdelingen på Fre-

deriksberg Hospital har en kapacitetsudnyttelse på 91 procent, mens de tilsvarende

tal for afdelingen på Fredericia Sygehus er 73 procent og for afdelingen på Aal-

borg Sygehus er 74 procent. Kapacitetsudnyttelsen skal i den sammenhæng ses i

forhold til forskelle i patienttyngden.

De tre urologiske afdelinger har desuden anlagt forskellige tilgange til den kirurgi-

ske aktivitet. Således har afdelingen på Aalborg Sygehus omlagt hovedparten af

den kirurgiske aktivitet til dagkirurgi, hvilket har nedbragt antallet af indlagte pati-

enter til et minimum.

Samlet har analysen af kapaciteten vist forskelle i udnyttelsen af kapacitet, mens

barriererne for bedst mulig kapacitetsudnyttelse i al væsentlighed er de samme på

tværs af de involverede afdelinger.
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0.4 Barrierer for kapacitetsudnyttelse

Analysen har givet grundlag for identificering af en række mere strukturelle barri-

ere, samt barrierer for de udvalgte fokusområder, rettet mod den daglige behand-

lingsaktivitet.

Strukturelle barrierer

På det strukturelle niveau er der en række barrierer, der påvirker kapacitetsudnyt-

telsen på både regions- og sygehusniveau. Hvorvidt de enkelte barrierer påvirker

regions- eller sygehusniveauet, kan være svært at isolere, og barriererne betragtes

derfor samlet. De strukturelle barrierer kan opdeles i to overordnede temaer;

grundlag for at kunne måle og styre på kapacitetsudnyttelsen, og incitamenter for

kapacitetsudnyttelse.

Grundlag for kapacitetsudnyttelse

Helt overordnet anlægger regionerne en decentral styring af sygehuse. Regionerne

sætter rammerne for den overordnede styring via deres takststyringsmodeller, men

overlader fortolkning og implementering af modellerne til sygehusledelserne. Re-

gionerne har således ikke den fulde indsigt i sygehusenes planlægning og udmønt-

ning af finansielle og aktivitetsmæssige budgetter, men søger at skabe de rette in-

citamenter gennem deres overordnede styringsmodeller. På lignende vis anlægger

sygehusledelserne rammerne for de kliniske afdelinger, men overlader planlæg-

ning og brug af personaleressourcer, apparaturer og fysiske forhold til afdelingsle-

delserne. Samlet betyder det, at planlægning og udnyttelse af ressourcer er decen-

traliseret til laveste organisatoriske niveau i regionerne.

Decentralisering medfører, at de kliniske afdelinger bliver omdrejningspunktet for

styring, herunder bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Det sker ud fra en betragtning

om, at de kliniske afdelinger har den største indsigt i de afdelingslokale forhold og

dermed muligheder for planlægning. Analysen viser dog, at afdelinger med fordel

kan understøttes med simple opgørelser af faktisk kapacitetsudnyttelse såvel som

læring (fx gennem sammenligning) af tilsvarende afdelinger.

Set i et større perspektiv, kan det umiddelbart være vanskeligt at få ”greb” om sel-

ve kapacitetsudnyttelsen af særligt personaleressourcer. Givet personaleressourcer

(løn) er den væsentligste og mest variable størrelse, og styringen af netop denne

størrelse er placeret på laveste organisatoriske niveau, risikerer regioner og syge-

huse reelt at blive fastlåst i forhold til større styring (fx i forbindelse tværgående

prioritering) og bedre kapacitetsudnyttelse. Det betyder, at det er en ledelsesaf-

hængig problemstilling, om den enkelte afdeling reelt optimerer på kapacitet frem



McKinsey & Company | 7

for en systemisk og mere centralistisk drevet/understøttet optimering af kapaci-

tetsudnyttelsen.

Fællesnævneren for problemstillingen er den manglende transparens og indsigt i

det fulde produktionsapparat (rum, udstyr og personale) og udnyttelse af denne,

både for sygehuse og regioner. Regionerne er naturligt etableret med henblik på

servicering af egne borgere, men anlægges en helhedsbetragtning, har regionerne

reelt ikke den fornødne indsigt i hinandens faktiske kapacitet og deraf muligheder

for at udnytte kapaciteten på tværs af regionsgrænser.

Analysen har desuden vist, at der generelt er mangel på tidssvarende it-systemer,

som understøtter generel styring og opfølgning specifikt på kapacitet. Det gælder

fx visitationsenhederne, der ikke har det nødvendige og fuldkomne overblik over

ventetider og muligheder for intern regional kapacitetsudnyttelse (den fornødne

transparens). Supplerende hertil giver den manglende opdatering og rettidighed af

Venteinfo.dk og den interne manuelle oversigt i visitationsenhederne heller ikke et

reelt prioriteringsgrundlag for udnyttelse af kapacitet på tværs af regionerne.

Incitamenter for kapacitetsudnyttelse

Den decentrale udmøntning af det overordnede produktivitetskrav til sygehusvæ-

senet på 2 procent årligt, kan, afhængigt af hvordan regionen tilrettelægger sin sty-

ring, skabe en række forskellige incitamenter, som kan modvirke det fulde potenti-

ale for produktivitetsstigning og øget effektivitet.

De involverede afdelinger har påpeget en indlejret problemstilling i denne frem-

gangsmåde, givet at afdelingerne mister incitamentet til yderligere behandlingsak-

tivitet, hvis de når den budgetterede behandlingsaktivitet før budgetårets afslut-

ning, også selvom dette kan medføre frie midler i form af betaling for meraktivitet.

Dette for ikke at tillægge den enkelte afdeling en ”for stor” stigning i forventet

aktivitet (baseline) i det kommende budgetår, og dermed eroderes kapacitetsudnyt-

telsen samtidig.

Sidst har analysen af de strukturelle barrierer vist, at afregningsmekanismerne i

forhold til kapacitetsudnyttelse på tværs af regionerne ikke altid fungerer efter

hensigten. Regionerne (fx visitationsenhederne) oplever, at der typisk kan opnås

en lavere takst for en given behandling ved at entrere med privathospitaler end ved

at indgå aftaler med andre regioner. Det er gennem den kvalitative analyse blevet

påpeget, at det kan være økonomisk rigtigt for den enkelte region at hjemtage pati-

enter, opbygge kapacitet og/eller indgå aftaler med privathospitaler i forhold til

aftaler med andre regioner. På et nationalt plan (ud fra en helhedsbetragtning) er
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det imidlertid udtryk for suboptimering af ressourcer og dermed manglende tvær-

regional kapacitetsudnyttelse. Dette skal naturligt ses i forlængelse af regionernes

rolle i forhold til behandling af egne borgere.

Operationelle barrierer

På afdelingsniveau er der foretaget en mere dybdegående (kvantificeret) analyse

end på regions- og sygehusniveau. På hjerteområdet har fokus været på at afdække

barrierer for kapacitetsudnyttelsen på rum i forbindelse med henholdsvis KAG-

undersøgelser og ekkokardiografi-undersøgelser. På det urologiske område er der

primært fokuseret på barrierer i ambulatoriet.

Hjerteområdet

Kapacitetsudnyttelsen på de udvalgte undersøgelser på hjerteområdet er opgjort til

mellem 69 og 72 procent, baseret på en konservativ tilgang til den teoretisk mulige

kapacitetsudnyttelse og identificerede barrierer herfor.

Nedenstående illustreres de enkelte operationelle barrierer for at udnytte det enkel-

te undersøgelsesrum til KAG-undersøgelse eller ekkokardiografisk undersøgelse.

Der er anlagt en gennemsnitsbetragtning på tværs af de involverede hjerteafdelin-

ger, når den faktiske kapacitetsudnyttelse estimeres.
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Figur 1
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Det urologiske område

Kapacitetsudnyttelsen på den urologiske ambulatorieaktivitet er opgjort til 79 pro-

cent ligeledes baseret på en konservativ tilgang til den teoretisk mulige kapacitets-

udnyttelse og identificerede barrierer herfor. De identificerede barrierer på det uro-

logiske område tager udgangspunkt i kapacitetsudnyttelsen af et såkaldt ”spor” i

ambulatoriefunktionen, det vil sige en fuld arbejdsdag, hvor en læge eller sygeple-

jerske udelukkende tilser patienter i ambulatoriet.

Nedenstående illustreres de enkelte operationelle barrierer for at udnytte det enkel-

te ambulatoriespor til udredning, behandling eller kontrol af patienter. Der er også

her anlagt en gennemsnitsbetragtning på tværs af de involverede urologiske afde-

linger, når den faktiske kapacitetsudnyttelse estimeres.

Figur 2

Kapacitetsudnyttelsen på de udvalgte fokusområder varierer således mellem gen-

nemsnitligt 69 og 79 procent. Mellem de involverede afdelinger er der betydelige

forskellige i udnyttelsen af kapacitet, mens de identificerede barrierer i al væsent-

lighed er de samme. Dog oplever hjerteafdelingerne barrierer der vedrører speci-
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effekt af barriererne er derfor justeret, så den er lig med forskellen mellem de to ydrepunkter.
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fikt undersøgelsernes karakter, herunder nedbrud af udstyr og ventetider på portø-

rer og patienter. Modsat oplever de urologiske ambulatorier en stor andel af pati-

enter, der reelt er unødige, og som optager kapaciteten fra patienter med et reelt

behov. Samlet har analysen af barriererne vist, at kapacitetsudnyttelsen umiddel-

bart kan forbedres dels ved at adressere meget operationelle og afdelingsspecifikke

barrierer, dels ved at anlægge anderledes rammevilkår, der generelt stimulerer ud-

nyttelse af den tilstedeværende kapacitet.

0.5 Forbedringsforslag

De gennemførte analyser har givet grundlag for identificering af en række forslag

til, hvordan der opnås en bedre kapacitetsudnyttelse i den danske somatiske syge-

hussektor. Forslagene er præsenteret på to niveauer værende; optimering af kapa-

citetsudnyttelse inden for de regionale rammer og kapacitetsudnyttelse gennem

større helhedsbetragtning.

Samlet adresserer de opstillede forslag de identificerede barrierer for kapacitetsud-

nyttelse. Nedenstående er de enkelte forslag illustreret i forhold til potentiale,

adresserbarhed og omkostninger forbundet med implementering (jævnfør Figur 3).

Figur 3

Tiltag

Indflydelse

A
d

re
s
s

e
rb

a
rh

e
d

Tiltag der adresserer kapacitetsudnyttelse
inden for regionale rammer

7 Bedre samarbejde med praksissektor

1 Reducere antallet af udeblivelser fra
patienter

5 Vedligeholdelse af udstyr

6 Portøroptimering

8 Benchmarking og videndeling

2 Dynamisk booking

3 Hurtig indkaldelse ved brug af e-mail

3

6

HøjLav

Lav

Høj Højest prioritet

Lavest prioritet

1

2

9 Udvidelse af eksisterende kapacitet, som
følge af ændring i ”åbningstid”

10 Centralt understøttet ressourcestyring

11

Øget kapacitetsudnyttelse gennem større
helhedsbetragtning

13 Konkurrence om henviste patienter

9

7

10

12

13

Øget brug af patientdata4

O
p

e
ra

ti
o

n
e
ll
e

ti
lt

a
g

4

KILDE: Teamanalyse

8

Marginalt

Lavt

Mellem

Højt

Omkostningsniveau:

12 Incitamenter til øget tværregional
kapacitetsudnyttelse

Etablering af
kapacitetsudnyttelsesindikatorer

5

11



McKinsey & Company | 12

Optimering af kapacitetsudnyttelse inden for regionale rammer

Analyserne har samlet givet grundlag for identificering af en række forslag der

tager udgangspunkt i de barrierer der er identificeret på afdelingsniveau, dvs. den

daglige behandlingsaktivitet på de involverede afdelinger. Dette er suppleret med

de generelle oplevelser og resultater af den brede kvalitative interviewdrevne ana-

lyse.

Forslagene til optimering inden for regionale rammer er opstillet omkring en ræk-

ke temaer herunder, i) mulighed for bedre planlægning, ii) bedre understøttelse af

infrastruktur og iii) minimering af ventetid, som alle vil blive behandlet samlet

under operationelle tiltag. De resterende tre temaer som vedrører iv) bedre samar-

bejde med praksissektor for afdelinger med flaskehalse i udredningsfasen, v) bedre

vidensdeling og vi) muligheden for at udvide den eksisterende kapacitet adresseres

særskilt (jævnfør Figur 4).
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Figur 4

Operationelle tiltag

Som beskrevet er der identificeret en række barrier af operationel karakter, der

giver en kapacitetsudnyttelse på omkring 70 procent. Dette er vist for undersøgel-

sesrum og udstyr på hjerteområdet og for personalet på ambulatoriet for urologi.

Heraf kan omkring 10 procent henføres til planlagte barrierer, der som udgangs-

punkt er klinisk meningsfulde og derfor kan være svære eller uhensigtsmæssige at

ændre i væsentlig grad. Dog skal de planlagte barriere naturligt søges nedbragt til

et minimum, hvor fx planlægning af akutaktivitet bør være et fokusområde. It har

desuden vist sig som en barriere i forhold til udnyttelse af kapaciteten, særligt i

forhold til bookingsystemer, manglende fokus kapacitet i ledelsesinformation, ”ta-

legenkendelse” og lignende. For de resterende barrierer er der udarbejdet en række

anbefalinger til tiltag.

Således kan nedbringelse af antallet af udeblivelser fra patienter søges adresseret

gennem først og fremmest sms-service, men også mere radikale tiltag som gebyrer

for udeblivelse eller placering bagest i køen ved gentagne udeblivelser. Dynamisk

booking kan sikre bedre planlægning og dermed udnyttelse af den tilstedeværende

kapacitet gennem fx overbooking eller anvendelse af mindre slots. Hurtigere ind-
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kaldelse ved brug af e-mail kan understøtte afdelinger med korte ventelister, og

dermed sikre at der er patienter nok. Øget brug af patientdata til operationelt sty-

ringsgrundlag omhandler behovet for et specifikt og systematisk fokus på kapaci-

tetsudnyttelse. De involverede afdelinger har således fået en ny indsigt i deres fak-

tiske aktivitet gennem analyseforløbet, herunder at der på flere afdelinger med stor

sandsynlighed udføres unødvendigt mange efterkontroller. Vedligeholdelse af ud-

styr er vigtigt element i opretholdelse af den daglige aktivitet. Dette kan adresseres

gennem fx fælles serviceaftaler. Portøroptimering kan ske gennem tiltag som op-

gaveglidning, flyverfunktion og implementering af chip i skoen (tracking), og

dermed minimeres ventetid specifikt mellem undersøgelser på hjerteområdet.

Den samlede effekt af de operationelle tiltag, kan estimeres til en samlet effekt i

størrelsesorden 10 procent bedre kapacitetsudnyttelse.

Bedre brug af eksisterende kapacitet

Bedre brug af den eksisterende kapacitet kan opnås gennem et bedre samarbejde

med praksissektoren, men også gennem bedre rammer for de allerede etablerede

visitationsenheder.

Praksissektoren kan ifølge de involverede afdelinger i højere grad varetage deres

gatekeeper-funktion. Analysen har vist, at der særligt på det urologiske område

optræder henviste patienter, der reelt afsluttes efter en simpel samtale med lægen.

Det er således et udtalt behov for at reducerer omfanget af unødige henvisninger.

På den baggrund er der identificeret tre forskellige tiltag til bedre involvering af

praksissektor med henblik på større kvalitet i henvisninger og nedbringelse af

”unødvendige” patienter: elektronisk patienthenvisning, der kan ske gennem ud-

vikling af obligatoriske felter, der skal udfyldes, inden det er muligt at sende hen-

visningen, eftersyn af praksissektorens overenskomst, der er potentiel ”løftestang”

for sikring af at undgå unødvendige henvisninger så hospitalskapaciteten reserve-

res til de kritisk syge, og udbredelse af forsøg med flowklinik, herunder stille faci-

liteter til rådighed, træne og engagere praksissektoren i udredning. Dette skal ses i

sammenhæng med et umiddelbart generelt behov for bedre integration af praksis-

sektoren i det resterende sundhedsvæsen.
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Inddragelse af praksissektoren skal dels ses i sammenhæng med de potentielle

økonomiske omkostninger ved implementering af tiltagene, dels ses i forhold kri-

terier i de allerede eksisterende overenskomster. Det bør således vurderes om de

eksisterende aftaler indeholder de fornødne formelle krav til praksissektorens rolle,

hvor problemstillingen i så fald er en anden.

Analysen har vist, at visitationsenhederne på tværs af de involverede regioner, ik-

ke har optimale betingelser for udnyttelse af den regionale kapacitet (i forbindelse

med patienter der ønsker at udnytte det frie sygehusvalg). Dette skal ses i sam-

menhæng med den meget væsentlige rolle enhederne har i forhold til netop kapaci-

tetsudnyttelse. Således kan bedre og konsekvent opdateret ledelsesinformation om

ventetider og kapacitet styrke visitationsenhedernes muligheder for at optimere

kapaciteten regionalt, men reelt også tværregionalt. Det kan være gennem fx udvi-

delse af venteinfo.dk. Dette skal ses i forlængelse af det generelle behov for mere

og bedre ledelsesinformation, herunder bedre udnyttelse af allerede eksisterende

patientdata med henblik på større transparens og et reelt styringsgrundlag.

Benchmarking og videndeling

Generelt er der en mangel på systematisk deling af viden i form af mere praktiske

tiltag, f.eks. hvordan en given undersøgelse bedst muligt udføres, hvor mange kon-

trolbesøg der bør gennemføres og lignende. De involverede afdelinger giver ud-

tryk for, at der er mange kliniske standarder for behandling af patienter, men at der

alligevel er plads til variationer i selve tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet fra

henvisning til udredning over behandling, kontrol og afslutning. Således vil det

være nærliggende at indføre obligatoriske regionale og nationale fora for deling af

andet end blot klinisk faglighed, men også viden af mere praktisk planlægnings-

mæssig karakter. Analyserne har vist, at der kan ligge betydelige gevinster ved

deling af viden og generel øget standardisering.

Udvidelse af eksisterende kapacitet

Personalet er den knappe faktor i både planlægning og udnyttelse af kapacitet. Det

er derfor afgørende, at brugen af netop personaleressourcerne optimeres – generelt

også i forhold til apparatur og fysiske forhold. Således kan det være meningsfyldt

at have en mindre overkapacitet af apparatur og undersøgelsesrum, hvis det bety-

der, at lægeressourcerne ikke forhindres i at udrede, behandle eller kontrollere pa-

tienter. Der bør derfor arbejdes med muligheden for at udvidet kapaciteten ved at

bruge personalet ud over 37 timer eller systematisk anvendelse af såkaldt forskudt
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dagstid. Det kan ske gennem tiltag som betalt frivilligt arbejde, herunder udnytte

at læger typisk har en arbejdskapacitet, der rækker ud over 37 timer, eller udnyttel-

se af fleksibilitet i overenskomster, herunder i højere grad at udnytte lægernes

overenskomster tillader akut/sub-akut behandling uden for almindelig åbningstid.

Effekt på den samlede kapacitetsudnyttelse

Effekten på den samlede kapacitetsudnyttelse estimeres til mere end 22 procent,

hvis de operationelle tiltag samt tiltag vedr. udvidelse af kapacitet og øget brug af

data realiseres. Effekterne skal ses i forhold til eventuelle implementeringsom-

kostninger og øgede driftsomkostninger (under generel hensyntagen til budget-

overholdelse). Således vil de operationelle tiltag drive en potentiel forbedring i

størrelsesorden 10 procent, mens udvidelse af den eksisterende kapacitet (åbnings-

tid), som i sagens natur er meget fleksibel (her antaget til at give fire timer ekstra

pr. uge), og øget brug af styringsrelevant data kan opgøres til yderligere 12 pro-

cents forbedring af kapacitetsudnyttelsen.

På hjerteområdet vil fuld realisering af effekterne for så vidt angående ekkokardi-

ografi alene beregningsteknisk svare til en forøget årlig produktionsværdi på 60

millioner kr., eller 40.000 ekstra undersøgelser. Det vil reducere ventelisterne til 4

uger på godt et år, og fjerne dem helt på 1½ år. Realiseres en bedre udnyttelse på

10 procent, vil de tilsvarende tal være 18.000 ekstra undersøgelser, svarende til en

produktionsværdi på 27 millioner kr. Hastigheden hvormed ventelisterne for ekko-

kardiografi reduceres vil omtrent halveres.

Tilsvarende for KAG-undersøgelser vil fuld realisering af effekterne beregnings-

teknisk svare til en årlig forøget produktionsværdi på 63 millioner kr., eller 6.300

ekstra undersøgelser om året. Det vil fjerne ventelisterne inden for 33 uger. Reali-

seres en bedre udnyttelse på 10 procent, vil de tilsvarende tal være 29 millioner

kr., og 2.900 flere undersøgelser. Ventelisterne vil fjernes inden for 1½ år.

På det urologiske område vil fuld realisering af tiltagene i forhold til ambulatorie-

funktionen beregningsteknisk svare til en forøget produktionsværdi på 99 millio-

ner kr., eller 62.000 ekstra ambulatoriebesøg om året. Det vil reducere ventelister-

ne til forundersøgelse til 4 uger på godt 2½ år. Realiseres en bedre udnyttelse på

10 procent, vil de tilsvarende tal være 42,5 millioner kr., og 28.000 ekstra ambula-

toriebesøg. Ventelisterne vil reduceres til 4 uger efter ca. 5 år.

De angivne potentialer skal naturligvis ses i forhold til eventuelle implemente-

ringsomkostninger og øgede driftsomkostninger. Eksempelvis vil udvidelse af åb-

ningstiden betyde udgifter til aflønning af personalet.
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Øget kapacitetsudnyttelse gennem større helhedsbetragtning

Disse forslag til tiltag tager udgangspunkt i de strukturelle barrierer, og har til hen-

sigt at udnytte den samlede tværregionale (nationale) kapacitet, baseret på en hel-

hedsbetragtning og deraf eventuelle regulatoriske ændringer. Det betyder, at op-

stillede forslag delvist kan bryde med de grundlæggende forudsætninger for regio-

nerne (jævnfør Figur 5).

Figur 5

Bedre grundlag for kapacitetsudnyttelse

Et bedre grundlag for kapacitetsudnyttelse kan etableres gennem bl.a. en større

central involvering i ressourcestyringen, og etablering af tværregionale indikatorer

for kapacitetsudnyttelse. Analysen har vist, at stor decentralisering kan påvirke

transparens negativt, såvel som overordnede sammenligninger kan stimulere kapa-

citetsudnyttelsen. Således har de involverede afdelinger bl.a. givet udtryk for læ-

ring i forbindelse med den tværgående sammenligning af operationelle størrelser

for kapacitetsudnyttelse.
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Således kan rammevilkårene for sygehuse og afdelinger forbedres gennem et dedi-

keret fokus på kapacitetsudnyttelse, operationel ledelsesrapportering og indretning

af styringsmodellerne til fremme af kapacitetsudnyttelse.

Øget centralisering af ressourcestyringen omhandler primært en central og mere

formel stillingtagen til afdelingers sammenhæng mellem typisk historiske norme-

ring og forventet behandlingsaktivitet. Det betyder ikke, at afdelingerne skal frata-

ges den eksisterende frihed til at planlægge, og generelt drive behandlingsaktivite-

ten. Det betyder nærmere, at kalibrering af sammenhængen mellem ressourcer

(primært personale, men også apparatur) og aktivitet bør være baseret på en cen-

tralt understøttet styring (økonomisk og klinisk faglig), således tværgående priori-

tering lettes og afdelinger tildeles de rette ressourcer til den budgetterede behand-

lingsaktivitet. Større central involvering i den afdelingsspecifikke styring kan bry-

de den umiddelbart ”fastlåste” situation omkring meget decentral styring af res-

sourcer og regioner og sygehuses manglende indblik i faktisk kapacitetsudnyttelse.

Supplerende til det større fokus på ressourcestyringen, kan den nødvendige trans-

parens i ”maskinrummet” skabes gennem opstilling af en eller flere kapacitetsud-

nyttelsesindikatorer, der samlet giver et udtryk kapacitetsudnyttelsen på tværs af

sygehuse og regioner. Der vil formentlig være en række forhold, som der for de

enkelte nøgletal skal tages hensyn til, men samlet vil sådanne nøgletal bidrage til

et ”undringsgrundlag” for yderligere diskussion af forskelle og læringspunkter.

Incitamenter for kapacitetsudnyttelse

Analysen har indikeret et potentiale for bedre kapacitetsudnyttelse på tværregio-

nalt plan. Dette skyldes blandt andet, at regionerne har udtryk stort fokus på reduk-

tion af borgere der behandles uden for egen region. Dette ligger i forlængelse af

det tilsvarende fokus på reduktion af brugen af privathospitaler.

Enhederne for sygehusvalg prioriterer først og fremmest at henvise til sygehuse

inden for egen region. Dernæst prioriteres det at henvise patienter til privatsygehu-

se, hvor der er indgået udbudsaftaler, og kun henvise til sygehuse i andre regioner,

hvis andet ikke er muligt. Dette er primært funderet i et reelt økonomisk incita-

ment for regionerne til at benytte privathospitaler ved manglende kapacitet i egen

region. Således kan regionerne oftest opnå en lavere afregning (pris) ved at gen-

nemføre udbud af behandlingsaktivitet til privathospitaler frem for at indgå aftaler

med andre regioner. Det er lige frem beskrevet som økonomisk nødvendigt, også

selv om det ud fra en helhedsbetragtning ikke optimerer den samlede kapacitets-

udnyttelse.
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Etablering af konkurrence om henviste patienter gennem henvisning af patienter til

fælles pulje, hvor sygehuse kan ”trække” patienterne kan ligeledes skabe incita-

menter til forøget kapacitetsudnyttelse. Et sådan forsøg er etableret i Region

Midtjylland med henblik på stimulering af regionens sygehuses incitament til

bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Det er således tydeligt, hvilke sygehuse der har

et positivt nettobidrag til henvisningslisten (sygehuse afgiver henvisninger til li-

sten, hvis de ikke kan efterleve den tidsmæssige deadline for håndtering af ny-

henvist patient, såvel som sygehuse med ledig kapacitet kan trække yderligere

henviste patienter til). Lignende kan etableres både regionalt og tvær-regionalt.

De opstillede tiltag vurderes som havende en betydelig potentiel effekt på den nu-
værende kapacitetsudnyttelse. Tiltagene vil dog i varierende grad kræve ændringer
i væsentlige elementer, herunder de kliniske afdelingers frihed til ressourcestyring
(ved øget central involvering), tværregional transparens i kapacitetsudnyttelse (ved
etablering af indikatorer), konkurrence om patienter regionalt og tværregionalt og
ændringer til afregning mellem regioner (etablering af incitamenter til tværregio-
nal kapacitetsudnyttelse). Tiltagene skal således vurderes i forhold eventuelle re-
gulatoriske ændringer, og deraf reel mulighed for implementering.
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1.0 INDLEDNING

1.1 Baggrund

Givet de kommende års udfordringer med begrænset offentlig vækst samt forven-

tet fortsat øget efterspørgsel på sundhedsområdet er en effektiv udnyttelse af eksi-

sterende kapacitet og rammer en forudsætning for også i fremtiden at sikre mest

mulig sundhed for pengene.

Nærværende analyse er således et centralt element i kommissoriet for Udvalget for

bedre incitamenter i sundhedsvæsenet, som regeringen har igangsat. Det fremgår

af kommissoriet, at udvalget skal vurdere potentialet for en bedre anvendelse af

kapaciteten på sygehusene. Konkret skal denne analyse understøtte Udvalgets ar-

bejde gennem en vurdering af potentialet for en bedre anvendelse af kapaciteten på

sygehusene, og en vurdering af rammerne for at sikre god kapacitetsanvendelse,

idet det er centralt, at der inden for regioner og på tværs af regionsgrænser sikres

en rigtig arbejdsdeling og kapacitetsanvendelse.

Opdraget dækker over to hovedområder: hjerteområdet med særligt fokus på ek-

kokardiografi og koronararteriografi (KAG) samt det urologiske område med sær-

ligt fokus på prostataresektion og prostatalaserbehandling. De udvalgte områder

har haft vidt forskellige udviklinger i aktivitetsniveauet i den belyste periode. Hjer-

teområdet har oplevet en vækst på henholdsvis 15 procent for ekkokardiografi og 4

procent for KAG-undersøgelse siden 2009 og frem til 2011, mens der på det uro-

logiske område har været et væsentligt fald i behandlingsaktiviteten på 10 procent

for resektion og 59 procent for laserbehandling.

På begge de kliniske områder har der været en udvikling i behandlingsforløb og

særlige tiltag, som har påvirket behandlingsaktiviteten. På hjerteområdet er der

indført særlige hjertepakker, ligesom der har været øremærkede investeringer i

2009 til nedbringelse af ventelister og indkøb af udstyr. Udviklingen inden for det

urologiske område er i høj grad drevet af en stadig større brug af medicinsk be-

handling samt det store antal cancerpatienter, som i forbindelse med indførelse af

pakkeforløb optager en stadig større andel af personale- og udredningsressourcer.

1.2 Formål

Nærværende analyse af regionernes kapacitetsudnyttelse på det somatiske syge-

husområde har til formål at forstå den nuværende kapacitetsudnyttelse, undersøge

rammerne for at sikre en effektiv kapacitetsanvendelse og identificere muligheder

for potentielle forbedringer.
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Disse formål er i opdraget beskrevet i fem konkrete punkter:

1. Identificere eksisterende redskaber og anvendte systemer til sikring af en god

kapacitetsudnyttelse

2. Kortlægning af den konkrete tilrettelæggelse af behandlingen

3. Benchmarking af bedste praksis for den faktiske kapacitetsudnyttelse, baseret

på en kvantitativ opgørelse af kapacitetsudnyttelsen

4. Kortlægning af mulige barrierer

5. Identificering af forbedringsmuligheder

Figur 6

For at sikre et holistisk perspektiv dækker analysen bredt på tværs af både regio-

ner, sygehuse og afdelinger. I analysen indgår tre udvalgte regioner, Region Ho-
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delinger (tre for henholdsvis hjerteområdet og urologisk område) på fire forskelli-

ge sygehusmatrikler. De afdelingsspecifikke analyser er foretaget på de hjerteme-

dicinske afdelinger på Gentofte Hospital, Vejle Sygehus og Aalborg Sygehus,

mens de urologiske afdelinger på Frederiksberg Hospital, Fredericia Sygehus og
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udnyttelse
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mulige barrierer   

SygehusRegion

KILDE: Teamanalyse
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Aalborg Sygehus er inddraget. Analysens karakter har stillet væsentlige krav til

deltaljeret forståelse og granuleringsgrad for at sikre et fornuftigt grundlag for

sammenligning og vidensdeling på tværs af regioner, sygehuse og afdelinger, spe-

cielt givet at de udvalgte afdelinger har forskellig karakter og dermed ikke er fuldt

sammenlignelige.

