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Efter sundhedsudspil: Nu vil politikere af
med udskældt it-system
En ny sundhedsreform kan give det skandaleramte it-system
Sundhedsplatformen dødsstødet.

Fejlmedicineringer og lange ventetider er nogle af de problemer, som Sundhedsplatformen har været skyld i.
(Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)
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- Danmark er et for lille land til, at vores hospitaler har forskellige itsystemer. Sådan lød en af pointerne fra statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V), da han og regeringen i går fremlagde deres udspil til en
ny sundhedsreform.
Bliver reformen vedtaget, bliver det den nye nationale myndighed
Sundhedsvæsen Danmarks opgave at finde et nyt fælles it-system. Og
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Lindahl (LA), skal man se helt bort fra it-systemet Sundhedsplatformen,
som har skabt store problemer på hospitalerne i Region Hovedstaden og
Region Sjælland.
- Det er på høje tid, at vi politisk erkender, at indkøbet af
Sundhedsplatformen var en kæmpe fejl. Desværre har vi brugt rigtigt
mange penge på det, men det bliver ikke bedre af, at vi fortsætter med at
bruge penge. Så hos Liberal Alliance er vores råd, at man skrotter
Sundhedsplatformen, siger Laura Lindahl.
LÆS OGSÅ:

Ny fejl i Sundhedsplatformen: 446 ordinationer kan være
forkerte
<dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/ny-fejl-isundhedsplatformen-446-patienter-kan-have-faaet>

Heller ikke Liselott Blixt (DF), formand for Folketingets sundheds- og
ældreudvalg, mener, at Sundhedsplatformen skal med i puljen, når et nyt
fælles it-system skal findes til landets hospitaler.

Det er på høje tid, at vi politisk erkender, at
indkøbet af Sundhedsplatformen var en
kæmpe fejl.

- Det er vigtigt for os, at man ikke bruger så meget tid foran en skærm,
men bruger den med patienterne. Så jeg kan ikke se for mig, at
Sundhedsplatformen bliver valgt som fremtidens it-system, mener hun.
'SP er et godt bud'
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Andersen (S) dog helt anderledes på tingene.
- Sundhedsplatformen kan både rumme de praktiserende lægers og
kommunernes sundhedsdata. Så hvis man i fremtiden ønsker mere
samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og sygehuse, så er
det her system et rigtigt godt bud, vurderer Sophie Hæstorp Andersen.
Men den køber Laura Lindahl ikke.
- Når man taler med fagpersonalet, så ønsker de ikke at arbejde med
Sundhedsplatformen mere, fordi de frygter for patienternes sikkerhed.
Og der lytter jeg altså til fagpersonerne, siger hun.
Vil kigge imod vest
Laura Lindahl peger på det it-system, som Region Syddanmark og Region
Midtjylland benytter, som et muligt fælles system. Det samme gør Liselott
Blixt, som har talt med en række læger om det system, som bliver
benyttet vest for Storebælt.
- Jeg fik at vide, at det ikke tog ret lang tid, før man var inde i det system.
Det var nemt, tilgængeligt og brugervenligt. Man havde ikke brug for
nær så lang tid til at sætte sig ind i det, som det har været tilfældet med
Sundhedsplatformen, fortæller Liselott Blixt.
Et farvel til Sundhedsplatformen, er dog ikke lige om hjørnet. Region
Hovedstaden og Region Sjælland er nemlig bundet af en kontrakt med
Sundhedsplatformens leverandør indtil december 2021.
LÆS OGSÅ:

2,5 år med Sundhedsplatformen: Kun tre ud af ti brugere er
tilfredse
<dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/udskaeldtit-system-moeder-haard-kritik-fra-personale-i-ny>

EMNER:
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Politisk flertal er
klar til at droppe
Sundhedsplatformen
Af Mikkel Fyhn Christensen mifc@berlingske.dk
og Astrid Sofie Sturlason asst@berlingske.dk

Når Danmark i fremtiden skal have ét fælles IT-system i sundhedsvæsenet,
er partierne i blå blok klar til at give Sundhedsplatformen dødsstødet. »Der
har været så mange problemer med Sundhedsplatformen,« siger Venstres
sundhedsordfører, mens May-Britt Kattrup (LA) skærer det endnu tydeligere
ud: »Man har brugt milliarder af skattepenge på et system, der har gjort det
værre for sundhedspersonale og patienter i stedet for at gøre det bedre.«

S

tatsminister Lars Løkke Rasmussen
blev spurgt og svarede ret klart, da han
præsenterede regeringens sundhedsudspil. Danmark er på sigt for lille et
land til at have flere forskellige IT-systemer for patientjournaler rundt omkring i
landet.
»Vi synes, at det havde været klogere, hvis
man havde udviklet ét IT-system i stedet for
en sundhedsplatform i Østdanmark med alt
det bøvl, det har skabt, og nogle andre løsninger i Vestdanmark. Sket er sket. Men klogt var
det ikke,« sagde Lars Løkke Rasmussen.
Reelt er der to IT-systemer. Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og Systemics EPJ-system, som fungerer
i Region Midtjylland, og som implementeres
i Region Syddanmark i 2020 og i Region Nordjylland i 2021.
Af de to systemer er det ene udskældt og
forhadt: Sundhedsplatformen bliver af læger
i hovedstaden udråbt til roden til alt ondt.
Senest viste en trivselsmåling, som Region Hovedstaden offentliggjorde lige før
jul, at 62 pct. af hovedstadens læger er utilfredse med systemet, og sundhedsordførerne i blå blok er ikke i tvivl om, hvilket system
et fælles sundhedsvæsen bør skille sig af
med.
»På sigt skal vi have ét fælles IT-system.
Alt andet giver ikke mening. Der er ingen
grund til, at fem regioner prøver at opfinde
den dybe tallerken. Og der har været så mange problemer med Sundhedsplatformen, at
jeg har svært ved at se, at det skulle blive den,«
siger Jane Heitmann, som er Venstres sundhedsordfører.
»Hvis vi skulle vælge, ville vi helt sikkert
kigge på det system, man bruger i Midtjyl-

land og ikke Sundhedsplatformen,« siger MayBritt Kattrup, sundhedsordfører i Liberal Alliance.
»Man har brugt milliarder af skattepenge på
et system, der har gjort det værre for sundhedspersonale og patienter i stedet for at gøre
det bedre. Man havde allerede et system i Jylland, der fungerede og kostede væsentligt mindre,« siger May-Britt Kattrup.

Læger flygter

Også hos regeringspartneren Det Konservative Folkeparti møder Sundhedsplatformen
modstand.
»Sundhedsplatformen har jo ikke været en
succes nogen steder, så det tegner ikke umiddelbart til at blive Sundhedsplatformen,« siger
sundhedsordfører Erik Lund, og hos regeringens parlamentariske grundlag er holdningen
helt klar.
»Med Sundhedsplatformen har vi allerede
mistet en masse dygtige medarbejdere. Ældre
læger, der kunne have arbejdet flere år endnu,
er stoppet, fordi de ikke kunne se igennem ITsystemet,« siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt.
»Jeg har talt med nogle, der er skiftet fra
Region Hovedstaden til Region Midtjylland,
som nu sidder med et system, de har lært på
få timer. Flere læger har også meldt ud, at de

»På sigt skal vi have ét
fælles IT-system. Alt andet
giver ikke mening.«
JANE HEITMANN (V), SUNDHEDSORDFØRER
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bliver ved med at kunne se fejl i fremtiden ved
brug af Sundhedsplatformen. Det er et spørgsmål om, hvorvidt man tør satse på et system,
hvor man bliver ved med at kunne se fejl,« siger Liselott Blixt.