Opdragets fem punkter dækkes på tværs af organisatoriske niveauer, hvor 2. punkt

(kortlægning) og 3. punkt (benchmarking) primært har fokus på den konkrete be-

handlingstilrettelæggelse, og den kvantitative analyse og sammenligning af kapa-

citetsudnyttelsen primært tager udgangspunkt i data fra de involverede afdelinger.

Ud over de konkrete formål beskrevet i opdraget, har vi også spurgt de involverede

interessenter om deres forventninger til arbejdet, og vi har forsøgt at tage højde for

dette i analysearbejdet og nærværende rapport. Disse dækker blandt andet over:

■ Forståelse for den konkrete kapacitetsudnyttelse, og hvad der driver dette,

herunder forholdet mellem personaleressourcer, apparaturer og fysiske for-

hold

■ Kapacitetsbegrebet, og at fuld udnyttelse ikke nødvendigvis er en optimal

løsning

■ Forståelse for, hvordan de strukturelle rammer konkret virker (fx økonomi)

■ Mulighed for at dele ”bedste praksis” med andre.

En analyse af kapaciteten samt udnyttelsen af samme er relevant både i forhold til

kortsigtede forbedringsmuligheder, men i ligeså høj grad i forhold til at identifice-

re muligheder for samarbejde og optimering på længere sigt.

1.3. Arbejdets tilrettelæggelse

Analysen har taget udgangspunkt i tre trin for at dække opdragets fem punkter.

Første trin vedrører den faktiske kapacitetsudnyttelse og dækker 3. punkt i opdra-

get. Herefter analyseres drivere og barrierer for kapacitetsudnyttelsen, som dækker

opdragets 4. punkt, og til sidst beskrives mulige forbedringstiltag på henholdsvis

afdelings- og regionsniveau (5. punkt). 1. punkt og 2. punkt i opdraget omkring

identifikation af planlægningsredskaber, samt kortlægning af den konkrete tilrette-

læggelse af behandling, beskrives i afsnit to.
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Figur 7

Analyserne er primært baseret på data om behandlingsaktivitet, som er trukket fra

Landspatientregisteret (LPR) fra 2009 til 2011. Disse er afstemt med afdelingerne,

som dog noterer, at der ofte er diskrepans mellem aktiviteten registreret i LPR

samt deres egne tal for aktivitet, blandt andet drevet af ”assistance til andre afde-

linger” inden for ekkokardiografi-området, hvor en undersøgelse ikke altid regi-

streres. Dernæst er analyserne baseret på opgørelser af kvantificerbare forhold som

personalesammensætning, fremmødeplaner, fysiske forhold, apparaturer mv. samt

kvalitative interview med repræsentanter fra regioner, sygehuse og afdelinger.

For at sikre bedst mulig sammenlignelighed på tværs af afdelinger er der lagt vægt

på den kvalitative del af analysen for at kvalificere de kvantitative data fra LPR.

1.3.1 Om regionerne og kapacitetsudnyttelse

Regionernes primære formål er at behandle og servicere egne borgerne. Derfor vil

hver region naturligt søge at opbygge den umiddelbart fornødne kapacitet for at

behandle deres borgere, under hensyntagen til specialeplanen. Samtidigt kan/bør

man udnytte kapaciteten andre steder når der er/opstår aktuelle problemer med

ventelister og manglende kapacitet i forhold til efterspørgslen. Analyser og kon-

Tre trin til analysen af kapacitetsudnyttelsen, som dækker de fem
opdragsområder

Patienttype: alder m.v.
Kontakter: forunder-
søgelse, behandling, kontrol
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klusioner i nærværende rapport vil som udgangspunkt blive basseret på regioner-

nes egne muligheder for kapacitetsudnyttelse, men særligt også en helhedsbetragt-

ning af kapacitetsudnyttelse på tværs af landet.

1.3.2 Organisering af analysen

Analysen har været organiseret med et konsulentteam fra McKinsey & Company

og PwC og en følgegruppe, bestående af repræsentanter fra Danske Regioner, Mi-

nisteriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet.

Indledningsvist er de økonomiansvarlige i Region Hovedstaden, Region Syddan-

mark og Region Nordjylland orienteret om processen i forbindelse med analysen. I

analyseforløbet har der været væsentlig inddragelse af repræsentanter fra dels re-

gionerne og dels de involverede afdelinger i forbindelse med den grundlæggende

forståelse for kapacitetsudnyttelse, barrierer for kapacitetsudnyttelse og forbed-

ringsmuligheder samt efterfølgende kvalitetstjek og validering af analysens resul-

tater.

Som led i projektplanlægningen og leverancen fra projektledelsesfasen for analy-

sen har der været en række interaktioner med projektets forskellige interessenter

og nøglepersoner, fordelt på følgegruppe, regioner, sygehuse og afdelinger (jævn-

før Figur 8)1.

1 Se appendiks A for liste over involverede personer
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Figur 8

Der har igennem hele analysen været stor velvilje fra både regioner, sygehuse og

afdelinger til at deltage i projektet. Igennem hele projektforløbet har der været en

åben dialog og væsentlig inddragelse af særligt de involverede afdelinger i forbin-

delse med den grundlæggende forståelse af afdelingerne, deres behandlingsaktivi-

tet, kapacitet og udnyttelsen heraf samt efterfølgende kvalitetstjek og validering af

analyseresultater. Den meget åbne dialog har bragt værdifuld viden til analysen,

som ikke kan fremdrages alene fra kvantitative analyser af en given behandlings-

aktivitet eller opgørelse af en given kapacitet i form af udstyr, rum, personale og

lignende.

1.4 Rapportens opdeling

Rapporten er inddelt i fem afsnit. Indledning beskriver analysens baggrund og

formål samt arbejdets tilrettelæggelse, Introduktion til fokusområderne og de in-

volverede regioner, sygehuse og afdelinger, Kapacitetsudnyttelse, som beskriver

den faktiske udnyttelse af den tilstedeværende kapacitet på forskellige niveauer,

barrierer, som beskriver de identificerede elementer og forhold, der påvirker den

faktiske kapacitetsudnyttelse, samt Forbedringsforslag, som indeholder en række

Interaktioner med regioner, sygehuse og afdelinger
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

24.09.
Hjerteafd.
(Vejle)

19.09.
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Kim Mikkelsen
(Aalborg )
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Analysechef Christian
Voigt Lund
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Økonomichef
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Ulf Johansen
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forslag til bedre brug af den eksisterende kapacitet samt udvidelse heraf. Afslut-

ningsvist indeholder Appendiks kommunikationsmateriale, interviewguides samt

skabeloner til dataudfyldning, brugt i analysen.
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2.0 INTRODUKTION TIL FOKUSOMRÅDERNE OG DE INVOLVEREDE

REGIONER OG AFDELINGER

Dette afsnit har til hensigt at afdække 1. og 2. punkt i opdraget vedrørende identi-

fikation af planlægningsredskaber og anvendte systemer til sikring af en god kapa-

citetsudnyttelse samt den konkrete tilrettelæggelse af de analyserede behandlinger.

Afsnittet er opdelt således, at det først beskriver de to udvalgte kliniske områder,

som er genstand for analysen, herunder aktivitetsudviklingen på de to områder på

landsplan, hvor patientgennemstrømningen sammenlignes mellem regionerne.

2.1 Overblik over de to fokusområder

Hjerteområdet og det urologiske område er udvalgt som analysens to kliniske om-

råder. I det følgende beskrives de to områder, herunder hvilke behandlinger under

de to områder, der har været særligt fokus på i analysen.

2.1.1 Hjerteområdet

Inden for det kardiologiske speciale foretages udredning og behandling af patien-

ter, der er henvist til sygehuset med hjerteproblemer. I forbindelse med udredning

og behandling anvendes en række forskellige undersøgelser og behandlingsformer.

Analysen har særligt fokus på ekkokardiografi- samt KAG-undersøgelser.

Ekkokardiografi er en ultralydsundersøgelse af hjertet, hvor det er muligt at under-

søge hjertets kamre, vægge, klapper samt de store til- og fraførende blodkar. Yder-

ligere er det muligt at følge klappernes bevægelser og hjertekamrenes sammen-

trækninger. En ekkokardiografiundersøgelse er en ufarlig undersøgelse for patien-

ten og udføres ved at anbringe et ultralydshoved på brystkassen, hvorefter det er

muligt at undersøge hjertet.

En KAG-undersøgelse er en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer og fore-

tages med henblik på konstatering af, hvorvidt der er forsnævringer på kranspuls-

årerne, der kræver behandling. KAG-undersøgelsen bliver foretaget på en røntgen-

stue, hvor der indføres et undersøgelseskateter i lysken, som anvendes til at sprøjte

en kontrastvæske ind i kranspulsårerne. Dette gør det muligt via en røntgenopta-

gelse at se karrene på billeder, og herved kan det konstateres, hvorvidt der er for-

snævringer i kranspulsårerne. Resultatet af undersøgelsen afgør, hvilken behand-

ling patienten skal tilbydes, mulighederne er en ballonudvidelse (PCI) og/eller en

stent i forsnævringen, medicinsk behandling eller en hjerteoperation (bypass).

Hvis KAG-undersøgelsen viser, at patienten har brug for en ballonudvidelse (PCI-



McKinsey & Company | 28

behandling), er det muligt at fortsætte med det samme (såfremt sygehuset kan fo-

retage behandlingen), således at patienten ikke skal indlægges to gange.

2.1.2 Det urologiske område

Inden for urologi foretages en række udredninger og behandlinger af sygdomme,

hvor operative indgreb kan være en nødvendighed i behandlingen. Analysen har

særligt fokus på udredningen i forbindelse med patienter, der er blevet henvist til

sygehuset med vandladningsbesvær samt i forhold til behandling af forstørret pro-

stata med kirurgisk behandling ved udførelse af enten prostataresektion eller pro-

statalaserbehandling.

Ved prostataresektion fjernes prostataforstørrelsen ved at indføre et instrument

gennem urinrøret, hvorved prostataforstørrelsen fjernes. Prostatalaserbehandling er

en nyere behandlingsform, hvor laser anvendes til at ødelægge det forstørrede pro-

statavæv. Der er således tale om substituerende behandlingsformer.

2.1.3 Udviklingen på de udvalgte områder

Der foretages cirka 200.000 hjerteundersøgelser (ekkokardiografi og KAG) samt

3.100 prostatabehandlinger (resektion og laser) pr. år i Danmark (jævnfør Figur

9).2

2 For opgørelsen pr. 1.000 indbygger se appendiks B
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Figur 9

Antallet af hjerteundersøgelser, primært ekkokardiografi, har været svagt stigende

siden 2009, hvorimod prostatabehandlinger har været faldende. En af de primære

grunde til faldet er øget medicinsk behandling. Der er generelt stor variation i ud-

viklingen af antal undersøgelser/behandlinger på tværs af regionerne (jævnfør Fi-

gur 10).
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Regioner Ekkokardiografi KAGKAG

28.222

2.194

3.051

6.432

7.232

9.312



McKinsey & Company | 30

Figur 10

Region Sjællands store stigning inden for KAG-undersøgelser er udtryk for op-

byggelse af kapacitet for at hjemtage patienter specielt fra Region Hovedstaden.

Det store fald i antal prostatalaserbehandlinger i Region Hovedstaden er primært

drevet af en klinisk prioritering fra laser til elektrovaporisation.

2.2 De involverede regioner

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Danske Regioner

og Finansministeriet udvalgt sygehuse i tre regioner for at sikre en repræsentativ

analyse af kapacitetsudnyttelsen. De tre udvalgte regioner er Hovedstaden, Syd-

danmark og Nordjylland. I det følgende beskrives de tre regioner, herunder en kort

introduktion til regionerne, samt hvorledes de enkelte regioner i dag arbejder med

styring af sygehusene.

Befolkningsgrundlaget, antallet af læger og regionernes sundhedsøkonomi er mar-

kant anderledes i Region Hovedstaden end i Region Nordjylland. Region Syddan-

mark er til gengæld placeret nogenlunde i midten af de to regioner på disse para-

metre (jævnfør Figur 11).

KILDE: Landspatientregisteret

Antallet af ekkokardiografi og KAG-undersøgelser, samt resektion- og
laserbehandlinger pr. år
Antal undersøgelser (hjerteområdet) og behandlinger (prostata), tusinde, 2009-2011
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Figur 11

Det geografiske område er væsentligt større i både Region Nordjylland og Region

Syddanmark end i Region Hovedstaden. Hvor Region Nordjylland dækker knap

8.000 km2, mens Region Hovedstaden dækker knap 2.600 km2. Region Syddan-

mark dækker klart det største område med knap 12.200 km2 og har 18 sygehusma-

trikler mod 12 i Region Hovedstaden. Befolkningsgrundlaget er markant større i

Region Hovedstaden i forhold til regionens geografiske område og antallet af sy-

gehuse, sammenlignet med både Region Nordjylland og Syddanmark, hvilket også

udtrykker størrelsesforskellen på sygehusene i de tre regioner

2.2.1 Styring i regionerne

Afsnittet omhandler anvendte systemer til sikring af en god kapacitetsudnyttelse,

herunder regionernes økonomiske styringsmodeller, hvordan økonomiafdelingerne

følger op med afdelingerne, samt regionernes samarbejde med sygehusene og af-

delingerne.

Overodnet ligner styringen i de tre regioner hinanden (jævnfør Figur 12), men der

er dog en række strukturelle forskelle på hvordan de arbejder med styringen, hvil-

ket vil blive uddybet i det følgende.

Nøgletal for de tre regioner

KILDE: Danske regioner, Sektor for national Sundhedsdokumentation og Forskning, Danmarks statistik
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Figur 12

Økonomisk styringsmodel

Regionerne styrer sygehusene overordnet på økonomi og aktivitet og dermed indi-

rekte på kapacitetsudnyttelsen på det enkelte sygehus.

Økonomien er takststyret (DRG x aktivitet) og typisk baseret på sidste års budget

tillagt 2 procent produktivitetsforbedring. Således skal den årlige produktivitets-

forbedring leveres enten som 2 procent mere aktivitet eller 2 procent lavere om-

kostninger. Givet at økonomien primært baserer sig på sidste års budget og aktivi-

tet, er takststyringen således i 4 ud af 5 regioner en ”avanceret” form for ramme-

styring, hvor eventuel yderligere aktivitet udover præstationskravet afregnes som

meraktivitet, eventuelt via en administrativ godkendelse.

Da takststyringen var på sit højeste omkring 2008, havde de fleste regioner ikke

loft i deres modeller. Siden 2008 har regionerne løbende tilpasset deres modeller

til en mere stringent økonomistyring og dermed reduktion i den aktivitetsmæssige

vækst. I 2011 er det kun Region Syddanmark, der ikke har loft i deres model, dog

med undtagelse af al medicinsk og akut aktivitet. De resterende regioner forsøger

at begrænse aktiviteten ved at have (en form for) loft på deres takststyringsmodel-

Økonomistyring og kapacitetsudnyttelse i de tre regioner

1 For visse specialer med højere omkostninger i form af f.eks. dyre implantater kan en højere marginal takst forhandles
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▪ Samarbejde med økonomi-
funktion og direktion på
hospitalerne

▪ Ingen direkte kontakt til
afdelinger

▪ Samarbejde med økonomi-
funktion og direktion på
hospitalerne

▪ Ingen direkte kontakt til
afdelinger

Input på
kapacitets-
udnyttelsen

▪ Har oplevet specifikke
problemer med
investeringer i enkelte
dyre apparaturer, der ikke
benyttes nok

▪ Oplever generelle
problemer med at udnytte
kapacitet på mindre
afsidesliggende lokationer

▪ Har friklinik, der kan indrettes til
at behandle inden for
forskellige specialer efter
behov (når økonomisk
rentabelt)

Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Syddanmark
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ler eller ved andre tiltag for at begrænse aktivitetsvæksten, herunder godkendelse

af meraktivitet mv.

Regionerne overlader det til sygehusene at fortolke og udleve takstmodellen på

sygehusniveau og involveres som udgangspunkt alene i styringen internt på syge-

husniveau, hvis der forekommer væsentlige budgetoverskridelser (på én eller flere

afdelinger).

Der er de seneste år gennemført mange tiltag for at forbedre produktivitet og sæn-

ke omkostninger blandt andet gennem besparelser. Det er bl.a. sket ved fokus på

øget omlægning af stationer behandling til ambulant behandling, færre sengedage

for indlagte patienter, forskellige Lean-tiltag med fokus på procesoptimering og

spild samt udvikling af de kliniske retningslinjer, fx nedbringelse af kontroller. På

det urologiske område er fokus på medicinsk behandling frem for kirurgiske ind-

greb, der således medfører et reduceret omfang af kirurgi.

I det følgende beskrives forskellene i de økonomiske styringsmodeller i de tre re-

gioner.

Region Nordjylland – Regionen melder rammerne ud i forhold til økonomi og ak-

tivitet til det enkelte sygehus. Sygehusene udstikker herefter selv rammerne til de

enkelte afdelinger, men regionen informeres, hvis enkelte afdelinger fritages for

kravet omkring øget aktivitet (2 procent). Der er indlejret mindre puljer i de øko-

nomiske rammer til sygehusene for at dække eventuelt meraktivitet (fx 8 millioner

kr. på Aalborg Sygehus i 2012), men det primære fokus har været på omkostnings-

reduktion frem for meraktivitet. Der er krav til sygehusene om løbende indrappor-

tering af den økonomiske og behandlingsmæssige udvikling. I 2011 er afregning-

staksten reduceret til 50 procent (fra 70 procent i 20103) af DRG-taksten for basis-

aktivitet, mens der forudsættes opfyldelse af en række supplerende mål for takstaf-

regningen.

Region Hovedstaden – Regionen melder ligeledes rammerne ud i forhold til øko-

nomi og aktivitet til regionens enkelte sygehuse, der herefter udstikker rammerne

til de enkelte centre/afdelinger. Sygehusene har egne procedurer og mekanismer til

udmøntning af budgettet, mens der er formelle krav til den månedlige rapportering

til regionen (fx kvalificering og prognosticering). Regionen afregner i takstmodel-

len ikke meraktivitet uden forhåndsgodkendelse af aktivitet, hvis de enkelte syge-

huse øger aktiviteten i forhold til den budgetterede behandlingsaktivitet. Det gæl-

der samtidigt, at sygehusene skal tilbagebetale 50 procent af DRG-taksten ved la-

3 Mindre aktivitet tilbagebetales med 30 procent.
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vere aktivitet end budgetteret. Regionen har desuden etableret et opfølgningsteam,

der følger både den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling på sygehusene4.

Region Syddanmark – Styringsmodellen i Region Syddanmark har den væsentlige

forskel, at de enkelte sygehuse som hovedregel frit kan vælge at udvide behand-

lingsaktiviteten i forhold til den budgettere aktivitet (baseline). Meraktivitet afreg-

nes til en fast afregningstakst på 55 procent af DRG-taksten. Enkelte områder er

dog rammestyrede, eksempelvis det stationære medicinske område og det akutte

område. Regionen fastlægger den forventede aktivitet (baseline) ud fra det foregå-

ende års aktivitet og tilpasser den økonomiske ramme, så den svarer til dette akti-

vitetsniveau. Herved fremkommer både den økonomiske ramme og den forventede

aktivitet. Den samlede regionale pulje til honorering af meraktivitet udgør ca. 200

millioner kr., eller mindre end 1 procent af det samlede budget.

Region Syddanmark har sammenlignet med de øvrige regioner den højeste pro-

duktivitet. Årsagen hertil kan muligvis skyldes den anvendte styringsmodel der

belønner meraktivitet, men dette kan ikke entydigt konkluderes ud fra ovenståen-

de. Således har andre regioner reduceret deres omkostninger i stedet for øget akti-

vitet, såvel som både Region Nordjylland og Region Sjælland har oplevet en væ-

sentlig produktivitetsudvikling fra 2010 til 2011 (jævnfør Figur 14).

4 Styr på regionerne – Appendiks Regionernes takststyringsmodeller 2011, Danske Regioner
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Figur 9

Produktivitetsmålingerne tager ikke højde for en række lokale forhold. De store

forskelle indikerer imidlertid, at der stadig er et potentiale for produktivitetsudvik-

ling og læring mellem sygehusene.

CPR-creep

Region Syddanmark har som den eneste region implementeret en model for moni-

torering af CPR-creep. Region Nordjylland og Region Hovedstaden påtænker dog

ligeledes at implementere en model til monitorering af CPR-creep. I hovedstadsre-

gionen er indbygget et creep-loft på 1,5 procent, i overensstemmelse med den na-

tionale takststyringsmodel, men creep-loftet opgøres ikke på CPR-niveau.

Regionen har fra 2012 indført en model for behandlingsintensitet (CPR-creep), der

skal sikre forøget kvalitet i sygehusbehandlingen. Med anvendelse af en styrings-

model, hvor meraktivitet afregnes pr. automatik til 55 procent af DRG-taksten, har

regionen set det nødvendigt at implementere en model, der sikrer, at meraktivitet

ikke blot genereres ved flere kontakter pr. patient. Der indføres således et loft på

stigningen i antallet af kontakter målt i forhold til antallet af behandlede CPR-

numre. Antallet af kontakter må således ikke stige mere end ½ procent i forhold til
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antallet af behandlede CPR-numre. Sker dette modtager sygehuset ikke afregning

for de kontakter, der overstiger væksten på ½ procent. Formålet har været at sikre,

at den høje produktivitet ikke alene genereres gennem flere (måske unødvendige)

kontakter pr. patient.

Økonomiopfølgning

Økonomiopfølgningen som de tre regioner udfører i forhold til sygehusene er

overordnet set relativ ens. Det vil sige, at alle tre regioner udarbejder enten tre eller

fire årlige økonomirapporteringer, hvor der rapporteres på økonomi og aktiviteter

på sygehusniveau, samt en forventning til den resterende del af året (prognostice-

ring). Supplerende udarbejdes månedlige økonomiopfølgninger.

Regionernes opfølgning og styring med sygehusene foregår generelt på et over-

ordnet plan (sygehusniveau), hvor økonomien og aktiviteten monitoreres, sygehu-

sene følger som udgangspunkt derfor selv økonomien i forhold til afdelingerne.

Regionerne er som udgangspunkt således kun involveret på afdelingsniveau, hvis

der forekommer gentagne budgetoverskridelser. I sådanne tilfælde kan regionerne

kræve yderligere indberetning for at følge udviklingen tættere.

De involverede regioner anvender alle sanktioner over for sygehuse, der overskri-

der budgettet, hvilket indbefatter at budgetoverskridelsen overføres til det kom-

mende års budget. På tilsvarende måde arbejder regionerne med overførselsret til

det kommende års budget hvis det enkelte sygehus genererer et mindreforbrug

(dog med varierende mulighed for overførsel).

Regionerne interesserer sig som udgangspunkt ikke for, hvordan det enkelte syge-

hus vælger at udstikke rammen i detaljer i de enkelte afdelinger, herunder opfølg-

ning på, hvorvidt der fx er et uudnyttet effektiviseringspotentiale på afdelingsni-

veau, eller om kapaciteten på sygehus eller afdelingsniveau udnyttes optimalt.

Økonomiopfølgningen over for sygehusene er derfor overordnet set forholdsvis

ens i de tre regioner. Der er dog enkelte elementer i opfølgningen, som ikke er ens

de tre regioner imellem. Disse elementer bliver i det følgende beskrevet.

Region Nordjylland – Regionen udveksler gerne erfaringer på tværs af regionen

mellem sygehusene i forhold til styring af økonomi og aktivitet samt optimering,

herunder assisteres med fx Lean-kompetencer til procesoptimering. Der er i regio-

nen et fælles ledelsesinformationssystem KonceRN Info, som blandt andet inde-

holder information om aktivitet, produktionsværdi samt økonomi.
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Region Syddanmark – Regionen har på det somatiske område implementeret et

fælles ledelsesinformationssystem, ”SydLIS”, som blandt andet indeholder infor-

mation om aktiviteten, produktionsværdier, økonomien samt løn og stillingsfor-

bruget. SydLIS er opbygget, så det tilgodeser regionens forskellige interessenters

styringsbehov, herunder regionspolitikerne, sygehusledelsen, afdelingsledelsen

samt de enkelte sygehuses analysefunktioner.

Region Hovedstaden – Regionen har en månedlig opfølgning som er baseret på

formelle indrapporteringsskabeloner for økonomi og aktivitet, som sygehusene

udfylder. Dette for at sikre den nødvendige detaljeringsgrad og kvalificering på

tværs af sygehusene. Der arbejdes desuden på implementering af et fælles økono-

misystem såvel som ledelsesrapportering til understøttelse af en standardiseret

rapportering på tværs af regionen.

2.2.2 Patientvisitering i regionerne

De tre involverede regioner har alle etableret en visitationsenhed, ”Enhed for Sy-

gehusvalg”5, for at videreformidle og informere patienter, der ønsker at benytte sig

af det frie sygehusvalg. I det følgende er visitationsenhederne, deres roller og red-

skaber beskrevet.

Den enkelte patient kontakter den regionale visitationsenhed, hvis der er et ønske

om at blive behandlet på et andet sygehus end der, hvor patienten er blevet ind-

kaldt. Hvis patienten har fået tilbudt en tid, der overskrider behandlingsgarantien

på 30 dage6, er det enhedens opgave at videreformidle patienten til et alternativt

tilbud inden for garantien. Visitationsenheden har derfor en væsentlig rolle i regio-

nernes optimering af kapacitetsudnyttelsen i de tilfælde, hvor patienten kan henvi-

ses til andre regionale behandlingstilbud, der overholder behandlingsgarantien.

Visitationsenhederne har samtidig fokus på at koordinere og informere i forhold til

ensretning over for de enkelte sygehusafdelinger med henblik på at standardisere

og smidiggøre processerne omkring visitering.

Det er relativt få patienter (mindre end 1 procent), der vælger at benytte sig af det

udvidede frie sygehusvalg, hvis deres egen region ikke kan tilbyde behandling in-

den for 30 dage (jævnfør Figur 13).

5 I Region Syddanmark hedder enheden ”Den Regionale visitation”, men enhedens virkeområde er sam-

menlignelig med ”Enhed for Sygehusvalg”

6 Jævnfør sundhedslovens afsnit VI, der vedrører retten til frit og udvidet frit sygehusvalg – se appendiks C
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Figur 13

Den relative lille andel af patienter, der kontakter visitationsenhederne, drives

umiddelbart af en præference fra patienterne om at blive behandlet på deres nær-

hospital/inden for egen region, specielt fordi de ifølge klinikerne ofte ikke finder

behandling presserende.

Visitationsenhedernes arbejdsfelt og processerne omkring henvendelser fra patien-

terne vedrørende henholdsvis det frie sygehusvalg og det udvidede frie sygehus-

valg, hvor ventetiden har oversteget 30 dage, er forskellig (jævnfør Figur 14). Un-

der det udvidede frie sygehusvalg har enheden ansvaret for at lede efter tid til be-

handling, hvor der er kortest ventetid, hvilket indebærer søgen efter ledige tider

både inden og uden for regionen.

Den prioriterede rækkefølge, hvor enheden søger efter en tid til behandling for

patienter med en ventetid over 30 dage, er først egne sygehuse inden for regionen,

dernæst aftaler med regioner eller private (udbud) og til sidst privathospitaler eller

sygehuse i de andre regioner. Der er således i visiteringen af patienterne først og

fremmest fokus på at udnytte kapaciteten inden for egen region og alternativt til

den lavest mulige omkostning for regionen, herunder brug af udbudsaftaler frem

Andelen af patienter der vælger at kontakte visitationsenheder
Henvendelser til visitationsenheden

1 Tal for det almindelige frie sygehusudvalg opgøres ikke i Region Hovedstaden
2 Visitationsenheden i Region Nordjylland blev oprettet pr. 1. januar 2011

Hovedstaden1

Nordjylland2

Syddanmark

Regioner

2011 21.55310.297 11.256

2010 25.44811.057 14.391
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Antal

Andel af henv. til visitationsenhed ud
af henv. fra praktiserende læge
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2010 n/a

2011 14.4845.862
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6.6782011
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Type henvendelser

0,93 %

0,79 %

0,53 %

0,34 %

0,24 %

KILDE: Landspatientregisteret; Visitationsenhedernes egne opgørelser
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for afregning til 70 procent DRG-takst til andre regioner, også selv om denne takst

reelt er lavere end den lovmæssige.

Figur 14

Visitationsenhederne i de tre involverede regioner adskiller sig på visse punkter,

der beskrevet nedenstående.

Region Hovedstaden – Vedrørende processerne for håndtering af henvisninger ad-

skiller Region Hovedstaden sig ved at have etableret ”Den centrale Visitationsen-

hed”. I Region Nordjylland og Region Syddanmark henviser de praktiserende læ-

ger direkte til en bestemt sygehusafdeling, som modtager henvisningen. I Region

Hovedstaden fungerer Den centrale Visitationsenhed som mellemled mellem de

praktiserende læger og sygehusafdelingerne. Det vil sige, at alle henvisninger fra

de praktiserende læger sendes til Den centrale Visitationsenhed, som formidler

henvisningen til den rette sygehusafdeling inden for regionen. Enheden foretager

ikke henvisninger med udgangspunkt i ventetiderne på regionens sygehuse, men

henviser derimod ud fra en faglig vurdering af, hvor patienten bedst skal behand-

les. Visitationsenheden har således en væsentlig rolle i forhold til udnyttelse af

regionens eksisterende kapacitet.

Beskrivelse af visitationsprocessen

1 I Region Hovedstaden går henvisningen via én af fire CVI’er (Central Visitations Enhed)

KILDE: Interviews
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Region Syddanmark – Regionen har fokus på at øge samarbejdet mellem sygehu-

sene og de praktiserende læger, hvor de anvender en ”praksiskonsulent”, der har til

opgave at facilitere dialog og øget samarbejde samt udvikle og tilpasse retningslin-

jer for henvisninger. Regionen har desuden etableret ”Friklinikken i Give”, som

kan anvendes til afvikling af ventelister. Friklinikken fungerer som regionens buf-

ferkapacitet, der kan anvendes til at afvikle pukler inden for en bred vifte af elekti-

ve operationer. Regionen har således mulighed for med kort varsel at etablere ka-

pacitet til behandling af patienter inden for et givent speciale, hvis regionen vurde-

rer, at der er et fagligt og økonomisk rationale herfor.

Region Nordjylland – Regionen har fokus på samarbejdet med sygehusene og de

enkelte afdelinger for at sikre, at alle patienter koordineres og henvises gennem

visitationsenheden. Således har enheden tidligere oplevet, at sygehusafdelingerne

på egen hånd visiterede patienter videre til privathospitaler. Visitationsenheden er

drevet af kendskab og erfaring med afdelingerne, herunder hvor man plejer at

kunne få plads til en ekstra patient. Visitationsenheden forsøger som udgangspunkt

at tage pejling af den enkelte patient, herunder om det er muligt at finde et tilbud

til patienterne, enten på regionens egne sygehuse eller på privathospitaler, også

selv om det er uden for de 30 dage. Således er det visitationsenhedens oplevelse, at

det oftest er billigere at benytte privathospitaler frem for behandling i andre regio-

ner, og har derfor dedikeret fokus herpå.

Visitationen i de tre regioner bruger overordnet set de samme redskaber og syste-

mer til at videreformidle patienter (jævnfør Figur 15).
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Figur 15

Redskaberne beror dog primært på den individuelle og kollektive viden i visitati-

onsteamet, samt deres notering af interne aftaler med individuelle sygehuse. Dette

skyldes primært, at der ikke findes lokale dedikerede systemer, der hjælper visita-

tionsenhederne med at skabe det nødvendige overblik. Supplerende hertil vurderer

visitationsenhederne venteinfo.dk som værende mangelfuld.

2.3 De involverede sygehuse

Inden for de tre regioner er følgende sygehuse blevet udvalgt: Aalborg Sygehus,

Gentofte Hospital, Frederiksberg Hospital og Sygehus Lillebælt. De fire sygehuse

varierer både i størrelse og type, og variationen ligger blandt andet til grund for

valget af netop de fire sygehuse. Sygehus Lillebælt og Aalborg Sygehus er størrel-

sesmæssigt klart de to største med cirka 3 milliarder kr. i udgiftsbudget og hen-

holdsvis cirka 700 og 900 sengepladser. Tilsvarende er Gentofte Hospital og Fre-

deriksberg Hospital de to mindste hospitaler med henholdsvis 1,1 milliarder kr. og

635 millioner kr. i udgiftsbudget (Figur 16).
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Figur 16

Aalborg Sygehus – kalder sig pr. 1. januar 2013 officielt for Aalborg Universitets-

hospital, og er det største af de fire sygehuse. Sygehuset varetager højtspecialise-

rede landsdelsfunktioner, regionsfunktioner samt basisfunktioner. Siden 2003 har

Aalborg Sygehus været en del af Aarhus Universitetshospital, hvor sygehuset har

forestået dels forskning på internationalt niveau samt præ- og postgraduat-

uddannelse.

Gentofte Hospital – er et specialhospital og er en integreret del af Region Hoved-

stadens hospitalsvæsen. Hospitalet har blandt andet en højt specialiseret kardiolo-

gisk afdeling og betjener desuden Rigshospitalets udefunktioner for karkirurgi og

øre-næse-halskirurgi, herunder alle tværgående funktioner (anæstesi-, operations-

og intensivfunktion). Hospitalet er medlem af Københavns Universitetshospital

(KUH) og varetager dels lægelig uddannelse samt uddannelsesopgaver i forhold til

blandt andet plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, bioanalytikere og lægesekre-

tærer.

Frederiksberg Hospital – Er et nærhospital og varetager blandt andet elektiv be-

handling inden for urologi og ortopædkirurgi, interne medicinske funktioner og er

hovedfunktion for reumatologi. Derudover er der en række tværgående specialer,

herunder klinisk biokemi, klinisk fysiologi og nuklearmedicin og fysio- og ergote-

Nøgletal for de fire sygehuse

Frederiksberg
hospital

Gentofte
Hospital
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1 Antal sengepladser eksklusive udefunktioner. Udefunktioner er afdelinger, der fysisk er placeret på Gentofte Hospital, men som organisatorisk tilhører
et andet hospital, f.eks. Rigshospitalet

2 Antal sengedage opgøres som antallet af indlagte dage, idet indlæggelsesdatoen, men ikke udskrivningsdatoen, medregnes, det vil sige mindst én dag
3 Inklusive udefunktioner

KILDE: Hjemmesider fra Aalborg sygehus, Gentofte Hospital, Region Nordjylland, Københavns kommune Budget- og planafdelingen på Bispebjerg-
og Frederiksberg hospitaler, Budgetafdelingen på Sygehus Lillebælt
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rapi. Frederiksberg Hospital har tilknyttet tre forskningsenheder og er medlem af

Københavns Universitetshospital (KUH).

Sygehus Lillebælt – På Sygehus Lillebælt er det Fredericia Sygehus og Vejle Sy-

gehus, der er inddraget i analysen. Vejle Sygehus er et specialsygehus med særligt

fokus på kræftområdet. Sygehuset er desuden akutfunktion for visse specialer og

har et laboratoriecenter. Fredericia Sygehus har en akut medicinsk afdeling og uro-

logisk speciale. Aktiviteten på Fredericia Sygehus flytter til Kolding i løbet af

2015/2016.

Styring på de involverede sygehuse

Sygehusene styrer ligesom regionerne primært på økonomi og aktivitet, hvorimod

den konkrete kapacitetsudnyttelse drives af afdelingerne. I det følgende beskrives,

hvordan regionernes styringsregime bliver fortolket lokalt på de enkelte sygehuse

gennem de styringselementer og værktøjer, der anvendes i den daglige styring af

afdelingerne.

Sygehusledelsen tildeler afdelingerne en økonomisk ramme, som afdelingerne selv

udmønter. Med den økonomiske ramme følger ligeledes et mål for aktivitetsni-

veauet. Sygehusledelsen indgår i dialog med afdelingsledelsen omkring fastsættel-

se af de årlige mål for afdelingen. Generelt har sygehuset meget stort fokus på

budgetoverholdelse og har således stort fokus på lønforbruget, der typisk udgør

cirka 70 procent af de samlede udgifter.

Hvis den enkelte afdeling genererer et underskud (/merforbrug), vil afdelingen

komme i sygehusledelsens fokus. Sygehusledelsen vil indgå i dialog med afde-

lingsledelsen, hvor det forventes, at afdelingsledelsen tager ansvar og finder årsa-

gerne til den negative udvikling. Dette sker typisk ved gennemgang af rapportering

på fx udskrivninger, antal sengedage, ambulatorieaktivitet og antal henvisninger.

Sygehusledelsen understøtter gerne med yderligere analyser for at finde forklarin-

gerne på den negative udvikling.

Ved vedvarende underskud (/mindreforbrug) på en afdeling involveres typisk den

lægefaglige direktør, som mødes med afdelingsledelsen. Sygehusledelsen kan i

yderste nødstilfælde kræve, at afdelingen reducerer normeringen med et antal års-

værk, men blander sig typisk ikke i hvilke årsværk eller funktioner. Det er op til

afdelingsledelsen at afgøre dette.

Hvis økonomien på den enkelte afdeling er under kontrol, har sygehusledelsen

fokus på at forstyrre afdelingsledelsen så lidt som muligt, og dialogen mellem af-
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deling og sygehusledelse er i den situation efterspørgselsdrevet fra afdelingens

side.

Over- og underskud (/mindre- og merforbrug) på den enkelte afdeling overføres

generelt til det kommende år. Der er dog varierende grænser for, hvor stort et

overskud der overføres. Således er det på Sygehus Lillebælt muligt at akkumulere

overskud på afdelingsniveau, da det fulde overskud kan overføres efter en ”beta-

ling til fællesskabet” på 25 procent. På hospitalerne i Region Hovedstaden er det

kun muligt at overføre ½ procent, hvor et eventuelt resterende overskud

(/mindreforbrug) ”investeres” (fx køb til lager) inden årets udgang. Det er som

udgangspunkt frit for afdelingerne, hvordan et overskud anvendes, herunder om

der købes til lager eller investeres i apparatur.

Der er på de involverede sygehuse implementeret forskellige former for ledelsesin-

formationssystemer, der indeholder forskellige forbrugs- og aktivitetsopgørelser,

der anvendes i den løbende opfølgning på afdelingerne. Typisk opgøres driftsom-

kostninger i form af løn og øvrig drift samt aktivitet på typisk DRG-niveau. Ledel-

sesinformationerne indeholder ikke systematiske opførelser af indikatorer for fx

omkostningseffektivitet og kapacitetsudnyttelse, eller operationelle nøgletal som

fx gennemsnitlige patientkontakter, undersøgelser i forhold til fremmøde og lig-

nende.

2.4 De involverede afdelinger

Inden for hvert område analyseres og sammenlignes tre udvalgte afdelinger. På

hjerteområdet analyseres de kardiologiske afdelinger på Aalborg Sygehus, Gentof-

te Hospital og Vejle Sygehus. På det urologiske område analyseres afdelingerne på

Aalborg Sygehus (Hobro), Frederiksberg Hospital og Fredericia Sygehus.

De involverede afdelinger har som led i produktivitetsforbedringstiltag (typisk

drevet af de årlige krav til produktiviteten) fokus på planlægning og bedst mulig

udnyttelse af ressourcerne. Der er dog ingen konkrete systematiske målinger og

opfølgning på den faktiske effektivitet og kapacitetsudnyttelse, som bruges ledel-

sesmæssigt enten på afdelingsniveau og/eller sygehusniveau, jævnfør ovenstående.

Gentofte Hospital udfører en simpel opfølgning på ugebasis på produktion i for-

hold til samme uge sidste år, som bruges til dialog omkring kapaciteten med afde-

lingerne, men heller ikke denne analyse tager udgangspunkt i en reel kapacitets-

analyse og forventning til faktisk kapacitetsudnyttelse.
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2.4.1 Hjerteafdelingerne

KAG-undersøgelserne og ekkokardiografi-undersøgelserne er begge hjerteunder-

søgelser, der indgår som et led i en længere udredning/et længere patientforløb.

Hjerteafdelingerne har derfor også en række andre aktiviteter end KAG-under-

søgelser og ekkokardiografi-undersøgelser.

Aalborg Sygehus (Universitetshospital) og Gentofte Hospital med en højt speciali-

seret kardiologisk afdeling udfører begge – ud over KAG – også PCI (ballonudvi-

delse). Vejle Sygehus er inden for kardiologien specialiseret omkring udredning

og foretager således kun KAG-undersøgelser, men det er ikke muligt at udføre

PCI-behandling på Vejle Sygehus. Hvis det er påkrævet, ”lukkes” patienten og

køres til Odense Universitetshospital for PCI-behandling. Både Aalborg Sygehus

og Gentofte Hospital er forpligtiget til at udføre akutte KAG-undersøgelser, mens

Vejle Sygehus kun er forpligtiget til at udføre sub-akutte KAG-undersøgelser. Alle

tre afdelinger anvender ekkokardiografi som standardundersøgelse i stort set alle

kardiologiske udredninger.

De tre afdelinger har forholdsvis ens typer af patient-miks (case-miks) set ud fra

DRG-koder, dog skal det bemærkes, at Vejle Sygehus ikke udfører PCI. De tre

mest anvendte DRG-koder udgør 50-65 procent af alle kontakter, og det er de

samme kategorier, der fylder mest på tværs af de tre afdelinger (jævnfør Figur 17).
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Figur 17

Samtidig viser analysen, at mere en 30 procent af KAG-undersøgelserne også en-

der i en PCI/PCTA, dog med en faldende tendens (jævnfør Figur 18)

Patientsammensætning for hjerteafdelingerne

1 80-90 procent af alle kontakter tilhører en af de 10 angivne DRG-koder

Procentvis fordeling af kontakter på de 10 mest benyttede DRG-koder
i hjerteafdelingerne1
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Figur 18

Faldet kan skyldes overgangen mod øget brug af trykmålinger, der kan vise, om en

eventuel indsnævring på kranspulsåren er af betydning. Resultatet af en trykmåling

kan således vise, at der nødvendigvis ikke bør foretages en PCI/PCTA.

2.4.2 De urologiske afdelinger

Frederiksberg Hospital og Fredericia Sygehus er relativt ens i forhold til patient-

sammensætning, hvorimod afdelingen på Aalborg Sygehus dækker bredere særligt

i forhold til cancerpatienter (jævnfør Figur 19).

Afdelingen på Fredericia Sygehus sender de tunge cancerpatienter til Odense Uni-

versitetshospital, ligesom afdelingen på Frederiksberg Hospital sender hovedpar-

ten af cancerpatienterne direkte videre til Herlev Hospital.

KAG og PCI, 2009 - 2011
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Figur 19

Afdelingerne anvender forskellige behandlingsregimer på prostataområdet. Afde-

lingen på Aalborg Sygehus benytter som udgangspunkt laserbehandling, mens af-

delingen på Frederiksberg Hospital helt har udfaset laserbehandling af prostata og

erstattet den med elektrovaporisation7. Afdelingen på Fredericia Sygehus anvender

som udgangspunkt resektion.

Brugen af uro-dynamiske undersøgelser varierer også, hvor man på afdelingen på

Fredericia Sygehus altid foretager uro-dynamisk undersøgelse inden en eventuel

operation, benytter man på afdelingen på Aalborg Sygehus andre kriterier (fx re-

sultat af flowundersøgelse og alder) til at afgøre, hvorvidt en uro-dynamisk under-

søgelse er nødvendig.

7 Med en særlig bipolar elektrode (Mushroom), som indføres gennem urinrøret, opvarmes vævet så det

fordamper. I forhold til laservaporisationen fjernes der mere væv, men der kan være en lidt større risiko for

blødning.
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2.5 Tilrettelæggelse af behandlingsforløbet

Dette delafsnit sammenligninger den faktiske arbejdstilrettelæggelse for de ud-

valgte analyseområder; forstørret prostata (udredning), KAG-undersøgelse og ek-

kokardiografisk undersøgelse. Der er taget udgangspunkt i de faktiske arbejdsgan-

ge i analyseperioden (2012).

En sammenligning af tilrettelæggelsen af patientforløbene viser en række variatio-

ner i de udførende personalegrupper opgjort på enkeltaktiviteter. Forskellene i

processerne for patientforløbene samt forskellene i medarbejdertyperne, der udfø-

rer de enkelte aktiviteter i patientforløbene, er opstillet i det følgende.

Urologi

Forstørret prostata – selve processerne omkring udredning omkring forstørret

prostata på ambulatoriet er direkte sammenlignelige på de tre urologiske afdelin-

ger, såvel som selve prostataoperationen8 (jævnfør Figur 20).

Figur 20

8 Se appendiks D for arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med operation for forstørret prostata

Aktiviteter i forbindelse med udredning af vandladningsbesvær i
ambulatoriet

KILDE: Teamanalyse, interviews med afdelingerne
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For alle tre afdelinger gælder, at behandlingsforløbet for patienter der udredes og

efterfølgende behandles for forstørret prostata er baseret på en meget standardise-

ret arbejdsgangsbeskrivelse, og at patienterne typisk behandles planlagt. Beman-

dingen ved udredning og efterfølgende operation varierer marginalt og involverer

typisk en speciallæge og/eller sygeplejersker. På trods af de meget ens og standar-

diserede arbejdsgange er der stadig enkelte forskelle i behandlingsforløbet:

■ Administrative aktiviteter: I forbindelse med administrative aktiviteter som

modtagelse af henvisning, indkaldelse af patienter, modtagelse af patienter og

udarbejdelse af patientnotater varierer det mellem afdelingerne, hvem der ud-

fører aktiviteten. På Frederiksberg Hospital modtager lægen henvisningen,

mens det på de andre afdelinger er sekretærer. Aktiviteter som modtagelse og

notatudarbejdelse udføres i varierende grad af enten sekretærer eller sygeple-

jersker.

■ Booking og planlægning: Personalegrupperne, der udfører booking og plan-

lægning af operation og efterkontroller, varierer mellem sekretærer, sygeple-

jersker og læger. Det er i analysen indikeret, at lægens større indsigt i den en-

kelte patient kan betyde et mere præcist planlægningsforløb omkring forven-

tet varighed til operation, og dermed bedre planlægning.

Hjerteområdet

KAG og ekkokardiografi – Selve processerne omkring udførelse af KAG-

undersøgelse varierer en smule mellem de tre afdelinger (jævnfør Figur 21)9.

9 Se appendiks D for arbejdstilrettelæggelsen i forbindelse med et sup-akut KAG-undersøgelse.
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Figur 21

For alle tre afdelinger gælder, at behandlingsforløbet for patienter der får foretaget

en KAG-undersøgelse også er baseret på meget standardiserede arbejdsgange.

Bemandingen ved selve KAG-undersøgelsen varierer ikke, mens der er mindre

variationer i aktiviteterne før selve undersøgelsen. De enkelte variationer i behand-

lingsforløbet er:

■ Administrative aktiviteter: Modtagelse af henvisning, booking, indkaldelse af

patient, information af praktiserende læge og dialog med visitationsenheden

er alle aktiviteter der går forud selve undersøgelsen. Således gør afdelingen på

Vejle Sygehus konsekvent brug af sekretærer til disse aktiviteter, mens de øv-

rige afdelinger anvender sygeplejersker hertil. Forskellene kan primært findes

i forskellige personalesammensætninger.

■ Udeladte aktiviteter: Afdelingen på Vejle Sygehus undlader at lave tjek af

henvisninger og præbooking af patienter, hvis indsamlede oplysninger er

mangelfulde, som de andre afdelinger har som en fast del af arbejdsgangen.

Således har afdelingen på Vejle Sygehus søgt at udelade enkelte administrati-

ve elementer i patientforløbet.
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Selve processerne omkring ekkokardiografiforløbet varierer marginalt mellem de

tre involverede afdelinger (jævnfør Figur 22).

Figur 22

For alle tre afdelinger gælder, at behandlingsforløbet for patienter, der får foretaget

en ekkokardiografisk undersøgelse, også er baseret på meget standardiserede ar-

bejdsgange. De enkelte variationer i behandlingsforløbet er:

■ Administrative aktiviteter: Varetagelse af administrative aktiviteter som mod-

tagelse af patient, afsendelse af indkaldelser, information af praktiserende læ-

ge varetages konsekvent af sekretærer på afdelingen på Aalborg Sygehus,

mens det typisk er sygeplejersker der står for disse administrative aktiviteter

på de andre afdelinger.

■ Afslutning af patient: Afslutning af patienter, der ikke fortsætter i behand-

lingsforløb afsluttes af en læge på afdelingen på Vejle Sygehus, mens det på

de øvrige afdelinger er sygeplejersker, der samtaler, hjemsender og afslutter

patienter.
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Opsummering

Generelt er selve arbejdstilrettelæggelsen for de analyserede områder relativ ens

og adskiller sig mest på medarbejdertyperne, der udfører de givne aktiviteter. For-

skellene opstår primært som følge af opgaveglidning mellem sekretærer og syge-

plejesker og vedrører hovedsageligt håndtering af henvisninger, booking og mod-

tagelse af patienter. De kvalitative interview har dog ikke kunnet tydeliggøre,

hvorvidt sygehuse bør anvende den ene personaletype frem for den anden i forhold

til udførelsen af de enkelte aktiviteter – dette set i forhold til kvalitet og effektivi-

tet. Samlet skal forskellene ses i sammenhæng med de kvantitative opgørelser af

aktiviteten på de involverede afdelinger. Dette beskrives nærmere i følgende af-

snit.
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3.0 KAPACITETSUDNYTTELSE

Dette afsnit har til hensigt at afdække 3. punkt i opdraget, der vedrører forståelsen

for den konkrete kapacitetsudnyttelse, og hvad der driver dette. Kapacitetsudnyt-

telsen er analyseret på regions-, sygehus- og afdelingsniveau, herunder forholdet

mellem personaleressourcer, apparaturer og fysiske forhold, samt benchmarking af

disse, baseret på en kvantitativ opgørelse af kapacitetsudnyttelsen.

3.1 Analyse af kapacitet

Kapacitetsudnyttelsen anskues på forskellige måder, når kapaciteten betragtes på

henholdsvis regions- og afdelingsniveau. Kapacitetsudnyttelsen er på afdelingsni-

veau defineret som behandlingsaktiviteter i forhold til de ressourcer, der er til rå-

dighed, herunder personale, fysiske forhold og apparatur.

Gennem hele analyseforløbet har det dog været evident, at de mest knappe og om-

kostningstunge ressourcer i forhold til kapacitetsudnyttelse er personaleressourcer.

Analysen er således foretaget inden for den præmis, at kapacitetsudvidelsen kun i

meget begrænset omfang kan inddrages i analysen, idet udvidelse af en almindelig

arbejdsuge på 37 timer er vanskelig at gennemføre. Det betyder samtidig, at opti-

mering af kapacitetsudnyttelsen i forhold til personaleressourcer bliver et spørgs-

mål om effektivitet.

Kapacitetsudnyttelse på tværregionalt niveau er som udgangspunkt søgt kortlagt

ud fra de forskelle, der opleves på ventelister på samme type af forundersøgelser

og behandlinger inden for et givent klinisk område. Inden for regionerne er kapaci-

tetsudnyttelsen som udgangspunkt drevet af de økonomiske rammer, der er givet,

og de afledte incitamenter og strukturer, der udspringer som konsekvens heraf.

Dette suppleres af regionernes brug af visitationsenheder og muligheder for priori-

tering på tværs af regionale sygehuse og aftaler med private hospitaler.
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3.2 Kapacitetsudnyttelse på regionsniveau

Regionerne styrer ”kun” indirekte kapacitetsudnyttelsen gennem økonomi og akti-

vitet. Regionerne styrer typisk ikke direkte den faktiske kapacitetsudnyttelse og

har ikke den fulde indsigt heri, men planlægger behandlingsaktiviteten på bag-

grund af forhold som specialeplanlægning, sygehusudskrivninger, produktions-

værdi (DRG), behandlede patienter uden for hjemregion, overholdelse af økono-

miske rammer mv. Regionerne varetager forskellige grader af systemunderstøttel-

se i form af ledelsesinformation, økonomisystemer og elektroniske patientjourna-

ler (fx implementering af fælles standarder på tværs af egne sygehuse).

Forskelle i ventetider

En indikator for kapacitetsudnyttelse på nationalt plan er forskelle i ventetider til

samme undersøgelser/behandlinger. Ser man på disse ventelisteforskelle (baseret

på venteinfo.dk) på tværs af regionerne samt inden for nogle regioner for alle de

undersøgte områder, er der betydelige forskelle.

Det skal bemærkes i forlængelse heraf, at analysen har blotlagt en række udfor-

dringer med venteinfo.dk. På grund af selvindberetningen, som ikke er obligato-

risk eller veldefineret, er databasen ikke nødvendigvis komplet og kan til tider ha-

ve forældet information. Særligt visitationsenhederne har påpeget denne problem-

stilling.

Til denne analyse er derfor kun medtaget overblik over afdelinger, som har ind-

rapporteret ventetidsdata inden for den seneste måned. Forskellene i de angivne

ventetider tyder på mulig tilgængelig kapacitet de steder, hvor ventetiden er kort,

og således mulighed for bedre fordeling af ventende patienter. Dermed kan vente-

tiden nedbringes, samtidig med at det på visse områder også sikres, at behandlin-

gen foregår inden for ventetidsgarantierne (kapacitetsoptimering af offentlige be-

handlingstilbud).

Således er der mellem en og 98 ugers ventetid på en ekkokardiografisk undersø-

gelse på tværs af regionerne, ligesom der på de analyserede afdelinger er 54 ugers

ventetid på kardiologisk afdeling på Aalborg Sygehus, mens der er én uges vente-

tid på den tilsvarende afdeling på Gentofte Hospital (jævnfør Figur 23).
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Figur 23

Ser man tilsvarende på ventetiden for en KAG-undersøgelse, varierer dette i langt

mindre grad på tværs af landet. Her findes de længste ventetider i Aalborg, mens

flere sygehuse kun har én uges ventetid10.

På prostataområdet viser venteinfo.dk, at der er mellem 2 og 104 ugers ventetid på

en forundersøgelse (jævnfør Figur 24). Derefter er der mellem 2 og 40 ugers ven-

tetid på selve behandlingen11.

10 Se appendiks E

11 Se appendiks E
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Figur 24

Det er bemærkelsesværdigt, at der inden for en meget lille radius kan være store

forskelle på ventetiderne. Der er eksempelvis op til 18 ugers ventetid på en forun-

derøgelse af prostata i Horsens, der ligger omkring 30 km væk fra Friklinikken i

Give, der kan tilbyde hurtig prostatabehandling på tværs af regionsgrænsen.

Patienter behandlet uden for egen region

På trods af begrænset proaktiv viderevisitering til andre regioner, er der omkring 7

procent af patienterne, der får foretaget en ekkokardiografisk eller KAG-

undersøgelse uden for egen region. Det tilsvarende tal for prostataresektion eller

laserbehandling er 13 procent i perioden 2009 til 2011 (jævnfør Figur 25).
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Figur 25

Det gælder for begge fokusområder, at Region Hovedstaden er den region, der

modtager de fleste patienter, og Region Sjælland er den region, der primært visite-

rer patienter hertil. Således har to af regionerne stort set ingen behandling, uden

for egen region, når det gælder prostataområdet.

Ser man på udviklingen inden for de to fokusområder, har den for hjerteområdet

været relativt stabil, dog med et lille fald drevet af en nedgang for KAG, mens den

for prostataområdet har været stigende, drevet af en vækst i patienter, der får fore-

taget resektion uden for egen region (jævnfør Figur 26).

KILDE: Landspatientregisteret

Andel af hjerteundersøgelser og prostatabehandlinger, der foretages på
patienter udenfor egen bopælsregion

”Hvor kommer de patienter fra, som de enkelte regioner tager imod?” Og
”Hvor tager de patienter hen, som ikke benytter deres egen region?”

92,7% 7,3%

n = 591.273 undersøgelser

Region Hovedstaden modtager flest patienter fra andre regioner og har også færrest, der
søger mod andre regioner, mens Region Sjælland har modsat karakteristika (2009-2011)

Omkring 7 procent af hjerteundersøgelserne foretages
i andre regioner, end hvor patienten har bopæl

Antal behandlinger på personer udenfor egen region

Midtj. Hovedst. Syd. Sjæl. Nordj. TOTAL

Midtjylland - 365 5.886 28 1.537 7.816

Hovedstaden 458 - 388 732 132 1.710

Syddanmark 5.648 775 - 29 105 6.557

Sjælland 264 17.428 494 - 42 18.228

Nordjylland 4.389 231 241 16 - 4.877

Udland 390 2.882 599 146 230 4.247

TOTAL 11.149 21.681 7.608 951 2.046 43.435H
vo

rf
ra

d
e

ko
m

m
er

…
Omkring 13 procent af prostatabehandlinger foretages i
andre regioner end, hvor patienten har bopæl ”Hvor kommer de patienter fra ,som de enkelte regioner tager imod?” Og

”Hvor tager de patienter hen, som ikke benytter deres egen region?”

Antal behandlinger af personer udenfor egen region

Region Midtj. Hovedst. Syd. Sjæl. Nordj. TOTAL

Midtjylland 11 177 - 21 209

Hovedstaden 2 - 2 7 - 11

Syddanmark 23 10 - - - 33

Sjælland 2 809 3 - 814

Nordjylland 93 - 5 - - 98

Udland 18 2 - 1 21

TOTAL 120 848 189 7 22 1.186H
vo

rf
ra

d
e

ko
m

m
er

…

13,0%87,0%

n = 9.158 undersøgelser



McKinsey & Company | 59

Figur 26

Det generelle billede af behandlinger uden for egen region viser, at 6 procent af

alle behandlinger er på patienter, der har bopæl i en anden region (jævnfør Figur

27).
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Figur 27

Brug af privathospitaler

Privathospitaler står kun for en meget begrænset andel af behandlinger inden for

de analyserede fokusområder, herunder er det mindre end 0,5 procent af aktivite-

ten på hjerteområdet (ekkokardiografiundersøgelse og KAG-undersøgelse), der

behandles uden for de offentlige sygehuse. På prostataområdet er det tilsvarende

tal cirka 27 procent for resektion og 35 procent for laserbehandling (jævnfør Figur

28). Tallene på prostataområdet dækker antalsmæssigt over relativt få behandlin-

ger.
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specialer
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Figur 28

Den private behandlingsaktivitet på prostataområdet er primært drevet af Region

Hovedstaden, hvor over 55 procent af disse behandlinger blev foretaget i perioden

2009-2011. Dog har der gennem perioden været en kraftigt faldende tendens, spe-

cielt inden for laserbehandling (jævnfør Figur 29).
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1 1 Ud af de 468 ekkokardiografier er de 386 foretaget af ”Hjertecenter Varde”, de resterende 82 er foretaget på Privathospitalet Kollund og
Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken. De 297 KAG-undersøgelser blev foretaget på ”Hjertecenter Varde”

2 I Midtjylland udføres behandlingerne primært af Aleris Privathospitaler (resektion: 87; laser: 100), AROS Privathospital (resektion: 29), og
Endoskopiklinikken Århus (laser: 21)

3 I Hovedstaden udføres behandlingerne primært af Kysthospitalet Skodsborg (resektion: 744), Aleris-Hamlet Hospitaler (resektion: 507; laser: 87),
Københavns Privathospital (resektion: 144), Center for Rygkirurgi (resektion: 108; laser: 16), og Erichsens Privathospital (resektion: 143; laser: 147)
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Figur 29

Behandlingsaktiviteten hos privathospitaler skal ses i forhold til Sundhedsstyrel-

sens specialevejledning. Visitationsenhederne har således beskrevet, at eventuel

behandlingsaktivitet, der udlægges til privathospitaler, skal vurderes i forhold til,

hvorvidt privathospitalerne kan leve op til specialevejledningen. Således er der

væsentlige fagspecifikke kriterier, som altid skal være opfyldt for at kunne benytte

privathospitaler.