Kompliceret at skille sig af med system

Erik Lund (K) gør dog opmærksom på, at man
ikke bare kan udelukke Sundhedsplatformen,
selvom der skulle være politisk enighed om
det.
»Jeg vil ikke afskære den på forhånd. Det
må undersøges grundigt, og de penge, der går
til spilde, når man vælger noget fra, må ikke
spille en rolle. Vi skal have det system, der er
bedst for læger, sygeplejersker og borgere. Men
som sagt: Jeg hælder nok ikke imod Sundhedsplatformen,« siger Erik Lund.
Søren Lauesen er professor ved IT-Universitetet, og han mener, at det bør undersøges,
hvilket system der rent faktisk skaber mest
effektivitet i sundhedsvæsenet.
»Vi er på sin vis i en heldig situation, fordi
vi kan måle to systemer lige op imod hinanden,« siger han.
»Hvis Østdanmark overtager Vestdanmarks
system, vil omstillingen ikke være så dyr, som
da de fik EPIC. Man burde have lært af de dårlige erfaringer og implementere systemet et
speciale ad gangen,« forklarer professoren.
»Alligevel er det ikke helt simpelt, for det
kommer også til at koste penge at frigøre sig
af kontrakten med Epic (leverandør bag
Sundhedsplatformen, red.),« siger Søren
Lauesen.
Overlæge og psykiater Sten Oyre turde ikke fejre det med det samme. Han har stiftet foreningen »Sundhedsplatformen,
nej tak!« og er flygtet til Norge for at
slippe for Region Hovedstadens forhadte IT-system, og hidtil har kampen været forgæves.
Men da han læste udspillet igennem, var han ikke i tvivl:
»Hele sundhedsreformen handler
om Sundhedsplatformen. Det kan der
ikke være tvivl om. Her beviste regionspolitikerne deres uduelighed,« siger Sten
Oyre, som er begyndt at planlægge en fest
for Sundhedsplatformens afskaffelse.

Står det til Region Hovedstadens
formand, Sophie Hæstorp
Andersen (S), bør man hverken
udelukke det ene eller det andet
IT-system, der lige nu findes i
landets fem regioner. Arkivfoto:
Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

IT-SYSTEM

Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen er en digital
løsning, der samler alle informationer om patienten i en og samme
elektroniske journal.
Systemet indførtes på alle
hospitaler i Region Hovedstaden
og i Region Sjælland i 2016 og 2017.
44.000 ansatte og 2,5 millioner
borgere kan anvende systemet.
Det betyder, at mange manuelle
processer fremover sker automatisk – eksempelvis bestilling af
operationsstuer og smertestillende medicin.
Sundhedsplatformen er baseret på
et system fra den amerikanske
softwareleverandør Epic, som
anvendes på 1.100 hospitaler
verden over.
Region Sjælland har bevilget 700
millioner kroner til Sundhedsplatformen, mens Region Hovedstaden forventer at skulle anvende
2,1 milliarder kroner på projektet.
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SF enig med blå blok:
Sundhedsplatformen skal væk

Arkivfoto. Foto: TV ØST
 23. jan 2019, kl. 11:48
 Sjælland og øerne  Sundhed

Det giver sikkerhedsmæssige udfordringer at anvende flere it-systemer, mener
SF.
RITZAUS BUREAU

Fremover bør regionerne anvende et fælles it-system, når det kommer til borgernes
sundhedsdata.
Det mener SF, som dermed slutter sig til udmeldingerne fra blå blok.
- Vi bør få et samlet it-system, så alle fem regioner ikke hver især skal opfinde den dybe
tallerken, siger SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.
- Det her handler om sund fornuft og ikke ret meget andet, siger hun.

Læs også Blå blok vil give dødsstødet til Sundhedsplatformen
Udskældt IT-system
Mens vi i Region Hovedstaden og Region Sjælland anvender de det udskældte system
Sundhedsplatformen, så bruger man i Region Midtjylland Systematics EPJ-system, der er
blevet taget bedre imod.
Systematics EPJ-system implementeres efter planen i Region Syddanmark i 2020 og i
Region Nordjylland i 2021.
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anvendes for sundhedsvæsenet i alle regioner, ønsker Kirsten Normann Andersen ikke at
sige noget om.
- Det kan også blive et helt tredje, siger hun.

Læs også Det første år med Sundhedsplatformen: Her var udfordringerne med
systemet
Hvad løsningen skal blive, bør kyndige personer inden for sikkerhed og sundhedsdata give
et bud på, mener sundhedsordføreren.
Hun ønsker, at mulighederne med it-systemer på sundhedsområdet debatteres blandt
Folketingets partier, regionerne og Sundhedsdatastyrelsen.

Læs også Nyt sundhedsudspil: Kæmpe reform skal sikre bedre behandling til
patienterne

SJÆLLAND OG ØERNE

25 BR-butikker genopstår til
foråret
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SP PROJEKTER OG TEMAER

LPR3/SP2018 - projektstatus
122

Programmet rapporterer fortsat i grøn (22. januar 2019). Programmets risikoprofil vurderes at være
forbedret i forhold til tidligere. Programmet nærmer sig implementering og følger planen. Der er dog
fortsat behov for ledelsesmæssig overvågning

Grafen viser udviklingen i
porteføljen af både SP
projekter og temaer

Programmets risikoprofil vurderes til at være væsentlig mindre end ved sidste rapportering i takt med, at
opgaver nærmer sig færdiggørelse. Test er for det væsentligste gennemført (94 pct.) og undervisningen
forløber som planlagt, trods mindre justeringer. For de udestående tests, som primært drejer sig om
fejlrettelser i forbindelse med fund under test, er der lagt planer for udbedring og gentest

Gul: Afviger pt., men
forventes at komme på plan
igen
Rød: Afviger og der arbejdes
på en justering af rammerne

Til trods for de nævnte resultater siden sidste rapportering er der fortsat et behov for ledelsesmæssigt
fokus for at sikre, at de sidste udeståender kommer på plads.
D. 15. januar 2019 var alle væsentlige fejl i SP2018 blevet løst. Der foretages test, fejlrettes og
gentestes yderligere helt frem til opgraderingen implementeres ved ”go-live” d. 2.februar 2019

Der henvises til afsnit 1.4.1
og 3.1 i rapporten for
afvigelsesforklaringer på de
projekter og temaer, der er i
hhv. gul og rød samt info om
afsluttede temaer

Medicineringsprojektet

AKTUELT FRA SP

Der er ultimo 2018 sat 36
forbedringer af
medicinmodulet i produktion

Slutbruger-uddannelse
I uge 2 er uddannelsen af slutbrugerne igangsat.
Slutbrugerne skal igennem et kliniknært
uddannelsesforløb, som er tilpasset de enkelte
faggrupper

Status fra Ekspertrådet
It-Ekspertrådet har givet deres rapport. På baggrund af
deres anbefalinger, har administrationen igangsat en
række konkrete tiltag for at sikre en så god så mulig
implementering af SP2018 og LPR3

I uge 50, 2018 var det SP-Nøglepersoner som modtog
undervisning. Undervisningsmaterialet blev tilpasset
undervejs i samarbejde med bl.a. læger, for at gøre det
mere forståeligt

Beredskabsplan ifm. overgangen til LPR3/SP2018
Der er i forbindelse med overgangen til LPR3 og SP2018
udarbejdet en særskilt beredskabsplan af regionernes
akutfunktioner, bl.a. for at imødekomme evt.
ekstraordinære hændelser. Planen indebærer bl.a.
ekstra bemanding på 1813 i overgangsweekenden

I november var antallet 37,
men en enkelt forbedring ”
Scanning af medicin ved
udskrivelse og udlevering i
ambulatorie” er trukket
tilbage i december, da den
kræver yderligere arbejde
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SAGER – antal på første, andet og tredje122niveau
Graferne viser antal
oprettede og lukkede
sager i SP i 2018, på
første og andet
niveau (der primært
løser anvendelsessager), samt tredje
niveau, der håndterer
mere komplicerede
fejl og anmodninger
Stigningen i antal
sager i Q4 på niveau
1+2 er ikke udtryk for
en reel stigning men
for en ændret
registreringspraksis

SP-ANVENDELSE
Graferne viser
udviklingen i FMKajourføringsfrekvensen
for hhv. ambulante og
indlagte patienter samt
anvendelsen af
ordinationssæt for
indlagte og
ordinationssæt for
ambulante
Op til implementering af
SP lå ajourføringsgraden i
FMK ved udskrivelse i
RegH på 63 pct.
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Løsningsgrad for SP anvendelse
Grafen viser andelen
af henvendelser, der
bliver løst ved første
henvendelse, når
brugerne ringer ind
Servicedesk leverer
generelt over det
aftalte serviceniveau
(hvilket er 60 pct.) for
henvendelser vedr.
SP anvendelse

Medicineringsfunktionalitet
Grafen viser antal
oprettede og lukkede
sager i medicineringsfunktionaliteten i SP i
2018
Sagerne er en
delmængde af den
samlede sagsmængde
I tre ud af fire kvartaler
er der lukket flere
sager end der er
oprettet
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SP SPOT-måling
fra nov./dec. 2018

122

Region Hovedstaden har
lanceret en løbende
spotmåling, der giver et
øjebliksbillede af brugernes
oplevelse af
Sundhedsplatformen
Undersøgelsen giver
dermed værdifuldt input til
det igangværende arbejde
med at forbedre
Sundhedsplatformen
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Afrapportering af status per 31/12-2018 for realisering af initiativer til forbedring af
Sundhedsplatformen
Nærværende rapport afspejler status for de 19 initiativer, som forretningsudvalget drøftede på mødet
d. 28. juni 2018, og som Regionsrådet besluttede ved møde d. 21. august 2018. For hvert initiativ er
der i samarbejde med ansvarlig vicedirektør og enhedschef i CIMT udvalgt en række målepunkter med
udgangspunkt i de resultater og effekter, som ønskes opnået med initiativet.
Statusrapporteringen for hvert initiativ er holdt på en side for at sikre fokus og overskuelighed. For
hvert målepunkt er månedens måling vist og kommenteret. I øverste højre hjørne angiver en
farvemarkering, om initiativet samlet set vurderes til at være på plan ift. de ønskede mål (grøn), med få
afvigelser ift. de ønskede mål (gul) eller større afvigelser/udfordringer (rød).
Samlet status pr 31.12.2018
Samlet set er status pr. 31.12.2018, at et enkelt initiativ er afsluttet, 10 ud af 19
initiativer rapporterer i grøn baseret på god fremdrift i fht. planen. 6 initiativer
rapporterer i gul og to i rød. Ved Q3 rapporteringen var status, at 14 ud af 19
initiativer var i grøn. Nedgangen i antallet af initiativer, der rapporterer i grøn,
skyldes primært, at administrationen, på baggrund af anbefalingerne fra det nedsatte
It-ekspertråd, har valgt at prioritere og fokusere ressourcer til opgraderingen af
SP18 og LPR3. Dertil kommer, at den forestående opgradering tilsiger, at
opsættelige initiativer og udrulninger udsættes til efter opgraderingen er gennemført
for ikke unødigt at belaste hospitalerne og CIMT yderligere.
Der udestår fortsat etablering af konkrete effektmål for nogle få initiativer – disse
forventes defineret i takt med at leverancerne konkretiseres og vil dermed indgå i
rapporteringen fremadrettet.
Opmærksomheden henledes på følgende positive udvikling:
• Der er sat 37 forbedringer af medicinmodulet i produktion, hvilket er en
vækst på 7 siden september.
• Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier, som blev nedsat i august
2018, har udarbejdet et idékatalog, som blev forelagt Vicedirektørforum
(VDF) d. 9. januar 2018. VDF har dermed afsluttet taskforcen og overgivet
leverancen til hospitaler som nu har ansvar for at inddrage erfaringerne i
hospitalernes dagli
• ge arbejde.
• Taskforce for Uddata har afsluttet sit arbejde og udarbejdet en rapport, som
blev forelagt Vicedirektørforum (VDF) d. 9. januar 2018.
• Temaet "Analyse af kliniske kvalitetsdatabaser" er afsluttet pr.31.12.2018
Videre analyseaktiviteter fortsætter i det nye projekt om kliniske
kvalitetsdatabaser
Der er observeret udfordringer ift. følgende områder:
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•
•

•
•

•
•

•

•

[Grøn] God fremdrift mod opgraderingen til SP18 og
ibrugtagningen af det nye LPR3.
[Rød] Leverance af Cytostatika: tidsplanen kan ikke holdes grundet et
uventet behov for udvikling fra Epic, som ikke kan leveres i 2018 grundet
fokusering på SP18/LPR3 opgraderingen.
[Gul] Pilot på integration til infusionspumper: Pilot er sat på hold, grundet
en fejl, der skal rettes før piloten genoptages hurtigst muligt i 2019.
[Rød] Gennemgang af rapporteringsindikatorer i SP: teamet er i rød, da der
ikke er den forventede fremdrift. Initieringsaktiviteterne er i gang, men en
plan for arbejdet er endnu ikke godkendt.
[Gul] Analyse af max dosis på kemoterapi for onkologiske protokoller:
forlænget på grund af udestående designbeslutninger.
[Gul] Brugertilpasning – antal læger, der har gennemført 1:1
brugertilpasning: de afsatte ressourcer i form af studenterhold er ikke
udnyttet i tilstrækkelig grad af hospitalerne i perioden for indsatsen.
Indsatsen anbefales videreført efter 1. marts, når opgraderingen af SP18 er
gennemført. Dog kræver det ny finansiering.
[Gul] Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og ændringsønsker: der
arbejdes på at foretage en vurdering af leverancernes anerkendelse i form af
en brugertilfredshedsundersøgelse. Seneste spotmåling indikerer dog øget
tilfredshed med supporten. Etablering af top 5-lister (prioritering) for hvert
hospital udestår.
[Gul] Midlertidig styrket indsats for at understøtte kliniske byggere –
Allokering af ressourcer er under afklaring. KAI-databasen er endnu ikke
fuldt implementeret, hvilket betyder at datagrundlaget for måling af byg sat
i produktion er spinkelt
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Nedenfor vises de milepæle, der er aftalt med FU med deadline før 31.12.2018. Grøn markering
angiver, at milepælen er nået. Gul markering angiver, at datoen for milepælen er overskredet, uden at
milepælen er nået. Delvis opnåelse af milepælen giver ligeledes en gul markering.
Tabel 1 – overblik over centrale milepæle
FU sagsnr Initiativ
3.b.1
Prioriterede SP
temaer
3.b.1
3.b.2
Brugertilpasning
3.b.2
3.b.2
3.b.2

Milepæl
9 temaer igangsat
3 temaer er afsluttet
Alle læger tilbydes bistand til brugertilpasning
Brugertilpasning for alle læger er afsluttet
Brugertilpasningsansvarlige er udpeget på alle afdelinger
80 % af alle brugertilpasningsansvarlige har gennemført
uddannelse i rollen
CIMT serviceportal opdateret

Frist
01-10-2018
31-12-2018
01-09-2018
31-12-2018
01-10-2018
01-11-2018

3.b.3

Bedre
brugeroplevelse

3.b.3
3.b.3
3.b.4

15-09-2018
31-12-2018
15-09-2018

3.b.4

SP nøglepersoner har adgang til overblik over indmeldinger
Hovedparten af ventende organisationsændringer håndteret
Midlertidig indsats for Klinikere med relevante byggekomptencer allokeret
at understøtte kliniske
byggere
Antal byggeønsker, der ikke er godkendt, er nedbragt