Region Nordjylland

Regionen har ikke særligt dedikeret fokus på kapacitetsudnyttelse, og måler såle-

des ikke særskilt her på. Regionen fokuserer styringen på aktivitet og økonomi, og

afledt deraf produktivitet og kapacitetsudnyttelse. Regionen anvender handleplaner

med målstyring i forhold til fx DRG-værdien, udskrivninger, antal operationer,

antal ambulante besøg mv., der løbende kan justeres for at sikre bedst mulig ud-

nyttelse af ressourcerne. Det er primært regionen, der igangsætter analyser og

handlingsplaner og inddrager de specifikke afdelinger i arbejdet. Herunder er der

foretaget enkelte forsøg på dedikerede kapacitetsopgørelser på større apparatur på

stråleområdet. Det er dog ikke en systematisk tilgang til kapacitetsopfølgning, og

det er alene regionen, der tager sådanne initiativer (ikke sygehusene/afdelingerne).
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Regionen oplyser selv, at den støder på barrierer i forhold til optimering af kapaci-

tetsudnyttelse, idet der i visse tilfælde tages hensyn til regionens små optageområ-

der af mere politiske årsager. Der er således eksempler på, at der opretholdes funk-

tioner eller specialer i et lille optageområde alene af politiske hensyn. Der opleves

ligeledes problemstillinger omkring bedst mulig udnyttelse af personaleressourcer

som resultat af bindinger i overenskomster.

Region Hovedstaden

Regionen har et stigende fokus på kapacitetsudnyttelsen og kapacitetstilpasningen,

herunder hvorvidt sygehusene formår at tilpasse kapaciteten, hvis aktiviteten er

faldende. Regionen er opmærksom på, ”hvad de får for pengene”, og har oplevet

problemer i forhold til udnyttelsen af investeringer i enkelte specifikke apparatu-

rer. Fra regionens side er det vanskeligt at få et reelt indblik i kapacitetsudnyttelsen

på den enkelte afdeling, herunder indblik i hvorvidt det er apparatur eller persona-

le, der er den knappe faktor. Der måles eller rapporteres således ikke på kapaci-

tetsudnyttelsen, og det kan således fra et regionsniveau være vanskeligt at bringe

kapacitetsudnyttelse i spil.

Regionen påtænker at implementere et nyt simuleringsværktøj (udvikles i samar-

bejde med de øvrige regioner) i forhold til fremmødeplaner, der gør det muligt at

integrere afdelingens budget, overenskomster og fremmødeplaner. Værktøjet kan

være med til at optimere udnyttelsen af kapaciteten inden for den enkelte afdelings

rammer – særligt personaleressourcerne.

Regionen har fokus på kapacitetsudnyttelsen i hele patientforløbet og er derfor

interesseret i analyser af udnyttelsen af fx undersøgelsesrum og operationsstuer,

herunder analyse af spildtider, aflysninger og mulighederne for at anvende stan-

dardiserede normtider på tværs af sygehuse. Regionen har fornemmelsen af, at

mange afdelinger arbejder med at optimere kapacitetsudnyttelsen, men at det ikke

sker systematisk og er projektorienteret. Udfordringen for afdelingerne er at se

egen afdeling i et større perspektiv, så effekten af at arbejde med kapacitetsudnyt-

telse virkelig slår igennem.

I 2013 implementeres et fælles ledelsesinformationssystem for regionen og syge-

husene inden for regionen, understøttet af et fælles data warehouse. Det er udviklet

i samarbejde mellem regionen og sygehusene. Regionen er derfor direkte involve-

ret i udbredelsen af et ensartet ledelsesinformationssystem på tværs af regionens

sygehuse, ligesom regionen påtænker at udbrede simuleringsværktøjet til fremmø-

deplaner på tværs af sygehusene. Regionen forventer, at det fælles ledelsesinfor-

mationssystem vil få en positiv effekt på både kapacitetsudnyttelsen og kvaliteten
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gennem udnyttelsen af et fælles sprog, der muliggør benchmarking på tværs af

regionen. Det er regionens opfattelse, at afdelingerne som udgangspunkt er inte-

resseret i at analysere årsagerne til udviklingen samt at dele viden og erfaringer på

tværs af sygehusene. Det er ikke afklaret præcist, hvordan benchmarking præsen-

teres for de enkelte afdelinger, herunder hvordan sådanne tal skal indgå i den loka-

le driftsledelse (fx om afdelingsledelserne skal tage positiv stilling til/kvalificere

en given udvikling).

Region Syddanmark

Regionens styringsmodel har indbygget incitamenter til bedre tilpasning og udnyt-

telse af kapaciteten, idet både positive og negative aktivitetsafvigelser i forhold til

baseline regulerer den økonomiske ramme. Rammen reguleres med en fast sats på

55 procent af DRG-taksten. Den økonomiske ramme for det enkelte sygehus er

derfor direkte knyttet til et givent aktivitetsniveau, der giver mulighed for at reali-

sere et ”overskud” på sygehus- eller afdelingsniveau gennem forøget effektivitet

og/eller bedre kapacitetsudnyttelse. Det samme gør sig gældende for et lavere ak-

tivitetsniveau, hvor et ”underskud” overføres til næste års budget. Således er der

direkte sammenhæng mellem den økonomiske ramme og aktiviteten gennem en

kontrakt/aftale med tydelige konsekvenser. Regionen vurderer selv, at det giver

sygehusene væsentlige incitamenter til at fokusere på kapacitetsudnyttelsen.

Regionens sygehuse har i den seneste årrække generelt haft en positiv aktivitets-

vækst, der har oversteget kravene hertil. En ny situation begynder at indfinde sig i

regionen, hvor enkelte sygehuse/afdelinger bliver tvunget til at tilpasse kapaciteten

til en faldende aktivitet. Dette er alene sygehusenes eget ansvar, og regionen blan-

der sig derfor ikke i denne styring. Regionen er grundlæggende af den opfattelse,

at de anvender en fornuftig styringsmodel med passende incitamenter, der fordrer

balance mellem sygehusenes økonomi og aktivitet. Regionen er derfor meget lidt

involveret i styringen på det enkelte sygehus. Det enkelte sygehus implementerer

selv regionens overordnede styringsmodel.

Regionen har fokus på at udnytte ledig kapacitet inden for regionen, men der må-

les eller rapporteres ikke specifikt på kapacitetsudnyttelsen. Regionen har derimod

blandt andet fokus på at opdatere Venteinfo.dk, som regionen mener generelt er

godt opdateret. Regionen har ligeledes implementeret hjemmesiden ”Visinfo”, der

informerer patienterne om visitationskriterierne og processen. Dette er med til at

reducere antallet af henvendelser fra patienter. Yderligere er der i regionen fokus

på hjemtagning af egne patienter for at understøtte den lokale sundhedsøkonomi,

men også i endnu højere grad for at understøtte de kliniske specialer.
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3.3 Kapacitetsudnyttelse på sygehusniveau

Dette delafsnit analyserer, hvordan de involverede sygehuse arbejder med kapaci-

tetsudnyttelse.

De involverede sygehuse sætter rammer for de kliniske afdelinger i form af krav til

aktivitet (målt på DRG-produktionsværdi) og overholdelse af økonomiske ram-

mer, men de stiller typisk ikke direkte krav til den faktiske kapacitetsudnyttelse.

Sygehusene understøtter afdelingerne med visse former for ledelsesinformation,

fast opfølgning på aktivitet samt økonomi, og de involveres i den overordnede ka-

pacitet i forbindelse med investeringer i apparatur, anlæg og andre fysiske forhold,

som fx særlige rum.

Gentofte Hospital følger ugentligt op på produktion i forhold til samme uge sidste

år. Denne opfølgning bruges til dialog med afdelingerne omkring kapaciteten, men

heller ikke denne analyse tager udgangspunkt i, hvordan kapaciteten faktisk kunne

være (optimalt).

Sygehus Lillebælt har fokus på at skabe de nødvendige incitamenter til kapacitets-

udnyttelse på afdelingsniveau ved at udnytte Region Syddanmarks overordnede

takststyringsmodel, hvor værdien af en eventuel forøget aktivitet (ud over base-

line) tilfalder de enkelte afdelinger (55 procent af taksten), som beskrevet ovenfor.

Heraf tilfalder en andel dog tværgående funktioner som fx laboratorier, operati-

onsgangen og anæstesi, der ligeledes er involveret i aktivitetsforøgelsen (”drypsy-

stem”).

Modellen giver umiddelbart afdelingsledelsen en stor grad af selvstyre og tilskyn-

delse til at forøge aktiviteten ud over det budgetterede niveau, da afdelingerne kan

realisere frie midler til eget brug. Kan afdelingerne udføre yderligere aktivitet in-

den for den eksisterende kapacitet eller til lavere marginal omkostning end den

fastsatte takst på 55 procent, belønnes den enkelte afdeling økonomisk herfor.

Som tidligere beskrevet er incitamenter til meraktivitet udfordret, idet meraktivite-

ten indregnes i det kommende års aktivitetsbudget. Mulighederne for en gevinst

ved øget effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse realiseres derfor i mindre

omfang, men er en kendt og positivt virkende præmis specifikt på Sygehus Lille-

bælt. De enkelte sygehusafdelinger føler større ”frihed” til at implementere gode

ideer for øget kapacitetsudnyttelse og lignende.

Aalborg Sygehus arbejder til dels med kapacitetsudnyttelse i en mere reaktiv form.

Det betyder, at sygehuset reagerer på opståede ventelister gennem forskudt dagstid

(mellem 10 og 18), hvor åbningstiden udvides. Alternativt udvides kapaciteten

gennem udbud af behandlinger. Sygehusledelsen er bevidst om udfordringerne
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med at optimere arbejdstilrettelæggelsen på grund af, at overenskomsterne sætter

visse begrænsninger i forhold hertil.

Aalborg Sygehus arbejder ligeledes med kapacitetsudnyttelse i en mere proaktiv

form – de overvejer at udfordre tilgangen til operationsplanlægningen ved at in-

volvere medarbejdere, der ikke er sygeplejeuddannet eller læger. Dette for at få

andre øjne på operationsplanlægningen og udfordre den eksisterende praksis og

kultur. Sygehuset har sat som mål at prioritere dette område i 2013.

Aalborg Sygehus indfører ved årsskiftet en ny ledelsesstruktur på hele sygehuset.

De gør op med afdelingslederstrukturen og etablerer i stedet en klinikstruktur med

færre ledelseslag og større fokus på kvalitet og faglighed. Aalborg Sygehus for-

venter med den nye ledelsesstruktur at få bedre patientforløb, idet grænseflader

med beslægtede specialer udviskes, og de tidligere afdelinger lægges – med den

nye struktur – sammen i få store klinikker. Formålet er at få bedre patientforløb,

der positivt påvirker aktiviteten, kvaliteten, fagligheden og økonomien på Aalborg

Sygehus.

Aalborg Sygehus har ligeledes fokus på kapacitetsudnyttelsen gennem patientin-

ventering, hvor det undersøges, om ”rette patient er i rette seng” på et givent tids-

punkt. Sygehuset har ved denne øvelse formået at reducere sengekapaciteten på

trods af øget aktivitet. Yderligere arbejder sygehuset med mulighederne for at op-

timere ressourceanvendelsen i forbindelse med vagter på sengeafdelingerne, her-

under hvorvidt det er muligt at arbejde med et ”vagtfællesskab” mellem sengeaf-

snit.

Der er ligeledes fokus på procesoptimering gennem deres sygeplejefaglige konsu-

lent, der arbejder med procesoptimering ved brug af Lean-principper, såvel som

sygehuset ønsker at benchmarke på relevante områder på tværs af regionerne.

Urologisk afdeling på Aalborg Sygehus anvender en elektronisk løsning i forhold

til styring af dagsprogrammet, og det er her muligt at følge fremdriften på operati-

onsstuerne via en elektronisk oversigt, der er tilgængelig flere steder i den urologi-

ske afdeling. Dette er til stor hjælp for den løbende koordinering for personalet i

løbet af dagen.

På de involverede sygehuse anvendes der i varieret omfang en vis form for fleksi-

bilitet i behandlingstiden i forbindelse med bookningen af patienterne. Det vil sige,

at der fx bookes ekstra behandlingstid ved hjertepatienter, der er i højrisikogrup-

pen, eller patienter med en særlig stor prostata. Dette anvendes dog ikke konse-

kvent på alle de involverede sygehuse, og de eksisterende bookingsystemer sætter

ligeledes i nogle tilfælde nogle begrænsninger for udøvelsen af denne fleksibilitet.
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Den løbende daglige planlægning på afdelingerne foregår primært på papirskema-

er og tavler. Det er normen, at der både på hjerte- og prostataområdet flyttes en del

rundt på dagsprogrammet i løbet af dagen. Dette forårsages af forskellige patient-

hensyn og akutte patienter, der presses ind på dagen. Arbejdet med at tilpasse

dagsprogrammet er en meget tidskrævende aktivitet, men det er samtidig afgøren-

de for kapacitetsudnyttelsen.

På afdelingen på Vejle Sygehus er der stort fokus på at lukke hullerne i dagspro-

grammet, og de har således engageret sygeplejersker i bookingfunktionen. Dette

for at udnytte sygeplejerskernes særlige indblik i patientforløbene, der gør dem i

stand til at tænke i alternative løsninger, når dagsprogrammet er presset til det

yderste.

3.4 Kapacitetsudnyttelse på afdelingsniveau

I dette afsnit analyseres kapacitetsudnyttelse på de hjertemedicinske afdelinger på

Gentofte Hospital, Vejle Sygehus og Aalborg Sygehus, samt de urologiske afde-

linger på Frederiksberg Hospital, Fredericia Sygehus og Aalborg Sygehus. Analy-

serne tager sit udgangspunkt i aktivitetsdata fra Landspatientregisteret (LPR) og

kapacitetsdata, fremskaffet af afdelingerne, samt interview med disse.

De analyserede afdelinger er udvalgt i den hensigt, at de skal være repræsentative,

men som også giver den udfordring, at de også kan være svære at sammenligne, og

en egentlig benchmarking kan være svær at foretage. Alligevel er der gennemført

en række analyser på tværs af afdelingerne inden for de to områder for netop at

forstå, hvordan disse afdelinger adskiller sig, og hvilke fælles barrierer der er for

kapacitetsudnyttelsen.

De væsentligste drivere for direkte kapacitetsudnyttelse findes på afdelingsniveau,

hvor personalesammensætning, organisering, arbejdsgange, apparaturer, system-

understøttelse, fysiske forhold og lignende er afgørende for elementer som om-

kostningseffektivitet, produktivitet og kapacitetsudnyttelse.

3.4.1 Kapacitetsudnyttelse på hjerteområdet

Analyser på aktiviteten i de analyserede hjerteafdelinger

Ud over ekkokardiografi-undersøgelser og KAG-undersøgelser udfører de tre af-

delinger en række andre aktiviteter, hvorfor det er nødvendigt også at anskue den

samlede aktivitet i afdelingerne. Aktiviteten på afdelingerne er defineret som an-
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tallet af kontakter eller antallet af patienter (unikke CPR-numre), der alle kræver

ressourcer (rum, udstyr eller personale).

En kontakt kan være af meget forskellig karakter, og det er ikke muligt fra data at

aflæse ressourcetrækket på tid eller personaleforbrug. Det tætteste, man kan kom-

me på at forstå ressourcetrækket på personale og tid, er ved at analysere de mange

procedurekoder, der kan være knyttet til den enkelte kontakt, og derved forsøge at

estimere, hvor kompliceret en kontakt har været.

I forhold til at kunne planlægge patientgennemstrømningen på hjerteundersøgel-

sen, KAG, er den største forskel for de tre afdelinger, at hjerteafdelingen Vejle

Sygehus ikke udfører PCI-behandling. På baggrund af en KAG-undersøgelse vur-

deres, hvorvidt der skal udføres en PCI-behandling. PCI-behandlingen foretages

på Gentofte Hospital og Aalborg Sygehus med det samme, mens patienten på Vej-

le Sygehus efter endt KAG-undersøgelse køres til Odense Universitetshospital,

hvis en PCI-behandling er påkrævet. På afdelingerne på Gentofte Hospital og Aal-

borg Sygehus er der derfor en større uforudsigelighed i forhold til planlægningen

af den samlede tid til udførelse af behandlingen, da det ikke på forhånd er klart,

hvorvidt en PCI-behandling er påkrævet. Dette giver en øget udfordring vedrøren-

de planlægningen, men til gengæld skal patienten ikke indlægges to gange på for-

skellige hospitaler.

Udviklingen i antal kontakter for de tre afdelinger har været forskellig (jævnfør

Figur 30)
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Figur 30

Afdelingen på Gentofte Hospital er den af de tre afdelinger med flest registrerede

kontakter. Hospitalet har oplevet et samlet fald fra 2009 til 2011, dog har de ind-

hentet noget af det tabte i perioden fra 2010 til 2011. Faldet er blandt andet drevet

af specialeplanlægning samt hjemtagning fra Region Sjælland. Afdelingerne på

Vejle Sygehus og Aalborg Sygehus er begge steget i det samlede antal kontakter i

perioden, hvilket afdelingerne forklarer med flere ny-henviste fra eget optageom-

råde.

Andelen af ambulante kontakter udgør mellem 80 og 90 procent af samtlige kon-

takter for alle de tre afdelinger (jævnfør Figur 30). På Vejle Sygehus udgør de am-

bulante kontakter omkring 90 procent, hvilket skyldes, at afdelingen Vejle Syge-

hus ikke har en akutfunktion. Akutfunktionen driver således en større mængde

indlæggelser på afdelingerne på både Aalborg Sygehus og Gentofte Hospital.

Ambulante kontakter er som oftest (i 75 til 85 procent af tilfældene) et fysisk

fremmøde, men kan også være en telefonkonsultation, fx ved et svar på en prøve.

Afdelingen på Aalborg Sygehus har oplevet en stigning på 50 procent i kontakter,

hvor der ikke har været et fysisk fremmøde, blandt andet som følge af stigning i

telemedicinske kontakter, samt en bedre registreringspraksis for disse (jævnfør

Figur 31)

KILDE: Landspatientregisteret

Ambulante kontakter IndlæggelserAlle kontakter

37.022

-7%

27.559

+6%

29.394

+19%

25.605

24.626

25.537

25.897

34.911

39.957

7.655

+1%

3.200 -3%

7.032

+10%

6.537

6.368

3.339

3.307

7.703

7.589

32.142

29.204

+18%

42.614

30.759

47.546

+5%

36.426

44.677

-6%

30.994

28.876

201120102009

Antal kontakter opdelt i ambulante kontakter og indlæggelser

Gentofte

Vejle

Aalborg

Hjerteafdeling = +

83%

Antal Andel Antal Andel

89%

80%

17%

11%

20%

Antal



McKinsey & Company | 70

Figur 31

Udviklingen i antallet af ekkokardiografiske undersøgelser har været stigende for

alle tre afdelinger, mens tendensen for KAG-undersøgelser har været mere blandet

(jævnfør Figur 32).
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Figur 32

På afdelingen på Gentofte Hospital indgår ekkokardiografisk undersøgelsen i 15

procent af kontakterne, mens det tilsvarende tal er cirka 25 procent af kontakterne

for afdelinger på Vejle Sygehus og Aalborg Sygehus. På KAG-området er afdelin-

gen på Vejle Sygehus den afdeling, hvor KAG-undersøgelsen både relativt og ab-

solut fylder mindst i forhold til det totale antal kontakter (jævnfør Figur 32).

På trods af et overordnet fald i antallet af kontakter på hjerteafdelingen på Gentof-

te Hospital er antallet af ekkokardiografiske undersøgelser steget markant (22 pro-

cent på to år). Det skyldes primært, at afdelingen har udvidet med flere stuer og

desuden fået tilført nyt og mere avanceret (nøjagtigt) udstyr.

På afdelingen på Vejle Sygehus er antallet af KAG-undersøgelser faldet markant

(25 procent på to år), hvilket er drevet af en prioriteret omvisitering i ambulancen

af akutte patienter til Odense Universitetshospital (OUH), hvis det kan konstateres,

at patienten har brug for dels en KAG-undersøgelse og dels en PCI-behandling.

Set i forhold til et patientforløb og ressourceudnyttelse virker det ikke hensigts-

mæssigt, at en hjerteafdeling, der udfører KAG, ikke kan udføre en PCI-behand-

ling.
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Antallet af gange hver patient får foretaget en hjerteundersøgelse varierer relativt

lidt mellem de tre sygehuse (jævnfør Figur 33). Med hensyn til patienter, der bli-

ver undersøgt med ekkokardiografi, er det cirka hver anden af disse patienter, der

bliver undersøgt en ekstra gang. Hvad angår KAG-undersøgelser, er det kun gan-

ske få patienter på sygehusene, der får foretaget mere end én undersøgelse.

Figur 33

Hvis en patient er igennem en kompliceret udredning, er det ikke unormalt, at der

udføres en ekkokardiografi-undersøgelse efter endt forløb eller som kontrol. En

anden årsag, der bidrager til flere ekkokardiografi-undersøgelser pr. patient er, at

visse læger ikke anvender en ekkokardiografisk undersøgelse som grundlag for en

diagnose, hvis den er foretaget af en anden læge.

En patient, der gennemgår en KAG-undersøgelse, vil normalt have flere kontakter

med den pågældende hjerteafdeling. Ser man på disse kontakter på tværs af afde-

lingerne, ses det, at afdelingen på Vejle Sygehus har flest kontakter på trods af, at

de har mindst komplicerede patienter (jævnfør Figur 34).
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Figur 34

Ser man på udviklingen i antallet af kontakter pr. person, er denne faldet med mel-

lem 9 procent (i Vejle) og 33 procent (Gentofte).

Kapaciteten på hjerteafdelingerne

Med hjælp fra afdelingerne er der indhentet information omkring kapaciteten, her-

under rum og udstyr, samt antallet af personaleressourcer, der er dedikeret til hen-

holdsvis ekkokardiografi-undersøgelser og KAG-undersøgelser (jævnfør Figur 35

og Figur 36).
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Figur 35

Afdelingerne er i forhold til ekkokardiografisk udstyr og undersøgelsesrum relativt

ens. De har typisk fem til seks apparater i ambulatoriet suppleret med en til to

transportable apparater. Ligeledes er antallet af læger, dedikeret til ekkokardiogra-

fi-undersøgelser på daglig basis, relativt ens. Således normeres der altid en læge

pr. apparat, dog fungerer det ene apparat som backup ved nedbrud og normeres

derfor ikke.

Afdelingen på Gentofte Hospital planlægger med to dedikerede sygeplejerskespor,

som varetager ukomplicerede ekkokardiografi-undersøgelser. Disse undersøgelser

samt undersøgelser, udført af læger under uddannelse, kvalitetssikres altid af en

speciallæge. På afdelingerne på Vejle Sygehus og Aalborg Sygehus er det kun læ-

ger, der foretager ekkokardiografiske undersøgelser, da de mener, det giver en me-

re effektiv udnyttelse af ressourcerne, givet lægen alligevel skal fysisk undersøge

og efterfølgende tale med patienten.

Kortlægning af kapacitet for ekkokardiografi på hjerteafdelingerne
Ekkokardiografi, gennemsnitlig kapacitet i 2011

KILDE: Data fra afdelingerne
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Figur 36

På KAG-området er afdelingen på Gentofte Hospital den største afdeling med i alt

tre KAG-undersøgelsesrum, mens der tilsvarende er to undersøgelsesrum på afde-

lingen på Aalborg Sygehus og et enkelt undersøgelsesrum på afdelingen på Vejle

Sygehus.

I forhold til personale er der også indsamlet oplysninger for, hvor meget personale

der faktisk er fremmødt på hjerteafdelingerne i en ”normal”-uge. Der har været

fokus på at vælge en uge, hvor der ikke har været konferencer, nedlukninger grun-

det ferier mv. Personalesammensætningen for afdelingerne udviser betydelige for-

skelle (jævnfør Figur 37).

Kortlægning af kapacitet for KAG på hjerteafdelingerne
KAG, gennemsnitlig kapacitet i 2011

KILDE: Data fra afdelingerne

1 Det ene rum anvendes til pacemaker, men kan også benyttes til KAG. I gennemsnit udføres der under 1 KAG pr. uge i ”pacemakerrummet”
2 Det er enten en speciallæge (i 9/10 tilfælde) eller en læge under uddannelse (1/10 tilfælde) ,der er allokeret på dagsbasis til at udføre KAG. Booking-

sygeplejersken kan tilkaldes, hvis særlige omstændigheder nødvendiggør det. Det sker dog sjældent
3 Én dag om ugen er kun 2 rum dedikeret til KAG, idet der udføres pacemakere i det sidste , hvilket gennemsnitligt giver 2,8 rum
4 De er flere læger om at udføre KAG på de to rum, idet der udføres andre aktiviteter sideløbende, effektivt er der omkring 2 dedikeret, (8 i alt)
NOTE: Gentofte og Aalborg laver ad hoc PCI
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Figur 37

Det fremmødte personale på kardiologiske laboratorium er korrelerende med an-

tallet af KAG-apparater samt rum, idet undersøgelsen er den primære aktivitet på

laboratoriet. I ambulatoriet ses der ikke samme korrelation mellem ekkokardiogra-

fisk udstyr og personalet. Dette skyldes, at der i ambulatoriet foregår en række an-

dre aktiviteter.

Kapacitetsudnyttelse på hjerteafdelingerne

Der er en betydelig forskel på kapacitetsudnyttelsen på hjerteområdet, varierende

mellem henholdsvis udredning (ambulatoriet) og operation samt på de fysiske ka-

paciteter og i forhold til personalet.

Teoretisk, planlagt og faktisk aktivitet (KAG-undersøgelse) – Den teoretiske mak-

simale kapacitetsudnyttelse af rum og udstyr er beregnet til 40,4 KAG-

undersøgelser pr. rum pr. uge. Dette bygger på en antagelse om en teoretisk åb-

ningstid for kardiologisk laboratorium på 37 timer pr. uge, hvor hver undersøgelse

i gennemsnit tager 55 minutter (gennemsnitligt 45 minutter på afdelingen på Vejle

Sygehus og gennemsnitligt 60 minutter for afdelingerne på Gentofte Hospital og

Aalborg Sygehus, som følge af at de to sidstnævnte udfører PCI-behandling).

Personalesammensætning på ambulatoriet og kardiologisk laboratorium
er forskelligt
Hjerteafdelingerne, uge 47, 2011
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Kapacitetsudnyttelsen på de tre afdelingerne er henholdsvis 28, 19 og 47 procent

lavere end den teoretiske kapacitet på Gentofte Hospital, Aalborg Sygehus og Vej-

le Sygehus. På tværs af afdelingerne, svarer dette gennemsnitligt til en kapacitets-

udnyttelse på 68,9 procent (jævnfør Figur 38).

Figur 38

Med hensyn til KAG-undersøgelser leverede afdelingerne på Gentofte Hospital og

Vejle Sygehus, i den analyserede periode, omkring 20 procent mindre aktivitet,

end der var planlagt, mens afdelingen på Aalborg Sygehus leverende omkring 20

procent mere12.

Afdelingen på Gentofte Hospital mener, at årsagen til den manglende kapacitets-

udnyttelse skyldes en konkret mangel på patienter. Dette på trods af, at ventetiden

på fx Rigshospitalet (som er hovedhospital for kardiologiske undersøgelser) er

længere end ventetiden (en uge) på Gentofte Hospital.

12 For at analysere den planlagte aktivitet over for faktisk gennemført aktivitet er der taget udgangspunkt i

en ”normal-uge”, der er beregnet som den gennemsnitlige aktivitet i november 2011

Teoretisk, planlagt og faktisk aktivitet – KAG-undersøgelser

1 Gennemsnit er beregnet over uge 45-48 i 2011
2 Planlagt tid vanligvis 33 timer pr. uge. I nævnte uger reduceret planlagt aktivitet pga. service, lægekonference og kort ventetid. Stuen blev visse dage

også anvendt til pacemakerimplantation
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Ligeledes har afdelingen på Gentofte Hospital ikke mulighed for at indkalde pati-

enterne med et varsel, der er kortere end en uge, da de indkalder patienterne via

almindelig post. For at sikre at patienten når at modtage posten, anvendes et varsel

på minimum en uge. Dette betyder, at selvom der opstår ledig kapacitet, kan kapa-

citeten kun anvendes, såfremt det er muligt at varsle patienten en uge i forvejen.

Hjerteafdelingen på Vejle Sygehus gennemførte i november 2011 ligeledes ikke

den planlagte aktivitet, men dette kan skyldes, at netop denne måned ikke var helt

repræsentativ for afdelingen, idet den var præget af serviceeftersyn, konference og

nedlukket aktivitet. Dette er der dog forsøgt at tage højde for, idet den planlagte

aktivitet er blevet nedjusteret til 25,8 undersøgelser pr. rum pr. uge. Den nedjuste-

rede planlagte aktivitet blev dog heller ikke opnået. Normalt vil den planlagte ak-

tivitet ligge på omkring 33 undersøgelser pr. rum pr. uge, og den gennemsnitlige

aktivitet på Vejle for hele 2011 var på omkring 25 undersøgelser. I forhold til ka-

pacitetsudnyttelsen er afdelingen på Vejle Sygehus ligesom afdelingen på Gentofte

Hospital, belastet af mangel på KAG-patienter og lukker derfor ned for en hel

KAG-dag en gang imellem for at kunne fylde dagene helt ud.

Årsagen til at afdelingen på Aalborg Sygehus har opnået en højere aktivitet end

den planlagte, kan skyldes den akutte aktivitet, som presses igennem. Denne akutte

aktivitet er derfor med til at øge kapacitetsudnyttelsen.