3.c

Medicinforbedringer

Referencegruppe etableret

01-09-2018
30-09-2018

3.c

Liste af prioriterede medicineringsforbedringer til levering i
2019 godkendt
Designforslag på forbedringer i 2019 modtaget fra leverandøren

3.c

Levering af 14 forbedringer i 2015 versionen

31-10-2018

Arbejdsgruppe til at bistå taskforce er nedsat
Taskforce er nedsat
Short-liste på 15 kliniske kvalitetsdatabaser som indstilles til
integration
Bemanding af projektgrupper til projektspor 1-4
Aftaler om rådgivning og specialistbistand indgået
Anbefalinger pba. rådgivning og specialistbistand udarbejdet

31-08-2018
31-08-2018
30-09-2018

3.c

3.d
3.d
3.d

Data

3.e-f
3.g
3.g

Arbejdsgange
Ekstern bistand

15-09-2018

01-12-2018

30-11-2018

31-08-2018
01-10-2018
31-12-2018

Kommentarer til milepælsplan
• 3.b.1: Det forventes at tre temaer afsluttes i løbet af første kvartal 2019
• 3.b.2: Brugertilpasning for alle læger er endnu ikke afsluttet. Der er gennemført brugertilpasning
for cirka 69 pct. af relevante læger i RegionH og 36 pct. af relevante læger i RegionSJ
• 3.b.3: Håndtering af organisationsændringer er i gang, dog er hovedparten endnu ikke foretaget
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•
•
•
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•

3.b.4: Der er pt. allokeret 2 ud af 4 klinikere med relevante byggekompetencer.
3.b.4: Det har ikke være muligt at nedbringe antallet af afventende byggeønsker pga. udfordringer
med allokering af de tilstrækkelige ressourcer til opgaven.
3.c: Der er modtaget 13 designforslag og de 12 er godkendt af faglige eksperter. Der udestår
levering af et design fra Epic
3.c: 11 ud af 14 forbedringer i SP 2015 er leveret. De sidste 3 forventes leveret i starten af 2019.
3.g: Kataloget forventes først endelig godkendt primo 2019

For øvrige kommentarer vedr. det enkelte initiativ henvises til den detaljerede rapportering på
initiativerne på de kommende sider.
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Initiativejer: Marianne From, Kim Veber Carlsen
Projektmål
• Projektet har defineret leverancer og en
tidsplan.
• Projektet rapporteres i grøn. Status på
projektet uddybes afsnit 3.1

Antal klinikere involveret i slutbrugertest og
deres tilfredshed med produktet efter
slutbrugertesten
• 183 brugere har i uge 42-45 deltaget i
ordinær slutbrugertest som planlagt i
tidsplanen for opgraderingen. Der foretages
derudover løbende fejlrettelser, når sådanne
forekommer i træningsmiljøet.
• De scorede tilfredshed med produktet (Spm:
I hvor høj grad er du enig i, at ændringerne
gør SP bedre) til 3,3 på en skala fra 1 til 5
(hvor 5 er bedst).
Deltagelse i kurser og tilfredshed med
undervisningen
• Ultimo 2018 er der 68 pct. med SP-adgang,
der er tilmeldt uddannelse ifm. LPR3/SP18
• Der er gennemført en spørgeundersøgelse på
tilfredshed med undervisningen i SPuddannelsen. Besvarelsesprocenten var 15%,
hvorfor resultaterne alene kan betragtes som
indikatorer for tilfredsheden.
Hovedresultater kan ses i grafen.
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Initiativejer: Marianne From, Kim Veber Carlsen
Projektmål
• Allokering af ressourcer er i gang. Level 2
ressourcer er kommet på plads, mens
problemknuserpulje er i fornuftig fremdrift.

Antal SPOC (single point of contact) ressourcer i
Region Hovedstaden, som hospitalerne stiller til
rådighed
• SPOC’ens formål er at agere bindeled ml. SP
og den afdeling der har en
organisationsændring på vej. SPOC’en skal
indhente oplysninger, videreformidle
information fra SP til afdelingen og indhente
svar på opfølgende spørgsmål, som SP har i
forbindelse med organisationsændringen
• Der mangler at blive genplaceret 2 SPOC’er
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Initiativejer: Martin Post
Antal afsluttede temaer
• Tema om analyse af kliniske
kvalitetsdatabaser er afsluttet
• Det forventes, at yderligere to temaer
afsluttes i løbet af første kvartal 2019,
herunder Taskforce for uddata fra SP, der
afsluttes i januar 2019

1.4.1 Status på temaer:
Nedenfor rapporteres på den samlede portefølje af igangværende temaer. Oversigten indeholder
dermed en samlet rapportering på temaer fra FU planen samt øvrige igangværende temaer
En række mindre udviklingstiltag i Sundhedsplatformen betegnes temaer, hvor ansvaret for leverance
af aktiviteter er placeret hos ledelsen i SP drifts- og udviklingsorganisationen og med et fagligt
ophæng til den kliniske og administrative governance.
Tabel 2 – oversigt over temaer
Kort beskrivelse

Projekt status

Slutdato

Afvigelsesforklaringer

Leverance af Cytostatika
(ny)
Pilot på integration til
infusionspumper (ny)
Rationel anvendelse af
antibiotika (ny)
Oversigtsskærme – Epic
monitor (ny)
Gennemgang af
rapporteringsindikatorer i
SP (ny)
Automatisering af SER
(ny)
Taskforce for uddata fra
SP (ny)
Analyse af max dosis på
kemoterapi for
onkologiske
protokoller(ny)
Afregning

Rød
Gul

Nyt tidsestimat
udarbejdes
2019

Det kræver udvikling fra Epic at nå mål, og Epic kan ikke
levere det i 2018. Der arbejdes på at estimere ny plan
Pilot er sat på hold, da der fundet en fejl der skal rettes før
piloten genoptages hurtigst muligt i 2019

Grøn

Juni 2019

Grøn

Maj 2019

Rød

Ikke
færdigplanlagt

Grøn

Januar 2019

Grøn

Januar 2019

Gul

Marts 2019

Må forlænges på grund af få udestående designbeslutninger

Gul

Fortløbende

Diabetesdatabaser

Gul

Henvisninger

Gul

Nyt tidsestimat
udarbejdes
Juni 2019

Der er ikke de tilstrækkelige tilgængelige ressourcer, da
disse anvendes på byg og test af LPR3.
Udfordringer med ressourcer samt afhængigheder til LPR3
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Der er først udpeget projektleder for temaet medio
november. Initieringsaktiviteterne er i gang, men en plan for
arbejdet er endnu ikke godkendt

Leverancer er forsinket pga. afhængigheder til LPR3. Er
pauseret
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Inbasket

Grøn

2019

Ekko Arbejdsgang

Grøn

2019

ADB
(afregningsdatabanken)
FMK Jordemødre

Gul

2019

Gul

Nye hospitalsbyggerier i
RH
Specialegennemgang

Grøn

Nyt tidsestimat
udarbejdes
2020

Gul

Fortløbende

Der er en forsinkelse i forhold til oprindelig tidsplan grundet
på grund af udskydelsen af LPR3/SP18.
Pauseret pga. LPR3/SP2018, der kommer en ny plan i
marts

Er pauseret

Følgende temaer er rapporteret færdige i 2018:
- Kliniske byggere: Opbygning af supportfunktion og sekretariatsbetjening for de kliniske
byggere.
- PÆD ERX (dosering af medicin i pædiatrien): Der har skabt større sikkerhed i behandling af
børn med kemoterapi.
- SP 1813 Link: Har givet 1813 læseadgang til SP.
- Anvendelsesoptimering: Har besøgt en lang række afdelinger med henblik på bistand i forhold
til at optimere anvendelsen af SP.
- Implantatregister: Implementering af integration til Nationalt implantatregister.
- Steno Retinopati: Byg til Steno og øjenspecialet, forudsætning for at kunne lukke Diabetes
Rask
- Videreudvikling af BI: Videreudvikling af regionernes selvbetjent rapporteringsløsning.
Budgettet er anvendt til at skaffe flere bruger-licenser til denne løsning, således at interaktive
rapporter ligeledes kan tilgås af klinikere.
- Analyse af talegenkendelse: Der er gennemført en analyse af mulighederne for indførelse
talegenkendelse for klinikere til input af data i SP
- Optimering af arbejdsgange, herunder tid i ambulatorierne (taskforce): Løsninger i et eller
flere ambulatorier er publiceret og fremlagt
- Analyse af kliniske kvalitetsdatabaser: Forberedende analyse til samlet projekt om kliniske
databaser er gennemført. Videre analyseaktiviteter fortsætter i det nye projekt om kliniske
kvalitetsdatabaser
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Initiativejer: Kim Veber Carlsen
Projektmål
• Projektet er afsluttet
• De brugertilpasningsansvarlige har
gennemført uddannelse i rollen

Brugertilpasningsansvarlige udpeget
• 198 ud af 200 brugertilpasningsansvarlige er
pr 31.12 udpeget.
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Initiativejer: Kim Veber Carlsen
Projektmål
• Indsats er afsluttet pr. 31/12-2018 da
midler bevilliget til studenterhold er
brugt.
• De afsatte ressourcer i form af
studenterhold er ikke udnyttet i
tilstrækkelig grad af hospitalerne i
perioden for indsatsen
• For den del af lægerne, der har været
igennem brugertilpasning, er kvaliteten
og værdien af leverancen anerkendt, og
der er påvist en effekt.
• Det anbefales at videreføre indsatsen for
de resterende læger i målgruppen efter
1. marts når opgradering til SP18 er
gennemført – kræver dog ny
finansiering

Procentdel af læger, der har gennemført
brugertilpasning 1:1 samt udbytte heraf
• Cirka 3300 læger ud af 4800 relevante
læger har gennemført 1:1
brugertilpasning i RegionH, svarende til
69 pct.
• Cirka 1000 læger ud af 2800 relevante
læger har gennemført 1:1
brugertilpasning i Region SJ, svarende
til 36 pct.
• Udbyttet er af deltagerne vurderet til
gennemsnitligt 4,2 på en skala fra 1 til 5
(hvor 5 er bedst).
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Initiativejer: Kim Veber Carlsen
Projektmål
• De første leverancer er leveret i god kvalitet og
efter planen i slutningen af september.
• Herunder er der leveret en revideret portal til
indmelding af fejl, behov for brugerhjælp samt
ændringsønsker, der i højere grad understøtter
klinikernes behov.
• Der arbejdes på at foretage en vurdering af
leverancernes anerkendelse.

Hovedparten af ventende organisationsændringer
håndteret
• Dækker over ændringer i SP, der afspejler
ændringer i organisation på hospitaler. Kræver
byg af stuer, kalendere m.m.
• Der er 46 udestående sager i Reg H og 9 i Reg
Sj. I december blev der løst 2 sager i Reg H og 4
i Reg Sj.

Top 5 lister for hvert hospital
• Der er pt. ikke defineret top 5 lister for nogen
hospitaler/psykiatri, hvorfor der heller ikke er
løst problemer i relation til top 5 listerne.
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Initiativejer: Marianne From, Martin Post
Projektmål
• Scope og leverancer er fastlagt.
• Ressourcer er delvist allokeret på nuværende
tidspunkt.
• Alle leverancerne er endnu ikke taget i brug.
• Se afsnit 2.3 i den tværgående rapportering
for generel status på de kliniske byggere.

Allokering af ressourcer fra hospitalerne til at
styrke de kliniske byggere
• 2 ressourcer er blevet allokeret halv tid.
• Det samlede mål er allokering af 4
ressourcer.

Leadtime på godkendelse af byg og leadtime på at
lægge byg i produktion
• Data findes ikke på nuværende tidspunkt.
• Der er implementeret ny rapportering. Den
afventer en fuld udrulning af Kai databasen
(hvorfra rapporteringen skal foregå). Når
basen er fuldt udrullet, vurderes behovet for
en opdatering af rapporteringen
• Se også afsnit 2.3 for generel status på de
kliniske byggere
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Initiativejer: Pia Kopke
Antal problemstillinger løst
• CIMT har allokeret en pulje af
medarbejdere, som ikke har SP-kompetencer
men derimod spidskompetencer inden for
mere generelle it-faglige discipliner som fx
brugerstyring, integrationer eller arkitektur.
Medarbejderne anvendes til at supplere SP
drifts- og udviklingsorganisationens arbejde
med håndtering af akutte SP
problemstillinger.
• En liste over problemstillinger, der skal løses
er udarbejdet.
• Der er løst 2 problemstillinger i november.
• I december er arbejdet forsat med de
resterende men ikke yderligere er afsluttet
• Det er en udfordring for anvendelsen af
puljen, at løsningen af en del SP-problemer
forudsætter specifikke SP-kompetencer

Antal timer brugt af problemknusere
• I december er der registret 726 timer på
problemknuserinitiativet og samlet 2535
timer siden september.
• Målet var 3000 timer i 2018.
• De resterende timer forventes anvendt i 2019

Brugertilfredshed (VDF) med løste
problemstillinger
• Data findes ikke på nuværende tidspunkt.
• Når der er løst flere problemstillinger
forventes at VDF skal høre om tilfredsheden
med de løste problemstillinger.
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Initiativejer: Marianne From
Projektmål
• Projektet følger justeret tidsplan. VDF har i
december 2018 godkendt at Medicineringsprojekt
2018 forlænges til udgangen af februar 2019
• I løbet af 2018 er 9 leverancer udsat. Der arbejdes
videre på udvikling og analyser ind i 2019 og
dermed med i næste års projekt. Udskydelserne
skyldes primært udvikling fra Epic der ikke er
mulig at få indfriet i 2018, eller at
analysearbejdet er omfattende og tidskrævende.
Antal forbedringer af medicineringsfunktioner
• Der er ultimo 2018 sat 36 forbedringer af
medicinmodulet i produktion. I november var
antallet 37, men en enkelt forbedring ” Scanning
af medicin ved udskrivelse og udlevering i
ambulatorie” er trukket tilbage i december, da
den kræver yderligere arbejde
• For at sikre, at forbedringerne tages i anvendelse
styrkes implementerings- og
uddannelsesindsatsen som en del af SP2018implementeringen
Ajourføring af FMK
• Ajourføringsprocenten var ved seneste måling i
november 84,3 pct.
• Op til implementering af SP lå
ajourføringsgraden i FMK ved udskrivelse i
RegH på 63 pct.
• Der er endnu ikke tilgængelige data for december

Brugertilfredshed med medicinmodulet
• Der er gennemført en SP spotmåling i nov/dec
2018, der bl.a. spurgte ind til i hvilken grad
medicineringsprocessen understøttede brugerne i
deres daglige arbejde. På en skala fra 1 til 5 var
gennemsnittet på 2.3 på spørgsmål omkring
medicineringsprocessen, jf. tidligere orientering
til Regionsrådet
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Initiativejer: Peter Mandrup, Kim Veber Carlsen
Projektmål
• Projektet har defineret leverancer og en
tidsplan og har ønsket fremdrift.