Forskellen på hvor meget der planlægges pr. rum i de tre afdelinger, er blandt an-

det drevet af forskelle i ”åbningstider” for behandling i kardiologisk laboratorium.

Gentofte udfører behandlinger fire dage om ugen i tidsrummet fra kl. 8-16 (dog

startes der én time senere torsdag og sluttes én time før fredag) og én dag om ugen

fra kl. 8 til 18. Dette giver totalt 40 timer pr. uge for afdelingen på Gentofte Hospi-

tal, mens afdelingerne på Aalborg Sygehus og Vejle Sygehus har åben 35-37 timer

pr. uge. Forskelle i åbningstider drives blandt andet af, hvorvidt KAG-

operatørerne har andre forpligtelser (fx stuegang på Aalborg Sygehus, hvortil der

er indlagt mellem en og halvanden time pr. dag).

En anden driver for forskellen i antallet af planlagte KAG-undersøgelser er

bookingtiden pr. KAG-undersøgelse. Bookingtiden varierer mellem 45 minutter på

afdelingen på Vejle Sygehus og omkring 60 minutter for afdelingerne på Gentofte

Hospital og Aalborg Sygehus. Forskellen drives primært af antallet af forventede

PCI-behandlinger på afdelingerne på henholdsvis Gentofte Hospital og Aalborg

Sygehus. Skal patienten have foretaget en KAG-undersøgelse efterfulgt af en PCI-

behandling, tager det lidt længere tid (på afdelingen på Gentofte Hospital regnes

med cirka 90 minutter inkl. KAG, hvor afdelingen på Aalborg Sygehus ikke ind-

regner lige så meget tid til en PCI).
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En stikprøve på gennemførelsestiden for en KAG-undersøgelse og en PCI-

behandling er udregnet på baggrund af data fra Gentofte Hospital (november

2011). Tallene viser, at den samlede tid for en KAG-undersøgelse er 64 minutter

og 100 minutter for en PCI-behandling. Begge i overensstemmelse med afdelin-

gernes udsagn (jævnfør Figur 39).

Figur 39

Det er i forlængelses heraf værd at bemærke ”knivtid” og øvrig tid, som patienten

opholder sig i rummet. ”Knivtiden” for de to undersøgelser var i gennemsnit hen-

holdsvis 16 minutter for en KAG-undersøgelse og 49 minutter for en PCI-

behandling, mens den ”øvrige rumtid” lå på omkring 50 minutter. Denne tid er

afsat til en række forberedende procedurer, herunder rengøring, men det kunne

med fordel overvejes om nogle af de procedurer, der foregår inde i rummet reelt

kan rykkes udenfor. Dette gælder på tværs af alle specialer, hvor udstyr eller rum

er den knappe faktor.

Ser man på antallet af planlagte KAG-undersøgelser pr. personale, der er dedikeret

til KAG-undersøgelser, varierer dette med op til 60 procent mellem de tre afdelin-

ger (jævnfør Figur 40).
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Figur 40

Den store variation mellem dels afdelingerne på Gentofte Hospital og Aalborg Sy-

gehus og afdelingen på Vejle Sygehus skyldes primært, at sidstnævnte afdeling

ikke udfører PCI-behandlinger, hvilket påvirker personaleforbruget. Der er dog

samtidig en forskel mellem afdelingerne på Aalborg Sygehus og Gentofte Hospital

på op mod 27 procent. Dette bør dog også sammenholdes med den tidligere analy-

se, der viste, at afdelingen på Gentofte Hospital til gengæld ikke opnåede den

planlagte aktivitet, mens afdelingen på Aalborg Sygehus udfører 20 procent flere

KAG-undersøgelser end planlagt (jævnfør Figur 38).

En anden årsag til de relativt store forskelle i planlægningen af aktivitet pr. perso-

nale kan skyldes, at personalet har andre typer af aktiviteter, som udføres imellem

KAG-undersøgelserne, hvilket kan være årsagen til, at der allokeres mere persona-

le.

Denne antagelse kan belyses ved blandt andet at analysere antallet og typen af per-

sonale, der er dedikeret til al aktivitet i ambulatoriet og kardiologisk laboratorium.

Dette vil blive belyst efter analyserne af ekkokardiografi-undersøgelserne, der

præsenteres i det følgende.
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Teoretisk, planlagt og faktisk aktivitet (ekkokardiografi) – For ekkokardiografi, er

den teoretisk maksimale kapacitetsudnyttelse 46 undersøgelser pr. rum pr. uge.

Dette beregnes ud fra en antagelse om en arbejdsuge på 34,5 timer (37 timer fra-

trukket en daglig frokostpause på 30 minutter) og et gennemsnitligt tidsforbrug pr.

ekkokardiografi-undersøgelse på 45 minutter.

Afdelingerne på Aalborg Sygehus og Vejle Sygehus gennemfører flere ekkokardi-

ografi-undersøgelser end planlagt. Alle tre afdelinger ligger dog 20-40 procent

under den teoretiske kapacitet. Gennemsnitligt gennemfører afdelingerne 33,1 un-

dersøgelser pr. rum pr. uge, hvilket giver en kapacitetsudnyttelse på 72 procent

(Jævnfør Figur 41).

Figur 41

Der er betydelig forskel i antallet af planlagte ekkokardiografi-undersøgelser pr.

dag pr. dedikeret personale, hvor Aalborg planlægger næsten 60 procent flere un-

dersøgelser pr. dedikeret personale, hvilket antyder en høj personaleudnyttelse på

området (jævnfør Figur 42).
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Figur 42

Årsagen til, at antallet af planlagte ekkokardiografi-undersøgelser på afdelingen på

Gentofte Hospital er lav, skyldes sandsynligvis, at der ikke er nok patienter (og

flow af patienter), som nævnt tidligere. Derudover arbejder afdelingen på Gentofte

Hospital som den eneste afdeling med to dedikerede sygeplejerskespor, hvilket

sandsynligvis påvirker effektiviteten, idet lægen alligevel skal se patienten. Ud fra

et omkostningssynspunkt kan dette dog alligevel være meget fornuftigt, men der

kan ikke siges noget endeligt herom, da der ikke er udarbejdet en business case

herpå.

Hjerteafdelingerne, ekkokardiografier, 2011
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Ser man på udnyttelsen af ekkokardiografi-apparaterne på tværs af afdelingerne,

målt som det totale antal ekkokardiografi-undersøgelser i 2011 delt med antallet af

apparater, er forskellen relativ beskeden (jævnfør Figur 43)

Figur 43

Antallet af ekkokadigrafier pr. apparat er meget ens på tværs af de tre
afdelinger
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Den samlede aktivitet på kardiologisk laboratorium og ambulatoriet i forhold til

samlet fremmødt personale viser en mindre forskel på tværs af de tre afdelinger

(jævnfør Figur 44).

Figur 44

Afdelingerne på Aalborg Sygehus og Gentofte Hospital, som er specialiserede

kardiologiske afdelinger, har som forventet en lavere aktivitet pr. fremmødt perso-

nale, givet at en del af aktiviteterne antages at være mere komplicerede blandt an-

det på grund af dels PCI-behandlingerne og dels som følge af akutfunktion. Alene

grundet PCI-behandlingerne anvender afdelingerne på Gentofte Hospital og Aal-

borg Sygehus en sygeplejerske mere ved KAG-undersøgelsere/PCI-behandling,

end afdelingen på Vejle Sygehus gør, hvilket påvirker patientaktiviteten pr. frem-

mødt personale. Forskellen i patientaktiviteten pr. fremmødt personale kan mulig-

vis forklares ved, at Vejle Sygehus ikke er et universitetshospital, som de to øvrige

sygehus, og derfor har færre forstyrrelser i den daglige planlagte aktivitet end de to

universitetshospitaler.
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Opsummering

De tre involverede hjerteafdelinger er meget forskellige, men der kan stadig ud-

drages nogle overordnede konklusioner om kapacitetsudnyttelsen for de analyse-

rede undersøgelsestyper.

Samlet set har afdelingen på Aalborg Sygehus den højeste kapacitetsudnyttelse pr.

rum for KAG- og ekkokardiografiske undersøgelser. På KAG-området planlægger

afdelingen på Gentofte Hospital en højere aktivitet, men det lykkedes dog ikke at

gennemføre den planlagte aktivitet, og afdelingen har derfor en uudnyttet kapaci-

tet. Dette fremgår også af den lave ventetid på undersøgelse. For afdelingen på

Vejle Sygehus gælder desuden, at behandlingsaktiviteten for KAG-undersøgelser

lukkes ned, når der ikke er patienter nok. Der er således en umiddelbar uudnyttet

kapacitet på KAG-apparaturet. I forhold til ekkokardiografiske undersøgelser plan-

lægger afdelingen på Aalborg Sygehus flere undersøgelser end de to andre afde-

linger på Gentofte Hospital og Aalborg Sygehus, og får generelt flere patienter

gennem undersøgelsesrummene på dagsprogrammet.

3.4.2 Kapacitetsudnyttelse på urologisk område

Analysen af kapacitetsudnyttelsen på det urologiske område havde som udgangs-

punkt særligt fokus på prostataresektion og prostatalaserbehandling. Det har imid-

lertid vist sig, at de urologiske afdelinger typisk deler deres operationsleje med

andre specialer. Derfor har det været vanskeligt at estimere kapacitetsudnyttelsen

på de udvalgte behandlingsformer på det urologiske område. Det er kun urologisk

afdeling på Fredericia Sygehus, der ugentligt har en dedikeret operationsstue til

prostataresektion og laserbehandling. Således er det ikke undersøgt, hvorvidt ope-

rationskapaciteten bliver udnyttet optimalt.

Analysens fokus har i stedet været rette mod urologisk ambulatorium, der er iden-

tificeret som den egentlige flaskehals for behandling af prostata. Blandt de patien-

ter, der henvises til afdelingerne, er det således under 3,5 procent, der ender med

en af de to behandlingsformer (jævnfør Figur 45).
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Figur 45

Ambulatoriet anses således generelt for at være et problemområde med høj aktivi-

tet og lang ventetid på udredning og efterfølgende behandling.
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Analyser af aktiviteten i de urologiske afdelinger

Antallet af kontakter på de tre urologiske afdelinger har generelt været stigende fra

2009 til 2011 (jævnfør Figur 46).

Figur 46

Denne trend er primært drevet af en stigning i antal ambulante kontakter, der ud-

gør mellem 85 og 95 procent af kontakterne på tværs af de involverede afdelinger.

På de urologiske afdelinger på Frederiksberg Hospital og Fredericia Sygehus er

antallet af indlæggelser steget, mens afdelingen på Aalborg Sygehus har oplevet et

væsentligt fald i antallet af indlæggelser. Stigningen på 69 procent på afdelingen

på Frederiksberg Hospital skyldes primært optagelsen af patientgrundlaget for uro-

logisk ambulatorium på Amager Hospital. Faldet i antal indlæggelser på afdelin-

gen på Aalborg Sygehus skyldes primært omlæggelse af deres stationære behand-

lingsaktivitet til dagskirurgi.

Samlet kan det konstateres, at resektion og laserbehandling af prostata udgør en

meget lille andel af den samlede behandlingsaktivitet. Der er således udført mel-
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lem 60 og 200 behandlinger pr. år i perioden 2009-2011, hvilket udgør omkring 1

procent eller mindre af den samlede aktivitet på afdelingerne (jævnfør Figur 47).

Figur 47

Prostatarektion (også kaldet TUR-P) har været stigende på alle tre afdelinger,

mens laserbehandlinger på den urologiske afdeling på Frederiksberg Hospital ikke

længere udføres fra 2011, og kun i et meget begrænset omfang på afdelingerne på

Fredericia Sygehus og Aalborg Sygehus. Det meget begrænsede antal laserbehand-

linger skyldes et bevist valg om gradvist udfasning af laserbehandling til fordel for

andre behandlingsformer, fx medicinsk behandling eller elektrovaporisation

(”mushroom”).

Ambulante besøg pr. behandlet patient

For at få et billede af, hvor effektive de urologiske afdelinger er til at planlægge

behandlingsforløbet, analyseres antallet af ambulante besøg pr. patient, der har

været behandlet med enten prostataresektion eller laser. Ser man bort fra cancerre-

laterede besøg, har afdelingerne på henholdsvis Frederiksberg Hospital og Frederi-

cia Sygehus haft et stabilt niveau for antallet af ambulante besøg pr. behandlet pa-
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tient. Afdelingerne ser således en typisk patient cirka fem gange fra udredning til

behandling og afsluttende kontrol (gælder både for resektion og laserbehandling).

På afdelingen på Aalborg Sygehus er dette tal steget fra fem besøg i 2009 til om-

kring otte besøg i 2011 (jævnfør Figur 48).

Figur 48

Analysen har vist, at afdelingerne efter egen forventning (og planlægning) tilser

patienterne mellem tre og fire gange gennem et typisk behandlingsforløb, mens det

reelle antal kontakter er væsentligt højere. En nærliggende forklaring herpå er, at

de anlagte standardforløb primært har fokus på udredningsfasen og i mindre grad

på efterkontrollen. Der er således eksempler på patienter, der over en længere pe-

riode kommer til gentagne efterkontroller. En nærmere analyse af udførte procedu-

rer på de patienter, der har et større antal kontakter, viser, at de hyppigste procedu-

rer typisk er simpel anlæggelse eller fjernelse af kateter.

For afdelingen på Aalborg Sygehus modsvares stigningen i antallet af ambulante

besøg pr. behandlet patient delvist af et fald i den gennemsnitlige indlæggelsestid

pr. patient (jævnfør Figur 49).
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Figur 49

Udviklingen skyldes primært, at afdelingen på Aalborg Sygehus forsøger at be-

handle flest mulige patienter med dagskirurgi. Således møder patienterne fastende

på operationsdagen modsat tidligere, hvor patienterne mødte ind på afdelingen

dagen forinden. I forlængelse heraf udskriver afdelingen ligeledes patienterne

samme dag. De to øvrige afdelinger indlægger patienter til observation efter over-

stået operation. Patienterne udskrives typisk dagen efter.

Således behandler den urologiske afdeling på Aalborg Sygehus 38 procent af pati-

enterne, der modtager resektion i dagkirurgi, mens det tilsvarende tal for laserbe-

handling er 85 procent. De tilsvarende tal for afdelingerne på Frederiksberg Hospi-

tal og Fredericia Sygehus er under 3 procent (jævnfør Figur 50).
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Figur 50

Det vil være nærliggende i forlængelse af de forskellige tilrettelæggelser af be-

handlingsaktiviteten dels at beregne de finansielle konsekvenser, dels at opgøre

produktionsværdien (opgjort på DRG-niveau)13.

13 Når opdateret data i omkostningsdatabasen foreligger, vil beregningsøvelsen være mulig at gennemføre

Frederiksberg

Antal resektion-
behandlinger

Andel dagskirurgi
Procent

Antal laser-
behandlinger

0,0

2,1

85,4

0,3

1,6

37,7

Brugen af dagskirurgi på tværs af de tre afdelinger

KILDE: Landspatientregisteret

Andel dagskirurgi
Procent

Urologisk
afdeling

626

480

91

146

2

488

4

628

0

2

4

53

32

92

7

48

0

94

1

32

0

0

1

41

Fredericia

Aalborg

Flerdagsindlæggelse

Enkeltdagsindlæggelse

Ambulant behandling

Prostata, 2009 - 2011



McKinsey & Company | 92

Kortlægning af kapaciteten på de urologiske afdelinger

Målt på rum og udstyr er afdelingen på Frederiksberg Hospital den største af de tre

afdelinger (jævnfør Figur 51).

Figur 51

Afdelingerne benytter bipolare diatermiapparater til at foretage prostataresektion.

Afdelingen på Frederiksberg Hospital har fem apparater, mens afdelingen på Fre-

dericia Sygehus har to, og afdelingen på Aalborg Sygehus har tre. Afdelingen på

Frederiksberg Hospital foretager ikke længere laserbehandlinger og har derfor

hverken laserapparat eller operationsstue til laser. Afdelingerne på Fredericia Sy-

gehus og Aalborg Sygehus har hver et enkelt laserapparat, hvor sidstnævnte afde-

ling har laserapparatet fysisk placeret i en operationsstue på Hobro Sygehus.

Hvad angår personalekapacitet til de enkelte behandlinger, har afdelingerne stort

set identisk opsætning. Der er altid én speciallæge til stede ved behandlingen. Der-

udover er der typisk to sygeplejersker, en anæstesisygeplejerske og typisk en læge

under uddannelse.

Kortlægning af kapacitet for resektion og laser på de urologiske afdelinger
2011

KILDE: Data fra afdelingerne

1 Der laves ikke laserbehandlinger af prostata på Frederiksberg - Generelt er der tre rum til resektion, men om mandagen er der 4 rum
2 Operationsstuer deles generelt med andre specialer
3 Aalborgs laserapparat er i Hobro, men forundersøgelserne foregår i Aalborg
4 De 11 rum er inklusiv nakoserum. Fredericia kører generelt 2 stuer pr. program, 1 rum til en sygeplejerske og 1 rum til en læge
5 Ved laser: ud af de tre sygeplejesker, er to ”operationspersonale”. Yderligere er der assistance fra anæstesipersonale og 1 urologi
6 Der læres ikke læger op i brugen af laser på Fredericia
7 Der anvendes kun 2 sygeplejesker i begyndelsen og slutningen af operationen, mens den ene kan træde ud under operationen
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For at få et indtryk af det samlede fremmøde til at dække al aktiviteten er der ind-

samlet fremmødedata på henholdsvis operationsgangen og ambulatoriet. Persona-

lesammensætningen for de tre afdelinger er forholdsvis forskellig (jævnfør Figur

52).

Figur 52

Afdelingen på Aalborg Sygehus har en relativ stor andel af sygeplejersker på am-

bulatoriet. Dette skyldes en høj grad af opgaveglidning fra læger til sygeplejersker,

fx i forbindelse med udredning af patienter.

Kapacitetsudnyttelse på de urologiske afdelinger

Teoretisk, planlagt og faktisk aktivitet (urologisk ambulatorium) For at få en for-

nemmelse af kapacitetsudnyttelsen på ambulatoriet er der set på den teoretiske ka-

pacitet og sammenlignet med afdelingernes faktiske udnyttelse. På ambulatoriet

opgøres den teoretiske kapacitet pr. ”spor”, det vil sige en fuld arbejdsdag, hvor en

speciallæge eller sygeplejerske udelukkende tager imod patienter på ambulatoriet.

Fratrukket frokost, er den teoretiske kapacitet for et spor 6,9 timer. Med en gen-

Personalesammensætning på ambulatoriet og på operationsgangen
Uge 47, 2011

KILDE: Data fra afdelingerne
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nemsnitlig besøgstid på 25 minutter, kan dette oversættes til en teoretisk kapacitet

på 16-17 daglige besøg pr. ambulatoriespor (jævnfør Figur 53).

Figur 53

Med 14-16 planlagte besøg pr. ambulatoriespor, planlægger de urologiske afdelin-

ger på Frederiksberg Hospital og Fredericia Sygehus næsten det ”teoretiske mak-

simum” på 16,6 besøg. Grundet mange tidskrævende cancerpatienter, varer et be-

søg på urologisk ambulatorium på Aalborg Sygehus typisk længere end på de to

andre afdelinger. Afdelingen på Aalborg Sygehus planlægger derfor kun 13 besøg

pr. ambulatoriespor.

Afdelingen på Fredericia Sygehus er den eneste af de tre involverede afdelinger,

der har en væsentlig varians mellem det planlagte og faktisk gennemførte antal

besøg. Set i forhold til den teoretiske kapacitet, er der dog ingen af afdelingerne

der når en fuld kapacitetsudnyttelse.

De tre afdelinger realiserer således en kapacitetsudnyttelse på 91 procent for afde-

lingen på Frederiksberg Hospital, 73 procent for afdelingen på Fredericia Sygehus

Teoretisk, planlagt og faktisk aktivitet – Urologisk ambulatorium

1 Det faktiske antal besøg pr. dag er beregnet på baggrund af data fra uge 45-48 i 2011.
2 Frederiksberg (uge 47, 2011): 5,8 speciallægespor (100% kapacitet); 0,8 spor med læge under uddannelse (80% kapacitet).
3 Fredericia (uge 47, 2011): 3,8 speciallægespor (100% kapacitet); 0,6 spor med læge under uddannelse (100% kap.); 1 spor med læge under

uddannelse (cirka 75% kap.); 0,2 sygeplejerskespor (cirka 50% kap.).
4 Aalborg (uge 47, 2011): 3,2 speciallægespor (100% kap.); 1 spor med læge under uddannelse (cirka 75% kap.); 3,4 sygeplejerskespor (cirka 60% kap.).
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og 74 procent for afdelingen på Aalborg Sygehus. Gennemsnittet på tværs afdelin-

gerne er 79 procent, svarende til cirka 13 daglige besøg pr. ambulatoriespor.

Forskellen på, hvor meget der reelt gennemføres for de tre afdelinger, kan ikke

forklares af forskelle i ”åbningstider” for ambulatorierne. Således har afdelingen

på Frederiksberg Hospital åbent fra 8.30 til 15 dagligt, mens der om fredagen

stoppes en time tidligere. På de to andre afdelinger startes hver morgen en time

tidligere, men der sluttes ikke tidligere om fredagen, hvilket samlet giver halvan-

den time mere pr. uge (jævnfør Figur 54).

Figur 54

Forskelle i “åbningstid” for patienter på urologisk ambulatorium

1 Tiden for lægebemanding er rykket en halv time tilbage. Det skyldes, at det er blevet prioriteret at lave en ordentlig stuegang tidligt på dagen, således
at patienter sendes hjem hurtigst muligt. Tidligere var det en bagvagt, der stod for stuegang
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Ser man på den samlede aktivitet (målt som kontakter) på ambulatoriet i forhold til

samlet fremmødt personale, er der en forskel på tværs af de tre afdelinger (jævnfør

Figur 55).

Figur 55

Analysen viser, at afdelingen på Frederiksberg Hospital har 27 procent flere kon-

takter pr. fremmødt personale end afdelingen på Fredericia Sygehus og 24 procent

flere end afdelingen på Aalborg Sygehus. Idet de opgjorte kontakter på de involve-

rede afdelinger kan være af forskellig karakter er det således forventeligt, at afde-

lingen på Aalborg Sygehus er tynget af flere komplicerede cancerpatienter og der-

for har færre kontakter pr. fremmødt personale.

Foretager man samme beregning, kun inkluderende den aktivitet, hvor der har væ-

ret et fysisk fremmøde, er forskellen væsentlig mindre, og Frederiksberg Hospital

har herved leveret omkring 12 procent flere kontakter pr. fremmødt personale end

de to øvrige afdelinger.

Ser man på udnyttelsen af antal undersøgelsesrum på tværs af afdelingerne, målt

som samlet antal fremmødte kontakter i 2011, delt med antallet af rum, er forskel-

len forsvindende lille (jævnfør Figur 56).
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Figur 56

Som bekrevet indledningsvist i afsnittet, har fokus været på den ambulante aktivi-

tet. Selve den afsatte (gennemsnitlige) tid til en prostatabehandling er dog medta-

get i analysen, baseret på afdelingernes egne mundlige udsagn. Således afsætter de

involverede afdelinger omtrent den samme tid til den fulde behandling, mens afde-

lingerne på Aalborg Sygehus og Fredericia Sygehus umiddelbart estimerer selve

”knivtiden” forskelligt (op mod 20 procent). Dette kan skyldes forskellige lokale

retningslinjer, herunder brugen af den specifikke behandlingsform; laserbehand-

ling eller resektion.

Analysen viser, at mellem 30 og 40 minutter af den afsatte tid i rummet ikke ved-

rører ”knivtiden” (jævnfør Figur 57). Hvis nogle af procedurerne i rummet kan

flyttes uden for operationsstuen er der en potentiel mulighed for en højere kapaci-

tetsudnyttelse.
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Prostata, 2011
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hvor kontakten er karakteriseret ved at patienten er fremmødt
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Figur 57

Detaljerede operationsdata fra afdelingen på Fredericia Sygehus understreger, at

den gennemsnitlige ”knivtid” for en prostatabehandling er omkring en time (jævn-

før Figur 58).
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Figur 58

3.4.3 Opsummering på kapacitetsudnyttelse

De tre involverede afdelinger har forskellige karakteristika, hvor den største sam-

menlignelighed skal findes mellem afdelingerne på Frederiksberg Hospital og Fre-

dericia Sygehus. Afdelingen på Aalborg Sygehus adskiller sig i væsentlig grad fra

de to andre afdelinger ved at have en stor andel af cancerrelaterede patienter.

Samlet set varierer udnyttelsen af kapaciteten mellem de tre afdelinger. Afdelingen

på Frederiksberg Hospital udnytter umiddelbart deres kapacitet bedre end de to

øvrige afdelinger, når man betragter udnyttelsen af deres ambulatoriespor. Afde-

lingen på Frederiksberg tilser således flere patienter i forhold til det totale daglige

personalefremmøde, når man betragter forholdet mellem planlagt og faktisk gen-

nemført behandlingsaktivitet. Det betyder, at afdelingen på Frederiksberg Hospital

har en kapacitetsudnyttelse på 91 procent, mens de tilsvarende tal for afdelingen

på Fredericia Sygehus er 73 procent og for afdelingen på Aalborg Sygehus er 74

procent. Kapacitetsudnyttelsen skal i den sammenhæng ses i forhold til forskelle i

patienttyngden.

Gennemsnitlig knivtid på de enkelte typer af prostatabehandlinger

KILDE: Data fra afdelingerne
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De tre afdelinger har desuden anlagt forskellige tilgange til den kirurgiske aktivi-

tet. Således har afdelingen på Aalborg Sygehus omlagt hovedparten af den kirurgi-

ske aktivitet til dagkirurgi, hvilket har nedbragt antallet af indlagte patienter til et

minimum.
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4.0 BARRIERER FOR KAPACITETSUDNYTTELSEN

Dette afsnit omhandler barrierer for kapacitetsudnyttelse, der vedrører 4. punkt i

opdraget. Barriererne er identificeret dels i forbindelse med den kvalitative data-

indsamling og dels det kvantitative analysearbejde, rettet mod de involverede sy-

gehusafdelinger. Afsnittet er delt i to delafsnit; i) et delafsnit for mere strukturelle

barrierer på regions- og sygehusniveau samt ii) et specifikt delafsnit for de udvalg-

te fokusområder, rettet mod den daglige behandlingsaktivitet på de involverede

afdelinger.

4.1 Strukturelle barrierer

På det mere strukturelle niveau er der en række barrierer, der påvirker kapacitets-

udnyttelsen på både regions- og sygehusniveau. Hvorvidt de enkelte barrierer på-

virker regions- eller sygehusniveauet, kan være svært at isolere, og barriererne be-

tragtes derfor samlet. Dette skal ses i lyset af, at grænsefladerne mellem region og

sygehus ikke er ens og tydelige på tværs af landet, herunder hvor eksisterende ini-

tiativer og værktøjer er organisatorisk forankret. De identificerede barrierer for

bedre udnyttelse af den faktiske kapacitet er opstillet nedenfor, mens forslag til

håndtering af disse er beskrevet i det efterfølgende afsnit 5 om forbedringsforslag.

De strukturelle barrier er opdelt i to overordnede områder, værende:

■ Grundlaget for kapacitetsudnyttelse

■ Incitament for kapacitetsudnyttelse.

4.1.1 Grundlag for kapacitetsudnyttelse

Afsnittet omhandler det grundlag, som skal være til stede for at kunne måle og

styre på kapacitetsudnyttelsen. Dette drejer sig om behovet for den rette transpa-

rens i ”maskinrummet” og de omkringliggende rammer, der sikrer dette.

Decentralisering og manglende mulighed for kapacitetsudnyttelse

Helt overordnet anlægger regionerne en meget decentral styring af sygehuse. Re-

gionerne sætter, som tidligere beskrevet, rammerne for den overordnede styring

via deres takststyringsmodeller, men overlader fortolkning og implementering af

modellerne til sygehusledelserne. Regionerne har således ikke den fulde indsigt i

sygehusenes styring, herunder deres planlægning og udmøntning af finansielle og

aktivitetsmæssige budgetter, men søger at skabe de rette incitamenter gennem de-



McKinsey & Company | 102

res overordnede styringsmodeller. På lignende vis anlægger sygehusledelserne

rammerne for de kliniske afdelinger, men overlader planlægning og brug af perso-

naleressourcer, apparaturer og fysiske forhold til afdelingsledelserne. Samlet bety-

der det, at planlægning og udnyttelse af ressourcer er decentraliseret til laveste or-

ganisatoriske niveau i regionerne.

Dette er umiddelbart et bevist valg, givet at det vurderes, at det er på det kliniske

niveau, at indsigt og muligheder for påvirkning af kapacitetsudnyttelsen er størst.

Det kan således ikke tolkes som værende et fravalg eller manglende interesse for

kapacitetsudnyttelse og optimeret drift på de kliniske afdelinger. Regioner og sy-

gehuse har tilsyneladende helt bevist anlagt en tilgang, hvor man styrer på de

overordnede rammevilkår, fx i forbindelse med nedbringelse af brugen af privat-

hospitaler, hvor man overlader realisering af en øget kapacitetsudnyttelse og/eller

større effektivitet til den enkelte kliniske afdeling.

Den store grad af decentralisering medfører, at de kliniske afdelinger netop bliver

omdrejningspunktet for styring, herunder bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Set i et

større perspektiv, kan det umiddelbart være vanskeligt at få ”greb” om selve kapa-

citetsudnyttelsen af særligt personaleressourcer. Givet personaleressourcer (løn) er

den væsentligste og mest variable størrelse, og styringen af netop denne størrelse

er placeret på laveste organisatoriske niveau, risikerer regionerne reelt at blive

fastlåst i forhold til større styring og bedre kapacitetsudnyttelse (jævnfør Figur 59).
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Figur 59

Ansvaret og mulighed for bedre kapacitetsudnyttelse placeres således på afde-

lingsniveau, hvor der naturligt ønskes størst mulige (faglige) frihedsgrader til at

planlægge sin behandlingsaktivitet, såvel som fastholdelse af den givne personale-

normering. På den baggrund bliver det primært den enkelte afdelingsledelses

driftsmæssige kompetencer, der er drivende for indsats og effekt i forbindelse med

optimering af den eksisterende kapacitet i form af ressourcer, apparater, undersø-

gelsesrum mv.