Løsninger i et eller flere ambulatorier er
publiceret og fremlagt
• Løsninger er identificeret og
inspirationskatalog med temaer og gode
cases er udarbejdet og fremlagt for VDF den
9. januar.
• Løsningerne er således klar til
implementering på øvrige hospitaler.
Projektspor 1-4 bemandet
• Projektsporene er 100pct. bemandet.
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Initiativejer: Pia Kopke
Brug af specialister
• Der er indgået aftale med ekstern leverandør
om bistand og arbejdet er igangsat
• Målet er en agil og hospitalsnær SP drift og
udviklingsorganisation, som er en integreret
del af CIMT, og at arbejdet med SP opleves
som attraktivt for medarbejderne i CIMT
• Arbejdet gennemføres med inddragelse af
hospitaler, klinikere og Region Sjælland
• Katalog afdækkes med forslag til
forbedringer mhp. implementering af
udvalgte indsatser i første halvår af 2019
• Kataloget forventes først endelig godkendt
primo 2019, hvilket i så fald er en
forsinkelse ift. milepælsplanen
• CIMT har løbende dialog bl.a. med et
eksternt It-ekspertråd, der har givet
anledning til en række justeringer i
LPR3/SP18 projektet
• Der har desuden været dialog med Yale og
Holland om deres opgradering til SP18
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Efter implementeringen af Sundhedsplatformen følges der op på anvendelsen af hhv. Best./Ord.-sæt
og SmartSet, da anvendelsen af disse er udtryk for om væsentlig, tidsbesparende og
patientforbedrende funktionalitet vedr. bestillinger og ordinationer i SP faktisk er ibrugtaget.
I regi af SP specialegennemgang samt de nye initiativer, Brugertilpasning og understøttelse af kliniske
byggere, arbejdes der på at understøtte en højere anvendelse af Best./Ord.-sets (ved indlæggelse) og
SmartSets (ved ambulant behandling).

Definitionerne af hhv. best./ord.-sæt og SmartSet er siden sidste rapportering revideret, således at de
nu også indeholder blodprøvepaneler samt tager højde for, at det ikke er den samme kliniker, der
ordinerer og godkender. Dermed giver indikatorerne nu en mere reel måling på den faktiske
anvendelse af hhv. best./ord.-sæt samt SmartSet. Se seneste tal i tabel 1 og 2 nedenfor.
Tabel 3. Best./Ord.-sæt anvendt ved bestilling/ordination for indlagte patienter i 2018
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

59%

59%

59%

60%

59%

58%

60%

60%

61%

60%

61%

62 %

53%

53%

54%

54%

54%

53%

54%

56%

56%

55%

55%

54 %

Bornholms hospital

36%

37%

37%

35%

33%

32%

32%

35%

30%

33%

31%

35 %

Herlev og Gentofte Hospital

61%

62%

63%

63%

62%

61%

63%

64%

63%

63%

63%

64 %

Hospitalerne i Nordsjælland

62%

62%

62%

63%

62%

61%

62%

63%

62%

63%

63%

63 %

Rigshospitalet

56%

56%

56%

57%

56%

56%

55%

56%

57%

57%

56%

57 %

57%
56%
56%
Psykiatri
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57%

57%

58%

59%

54%

59%

60%

60%

62 %

Hospital
Amager og Hvidovre
Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg
Hospitaler

Region Hovedstadens

Der ses forskelle mellem hospitalerne på andelen af ordinationer for indlagte patienter, som placeres i
form af ordinationssæt. Der en lille positiv udvikling over tid, men udviklingen er fortsat mindre end
forventet. Tiltag såsom øget grad af brugertilpasning, som er igangsat som en selvstændig indsats,
forventes at øge anvendelsesgraden af best./ord.-sæt i takt med, at flere læger får gennemført 1:1
brugertilpasning. Samlet gennemsnit i RegionH for anvendelse af ordinationssæt for ambulante
patienter var i 2018 på 63 pct.
Tabel 4. SmartSet indtastet af ordinerende kliniker for ambulante patienter
Hospital
Amager og Hvidovre
Hospital

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

61%

62%

62%

62%

61%

62%

64%

62%

62%

63%

63%

63 %
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Bispebjerg og
Frederiksberg Hospitaler
Bornholms hospital
Herlev og Gentofte
Hospital
Hospitalerne i
Nordsjælland
Rigshospitalet
Region Hovedstadens
Psykiatri

58%

59%

58%

59%

60%

60%

57%

61%

62%

62%

62%

62%

37%

36%

37%

36%

33%

27%

28%

29%

27%

27%

29%

29%

67%

69%

70%

70%

70%

69%

72%

68%

68%

67%

67%

68%

62%

64%

64%

64%

62%

65%

66%

66%

65%

66%

66%

67%

61%

62%

62%

62%

61%

62%

63%

63%

63%

63%

62%

63%

57%

58%

55%

56%

64%

55%

56%

56%

55%

56%

57%

55%
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Ligesom for anvendelsen af best./ord.-sæt, viser tabel 2 dels forskelle hospitalerne imellem, dels en
overordnet lille positiv stigning på fem hospitaler.
Der forventes en styrket indsats i forhold til de kliniske byggere samt, at en videreudrulning af
specialegennemgang vil have en positiv effekt på andelen af ordinationer, som placeres via et
ordinationssæt. Samlet gennemsnit i RegionH for anvendelse af ordinationssæt for indlagte patienter
var i 2018 på 59 pct.
Der måles tilsvarende på anvendelsen af ordinationssæt i Region Sjælland. Her var anvendelsen hhv.
59 pct. for Best./ord.-sæt og 54 pct. for SmartSet i december.

Ajourføring af FMK er et delelement af arbejdsgangen ved udskrivelse, ekstern overflytning eller
visse ambulante kontakter og er en central indikator, dels af hensyn til patientsikkerhed, dels af hensyn
til de forpligtigelser regionerne har til at anvende FMK.
Tabel 5: Anvendelse af ajourføring af FMK ved udskrivning i Region Hovedstaden
Hospital
Amager og Hvidovre
Hospital
Bispebjerg og
Frederiksberg Hospitaler
Bornholms hospital
Herlev og Gentofte
Hospital
Hospitalerne i
Nordsjælland
Rigshospitalet

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

82%

82%

82%

84%

84%

83%

83%

85%

85%

86%

86%

86%

85%

86%

87%

88%

88%

87%

88%

88%

88%

88%

88%

88%

93%

91%

91%

93%

91%

94%

90%

90%

92%

92%

93%

93%

83%

83%

84%

84%

84%

84%

83%

84%

83%

84%

84%

84%

84%

85%

85%

85%

83%

86%

86%

87%

85%

85%

85%

85%

77%

78%

79%

79%

80%

80%

78%

79%

80%

80%

79%

79%
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Region Hovedstadens
82%
83%
83%
Psykiatri
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83%

82%

85%

82%

84%

85%

84%

87%

87%

I Region Hovedstaden er der for ajourføring af FMK ved udskrivelse i løbet af 2018 en svag positiv
tendens med en lille variation mellem hospitalerne. Rigshospitalet ligger fortsat lavest, senest med 79
pct. i december og Bornholms Hospital ligger højst med 93 pct., der opfylder dermed næsten den
nationale målsætning på 95 pct. Samlet gennemsnit i RegionH for Ajourføring af FMK ved
udskrivelse var i 2018 på 84 pct. Det skal understreges, at ajourføringsgraden ved udskrivelse i Region
Hovedstaden umiddelbart før implementeringen af Sundhedsplatformen lå på ca. 63 pct., hvorfra der
er sket en betydelig forbedring.
Tabel 6: Anvendelse af ajourføring af FMK ambulant i Region Hovedstaden
Hospital
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Amager og Hvidovre
80%
81%
80%
80%
80%
79%
76%
Hospital
Bispebjerg og
80%
80%
77%
79%
78%
78%
74%
Frederiksberg Hospitaler
Bornholms hospital
Herlev og Gentofte
Hospital
Hospitalerne i
Nordsjælland
Rigshospitalet