Decentralisering betyder således, at det er blevet en ledelsesafhængig problemstil-

ling, om den enkelte afdeling reelt optimerer på kapacitet frem for en systemisk og

mere centralistisk drevet optimering af kapacitetsudnyttelsen. Problemstillingen

bekræftes blandt andet gennem sygehusledelsernes fokus på ansættelse af de ”rig-

tige” afdelingsledere med driftskompetencer. Dette kan ligeledes ses i forlængelse

af Region Hovedstadens planer om indførelse af et fælles værktøj til planlægning

af personalefremmøde (og deraf normering), jævnfør afsnit 2.

Barrieren kan således henføres dels til den ledelsesmæssige problemstilling, dels

til manglende transparens og mulighed for opfølgning på lokale afdelingsinitiati-

ver. Det er således en mulighed, at større transparens kan understøtte den store
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decentralisering, således at man fra mere centralt hold har mulighed for at vurdere,

om man på afdelingsniveau ”gør det rigtige rigtigt”.

Manglende transparens/datagrundlag til kapacitetsudnyttelse

Fællesnævneren for problemstillingen ovenfor er den manglende transparens og

indsigt i det fulde produktionsapparat (rum, udstyr og personale) og udnyttelse af

denne, både for sygehuse og regioner.

Regionerne har fokus på opbygning af kapacitet, der matcher eget befolknings-

grundlag. Således har den kvalitative del af analysen vist, at det primære fokus er

at ”servicere” egne borgere, og dermed holde patienter inden for egen region, også

selvom nærliggende regioner har den fornødne kapacitet til behandling inden for et

givent område. Regionerne er naturligt etableret med henblik på servicering af eg-

ne borgere, men anlægges en helhedsbetragtning, har regionerne reelt ikke den

fornødne indsigt i hinandens faktiske kapacitet og deraf muligheder for at udnytte

kapaciteten på tværs af regionsgrænser. Den anlagte tilgang kan således medføre

en form for ”silotænkning”, der modarbejder en række potentielle gevinster ved en

større helhedsbetragtning.

Analysen har således vist væsentlige forskelle i ventetider på tværs af regioner, der

indikerer dels forskelle i efterspørgsel og eksisterende kapacitet, dels manglende

”udjævning” af ventelister ved en mere effektiv ”allokering” af ventende patienter

på tværs af regioner. Det vurderes, at patienttyngde og transportafstande ikke alene

kan forklare manglende brug af tværregional kapacitet. Der blev i 2011 behandlet

6 procent af alle patienter uden for egen region.

I forlængelse af ovenstående, har analysen givet indtryk af en form for silotænk-

ning, hvor både regioner, sygehuse og afdelinger tænker på egen ”virksomhed”

frem for et samlet behandlingstilbud til patienter. Det illustreres gennem en række

eksempler dels inden for egen region dels på tværs af regioner.

På tværregionalt niveau eksemplificeres det ved et stort fokus på fastholdelse af

patienter inden for egen region, herunder opretholdelse af kapacitet i selv spinkle

optageområder. Således opretholdes eksempelvis laserbehandling på Hobro Syge-

hus, også selvom udredningen foregår fysisk på Aalborg Sygehus (skal også ses i

forhold til specialeplanen). Det samme gør sig gældende i forbindelse med Frikli-

nikken Give, hvor Region Syddanmark med kort varsel kan etablere midlertidig

kapacitet inden for en række specialer, når der opstår manglende behandlingskapa-

citet (fx ved voksende ventelister). Friklinikken ligger kun få kilometer fra regi-

onsgrænsen til Region Midtjylland.
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På regionalt niveau eksemplificeres det blandt andet på hjerteområdet, hvor der

ifølge hjerteafdelingen på Gentofte Hospital er ledig kapacitet, mens der på Rigs-

hospitalet er væsentlige ventetider på selvsamme undersøgelse14. På hjerteafdelin-

gen på Vejle Sygehus opretholdes apparatur og personale til udførelse af KAG-

undersøgelser, selv om der reelt ikke patientgrundlag hertil. Således nedlukkes

behandlingsaktiviteten de dage, hvor der ikke er patienter. Det betyder, at der op-

retholdes uudnyttet apparaturkapacitet inden for det specifikke undersøgelsesom-

råde (kan ses i lyset af problematikken med stor decentralisering af personaleledel-

se og organisering af behandlingsaktivitet).

Visitation og Venteinfo.dk

Venteinfo.dk er gennem analyse beskrevet som (til tider) problematisk at arbejde

med. På grund af selv-indberetning, som ikke er obligatorisk eller veldefineret, er

Venteinfo.dk ikke nødvendigvis komplet og kan til tider have forældet informati-

on.

Venteinfo.dk er derfor ikke altid i tilstrækkeligt omfang opdateret på tværs af lan-

det. Undtagelsen er Region Syddanmark, der, som eneste af de tre involverede re-

gioner, udtrykker tilfredshed med niveauet for opdatering heraf. Enhederne for

sygehusvalg i Region Nordjylland og Region Hovedstaden har skabt et eget internt

overblik vedrørende ventetider, da Venteinfo.dk ikke er tilstrækkeligt opdateret for

regionernes egne sygehuse.

Visitationsenhederne har derfor set sig nødsaget til at skabe et overblik over ledig

kapacitet inden for egen region gennem direkte kontakt til afdelingerne. Det er

umiddelbart vanskeligt for visitationsenhederne at have det totale overblik. Det

kræver større involvering og hyppigere indmeldinger fra de enkelte afdelinger om-

kring ledig kapacitet. Således er overblik og transparens reelt baseret på, at den

enkelte afdeling henvender sig til visitationsenheden, hvis der opstår ledig kapaci-

tet.

Der er således en intern barriere i regionerne for optimering af kapacitetsudnyttel-

sen, givet at visitationsenhederne ikke har det nødvendige og fuldkomne overblik

over ventetider og muligheder for intern regional kapacitetsudnyttelse (den for-

nødne transparens). Supplerende hertil giver den manglende opdatering og retti-

dighed af Venteinfo.dk og den interne manuelle oversigt i visitationsenhederne

14 Eksemplet vedrører KAG-undersøgelser, hvor Region Hovedstaden planlægger at flytte yderligere aktivi-

tet til Gentofte Hospital fra Bispebjerg Hospital
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heller ikke et reelt prioriteringsgrundlag for udnyttelse af kapacitet på tværs af re-

gionerne. Således stilles visitationsenhedernes interne viden om ventelister og le-

dig kapacitet ikke til rådighed uden for egen region. Såvel som deres meget centra-

le rolle i fordelingen af patienter ikke kan udnyttes optimalt under de givne forud-

sætninger. Supplerende bør det bemærkes, at patienter, der ønsker at benytte det

frie valg, henvises til information på Venteinfo.dk. Det kan betyde, at patienter

reelt risikere at fravælge et behandlingstilbud til fordel for et andet, som efterføl-

gende ikke lever op til den angivne ventetid.

It-løsninger

Analysen har vist, at der generelt er mangel på tidssvarende it-systemer, som un-

derstøtter generel styring og opfølgning specifikt på kapacitet. Generelt er ledel-

sesinformationen rettet mod forbrugsopgørelser på løn- og øvrige driftsomkostnin-

ger til opfølgning på den økonomiske ramme, såvel som aktivitetsopgørelser til

opfølgning på aktivitetsrammen (afdelingens ”baseline”). Således er der ikke cen-

trale (regionale som sygehusspecifikke) it-løsninger, som understøtter den daglige

drift på de involverede afdelinger med informationer til opfølgning på kapacitets-

udnyttelse og planlægning af bedst udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer.

Det samme gør sig gældende ved sammenstilling af økonomi og aktivitetsniveau i

forhold til fx omkostningseffektivitet og deraf indikation på god udnyttelse af res-

sourcer og kapacitet. Desuden er der udbredt mangel på elektroniske bookingsy-

stemer eller standardiserede og centralt udviklede fremmødeplaner til kalibrering

af de anvendte ressourcer, der sikrer den fornødne transparens lokalt i den daglige

styring, og centralt i forhold til den overordnede styring og optimering af den sam-

lede kapacitet.
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4.1.2 Incitament for kapacitetsudnyttelse

Den aktivitetsbaserede rammestyrings indlejrede incitamenter

Det overordnede produktivitetskrav til sygehusvæsenet på 2 procent årligt kan

skabe en række forskellige incitamenter, som kan modvirke det fulde potentiale for

produktivitetsstigning og øget effektivitet. Som beskrevet, er produktivitetskravet

et væsentligt redskab til den løbende forøgelse af produktivitet15. Dette uddybes

nedenfor.

Manglende incitament til meraktivitet og fuld udnyttelse af kapacitet

Den decentrale udmøntning af det overordnede produktivitetskrav til sygehusvæ-

senet på 2 procent årligt, kan, afhængigt af hvordan regionen tilrettelægger sin sty-

ring, umiddelbart skabe en grundlæggende mangel på incitament til fuld udnyttelse

af kapaciteten på afdelinger, der realiserer produktionskravet (baseline) før end

budgetteret.

Regioner og sygehuse udmønter produktionskravet til afdelingerne, baseret på af-

delingsspecifikke aktivitetsbudgetter (der kan variere fra det overordnede krav om

2 procent). Afdelingsbudgetterne tager typisk udgangspunkt i seneste års aktivitet

tillagt det årlige produktivitetskrav på 2 procent. De involverede afdelinger har

påpeget en indlejret problemstilling i denne fremgangsmåde, givet at afdelingerne

mister incitamentet til yderligere behandlingsaktivitet, hvis de når den budgettere-

de behandlingsaktivitet før budgetårets afslutning, også selvom dette kan medføre

frie midler i form af betaling for meraktivitet. Givet den anlagte budgetteringsme-

todik, tillægges større aktivitet (ud over de 2 procent) typisk det kommende års

aktivitetsbudget, og dermed skal større effektivitet/bedre kapacitetsudnyttelse være

varig. Denne metodik kan derfor medføre et incitament til at nedbringe behand-

lingsaktiviteten den resterende periode frem mod budgetårets afslutning. Dette for

ikke at tillægge den enkelte afdeling en ”for stor” stigning i forventet aktivitet

(baseline) i det kommende budgetår, og dermed eroderes kapacitetsudnyttelsen

samtidig. Problematikken er ikke konsekvent gældende for alle sygehuse og regio-

ner, givet variationer i budgetmetodikken.

15 I produktivitetskravet ligger også muligheden for at fastholde seneste års aktivitet, men ved et 2 procent

lavere økonomisk forbrug.
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Incitamenter til CPR-creep

Planlægning af behandlingsforløb og antallet af kontakter, den enkelte patient har i

forløbet, har vist sig forskelligt på de involverede afdelinger. Således har analysen

afdækket, at selv umiddelbart standardiserede patientforløb kan indeholde væsent-

lige variationer mellem afdelinger. Således har analysen vist, at antallet af kontak-

ter i et givent behandlingsforløb kan være standardiseret gennem udredning og

selve behandlingen, mens den efterfølgende kontrolperiode, herunder hvor ofte

patienten møder frem, kan variere betydeligt.

Der er således en barriere for bedst mulig udnyttelse af kapaciteten i forbindelse

med ”unødvendige” ambulante besøg (primært i forbindelse med efterkontrol). De

involverede afdelinger har indikeret, at afregningssystemet og det årlige krav til

produktivitetsforbedringer kan udøve skævvridende incitamenter til for mange

kontroller af færdigbehandlede patienter frem for udredning af ny-henviste patien-

ter. Opmærksomheden på det fulde patientforløb, inklusive kontroller, styrkes

umiddelbart gennem det stigende fokus på kontaktvækst pr. CPR-nummer.

Manglende selvstændigt fokus på kapacitetsudnyttelse

I forlængelse af den decentrale styring, fokuserer regioner og sygehusledelser pri-

mært på den aktivitetsbaserede rammestyring og særligt på de afdelinger, der enten

ikke leverer den budgetterede aktivitet eller overskrider det finansielle budget. Der

er en umiddelbar indlejret problemstilling i denne styringstilgang, idet de finan-

sielle budgetter oftest er baseret på historiske normeringer (sammensætning af per-

sonale), der gradvist tilpasses til den givne behandlingsaktivitet gennem det årlige

produktivitetskrav.

Der er således en risiko for, at der er afdelinger, der overholder de økonomiske og

aktivitetsmæssige rammer, men som reelt ikke udnytter den givne kapacitet mak-

simalt, idet den initiale sammensætning af afdelingens ressourcer har været fordel-

agtig for den enkelte afdeling. Supplerende hertil har flere afdelinger givet udtryk

for, at det i sig selv kan være problematisk at øge aktivitetsniveauet for meget, da

dette aktivitetsniveau afspejles i kommende års aktivitetsbudget, jævnfør ovenstå-

ende.

Dette skal ses i forlængelse af dels regionernes generelle arbejde med nedbringelse

af betaling til primært privathospitaler, men også andre regioner, og dels punktvise

analyser og projekter rettet mod kapacitetsoptimering. Regioner og sygehuse har

således fokus på nedbringelse af betalinger og gennemfører fx Lean på operations-

gange. Dette er imidlertid ikke funderet i tilbagevendende analyser og opgørelser
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af kapacitetsudnyttelse, fx gennem løbende opgørelser af nøgletal. Disse initiativer

har givet en effekt på kapacitetsudnyttelsen, men den kvalitative analyse har vist,

at der bl.a. på regionalt niveau kan være tvivl om fx udnyttelsen af særligt dyrt

apparatur. Således vurderes det, at der gennem mere systematisk tilgang vil kunne

identificeres yderligere områder med potentiale for forbedringer, også på områder

der overholder økonomiske og aktivitetsmæssige rammer.

Afregningssatser mellem regionerne

Mekanismerne i forhold til kapacitetsudnyttelse på tværs af regionerne fungerer

ikke altid efter hensigten. Analysen har vist, at regionerne (fx visitationsenheder-

ne) oplever, at der typisk kan opnås en lavere takst for en given behandling ved at

entrere med privathospitaler end ved at indgå aftaler med andre regioner. Der er

kun identificeret få samarbejdsaftaler mellem regionerne, der således understøtter

den samlede tværregionale kapacitet. Disse aftaler er typisk drevet af manglende

patientgrundlag for højt specialiserede behandlinger og lignende. Dette indikerer

en umiddelbar manglende konsekvent sammenhæng mellem afregningstakster (i

lovgrundlag og benyttelsesaftale) og de reelle marginale omkostninger ved be-

handling af ekstra patienter fra andre regioner. Dette kan parallelt ses i sammen-

hæng med regionernes afregninger af meraktivitet med egne sygehuse, hvor mar-

ginaltaksten sjældent overstiger 60 procent.

Det er gennem den kvalitative analyse blevet påpeget, at det kan være økonomisk

rigtigt for den enkelte region at hjemtage patienter, opbygge kapacitet og/eller ind-

gå aftaler med privathospitaler i forhold til aftaler med andre regioner. På et natio-

nalt plan (ud fra en helhedsbetragtning) er det imidlertid udtryk for suboptimering

af ressourcer og dermed manglende tværregional kapacitetsudnyttelse. For speci-

fikke behandlinger skal denne problemstilling forholdes de overordnede retnings-

linjer i specialeplanen, herunder at der naturligt skal opretholdes en given aktivitet

for at kunne udbyde en given behandling.

Opsummering

Analysen har generelt vist, at de involverede regioner og sygehuse ikke arbejder

systematisk med kapacitetsudnyttelse. Der er en klart stigende bevidsthed om ka-

pacitetsudnyttelse blandt de involverede regioner og sygehuse, og der gennemføres

løbende forskellige initiativer. Analysen har dog også vist, at det reelt kun er Gen-

tofte Hospital, der forsøger at gennemføre en løbende opfølgning på kapacitetsud-

nyttelse gennem sammenstilling af simple aktivitetsopgørelser mellem indeværen-



McKinsey & Company | 110

de og sidste års aktivitet på ugebasis. Opgørelserne ligger til grund for efterfølgen-

de dialog med afdelingerne om deres udnyttelse af den givne kapacitet.

Der er således et potentiale for større transparens og deraf kapacitetsoptimering,

gennem mere systematisk brug af data (fx via ledelsesinformation og opdatering af

Venteinfo.dk), men umiddelbart også gennem overordnede rammer, der (direkte)

stimulerer kapacitetsudnyttelse inden for og mellem regioner.

4.2 Barrierer på afdelingsniveau

På afdelingsniveau er der foretaget en mere dybdegående (kvantificeret) analyse

end på regions- og sygehusniveau. På hjerteområdet har fokus været på at afdække

barrierer for kapacitetsudnyttelsen på rum i forbindelse med henholdsvis KAG-

undersøgelser og ekkokardiografi-undersøgelser. På det urologiske område er der

primært fokuseret på barrierer i ambulatoriet.

Analysen af kapaciteten på det urologiske område afviger fra analysens oprindeli-

ge formål, hvor fokus var rettet mod prostataresektion og prostatalaserbehandling.

Givet at netop disse to behandlingsformer kun foretages i begrænset omfang og

foretages på fælles operationsstuer, hvor de urologiske afdelinger ikke kan påvirke

kapacitetsudnyttelsen, har afdelingerne selv peget på ambulatorierne som flaske-

halse i forhold til udnyttelse af den eksisterende kapacitet. Derfor er fokus for

identificering af barrierer rettet mod netop ambulatorierne.

Princippet for analyserne af kapacitetsudnyttelsen på alle tre områder (KAG-

undersøgelse, ekkokardiografi og urologisk ambulatorium) er det samme (jævnfør

Figur 60).
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Figur 60

Det er søgt at kvantificere (i tidsforbrug eller antal undersøgelser/besøg), hvorle-

des de identificerede barrierer begrænser kapacitetsudnyttelsen i forhold til den

teoretiske kapacitet (en fuld arbejdsuge, der bruges udelukkende og uafbrudt på

den givne aktivitet). Således er effekten af de identificerede barrierer opgjort som

et gennemsnit på tværs af de involverede afdelinger på hjerteområdet og det urolo-

giske område. Beregningsgrundlaget består af dels aktivitetsmæssige opgørelser

fra LPR, lokaldata fra afdelingerne (fx vedrørende aflysninger) og dels fra afdelin-

gernes egne tidsmæssige estimater.

Det er afgørende at påpege, at der i analysearbejdet er taget højde for, at fuld ka-

pacitetsudnyttelse ikke nødvendigvis er klinisk meningsfyldt. Derfor er analysen af

kapacitetsudnyttelsen opgjort i to elementer; planlagt uudnyttet kapacitet og ikke-

planlagt uudnyttet kapacitet. Planlagt uudnyttet kapacitet omhandler typiske akti-

viteter som morgenkonferencer eller uddannelse, som i udgangspunktet er væsent-

lige og værdiskabende elementer i selve behandlingen eller den kliniske udvikling

af afdeling eller personaleressourcer. Disse aktiviteter skal vurderes i forhold til

væsentlighed, og umiddelbart søges minimeret til det nødvendige. Den ikke-

planlagte uudnyttede kapacitet består derimod af ikke-værdiskabende aktiviteter

(spildtid) som fx ventetid på systemer, udeblivelse af patienter mv. Disse spildak-
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tiviteter skal entydigt minimeres for at udnytte den eksisterende kapacitet bedst

muligt.

4.2.1 Barrierer på hjerteområdet

Kapacitetsudnyttelsen på de udvalgte undersøgelser på hjerteområdet er opgjort til

mellem 69 og 72 procent, baseret på en konservativ tilgang til den teoretisk mulige

kapacitetsudnyttelse og identificerede barrierer herfor.

De identificerede barrierer på hjerteområdet tager udgangspunkt i kapacitetsudnyt-

telsen af selve undersøgelsesrummet. Kapacitetsudnyttelsen opgøres som udnyttel-

sen af ét undersøgelsesrum i hjerteafdelingens åbningstid og vedrører de daglige

operationelle barrierer for udnyttelsen af kapaciteten.

Den teoretiske kapacitet er under de givne forudsætninger 37 timer om ugen for

KAG-undersøgelser, mens det tilsvarende tal for ekkokardiografiske undersøgelser

er 34,5 timer, justeret for frokostpause16. Med en gennemsnitlig undersøgelsestid

på 55 minutter svarer det til mellem 40 og 41 KAG-undersøgelser pr. undersøgel-

sesrum om ugen. Den gennemsnitlige undersøgelsestid for ekkokardiografiske un-

dersøgelser er 45 minutter, beregnet til 46 ugentlige undersøgelser pr. undersøgel-

sesrum. Udnyttelsen af den teoretiske kapacitet er efterfølgende beregnet som for-

holdet mellem den teoretiske kapacitet og den faktisk udnyttede kapacitet i form af

antallet af ugentligt gennemførte undersøgelser pr. undersøgelsesrum i november

2011.

Nedenstående beskrives de enkelte operationelle barrierer for at udnytte det enkel-

te undersøgelsesrum til KAG-undersøgelse eller ekkokardiografisk undersøgelse.

Der anlægges en gennemsnitsbetragtning på tværs af de involverede hjerteafdelin-

ger, når den faktiske kapacitetsudnyttelse estimeres (jævnfør Figur 61).

16 Der justeres ikke med frokostpause for KAG-undersøgelser, da afdelingerne ikke planlægger herefter.
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Figur 61

Planlægning af akutte procedurer

Akutbehandling er et væsentligt element i afdelingernes planlægning af den dagli-

ge aktivitet. Hjerteafdelingerne på Gentofte Sygehus og Aalborg Sygehus har beg-

ge pligt til at modtage patienter med akut behov for KAG-undersøgelse, mens det-

te ikke er gældende for hjerteafdelingen på Vejle Sygehus.

For at kunne imødekomme akutforpligtigelserne, planlægger afdelingerne på Gen-

tofte Sygehus og Aalborg Sygehus med en vis daglig overkapacitet eller mulighed

for med kort varsel at skabe den nødvendige kapacitet. Analysen viser imidlertid,

at andelen af planlagte akutte undersøgelser i 2011 varierer betydeligt fra den fak-

tiske akutte aktivitet. På afdelingen på Gentofte Sygehus planlægges der med en

akutandel på 44 procent, hvor den faktiske akutandel i perioden var 25 procent. På

afdelingen på Aalborg Sygehus planlægges efter en akutandel på 40 procent mod

en faktisk akutandel på 36 procent (jævnfør Figur 62).
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Figur 62

Afdelingen på Vejle Sygehus har ikke akutfunktion og planlægger derfor kun to

ugentlige sub-akutte slots. Der skildres ikke mellem sub-akut og akut aktivitet i

data (krav om undersøgelse inden for enten 24 eller 72 timer), hvorfor det ser ud

til, at denne aktivitet også fylder en væsentlig del på Vejle.

Dage hvor den akutte aktivitet er lavere end den planlagte skal afdelingerne så vidt

muligt udfylde de tider (”slots”), der er afsat til akutbehandling, med elektive pati-

enter. Da det ofte er svært, at få elektive patienter ind med kort varsel, lykkes det

dog kun, at udfylde cirka 10 procent af de ledige akuttider, med elektive patienter.

De resterende akuttider benyttes ikke, svarende til et ”kapacitetstab” på gennem-

snitligt to en halv KAG-undersøgelse pr. undersøgelsesrum om ugen, begrundet

direkte i difference mellem planlagt og faktisk akutaktivitet.

Planlægning af akutte ekkokardiografiske undersøgelser fungerer ikke på tilsva-

rende vis. Afdelingen på Gentofte Sygehus har kun en planlagt akuttid til ekkokar-

diografi samt seks til syv ”ikke-planlagte” tider, som kan bruges til akutaktivitet

efter behov. På afdelingen på Aalborg Sygehus planlægges derimod ikke med no-

gen akutaktivitet, hvor eventuelle akutte patienter i stedet presses ind i dagspro-

grammet, fx gennem aflysning af planlagte undersøgelser. Givet at planlægningen

af ekkokardiografi ikke i samme omfang påvirker kapacitetsudnyttelsen negativt,

KILDE: Landspatientregisteret, Data fra afdelingerne

Planlagt akutte vs. faktisk akutte KAG-undersøgelser på tværs af
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er der ikke estimeret et kapacitetstab. Dog virker den anlagte model på afdelingen

på Aalborg Sygehus mest hensigtsmæssig.

Morgenkonference, møder og undervisning

Speciallægerne på de tre hjerteafdelinger bruger ugentligt mellem to og tre timer

på morgenkonferencer, møder og undervisning. Den afsatte tid til disse aktiviteter

svarer til cirka tre KAG-undersøgelser eller cirka fire ekkokardiografiske undersø-

gelser. Den afsatte tid til morgenkonference, møder og undervisning vurderes som

nødvendig for at sikre tilstrækkelig deling af viden blandt personalet på afdelin-

gerne.

Vedligeholdelse af udstyr

Vedligeholdelse af KAG-udstyret varierer i omfang mellem de involverede hjerte-

afdelinger. På afdelingerne på Gentofte Sygehus og Vejle Sygehus er det årlige

antal servicedage to, mens afdelingen på Aalborg Sygehus bruger fem dage til ser-

vice årligt. Vedligeholdelsen gennemføres inden for almindelig åbningstid, hvor

der således ikke foretages undersøgelser. Det betyder, at der gennemsnitligt tabes

cirka en halv KAG-undersøgelse pr. undersøgelsesrum pr. uge.

For det ekkokardiografiske udstyr gælder det, at service og vedligehold som regel

foregår uden for afdelingernes åbningstider, fx i weekender. Det betyder, at aktivi-

teten på afdelingerne på Gentofte Sygehus og Vejle Sygehus ikke påvirkes af ser-

vice og vedligehold. På afdelingen på Aalborg Sygehus er der imidlertid stadig to

vedligeholdelsesdage inden for almindelig åbningstid, hvor der ikke kan foretages

ekkokardiografiske undersøgelser. Således er det gennemsnitlige kapacitetstab

minimalt, svarende til 0,1 ekkokardiografisk undersøgelse pr. undersøgelsesrum

pr. uge.
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Uddannelse og forskning

Uddannelse og forskning er et væsentligt element i den kliniske faglige udvikling

af personalet. Der er således klare retningslinjer for fx lægepersonalets krav på

årlig uddannelse, og universitetsafdelingerne har dedikerede årsværk til forskning

inden for det givne speciale. Disse elementer er i høj grad obligatoriske, men er

også elementer der ”forstyrrer” den daglige planlægning og drift af afdelingerne.

Afdelingerne har ikke været i stand til at opgøre, hvordan elementerne påvirker

kapacitetsudnyttelsen, da de forsøger at kalibrere personalenormeringen herefter.

Uddannelse og forskning er dog i analysefasen italesat som en potentiel barriere

for bedre udnyttelse af særligt lægeressourcerne.

”Unødvendige” patienter

Unødvendige patienter er patienter, der reelt ikke har et behov for en lægefaglig

udredning (undersøgelse) i ambulatoriet. Unødvendige patienter er kun en pro-

blemstilling for patienter henvist til ekkokardiografiske undersøgelser, hvor mel-

lem 35 og 50 procent af de henviste patienter afsluttes direkte til praktiserende læ-

ge eller speciallæge (jævnfør Figur 63).
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Figur 63

Afdelingerne vurderer (meget konservativt), at gennemsnitligt 3 procent af alle

henviste patienter ikke burde være henvist. Det samme gør sig gældende for pati-

enter henvist fra andre afdelinger, hvor de involverede afdelingerne vurderer, at

flere patienter henvises til hjerteafdelingerne til et ekstra, men unødvendigt, tjek

ved ekkokardiografi. Det er således ikke kun henvisninger fra praksissektor, der

kan være unødvendige, men også fra andre sygehusafdelinger. Samlet betyder det,

at der er et kapacitetstab på en ekkokardiografisk undersøgelse pr. undersøgelses-

rum pr. uge. Supplerende hertil bør nævnes, at afdelingerne har anlagt et meget

konservativt skøn, der dækker over, at der reelt foretages flere lægefagligt unød-

vendige undersøgelser, men som kan have en tryghedsskabende effekt for den en-

kelte patient. Hvorvidt en sådan undersøgelse er unødvendig, kan være et diskus-

sionspunkt.

Udeblivelse af patienter

Patienters udeblivelse fra aftaler er et generelt problem på de involverede hjerteaf-

delinger. Problemstillingen er dog større for ekkokardiografiske undersøgelser end

for KAG-undersøgelser. På kardiologisk ambulatorium på Gentofte Sygehus, viser

Patienter der afsluttes direkte til praktiserende læge eller speciallæge efter
en ekkokardiograf

4

2.883

104

2.580

176

173

4.587

2.907

235

3.673

104

927

Ingen henvisning / andet

Andre sygehusafsnit

Speciallæge

Praktiserende læge

Gentofte

Vejle

Aalborg

Hjerteafdeling

4.939 patienter

5.595 patienter

1 Populationen er defineret som dem, der kun kommer ind én gang og derefter sendes videre til praktiserende læge eller speciallæge
NOTE: Kontakter af typen ”ikke besøgende” er ikke medtaget i analysen

Patienter, der afsluttes
efter én ekkokardiografi1

Ekkokardiografi, 2009 - 2011

+50%

+37%

+39%

Henvisnings-
måde

Andel samlet antal
ekko patienter

7.819 patienter

KILDE: Landspatientregisteret



McKinsey & Company | 118

en stikprøve fra 2012, at patienter udeblev fra deres aftaler i fire til 6 procent af

tilfældene (jævnfør Figur 64).

Figur 64

Andelen af patienter, der udebliver fra en ekkokardiografisk undersøgelse, er op-

gjort til i gennemsnit cirka 3 procent af tilfældene, svarende til én aflyst undersø-

gelse pr. undersøgelsesrum pr. uge.

Ligeledes er andelen af patienter, der udebliver fra KAG-undersøgelser, opgjort til

cirka 1 procent, svarende til 0,3 aflyst KAG-undersøgelse pr. undersøgelsesrum

om ugen. Den primære årsag til den sjældne patientudeblivelse vurderes at være

undersøgelsens alvorlige karakter. Patienterne er således bevidste om konsekven-

serne ved manglende undersøgelse og efterfølgende behandling.

Nedbrud af udstyr

Nedbrud af udstyr er et mindre problem i forhold til udnyttelse af undersøgelses-

udstyret. Således er det gennemsnitlige antal nedbrudsdage på KAG-udstyret på de

tre hjerteafdelinger cirka tre dage om året. Dette svarer til gennemsnitligt 0,4

Gentofte, uge 35-38, 2012

Aflysninger på ambulatoriet

70
74 89

87

40
34

36

33

0

50

100

150

200

Uger

145

0
25

37 38

171

46

156

0 0

48

35 36

152

41

1

Aflyst og/eller udsat af Amb

Gået

Ikke mødt

Aflyst af patienten/ombooket

Aflysninger
Antal

Gennemførte
Antal

633

819818819

400

300

200

100

800

700

600

500

Gennemførte undersøgelser

Ikke mødt/gennemførte

0.05 0.06 0.06 0.04

KILDE: Data fra Gentofte



McKinsey & Company | 119

KAG-undersøgelse pr. undersøgelsesrum pr. uge. Udstyret til ekkokardiografisk

undersøgelse har et gennemsnitligt nedbrud én gang årligt. Det svarer til 0,1 aflyst

undersøgelse pr. undersøgelsesrum pr. uge.

It-forsinkelse

Ventetid på it-systemer har vist sig som den største barriere for udnyttelse af den

tilstedeværende kapacitet. Det gælder både for KAG-undersøgelser og ekkokardi-

ografiske undersøgelser. Den uproduktive tid forårsaget af it kan primært opgøres

på ventetider ved opstart af computere og applikationer, ventetider (load time) ved

udførte handlinger samt skift mellem mange forskellige applikationer med forskel-

lige log-in. Utilfredsheden med it-systemerne er generelt også til at mærke på af-

delingerne (jævnfør Figur 65).

Figur 65

For både KAG-undersøgelser og ekkokardiografiske undersøgelser resulterer ven-

tetiden på it-systemer i cirka fem minutters spildtid pr. undersøgelse. Dette svarer

til et ugentligt kapacitetstab pr. undersøgelsesrum på to en halv KAG-undersøgelse

og tre ekkokardiografiske undersøgelser.
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Vente på portør og narkoselæge

Ventetid på portører og narkoselæger er en problemstilling i forbindelse med udfø-

relse af KAG-undersøgelser. De involverede afdelinger har typisk deres egne por-

tører tilknyttet, der anvendes til forskellige formål i forbindelse med undersøgelser

på sengeafsnittet. Det vurderes, at der opstår ventetid på portører i forbindelse med

10 procent af undersøgelserne, hvor der gennemsnitligt ventes ti minutter. For

hjerteafdelingen på Aalborg Sygehus kan der ligeledes opstå ventetid på narkose-

lægen i forbindelse med anæstesi. Det vurderes, at der er ventetid på anæstesi mel-

lem en og to gange ugentligt, hvor ventetiden typisk er en halv time.

Samlet betyder ventetiden på portører og narkoselæger, at der er et kapacitetstab

på halvanden KAG-undersøgelse pr. undersøgelsesrum pr. uge.

Ventetid på patienter udefra

På lige fod med ventetid på portører, der skal transportere patienter internt på hjer-

teafdelingen, kan der opstå ventetid på patienter, der skal transporteres fra andre

sygehuse. Det er den såkaldte siddende patientbefordring, der kan være forsinket

og dermed skabe forsinkelser i dagsprogrammet for KAG-undersøgelser. Der er

således ventetid på 5 procent af patienterne, hvor den gennemsnitlige ventetid på

ankomne patienter er tyve minutter. Dette svarer til et kapacitetstab på én KAG-

undersøgelse pr. undersøgelsesrum om ugen.

Sygdom blandt personale

De involverede hjerteafdelinger har et gennemsnitligt sygefravær på 2,5 procent

blandt personalet. Sygefraværet har ikke praktisk betydning for KAG-

undersøgelserne, der prioriteres højt i forhold til manglende personale. Således

kompenserer de tilstedeværende speciallæger som udgangspunkt altid for mang-

lende kollegaer gennem udvidet arbejdstid eller større effektivitet i dagsprogram-

met. Det samme gør sig ikke gældende for ekkokardiografiske undersøgelser, hvor

cirka 20 procent af undersøgelserne aflyses pr. specialelæge, der er fraværende ved

sygdom. Det betyder, at der grundet sygdom er et gennemsnitligt kapacitetstab på

0,2 ekkokardiografisk undersøgelse pr. undersøgelsesrum pr. uge.



McKinsey & Company | 121

Andet

Elementet ”Andet” dækker over den difference, der ikke kan forklares direkte af

de identificerede barrierer. Andet dækker umiddelbart over daglige operationelle

problemstillinger omkring planlægning, herunder forholdet mellem den afsatte tid

til undersøgelse og den faktiske anvendte tid, såvel som generelle forstyrrelser af

personalet, fx i forbindelse med administration eller lignende.

4.2.2 Barrierer på urologisk område

Kapacitetsudnyttelsen på ambulatorieaktiviteten er opgjort til 79 procent baseret

på en konservativ tilgang til den teoretisk mulige kapacitetsudnyttelse og identifi-

cerede barrierer herfor.

De identificerede barrierer på det urologiske område tager udgangspunkt i kapaci-

tetsudnyttelsen af et såkaldt ”spor” i ambulatoriefunktionen, det vil sige en fuld

arbejdsdag, hvor en læge eller sygeplejerske udelukkende tilser patienter i ambula-

toriet. Kapacitetsudnyttelsen opgøres som udnyttelse af ét spor i ambulatoriet og

vedrører de daglige operationelle barrierer for udnyttelsen af kapaciteten.

Den teoretiske kapacitet for ambulatoriesporet er opgjort til 6,9 timer dagligt, når

der er justeret for frokostpause. Med en gennemsnitlig planlagt besøgstid på 25

minutter kan dette oversættes til en teoretisk kapacitet på mellem 16 og 17 daglige

besøg pr. ambulatoriespor. Udnyttelsen af den teoretiske kapacitet er efterfølgende

beregnet som forholdet mellem den teoretiske kapacitet og den faktisk udnyttede

kapacitet i form af antallet af ambulante besøg pr. ambulatoriespor i november

2011.

Nedenstående beskrives de enkelte operationelle barrierer for at udnytte det enkel-

te ambulatoriespor til udredning, behandling eller kontrol af patienter. Der anlæg-

ges en gennemsnitsbetragtning på tværs af de involverede urologiske afdelinger,

når den faktiske kapacitetsudnyttelse estimeres (jævnfør Figur 66).
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Figur 66

Stuegang

Stuegang er en væsentlig aktivitet på de urologiske afdelinger, hvor speciallægerne

dagligt bruger gennemsnitligt halvtreds minutter på sengeafsnittet. Afdelingerne

vurderer denne aktivitet som et vigtigt element i arbejdet med rettidig udskrivning

af de indlagte patienter. Aktiviteten udgør et væsentligt dagligt tidsforbrug, sva-

rende til et dagligt tab i kapacitetsudnyttelsen på to patienter pr. ambulatoriespor.

Med omkring seks spor17 på hver af de involverede afdelinger, svarer dette til, at

tolv ambulante besøg kunne gennemføres i løbet af en dag.

17 Ambulatoriespor inklusive spor med sygeplejersker og læger under uddannelse.
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Møder og undervisning

Møder og undervisning er en integreret aktivitet på alle de involverede urologiske

afdelinger. Speciallægerne bruger ugentligt cirka fyrre minutter på møder og un-

dervisning af andre personalegrupper.

Den afsatte tid til disse aktiviteter har en minimal negativ effekt på kapacitetsud-

nyttelsen, men svarer til, at hvert ambulatoriespor kan se en ekstra patient over en

periode på tre dage.

Den afsatte tid til møder og undervisning vurderes som nødvendig for at sikre til-

strækkelig deling af viden blandt personalet på afdelingerne.

Uddannelse og forskning

Speciallægerne på de urologiske afdelinger bruger dagligt femten minutter på at

uddanne (samtale og coache) læger under uddannelse. Dette tidsforbrug svarer til,

at hvert ambulatoriespor kan se én ekstra patient over to dage. Træning af læger

under uddannelse ses dog som en nødvendighed for at sikre, at den fremtidige læ-

gestab har de fornødne kompetencer. Forskning vurderes til at ske uden for den

normale arbejdstid og har således ingen påvirkning på kapacitetsudnyttelsen på

ambulatoriet.
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”Unødvendige” patienter

”Unødvendige” patienter er patienter, der reelt ikke har et behov for en lægefaglig

udredning (undersøgelse). På de involverede urologiske afdelinger afsluttes mel-

lem 30 og 40 procent af alle patientforløb efter et enkelt ambulant besøg (jævnfør

Figur 67). Dette indikerer en uhensigtsmæssig henvisningspraksis fra praksissekto-

ren. Afdelingerne vurderer, at cirka 10 procent er ”unødvendige” og ikke burde

være henvist til udredning på afdelingen. Dette svarer til, at hvert ambulatoriespor

i gennemsnit ser en til to unødvendige patienter hver dag.

Figur 67

Udeblivelse af patienter

Patienters udeblivelse fra aftaler er et generelt problem på de involverede urologi-

ske afdelinger. Således er andelen af patienter, der udebliver fra aftaler på de uro-

logiske ambulatorier, opgjort til cirka 5 procent, svarende til et gennemsnitligt af-

lyst besøg hver anden dag pr. ambulatoriespor.
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It-forsinkelse

Ventetid på it-systemer har også på det urologiske område vist sig som den største

barriere for udnyttelse af den tilstedeværende kapacitet. Den uproduktive tid forår-

saget af it kan ligeledes henføres til ventetider ved opstart af computere og appli-

kationer, ventetider (load time) ved udførte handlinger samt skift mellem mange

forskellige applikationer med forskellige login.

De involverede afdelinger vurderer, at it skaber en forsinkelse på gennemsnitligt

tre minutter pr. patientbesøg. Dette svarer til et dagligt kapacitetstab på et til to

besøg pr. ambulatoriespor.

Sygdom blandt personale

De involverede urologiske afdelinger har et gennemsnitligt sygefravær på 4 pro-

cent blandt personalet. Når der er sygefravær blandt speciallægerne, er det cirka 90

procent af den planlagte ambulatorieaktivitet, der kan dækkes af andre læger i am-

bulatoriet gennem udvidet arbejdstid eller større effektivitet i dagsprogrammet.

Det betyder, at der er et minimalt kapacitetstab grundet sygdom.

4.2.3 Opsummering

Kapacitetsudnyttelsen på de udvalgte fokusområder varierer mellem gennemsnit-

ligt 67 og 79 procent. Mellem de involverede afdelinger er der betydelige forskel-

lige i udnyttelsen af kapacitet, mens de identificerede barrierer i al væsentlighed er

de samme. Dog oplever hjerteafdelingerne barrierer der vedrører specifikt under-

søgelsernes karakter, herunder nedbrud af udstyr og ventetider på portører og pati-

enter. Modsat oplever de urologiske ambulatorier en stor andel af patienter, der

reelt er unødige, og som optager kapaciteten fra patienter med et reelt behov. Sam-

let har analysen af barriererne vist, at kapacitetsudnyttelsen umiddelbart kan for-

bedres dels ved at adressere meget operationelle og afdelingsspecifikke barrierer,

dels ved at anlægge anderledes rammevilkår, der generelt stimulerer udnyttelse af

den tilstedeværende kapacitet.
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5.0 FORBEDRINGSFORSLAG

Helt overordnet har analysen vist, at der er et umiddelbart stigende fokus på kapa-

citet og udnyttelse heraf, men at der ikke arbejdes systematisk med barrierer for

kapacitetsudnyttelse på hverken regions-, sygehus- eller afdelingsniveau. Der er

ikke et selvstændigt analysefokus, og bedre kapacitetsudnyttelse er primært drevet

indirekte af de årlige krav til øget produktivitet, hvorfor væsentlige barrierer heller

ikke adresseres konsekvent og systematisk.

Analysen har vist, at afdelingerne har stor frihed til egen planlægning og tilrette-

læggelse af brugen af den eksisterende kapacitet i form af ressourcer, apparaturer

og fysiske forhold, så længe de overholder de økonomiske og aktivitetsmæssige

rammer. Det kan givet opretholde en høj lokal motivation, at der følger stor frihed

med overholdelse af rammerne, men kan parallelt bidrage til en meget isoleret til-

gang til udnyttelse af en given kapacitet, der ikke er baseret på regionale eller nati-

onale standarder, uafhængigt af forskelligheder i fysiske forhold.

De gennemførte analyser har givet grundlag for identificering af en række forslag

til, hvordan der opnås en bedre kapacitetsudnyttelse i den danske somatiske syge-

hussektor. Forslagene er præsenteret på to niveauer, som er:

■ Optimering af kapacitetsudnyttelse inden for de regionale rammer

■ Kapacitetsudnyttelse gennem større helhedsbetragtning.

Første delafsnit beskriver således tiltag, som regionerne kan gennemføre på korte-

re sigt, mens andet delafsnit behandler mere vidtgående forslag til udnyttelse af

den samlede kapacitet på tværs af regionerne, baseret på en helhedsbetragtning.

Disse tiltag kræver lovgivningsmæssige ændringer og kan kun implementeres på

længere sigt. Samlet adresserer de opstillede forslag de identificerede barrierer for

kapacitetsudnyttelse.

De enkelte forslag gengiver forholdet mellem potentiale, adresserbarhed og om-

kostninger forbundet med implementering/gennemførelse (jævnfør Figur 68).
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Figur 68

5.1 Optimering af kapacitetsudnyttelse inden for regionale rammer

Analyserne har samlet givet grundlag for identificering af en række forslag, der

tager udgangspunkt i de barrierer, der er identificeret på afdelingsniveau, det vil

sige den daglige behandlingsaktivitet på de involverede afdelinger (afsnit 4.2).

Dette er suppleret med de generelle oplevelser og resultater af den brede kvalitati-

ve interviewdrevne analyse.

Forslagene er opstillet omkring en række temaer, herunder i) mulighed for bedre

planlægning, ii) bedre understøttelse af infrastruktur og iii) minimering af vente-

tid, som alle vil blive behandlet samlet under operationelle tiltag. De resterende tre

temaer, som vedrører iv) bedre gatekeeperfunktion for afdelinger med flaskehalse i

udredningsfasen, v) bedre vidensdeling og vi) muligheden for at udvide den eksi-

sterende kapacitet, adresseres særskilt (jævnfør Figur 69).
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Figur 69

5.1.1. Operationelle tiltag

Som beskrevet, er der identificeret en række barrier af operationel karakter, der
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For de resterende barrierer er der udarbejdet en række anbefalinger til tiltag, som
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Nedbringelse af antallet af udeblivelser fra patienter

Udeblivelse af patienter fra udregning eller undersøgelse er beskrevet som en pro-

blemstilling, som afdelingerne ønsker at eliminere. Der er en række muligheder for

at undgå, at patienter udebliver fra en undersøgelse eller behandling. Der er identi-

ficeret tre mulige tiltag til nedbringelse af udeblivelser:

■ Sms-service: Opfølgning og ”reminders” med sms eller via e-mail vurderes

som havende en væsentlig effekt, særligt blandt patienter der har ventet længe

og glemt deres tid. Således bør oplysninger om telefon og e-mail indgå i den

generelle patientformular, hvor patienten giver samtykke til, at deres journal

deles med relevante kliniske personer. Region Hovedstaden og Region Nord-

jylland er således begge ved at implementere et nyt system til sms-

påmindelse.

■ Gebyrer ved udeblivelse18: Indførelse af gebyr ved udeblivelse fra aftale er et

emne, som er blevet nævnt i flere sammenhænge. Det vurderes, at det er en

potentiel måde til sikring af eller øge sandsynligheden for, at patienter over-

holder deres aftaler med sundhedsvæsenet.

■ Placering i kø til behandling19: Indførelse af en ”straf” ved gentagne udebli-

velser, således at udeblivende patienter placeres bagerst på ventelisten til be-

handling (eller udredning). Dette er blandt andet søgt indført i England

(NHS).

Indførelse af gebyr og omplacering i køen til behandling kan ikke stå alene og skal

helt naturligt ses i sammenhæng med flere elementer. Således skal den administra-

tive byrde (fx opkrævning og administration af gebyrer) vurderes i forhold til den

forventede effekt, ligesom indførelse af sådanne tiltag kan skabe et modsat pres,

hvor sygehusene forventes at ”betale erstatning” ved aflyste behandlinger og lig-

nende.

Hjerteafdelingen på Vejle Sygehus har indført et telefonopkald til udeblivende

patienter for primært at sikre, at det ikke gentager sig. Sammenhængen mellem de

investerede personaleressourcer og effekten heraf er ikke opgjort. Problemstilling-

en har en tæt korrelation til planlægning og muligheder for booking, der gennem-

gås nedenfor.

Indførelse af sms-service vil kræve en mindre investering, men vurderes til at have

en høj adresserbarhed. Det samme vurderes i udgangspunktet for indførelse af ge-

18 Kræver en ansøgning fra regionen til sundhedsministeren. Der er forsøg i gang med gebyrer, jævnfør

økonomiaftalen for 2013 med regionerne

19 Tiltag kan kræve regulatoriske ændringer
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byrer og omplacering i køen til behandling, men problematiseres dog af behovet

for regulatoriske ændringer.

Dynamisk booking

Analysen har vist varierende grad af fleksibilitet i booking af tider til fx udredning,

behandling eller kontrol. På det urologiske område arbejdes der med et interval på

ti minutter i de bookede tider for et ambulant besøg. Således kan der ved booking

af en patient afsættes fx 20 eller 30 minutter til besøget alt efter behov. Denne ind-

byggede fleksibilitet er ikke på samme måde indarbejdet på de involverede hjerte-

afdelingers ambulatorier, hvor der arbejdes med en mere statisk booking af patien-

ter. Her bookes typisk altid 45 minutter til en patient, der skal have foretaget en

ekkokardiografi, uanset om patienten er ny-henvist eller kommer til efterkontrol,

og uanset hvilken personalegruppe der skal udføre ekkokardiografien (jævnfør

Figur 70).
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Figur 70

Der er således et potentiale ved at indføre en mere dynamisk booking, hvor der i

forbindelse med booking og planlægning af patienter tages større hensyn til det

faktiske behov for patientkonfrontation. Der er identificeret to forskellige mulige

tiltag til booking af patienter, der udnytter kapaciteten bedre:

■ Booking i mindre slots: Indførelse af mindre slots til booking, der i højere

grad tager udgangspunkt i det faktiske behov. Der kan eksempelvis indføres

tider a 15 minutter, der kan bookes antalsmæssigt efter behov. Dette vil have

en særlig stor effekt på afdelinger, hvor ledige tider ikke kan bruges på akutte

patienter.

■ Overbooking: Indførelse af overbooking på ambulatorierne, således at der

altid er patienter på afdelingen, eller indkalde et større antal patienter til be-

handling inden for et givent tidsrum. Der er således altid patienter, der ikke

møder frem eller på anden måde falder fra. Indførelse af overbooking vil

medføre ”kø”, patienter i venteværelserne og et generelt lavere oplevet ser-

viceniveau, men kan sikre, at der altid er en patient klar til behandling, når

undersøgelsesrummet er ledigt. Dette vil således optimere brugen af persona-

le, apparaturer og undersøgelsesrum.
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De opstillede tiltag kræver forventeligt ingen direkte omkostningsmæssige investe-

ringer, og adresserbarheden vurderes således at være høj.

Hurtig indkaldelse ved brug e-mail

Afdelinger med begrænset venteliste vil med e-mail kunne indkalde med kortere

varsel. Dette gør sig fx gældende for hjerteafdelingen på Gentofte Hospital. Lige-

ledes kan en ”én-dagsventeliste” være relevant for patienter, der fysisk bor tæt på

sygehuset og er psykisk parate til undersøgelse eller behandling med henblik på

hurtig indkaldelse ved opstået ledig kapacitet.

Forslaget kræver, at der indhentes oplysninger om den enkelte patients mailadresse

som led i henvisningen fra praksis eller visitationsenhederne. Tiltaget kræver til

gengæld ingen investeringer, hvorfor adresserbarheden samlet vurderes at være

høj.

Idet det kun er få steder, hvor ventelisten er under en uge, vurderes forslaget dog at

have mindre indflydelse.

Øget brug af patientdata til operationelt styringsgrundlag (ledelsesinformation)

Analysen har vist, at der generelt mangler et specifikt og systematisk fokus på ka-

pacitetsudnyttelse. Herunder er opfølgning og ledelsesinformation ofte statisk og

primært rettet mod det finansielle forbrug og simple aktivitetsmæssige størrelser

som antal sengedage, udskrivninger og ambulant aktivitet. De involverede afdelin-

ger har således fået en ny indsigt i deres faktiske aktivitet gennem analyseforløbet,

herunder at der på flere afdelinger med stor sandsynlighed udføres unødvendigt

mange efterkontroller. Der kan således med fordel opstilles en række relevante

operationelle aktivitets- og måltal for afdelingerne, der løbende opdateres og stilles

til rådighed. Det kan fx være antal ambulante besøg pr. patient, den faktiske andel

af akutte og planlagte patienter eller forholdet mellem planlagte og faktiske udfør-

te undersøgelser, der giver et retvisende og operationelt styrings- og planlæg-

ningsgrundlag for afdelingerne. Opgørelserne vil desuden kunne bruges til intern

(og ekstern) benchmarking. Sidst vil sådanne oplysninger kunne dokumentere eller

afkræfte problemstillinger omkring cpr-creep.

Implementering af et sådant forslag kræver afdelingsspecifik identifikation af øn-

skede nøgletal, frekvens og opsætning for, hvorledes disse beregnes og præsente-

res. Dette er dog ikke anderledes end opsætning og præsentation af allerede eksi-
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sterende størrelser. Forslaget vil kræve en mindre engangsomkostning til opstilling

af nøgletal og tilpasning af eksisterende ledelsesinformationssystemer. Adresser-

barheden vurderes som værende høj, og der er ligeledes en forventning til, at de

rette nøgletal vil kunne hjælpe afdelingerne med bedre planlægning og derved

bedre kapacitetsudnyttelse.

Vedligeholdelse af udstyr

Vedligeholdelse af udstyr er et vigtigt element i opretholdelse af den daglige akti-

vitet. Udstyr skal vedligeholdes og serviceres regelmæssigt for at sikre en vedva-

rende funktionalitet med begrænset risiko for nedbrud.

Analysen har vist, at flere afdelinger umiddelbart selv varetager serviceaftalerne

og deraf typisk vælger den billigste løsning. Dette har ofte den konsekvens, at ved-

ligeholdelse og service foregår inden for afdelingernes almindelige åbningstid. Der

er identificeret tre mulige tiltag til eliminering af vedligehold og service i ferier

eller andre tidspunkter, hvor aktiviteten er lavere:

■ Fælles serviceaftaler: Større brug af fælles serviceaftaler gennem (de) regio-

nale medico-enheder, herunder fælles service- og vedligeholdelsesplaner på

alle apparaturtyper.

■ Vedligehold i weekender: Konsekvent brug af vedligehold i weekender og

ferier. Meromkostning vurderes at kunne modregnes gennem indgåelse af

fælles aftaler med lavere prissætning af service.

■ Materialebørs: Oprettelse af materialebørs (lånebørs) for udnyttelse af ”æl-

dre” apparatur, der stadig er funktionsdygtigt på det rette niveau.

Der er ingen forventelige nettoomkostninger i forbindelse med de opstillede tiltag.

Således må det forventes, at meromkostningen ved konsekvent vedligehold i

weekender og ferier opvejes af mere centralisering af serviceaftaler på tværs af

afdelinger og sygehuse. Gennemførelse af et sådant forslag kræver en forudgående

udbudsproces med potentielle leverandører, hvorfor adresserbarheden vurderes

som værende ”mellem”. De fleste afdelinger giver samtidig udtryk for, at de plan-

lægger vedligeholdelse af udstyr i perioder/på dage med lav aktivitet (skoleferier,

helligdage mv.), hvorfor den forventede indflydelse er lav.
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Portøroptimering

På de involverede hjerteafdelinger (kardiologisk laboratorium, der kan sidestilles

med andre operationsafsnit), er der en udfordring med at have portører til stede,

når der er behov for det. Sygehusene har arbejdet med denne problemstilling på

forskellig vis. Der er identificeret tre mulige tiltag til eliminering af flaskehalse

omkring portører:

■ Flyver-funktion: Hjerteafdelingen på Gentofte Hospital har indført en ”flyver-

funktion”, som sikrer et opsyn på operationsgangen, indtil portører kan bringe

patienten op til opvågning.

■ Chip i skoen: På hjerteafdelingen på Aalborg Sygehus er der implementeret

en løsning, hvor portørerne er udstyret med en chip i skoen, således at de en-

kelte afdelinger ikke har en eller flere portører tilknyttet, men altid kan tilkal-

de den nærmeste.

■ Opgaveglidning: Hjerteafdelingen på Vejle Sygehus har minimeret brugen af

portører ved hjælp af opgaveglidning til sygeplejesker. Portører er således af-

skaffet på afdelingen, og flaskehalse er elimineret. Tiltaget er blandt andet

drevet af, at alle afdelingsaktiviteter foregår på samme etage.

Der er ingen forventelige omkostningsmæssige investeringer i forbindelse med

indførelse af flyver-funktion eller opgaveglidning. Derimod vil implementering af

”chip i skoen” kræve investering i it. Samlet vurderes adresserbarheden at være

lidt højere end middel.

Opsummering af operationelle tiltag

Samlet adresserer de operationelle tiltag forskellige barrierer som vedligeholdelse

af udstyr, ventetider på portører, udeblivelser af patienter samt andre elementer

som planlægning, herunder booking, hurtigere indkaldelse af patienter og generel

bedre planlægning af patientforløb gennem udbredelse af viden og cases, som har

haft en reel lokal effekt. Den samlede effekt af de operationelle tiltag kan estime-

res til en samlet effekt i størrelsesorden 10 procent bedre kapacitetsudnyttelse

(jævnfør Figur 71).
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Figur 71

5.1.2 Bedre brug af eksisterende kapacitet

Bedre brug af den eksisterende kapacitet kan opnås gennem et bedre samarbejde

med praksissektoren, men også gennem bedre rammer for de allerede etablerede

visitationsenheder.

Samarbejde med praksissektor

Praksissektoren kan ifølge de involverede afdelinger i højere grad varetage deres

gatekeeper-funktion. Analysen har vist, at der særligt på det urologiske område

optræder henviste patienter, der reelt afsluttes efter en simpel samtale med lægen.

Det er således et udtalt behov for at reducere omfanget af unødige henvisninger.

Således har de involverede afdelinger påpeget, at de eksisterende retningslinjer for

henvisninger i højere grad kan struktureres og formaliseres (yderligere). Således

har afdelingerne givet udtryk for, at typisk mellem 10-20 procent af de udredte

patienter reelt ikke burde være mødt op til udredning på de involverede sygehusaf-
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delinger20. Der findes allerede eksisterende initiativer som ”Den gode henvisning”,

men som primært følges af praksislæger, som i forvejen interesserer sig for det

givne behandlingsområde.

På den urologiske afdeling på Frederiksberg Hospital har man udviklet et fem-

punktskema, som praksislæger skal udfylde, inden de visiterer patienter til udred-

ning på urologisk afdeling. Effekten af dette tiltag er beskedent, da afdelingen ikke

har reelle sanktionsmuligheder over for ”dårlige” eller forkerte henvisninger og

ikke ønsker at tilbagesende disse (vil ikke holde patienten som gidsel). Det er såle-

des primært de praksislæger, der i forvejen har en interesse for det urologiske om-

råde, der benytter dette skema. På den baggrund er der identificeret tre forskellige

tiltag til bedre involvering af praksissektor med henblik på større kvalitet i henvis-

ninger og nedbringelse af ”unødvendige” patienter:

■ Elektronisk patienthenvisning21: Større styring gennem fx elektronisk patient-

henvisning vil sikre bedre henvisninger. Det kan ske gennem udvikling af ob-

ligatoriske felter, der skal udfyldes, inden det er muligt at sende henvisningen.

Der ligger dog en potentiel barriere for implementering heri, idet de praktise-

rende læger kan sidestilles med selvstændige erhvervsdrivende.

■ Eftersyn af praksissektorens overenskomst: Eftersyn af den eksisterende over-

enskomst med henblik på bedre samarbejde mellem praksissektor og syge-

hussektor. Overenskomsten og et generelt større fokus på bedre integration af

praksissektoren i det resterende sundhedsvæsen, er potentielle ”løftestænger”

for sikring af, at flere udredninger foretages i praksissektoren, udarbejdelse af

fyldestgørende henvisninger samt større involvering i forbindelse med efter-

kontroller af særligt benigne lidelser, således at hospitalskapaciteten reserve-

res til de kritisk syge.

■ Flowklinik: Udbredelse af forsøg med flowklinik på Aalborg Sygehus, herun-

der stille faciliteter til rådighed, træne og engagere praksissektoren i tolkning

af testresultater. Således foretages udredning i praksissektor.

Inddragelse af praksissektoren skal dels ses i sammenhæng med de potentielle

økonomiske omkostninger ved implementering af tiltagene, dels ses i forhold til de

allerede eksisterende aftaler. Inddragelsen af praksissektoren kan umiddelbart ske

via fremtidige overenskomster, hvor der kan sættes nye kriterier for samarbejdet

mellem praksissektor og hospitalerne eller alene ved kritisk eftersyn af allerede

eksisterende aftaler. Det bør således vurderes om ikke de eksisterende aftaler inde-

20 Jævnfør analyse af engangspatienter og antal udredte patienter pr. behandlet patient

21 Forslaget er opstillet under forudsætning af, at det kræver en mindre investering i it
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holder de fornødne formelle krav til praksissektorens rolle. Det er således væsent-

ligt at fokusere på en generel bedre integration af praksissektoren.

Således kræver etablering af en såkaldt flowklinik en beskeden investering, mens

det modsatte kan gøre sig gældende, hvis det kræver forhandling af aftaler med

praksissektor, hvis det medfører merbetaling ved større involvering i selve patient-

forløbet. Dog vurderes det, at der er et potentiale for at sikre større inddragelse af

praksissektoren i det samlede patientforløb inden for eksisterende aftalerammer.