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

79%

78%

77%

79%

78%

76%

76%

74%

75%

73%

74%

73%

74%

76%

77%

72%

72%

74%

71%

72%

76%

71%

66%

65%

64%

64%

63%

64%

58%

62%

63%

62%

64%

62%

75%

76%

75%

74%

73%

75%

70%

75%

75%

72%

74%

72%

68%

67%

66%

67%

67%

65%

60%

63%

65%

64%

65%

61%

77%

76%

75%

75%

73%

73%

73%

74%

72%

Region Hovedstadens
78%
78%
78%
Psykiatri
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For ajourføring af FMK i ambulant regi i Region Hovedstaden er niveauet lidt lavere end for indlagte
og tenderer til at falde en lille smule i perioden. Samlet gennemsnit i RegionH for Ajourføring af FMK
for ambulante patienter var i 2018 på 69 pct.
Følgende tiltag forventes at bidrage til øgning af ajourføringsfrekvensen for FMK:
• Lægemiddelordinationer i Sundhedsplatformen, der ikke er aktive i FMK, vil automatisk blive
stoppet under medicinafstemningen ved indlæggelse (blev leveret 15.08.2018)
• Aktuel status for FMK ajourføring vises i ”journalhovedet” (SP-2018 opgraderingen)
• Ventetid på FMK-afstemning mindskes, og unødig afstemning elimineres (SP-2018
opgraderingen)
• Fejlmeddelelser vedr. FMK gøres mere tydelige (SP-2018 opgraderingen)
• Overførsel eller seponering af pauseret medicin ved indlæggelse og udskrivelse bliver mulig
ved en enkelt arbejdsgang (SP-2018 opgraderingen).

Et vigtigt element i at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af Sundhedsplatformen er den
specialebaserede tilpasning, som de kliniske byggere bidrager til. Kliniske byggere er klinisk
personale, der har gennemført et uddannelses – og certificeringsforløb, der giver dem adgang til at
tilpasse dele af indhold og redskaber i Sundhedsplatformen til klinikernes behov.
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De kliniske byggere er godt i gang med at tilpasse Sundhedsplatformen og har udført byggeopgaver
siden sommeren 2017. De kliniske byggere arbejder sammen med mentorer, der er ansat i CIMT og
som løbende kvalificerer og godkender de indmeldte byg.
Graf 1: Ordinationssæt bygget af kliniske byggere i produktion.

Kilde: Sundhedsplatformens produktionsmiljø

Som grafen ovenfor illustrerer, er der i dag mere end 360 Best./ord.-set og SmartSet bygget af kliniske
byggere, der er i produktion. Heraf anvendes en tredjedel på tværs af hospitaler og regioner inden for
et givent speciale. Derudover er der bygget ca. 600 forskellige øvrige elementer, såsom
blodprøveelementer og vurderingsskemaer, der også er i produktion og anvendes af de forskellige
specialer.
De kliniske byggere oplæres i brugen af build trackers, som angiver præcis hvad der er bygget, af
hvem og til hvem, samt hvor langt, i bygge og migreringsprocessen, bygget er kommet. Der arbejdes
på et værktøj, som kan samle denne information, så det bliver muligt at rapportere på data for alt byg
på hele specialer på én gang.
Det aktuelle datagrundlag (baseret på 12 kliniske byggere) viser, at der er 26 lukkede opgaver, der er
klar til migrering til produktion. Af disse ligger 2 hos en mentor i CIMT, hvor de øvrige 24 er fortsat
til placeret til vurdering hos den kliniske bygger. Det bemærkes dog, at KAI-databasen er endnu ikke
fuldt implementeret, hvilket betyder at datagrundlaget for måling af byg sat i produktion er spinkelt
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SP Specialegennemgang har i løbet af 2018 besøgt 7 specialer samt Bornholm. I forbindelse med
specialegennemgang kigger projektet og SP på:
• Arbejdsgangene i forbindelse med Sundhedsplatformen.
• Mulighed for brugertilpasning af den enkelte klinikers visning af Sundhedsplatformen uden
nyt byg
• Indsamler kataloger over det specialetilpassede byg, således det bliver muligt at vurdere om
der er kendskab til det eksisterende byg, hvor der er brug for tilretning og hvor der er behov
for nyt.
• Behov for ændringer eller nye funktionaliteter
Tiltaget er overordnet pauseret pga. implementering af det nye landspatientregister samt SP18opgraderingen. Der arbejdes lige nu på at skabe et nyt specialegennemgangskoncept. Arbejdet
forventes godkendt på VDF i marts 2018

En vigtig funktionalitet i Sundhedsplatformen er borgernes mulighed for at tilgå egne sundhedsdata, se
prøveresultater samt kommunikere med de afdelinger de er tilknyttet.
Der kan i tabellerne nedenfor ses en løbende positiv vækst til og med juni i antallet af oprettede
brugere, aktive patienter samt andelen af henvendelser, der besvares inden for 3 hverdage.
Graf 2: Brugere oprettet på Min Sundhedsplatform i Region Hovedstaden marts 2018 til september 2018

Kilde: Sundhedsplatformen

Der har siden marts 2018 været en vækst på ca. 88 pct. Der er aktuelt ca. 93.000 oprettede brugere.
Der kan for 5 hospitaler jf. tabel 5 observeres en positiv udvikling i antallet af henvendelser via Min
Sundhedsplatform, der besvares inden for 3 hverdag. Dette afspejler sig også i gennemsnittet på tværs
af hospitalerne, der er steget med 5 procentpoint siden marts 2018.
Tabel 8: Henvendelser via Min Sundhedsplatform besvaret inden for 3 hverdage
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Hospital

Jan

Feb

Marts April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

72%

59%

67%

69%

77%

66%

73%

77%

81%

76%

80%

79%

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 71%

72%

71%

78%

80%

71%

73%

82%

72%

72%

74%

67%

Bornholms hospital

70%

58%

68%

70%

74%

67%

86%

85%

93%

67%

72%

62%

Herlev og Gentofte Hospital

71%

72%

70%

75%

71%

68%

79%

77%

70%

76%

77%

77%

Hospitalerne i Nordsjælland

59%

68%

68%

71%

66%

74%

77%

72%

72%

71%

82%

77%

Rigshospitalet

70%

65%

70%

66%

72%

74%

75%

75%

77%

74%

74%

80%

Region Hovedstadens Psykiatri

68%

35%

53%

48%

67%

60%

65%

70%

50%

66%

79%

57%

Gennemsnit på tværs af hospitaler. N/A N/A
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70%

71%

73%

72%

75%

76%

75%

75%

77%

74%

Amager og Hvidovre Hospital

Der kan ligeledes se en positiv udvikling i antallet af aktive patienter, der anvender Min
Sundhedsplatform, på 35 pct. siden marts 2018. Aktive patienter dækker over borgere, der er tilknyttet
et forløb på en afdeling i Region Hovedstaden.
Graf 3: Patienter aktive på Min Sundhedsplatform i Region Hovedstaden

Kilde: Sundhedsplatformen

Af de patienter, der har anvendt min Sundhedsplatform, er ca. 2,5 pct. fra regioner, hvor de ikke har
Sundhedsplatformen.

2.6.1 MinSP – Ny app
Fra d. 30. april 2018 kunne borgere downloade en app, så de kan få nem og hurtig adgang til Min
Sundhedsplatform. Med en smartphone eller tablet ved hånden kan logge på Min Sundhedsplatform.
Dermed kan patienterne slå op i deres sundhedsoplysninger og tjekke prøvesvar, når det passer dem,
og uanset hvor de er.
App’en er et supplement til minsundhedsplatform.dk og gør det hurtigt og nemt at benytte Min
Sundhedsplatform. I app’en kan patienterne stort set de samme ting, som de kan på
minsundhedsplatform.dk. Patienterne kan se prøvesvar, og ambulante patienter kan skrive til den
afdeling, de er tilknyttet og booke tid til visse ambulante undersøgelser og behandlinger. App’en kan
som minsundhedsplatform.dk benyttes af patienter på Region Hovedstadens og Region Sjællands
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hospitaler. Der er aktuelt mere end 15.560 borgere, der har downloadet app’en, hvilket er en stigning
på knap 8.000 siden sidste rapportering i september.