Analyserne af barrierer på afdelingsniveau har alene adresseret et potentiale for at

frigøre op mod 6 procent kapacitet til behandling af ”rigtige patienter”.

Større gennemsigtighed for visitationsenhederne

Analysen har vist, at visitationsenhederne på tværs af de involverede regioner ikke

har optimale betingelser for udnyttelse af den regionale kapacitet (i forbindelse

med patienter der ønsker at udnytte det frie sygehusvalg). Dette skal ses i sam-

menhæng med den meget væsentlige rolle, enhederne har i forhold til netop kapa-

citetsudnyttelse.

Således opnår visitationsenhederne (en form for) transparens og indsigt i ledig ka-

pacitet gennem en tæt dialog med de kliniske afdelinger. Det er givet, at denne

uformelle og ikke-mekaniske indsigt i ledig kapacitet ikke skaber optimale mulig-

heder for at henvise patienter til afdelinger med ledig kapacitet eller have et gene-

relt indtryk af, hvilke afdelinger der eventuelt kan ”klemme yderligere patienter

ind” i behandlingsprogrammet. Således kan bedre og konsekvent opdateret ledel-

sesinformation om ventetider og kapacitet styrke visitationsenhedernes muligheder

for at optimere kapaciteten regionalt, men reelt også tværregionalt. Det kan være

gennem fx udvidelse af venteinfo.dk eller anvendelse af yderligere indikatorer for

kapacitet, jævnfør senere forslag. Dette skal ses i forlængelse af det generelle be-

hov for mere og bedre ledelsesinformation, herunder bedre udnyttelse af allerede

eksisterende patientdata med henblik på større transparens og et reelt styrings-

grundlag.
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5.1.3 Benchmarking og videndeling

De involverede afdelinger har en god forståelse af de andre afdelingers kliniske

profil, men søger i mindre grad inspiration til tilrettelæggelsen af den planlagte

behandlingsaktivitet. De mange interaktioner med afdelingerne har dog vist, at der

er stor interesse for, hvordan andre afdelinger arbejder med samme typer af pro-

blemstillinger. Afdelingerne har således udvist stor interesse for gode ideer og til-

tag, der virker i forhold til bedre patientgennemstrømning og udnyttelse af kapaci-

tet i form af ressourcer, apparatur og fysiske forhold. Dette er primært drevet af det

årlige produktivitetskrav, som afdelingerne er underlagt.

Generelt er der en mangel på systematisk deling af viden i form af mere praktiske

tiltag, fx hvordan en given undersøgelse bedst muligt udføres, hvor mange kon-

trolbesøg der bør gennemføres og lignende. De involverede afdelinger giver ud-

tryk for, at der er mange kliniske standarder for behandling af patienter, men at der

alligevel er plads til variationer i selve tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet fra

henvisning til udredning over behandling, kontrol og afslutning. Således vil det

være nærliggende at indføre obligatoriske regionale og nationale fora for deling af

andet end blot klinisk faglighed, men også viden af mere praktisk planlægnings-

mæssig karakter. Analyserne har vist, at der kan ligge betydelige gevinster ved

deling af viden og generel øget standardisering. Der er forventeligt ingen eller me-

get få omkostningsmæssige investeringer i tiltaget.

Tiltaget vil naturligt blive understøttet af et udvidet brug af eksisterende data til

etablering af mere styringsrelaterede oplysninger, jævnfør tidligere. Således vil

mere operationelle nøgletal kunne danne grundlag for diskussion og sammenlig-

ning, også selv om der ikke er fuld sammenlignelighed i patientsammensætning

mv.

5.1.4 Udvidelse af eksisterende kapacitet (længere åbningstider)

Analyserne har vist, at den væsentligste ressource er personale. Personalet er den

knappe faktor i både planlægning og udnyttelse af kapacitet. Det er derfor afgø-

rende, at brugen af netop personaleressourcerne optimeres – generelt også i for-

hold til apparatur og fysiske forhold. Således kan det være meningsfyldt at have en

mindre overkapacitet af apparatur og undersøgelsesrum, hvis det betyder, at læge-

ressourcerne ikke forhindres i at udrede, behandle eller kontrollere patienter.

Der bør derfor arbejdes med muligheden for at udvidet kapaciteten ved at bruge

personalet ud over 37 timer (den oprindelige præmis) eller systematisk anvendelse
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af såkaldt forskudt dagstid. For at kunne udvide kapaciteten i forhold til personale-

ressourcer er der identificeret to mulige tiltag:

■ Betalt frivilligt arbejde: På hjerteafdelingen på Vejle Sygehus tilbydes speci-

allægerne såkaldt ”betalt frivilligt arbejde”, hvis ventelisterne bliver for lange.

Dermed udnyttes netop, at lægerne reelt har en arbejdskapacitet, der rækker

ud over 37 timer. Merarbejdet, motiveret ved en timebetaling, svarer til en

speciallæge. Tilgangen baseres på de basale udredninger og behandlinger, der

ikke kræver flere personalekategorier. Det har samtidig vist sig, at mange pa-

tienter værdsætter muligheden for møde på sygehuset uden for almindelig åb-

ningstid (arbejdstid). Dermed udnyttes, dels lægernes fulde kapacitet, dels ap-

paraturet i de timer, hvor det normalt er ubrugt. Samtidig udføres behandlin-

gen til en relativ lav meromkostning i form af den aftalte timeløn (også set i

forhold til den faktiske produktionsværdi, opgjort på DRG-niveau).

■ Udnyttelse af fleksibilitet i overenskomster: På hjerteafdelingen på Gentofte

Hospital arbejdes der ofte til kl. 18 og senere, givet mulighederne i lægernes

overenskomst22. Således skubber afdelingen hovedparten af den akutte/sub-

akutte aktivitet, der ikke nås i løbet af dagsprogrammet, til efter almindelig

åbningstid. Således udnytter afdelingen, at lægernes overenskomster tillader

akut/sub-akut behandling uden for almindelig åbningstid. Supplerende hertil

bør den yderligere omkostning til betaling af personale indregnes som en fak-

tor i forbindelse med vurderingen af et sådant tiltag.

Begge forslag vurderes til at have en væsentlig effekt på kapacitetsudnyttelsen,

men skal vurderes i sammenhæng med de økonomiske konsekvenser ved timebeta-

ling for merarbejdet. Den marginale omkostning ved disse løsninger (udvidelse af

åbningstid) er højere end optimering af kapacitetsudnyttelsen inden for afdelinger-

nes almindelige åbningstid. Dette kan supplerede vurderes i forhold til fx brug af

privathospitaler.

5.1.5 Opsummering

Opsummerende kan man opstille rækken af forslag inden for de regionale rammer

i forhold til den estimerede effekt af hvert tiltag på den samlede kapacitetsudnyt-

telse (jævnfør Figur 72).

22 Overenskomsterne tilsiger, at der ikke må planlægges arbejde efter til kl. 16, men at akutaktivitet kan

udføres efter almindelig åbningstid på afdelingen
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Figur 72

Samlet set kan den potentielle effekt på den samlede kapacitetsudnyttelse estime-

res til mere end 22 procent, hvis de operationelle tiltag samt tiltag vedr. udvidelse

af kapacitet og øget brug af data tiltag realiseres. Dette skal naturligt ses i forhold

til eventuelle implementeringsomkostninger. Således vil de operationelle tiltag

potentielt drive en forbedring i størrelsesorden 10 procent, mens udvidelse af den

eksisterende kapacitet (åbningstid), som i sagens natur er meget fleksibel (her an-

taget til at give fire timer ekstra pr. uge), og øget brug af styringsrelevant data kan

opgøres til yderligere 12 procents forbedring af kapacitetsudnyttelsen. Dertil er der

en forventet ikke ubetydelig effekt ved gennemførelse af nationale tiltag, der kræ-
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bedret udnyttelse af kapaciteten på 22 procent, vil det medføre kapacitet til yderli-

gere 40.000 undersøgelser. Omregnet til produktionsværdi, hvor en ekkokardio-

grafi antages at ”give” 1.500 kr., vil det medføre en yderligere produktionsværdi

på 60 millioner kr.23. Omregner man produktionen i ”uger”, vil det medføre 0,22

uges ekstra produktion for alle sygehuse, hvilket vil være det, som ventelisten

nedbringes med hver uge. Set over tid vil det medføre, at ventelisterne for ekko-

kardiografi vil falde til omkring fire uger efter 58 uger og til ingen ventetid efter

76 uger. Realiseres en bedre udnyttelse på 10 procent, vil de tilsvarende tal være

18.000 ekstra undersøgelser, svarende til en produktionsværdi på 27 millioner kr.

Hastigheden hvormed ventelisterne for ekkokardiografi reduceres vil omtrent hal-

veres (jævnfør Figur 73).

Figur 73

Tilsvarende for KAG-undersøgelser24 vil fuld realisering af effekterne beregnings-

teknisk svare til en forøget produktionsværdi på 63 millioner kr., eller 6.300 ekstra

23 Opgjort som værdien af 40.000 undersøgelser a 1.500 kr.

24 Opgjort på baggrund af en værdi pr. undersøgelse på 10.000 kr. og ca. 29.000 årlige undersøgelser.
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undersøgelser om året. Det vil samtidigt reducere ventelisterne til 4 uger inden for

18 uger og til ingen ventetid efter 33 uger25. Realiseres en bedre udnyttelse på 10

procent, vil de tilsvarende tal være 29 millioner kr., og 2.900 flere undersøgelser.

Ventelisterne vil reduceres til 4 uger på 40 uger og til ingen ventetid efter 73 uger.

På det urologiske område26 vil fuld realisering af tiltagene i forhold til ambula-

toriefunktionen beregningsteknisk svare til en forøget produktionsværdi på 99 mil-

lioner kr., eller 62.000 ekstra ambulatoriebesøg om året. Det vil reducere venteli-

sterne til forundersøgelse fra gennemsnitligt 31 uger til 12 uger efter et år, mens

ventetiden vil være 4 uger efter ca. 2½ år. Realiseres en bedre udnyttelse på 10

procent, vil de tilsvarende tal være 42,5 millioner kr., og 28.000 ekstra ambula-

toriebesøg. Ventelisterne vil reduceres til 4 uger efter ca. 5 år.

Beregningerne overvurderer formentlig potentialet en smule. Eksempelvis vil de

ekstra timer som konsekvens af længere åbningstider måske skulle bruges på andre

relevante kliniske opgaver (som blandt andet blev identificeret som planlagt uud-

nyttet kapacitet). Dog vil selv en halveret effekt reducere ventelisterne til fire uger

inden for en periode på omkring to år.

5.2 Øget kapacitetsudnyttelse gennem større helhedsbetragtning

Dette delafsnit har til hensigt at opstille muligheder for at udnytte den samlede

tværregionale (nationale) kapacitet, baseret på en helhedsbetragtning og deraf

eventuelle regulatoriske ændringer. Det betyder, at opstillede forslag delvist kan

bryde med de grundlæggende forudsætninger for regionerne. Forslagene tager ud-

gangspunkt i de strukturelle barrierer (afsnit 4.1) (jævnfør Figur 74).

25 Opgjort for de sygehuse der har indberettet ventetider på Venteinfo.dk.

26 Opgjort på baggrund af en værdi pr. besøg på 1.500 kr. og ca. 283.000 årlige undersøgelser.
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Figur 74
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Øget centralisering af ressourcestyringen omhandler primært en central og mere

formel stillingtagen til afdelingers sammenhæng mellem typisk historisk norme-

ring og forventet behandlingsaktivitet. Det betyder ikke, at afdelingerne skal frata-

ges den eksisterende frihed til at planlægge og generelt drive behandlingsaktivite-

ten. Det betyder nærmere, at kalibrering af sammenhængen mellem ressourcer

(primært personale, men også apparatur) og aktivitet bør være baseret på en cen-

tralt understøttet styring (økonomisk og klinisk faglig), således at tværgående prio-

ritering lettes, og afdelinger tildeles de rette ressourcer til den budgetterede be-

handlingsaktivitet.

Større central involvering i den afdelingsspecifikke styring kan bryde den umid-

delbart ”fastlåste” situation omkring meget decentral styring af ressourcer og regi-

oner og sygehuses manglende indblik i faktisk kapacitetsudnyttelse. Specifikt kan

øget transparens skabes gennem opstilling af den rette ledelsesinformation (som

tidligere beskrevet), men også systematisk kvalificering af fremmødeplaner i for-

hold til forventet aktivitet.

Tiltaget vurderes som havende en potentiel stor effekt på den nuværende kapaci-

tetsudnyttelse, såfremt det kan realiseres. Således er fx kvalificering af fremmøde-

planer og generel udfordring af eksisterende normeringer og personalesammen-

sætning indført med succes på hospitaler uden for nærværende analyse. Tiltaget

kan muligvis kræve regionalpolitiske beslutninger (om konsekvent central involve-

ring i fremmøder og normeringer) og en væsentlig kulturel ændring i driften på

visse sygehuse og kliniske afdelinger.

Etablering af kapacitetsudnyttelsesindikatorer

For at skabe den nødvendige transparens i ”maskinrummet” kan der med fordel

opstilles en eller flere kapacitetsudnyttelsesindikatorer, der samlet giver et udtryk

for kapacitetsudnyttelsen på tværs af sygehuse og regioner. Der vil formentlig væ-

re en række forhold, som der skal tages hensyn til i forhold til de enkelte nøgletal,

men samlet vil sådanne nøgletal bidrage til et ”undringsgrundlag” for yderligere

diskussion af forskelle og læringspunkter.

Et eksempel på en indikator vil naturligt være ventelisterne, hvilke er brugt gen-

nem rapporten. Ventetiden for en undersøgelse fortæller noget om efterspørgsel

og udbud, hvorved lange ventelister indikerer, om der er en tilstrækkelig mængde

ressourcer i et område til at varetage den givne efterspørgsel. Nogle steder vil

lange ventelister være et resultat af mangel på speciallæger, andre steder det rette

udstyr. Samtidig afslører ventelister, hvor stor ”udjævning” der er af kapacitets-

udnyttelsen på tværs af landet. Store forskelle i ventetider mellem sygehuse i
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Nordjylland og København kan skyldes et patienthensyn, men der bør ud fra en

helhedsbetragtning ikke være store forskelle inden for en mindre geografisk af-

stand. Derved vil man få et billede af, om det fulde kapacitetsapparat bliver ud-

nyttet ligeligt inden for en region og på tværs af landet.

Andre indikatorer kan være behandlingsspecifikke, fx antal behandlinger eller

undersøgelser pr. apparatur. Det kan være KAG-undersøgelser, CT-scanninger,

strålebehandlinger og lign. På samme vis kan der opstilles specialespecifikke in-

dikatorer for personale, fx antal udredninger pr. personalegruppe.

Etablering af en række forskellige kapacitetsindikatorer kan potentielt være en

væsentlig opgave, men kan fx integreres som en del af den årlige indrapportering

i forbindelse med DRG-takstberegningen.

5.2.2 Incitamenter for kapacitetsudnyttelse

Analysen har indikeret, at regionernes forskellige takststyringsmodeller har for-

skellige incitamentsskabende elementer, herunder har flere afdelinger udtrykt be-

kymring for ”overproduktion” og deraf forøget aktivitetsbudget i det efterfølgende

år. Dette gælder særligt for de afdelinger, der ikke mener at kunne fastholde det

opnåede produktionsniveau.

Incitamenter til øget tværregional kapacitetsudnyttelse

Analysen har indikeret et potentiale for bedre kapacitetsudnyttelse på tværregio-

nalt plan. Dette skyldes blandt andet, at regionerne har udtryk stort fokus på reduk-

tion af borgere, der behandles uden for egen region. Dette ligger i forlængelse af

det tilsvarende fokus på reduktion af brugen af privathospitaler.

Enhederne for sygehusvalg prioriterer først og fremmest at henvise til sygehuse

inden for egen region. Dernæst prioriteres det at henvise patienter til privatsygehu-

se, hvor der er indgået udbudsaftaler, og kun henvise til sygehuse i andre regioner,

hvis andet ikke er muligt. Dette er primært funderet i et reelt økonomisk incita-

ment for regionerne til at benytte privathospitaler ved manglende kapacitet i egen

region. Det kan dog også være til gavn for patienterne, at de ikke behøver rejse så

langt for deres behandling.

Således kan regionerne oftest opnå en lavere afregning (pris) ved at gennemføre

udbud af behandlingsaktivitet til privathospitaler frem for at indgå aftaler med an-

dre regioner. Det er lige frem beskrevet som økonomisk nødvendigt, også selv om

det ud fra en helhedsbetragtning ikke optimerer den samlede kapacitetsudnyttelse.
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Det kan illustreres ved simpelt regneeksempel for prisen for udførelse af én ekstra

ekkokardiografisk undersøgelse. Således kan produktionsomkostninger opstilles

parallelt til den pris, en region betaler ved enten at udnytte ledig kapacitet i en an-

den region, udvide åbningstiden på hjerteafdeling i egen region eller indkøbe un-

dersøgelsen på privathospital (jævnfør Figur 75).

Figur 75

Således dannes der potentielt et prispunkt, der varierer betragteligt fra den reelle

produktionsomkostning, givet den ekkokardiografiske undersøgelse skal ”indkø-

bes” uden for egen region eller hos privathospital (jævnfør Figur 76).

Produktionsomkostning pr. patient for meraktivitet

Groft estimat på
produktions-
omkostninger pr.
patient
(fra Sundheds-
ministeriets side)

Estimat for forventet
meraktivitet

Tiltag

▪ Antaget lægeløn:
60.000 kroner pr. mrd.

▪ Tillæg antaget: 100%
▪ Yderligere tilfalder en

række mindre omk.
som slidtage af udstyr,
lys, rengøring mv., der
antages til 50 kroner

▪ Det antages, at hver
undersøgelse tager 1 t.

▪ Der antages, at kunne
udvide åbningstiden
med 2 t. pr. dag hvilket
kan benyttes 1-5 dage
om ugen

▪ Givet at de private
hospitaler foretrækkes
fremfor 70 procent af
DRG-taksten, må
prisen være
konkurrencedygtig, og
antages 10 % under
den, som de andre
regioner afregner til

▪ Fra 2009-2011 blev der
anvendt omkring 10
forskellige
privathospitaler, som
tog sig af 0,3 procent af
det samlede antal
behandlinger, men de
har formentlig en større
kapacitet

KILDE: Teamanalyse

Udvide åbningstider Brug af private sygehuse

Ekkokardiografi anvendt som case

 ~800 kroner pr. patient  ~1.500 kroner pr. patient

 ~5 til 27 procent  n/a (fleksibel)

Tiltag for meraktivitet

Estimat for afregning
over for region

 ~1.500 kroner pr. patient ~800 kroner pr. patient

▪ Antaget gennemsnitlige
transport-
omkostninger: 200
kroner pr. patient

▪ Der vil ikke være en
meraktivitet, men blot
en omfordeling,
således at flere
sygehuse kan tilbyde
behandling inden for
garantien, således at
kapacitet ikke skal
fremskaffes andre
steder

 ~200 kroner pr. patient

 n/a

Udnyttelse af ledig
kapacitet i andre regioner

 Antager fuld DRG-takst
er 2.500, og afregning
sker til 70 procent =>
1.750 kroner pr. patient

GROFT
ESTIMAT
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Figur 76

Baseret på en helhedsbetragtning, bør kapaciteten søges optimeret på tværs af re-

gionale grænser, før der tilkøbes yderligere kapacitet på privathospitaler. Der kan

således med fordel etableres rammer, der skaber incitamenter for at allokere be-

handlingsaktivitet eller udnytte kapacitet ud fra et samlet sygehusvæsen – også

uden at bryde med specialeplanlægning og kritisk behandlingsvolumen. Det kunne

være afregning til faktiske produktionsomkostninger, fx tilpasset den enkelte

DRG-gruppe (med udgangspunkt i marginaltakst).

Konkurrence om henviste patienter

Etablering af konkurrence om henviste patienter gennem henvisning af patienter til

fælles pulje, hvor sygehuse kan ”trække” patienterne. Et sådan forsøg er etableret i

Region Midtjylland med henblik på stimulering af regionens sygehuses incitament

til bedst mulig kapacitetsudnyttelse. Det er således tydeligt, hvilke sygehuse der

har et positivt nettobidrag til henvisningslisten (sygehuse afgiver henvisninger til

listen, hvis de ikke kan efterleve den tidsmæssige deadline for håndtering af en ny-

henvist patient, såvel som sygehuse med ledig kapacitet kan trække yderligere

henviste patienter til). Lignende kan etableres både regionalt og tværregionalt.

Sundhedsvæsenets og regionernes prioritering af tiltag for
meraktivitet

1.600

600

800

1.000

1.200

1.400

1.800

0

200

400

Udvide
åbningstid

Udnyttelse af ledig
kapacitet (inkl. andre regioner)

Privat
sygehus

NOTE: Analysen er baseret på gennemsnitlig ventetid på tværs af 25 sygehuse, hvor målet er at nedbringe den gennemsnitlige ventetid for de der har
mere end 4 uger

GROFT
ESTIMAT

Marginal omk.
pr patient

KILDE: Teamanalyse, Landspatientregisteret, interviews med afdelingerne

Marginal omk. set fra
Sundhedsministeriets side

Marginal afregning over
for regionerne

Prioriteting af
tiltag:

Sundhedsmini-
steriet

Regionerne

Der er taget udgangspunkt i
undersøgelsen ekkokardiografi,

som case

1 2 3

3 1 2
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5.2.3 Opsummering

De opstillede tiltag vurderes som havende en betydelig potentiel effekt på den nu-

værende kapacitetsudnyttelse. Tiltagene vil dog i varierende grad kræve ændringer

i væsentlige elementer, herunder de kliniske afdelingers frihed til ressourcestyring

(ved øget central involvering), tværregional transparens i kapacitetsudnyttelse (ved

etablering af indikatorer), konkurrence om patienter regionalt og tværregionalt og

ændringer til afregning mellem regioner (etablering af incitamenter til tværregio-

nal kapacitetsudnyttelse). Tiltagene skal således vurderes i forhold eventuelle re-

gulatoriske ændringer, implementeringsomkostninger og deraf reel mulighed for

implementering.
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6.0 APPENDIX

A. liste over involverede personer
Som led i projektplanlægningen og leverancen fra projektledelsesfasen har der

været en række interaktioner med forskellige interessenter og nøglepersoner, for-

delt på følgegruppe, regioner, sygehuse og afdelinger.

Personer der har været involveret

Regioner

Hospitaler

Sygehus Lillebælt

Henrik Larsen Leder af fællessekretariat

Økonomi

Navn

Per Stenberg Christensen

Morten Rand Jensen

Peter Mandrup Jensen

Kenneth Forsstrøm Jensen

Svend Hartling

Jens Elkjær

Helene Vestergaard

Mogens Sehested Kristensen

Jens Winter Jensen

Niels Nørgaard

Dorthe Gylling Crüger

Vera Ibsen

Kim Mikkelsen

Henrik Kragh

Pia Berg

Angelika Kargo

Helle Beck Jørgensen

Elsebeth Yde Laursen

Lilly Borup Krogh

Lene Lydia Breum

Jan Ravkilde

Geert T. Espersen

Lene Sommerdahl Bojer

Jan Funder

Simon Andersen

Christian Voigt Lund

Morten Ziegler

Ulf Johansen

Hans Anton Nygaard

Bettina Nørby

Torben Dørflinger

Anne Sejr Knudsen

Jan Skov Jensen

Søren Hjortshøj

Paul Ostri

Søren Helsted Budgetchef

Titel

Datachef

Koncerndirektør for økonomi

Økonomidirektør

Chefkonsulent

Sundhedsfagligdirektør

Sundhedsdirektør

Afdelingschef

Direktør for økonomi

Sundhedsdirektør

Adm. Sygehusdirektør

Lægelig direktør

Stabschef

Vicedirektør

Ledende oversygeplejerske, MHM

Ledende oversygeplejeske

Afdelingssygeplejerske

Oversygeplejerske, MPA

Afdelingssygeplejerske

Ledende oversygeplejerske

Specialeansvarlig overlæge

Specialeansvarlig overlæge

Budgetansvarlig

Kontorchef

Analyse chef

Fuldmægtig, økonomiafdeling

Økonomiansvarlig

Økonomichef

Ledende overlæge

Ledende overlæge

Ledende overlæge

Ledende overlæge

Ledende overlæge

Ledende overlæge

Sygeplejeske

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

Region Nordjylland

Aalborg sygehus

Frederiksberg/Bisbebjerg hospital

Gentofte sygehus

Sygehus Lillebælt, Fredericia

Aalborg sygehus

Sygehus Lillebælt, Vejle

Gentofte Hospital

Aalborg sygehus

Frederiksberg Hospital

Afdelinger
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B. Undersøgelser/behandlinger pr. 1.000 indbyggere

Antallet af ekkokardiografi og KAG pr. 1.000 indbyggere på tværs af regionerne.

LaserRegioner

Antal undersøgelser pr. 1000 indbygger1

Antal prostatabehandlinger pr. 1000 indbygger, 2009 - 2011

Nordjylland

Midtjylland

Hovedstaden

Syddanmark

Sjælland

KILDE: Landspatientregisteret, Danmarks statistik 2011

Resektion

1 Analysen er baseret på den bopælsregion en patient er registreret idelt med antallet af indbyggere i den pågældende region

Total

Antallet af prostatabehandlinger pr. 1.000 indbygger på tværs
af regionerne

1,29

0,81

+173%

2,21

1,58

1,43

0,7

0,1

+1.121%

0,2

0,1

0,1

1,6

2,3

1,4

+59%

1,5

1,7
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Antallet af resektion og laserbehandlinger pr. 1.000 indbyggere på tværs af regio-

nerne.

Antallet af KAG og ekkokardiografi pr 1.000 indbygger varierer med op til
henholdsvis 41 og 75 procent på tværs af regionerne

KILDE: Landspatientregisteret, Danmarks statistik 2011, FOL1, 4. kvartal 2011

Syddanmark

Midtjylland

Hovedstaden

Sjælland

Nordjylland

Regioner

Antal undersøgelser pr. 1000 indbygger

91

69

70

104

121

+75%

15

15

12

17

16

+41%

Ekkokardiografi KAG

Antal ekkokardiografi og KAG, 2009 - 2011
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C. Sundhedsloven

Sundhedslovens kapitel 4 vedr. frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg

Retten til frit og udvidet frit sygehusvalg - Sundhedslovens afsnit VI

KILDE: Sundhedsloven

Kapitel 19
Frit sygehusvalg
§ 86. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners
sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og
kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.
Stk. 2. Et sygehus kan afvise at modtage personer fra andre regioner, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige årsager,
og hvis væsentlige hensyn til personer med bopæl i regionen ellers vil blive tilsidesat. Indenrigs- og sundhedsministeren
fastsætter nærmere regler herom.
Stk. 3. + Stk. 4. er udeladt..

Kapitel 20
Udvidet frit sygehusvalg
§ 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker mv.,
som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 5 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke, inden
1 måned efter at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte
sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter.
Stk. 2. I opgørelsen af tidsfristen efter stk. 1 medregnes ikke perioder, hvor personen gennemgår et
forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen.
Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive
behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen.
Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om afgrænsning af og vilkår for behandling, der er omfattet af
stk. 1 og 3, og kan herunder undtage bestemte behandlingsformer. Endvidere fastsætter ministeren regler om
regionsrådenes forpligtelser til at oplyse om denne behandling.
Stk. 5. Regionsrådene i forening indgår aftale med de privatejede sygehuse, klinikker mv. i Danmark og sygehuse mv. i
udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter stk. 1 og 3.
Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om krav til dokumentation mv. fra de privatejede
sygehuse, klinikker mv., der indgår aftale efter stk. 5.
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D. Udførslen af aktiviteter i forbindelse med operation af prostata samt sub-
akut KAG

Frb. Aal. Fre.Aktiviteter
Ens
bemanding Aktiviteter Frb. Aal. Fre.

Ens
bemanding

2 Klargøring af patient til operation

3 Kørsel af patient til operationsstuen

4 Operation af patient

6 Overvågning af patient indtil stabil
puls, blodtryk og vågen tilstand

12 Udarbejder notat til ambulatoriet
om, at patient er udskrevet, og at
patient skal bookes til kontrol
indenfor 4-6 mdr.

1 Modtagelse af patient på
sengeafdelingen

( )

5 Kørsel af patient til
overvågningsafdeling

( )

7 Kørsel af patient til urologisk
sengeafsnit

( )

8 Kateter fjernes og patient prøver at
lade vandet

9 Indlæggelse af patient til næste dag,
hvis patient ikke kan lade vandet

( )

10 Hvis patienten kan lade vandet -
samtale med patient

( )

11 Udskrivning af patient ( )

13 Udarbejdelse og afsendelse af
journalnotat og EPI-krise til
praktiserende læge

( )

SekretærLæge

Sygeplejerske
Anæstesisyge-
plejerske

Opvågningsafdeling

PortørNakoselæge

Nakosesyge-
plejerske

KILDE: Teamanalyse, interviews med afdelingerne

Aktiviteter i forbindelse med en operation for forstørret prostata (resektion
eller laser behandling)
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Sekretær

Læge Sygeplejerske

KILDE: Teamanalyse, interviews med afdelingerne

Aktiviteter i forbindelse med et akut eller sub-akut KAG forløb

1 Modtagelse af henvendelse vedr.
sub-akut KAG

5 Hjemsendelse af patient, hvis der
ikke skal foretages en behandling

2 Modtagelse af patient på
sengeafdelingen

6 Udarbejdelse og afsendelse af
journal notat og EPI-krise til
praktiserende læge

4 KAG-undersøgelse af patient 8 Udskrivning af patient

7 Hvis behandlingsforløb påkrævet -
information til patient vedrørende
behandlingsforløb

3 Klargøring af patient til undersøgelse
( )

Gen. Aal Vej.Aktiviteter
Ens
bemanding Aktiviteter Gen. Aal Vej.

Ens
bemanding
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E. Ventetider på forundersøgelse til KAG samt prostataoperation
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