Projekter dækker udviklingsaktiviteter, der på grund af særlige styringsbehov indgår i CIMT’s
projektportefølje med tilhørende projektorganisering, herunder styregruppe, udarbejdelse af
projektstyringsdokumenter m.m. Der afrapporteres på status nedenfor.

Tabel 9: Oversigt over projekter
Kort beskrivelse

Projekt
status

Slutdato

Status samt afvigelsesforklaring, hvis gul eller rød

LPR3 implementering
i RegSJ og RegH /SP
2018 opgradering

Grøn

Februar 2019

Programmets risikoprofil vurderes til at være væsentlig
mindre end ved sidste rapportering i takt med, at
opgaver nærmer sig færdiggørelse. Test er for det
væsentligste gennemført (94 pct.) og undervisningen
forløber som planlagt, trods mindre justeringer. For de
udestående tests, som primært drejer sig om fejlrettelser
i forbindelse med fund under test, er der lagt planer for
udbedring og gentest
Som følge af ekspertrådets anbefalinger er der
gennemført initiativer vedrørende verifikation af
arbejdsgange ved involvering af slutbrugere samt
tilvejebringelse af overblik over, hvordan testcases bedst
fokuserer på risikoområder.
Til trods for de nævnte resultater siden sidste
rapportering er der fortsat et behov for ledelsesmæssigt
fokus for at sikre, at de sidste udeståender kommer på
plads.
D. 15. januar 2019 var alle væsentlige fejl i SP2018
blevet løst. Der foretages test, fejlrettes og gentestes
yderligere helt frem til opgraderingen implementeres ved
”go-live” d. 2.februar 2019

Min SP optimering
2018

Rød

Marts 2019

Projektet har 29 leverancer. Heraf er 5 leverancer røde
på tid. Styregruppen har besluttet, at der udarbejdes
detaljerede løsningsbeskrivelser for alle opgaver, og at
der satses på, at driften kan overtage de røde
leverancer.

SP medicinering

Grøn

Februar 2019

Pga. udsættelse af opgraderingen af Epic 2018 til
februar 2019, er projektets løbetid forlænget tilsvarende
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Derudover er medicineringsprojektet sideløbende i gang
med projekt 2019 og analysearbejdet med de
forbedringer der skal leveres til
medicineringsfunktionaliteter i 2019.
Sundhedsplatformen
serveropgradering

Grøn

2019

Projektet har fokus på to primære områder i januar.
Ibrugtagning af nye servere til Non-produktion samt
forberedelse til opgraderingen i februar 2019.

Den SP-relaterede support er organiseret i både en lokal og fællesregional funktion. Begge regioner
håndterer selv sager på niveau 1 og 2, mens den fællesregionale drifts – og
systemforvaltningsorganisation, der ligger i Region Hovedstaden, håndterer sager på niveau 3.
I dette afsnit rapporteres på håndtering af SP-relaterede sager i CIMT, både for niveau 1 og 2, der
udelukkende håndterer sager fra Region Hovedstaden samt for den fællesregionale drifts – og
udviklingsorganisation, niveau 3, der håndterer de mere komplicerede SP henvendelser og altså også
løser sager for Region Sjælland.
Hver gang en bruger kontakter SP supportorganisationen, oprettes en sag, uanset om sagen løses
øjeblikkeligt eller kræver yderligere sagsbehandling. Sagerne kan variere fra fejl i
Sundhedsplatformen (incidents) til anmodning om anvendelseshjælp eller ændringer af SP
opsætningen(requests).

4.1.1 Telefonisk løsninggrad i Region Hovedstaden
Andelen af telefonisk løsningsgrad er en central indikator for den telefoniske sagshåndtering og er
udtryk for, at brugeren får løst sin sag ved første telefoniske henvendelse. I første trin besvares
opkaldet af Servicedesk, der kan løse problemstilling hvis det viser sig, at være af teknisk karakter.
Ellers viderestilles brugeren til SP anvendelse, der kan bistå med SP-specifik anvendelseshjælp.
Servicedesken leverer generelt over det aftalte serviceniveau (60 pct.) for henvendelser vedr. SP
anvendelse og har over de sidste otte uger ligget på 73 pct. i gennemsnit.

4.1.2 udvikling i backlog på første og andet niveau
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Graf 4. Oprettede og lukkede sager på første og andet niveau i Region Hovedstaden

Kilde: ServiceNow, CIMT’s sagshåndteringssystem

Graf 1 viser udviklingen i antallet af aktive sager på første og andet niveau af SP
supportorganisationen i Region Hovedstaden. Mængden af aktive sager er reduceret betydeligt i
perioden. Der var i primo 2018 mere end 900 aktive sager. Det aktuelle niveau er reduceret til 98
requests og 102 incidents. Der åbnes i gns. mere end 1000 sager om ugen i første og andet niveau,
hvoraf mere 80 pct. er requests, der ofte drejer sig om anvendelseshjælp.

Nedenfor illustreres mængden af hhv. oprettede og lukkede sager per uge på 3. niveau. Antallet af
sager er både fra Region Sjælland og Region Hovedstaden.
Graf 5. Udvikling i backlog på tredje niveau i CIMT

Kilde: ServiceNow, CIMT’s sagshåndteringssystem
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Der har løbende i 2018 været en reduktion af den samlede mængde sager på tredje niveau. Ved
overgangen til den nye SP drifts – og systemforvaltningsorganisation d. 1. januar 2018, var der cirka
4300 sager på tredje niveau. Dette er nu reduceret til ca. 2600, hvoraf 1500 er requests og 1100
fejlmeldinger.
Den tværregionale SP-governance har besluttet, at der løbende vil være en prioritering af indkomne
sager i 2018, hvor backlog prioriteres sekundært. Dertil er der også gennemført tiltag der sikrer en
mere hensigtsmæssig proces for indberettede sager. Det har betydet, at sager vedr. anvendelseshjælp i
øget grad håndteres af kliniske it-konsulenter, der har deres daglige gang på hospitalerne, og at tredje
niveau fortrinsvis håndterer mere komplekse og kritiske sager.
På visse områder rydder temaer eller projekter op i backlog. Det gælder bl.a. for medicin, se graf 3
nedenfor, hvor Medicineringsprojektet aktivt har reduceret backlog.

Graf 6. Udvikling i backlog på medicinsager på tredje niveau.

Kilde: ServiceNow, CIMT’s sagshåndteringssystem

Backlog på medicineringsområdet var i januar 2018 lige over 1000. Mængden af aktive sager er i løbet
af 2018 reduceret betydeligt, men der er fortsat en stor mængde ”gamle” sager på området.
Der er den 26. november igangsat en taskforce med henblik på at nedbringe mængden af åbne sager
med særlig fokus på ”gamle” sager. Målet er at nedbringe antallet af incidents åbnet før 26. november
fra 248 til 10, hvoraf ingen er mere end 2 måneder gamle, senest ved udgangen af januar 2019. For at
nå dette er der dels sket en omfordeling af eksisterende ressourcer og dels tilvejebragt yderligere,
midlertidige ressourcer. Status ultimo 2018 er, at denne backlog er reduceret fra 248 til 143 sager.
Der arbejdes fortsat på en samlet handlingsplan for stabilisering af medicineringsfunktionaliteten, som
omfatter kvalitetssikring af incidentprocessen, releaseprocessen og implementeringen af ændringer
udover ovenstående.
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Det estimeres, at der blev ansat 360 medarbejdere i Region Hovedstaden i 4. kvartal 2018, der ikke har
tidligere kendskab til Sundhedsplatformen1. Heraf blev i gennemsnit ca. 20 pct. tilmeldt regionens
introduktionsuddannelse. Den består både af tilstedeværelsesundervisning varetaget af CIMT og af
fag-faglig, kliniknær oplæring i ugerne efter tilstedeværelsesundervisningen.
I grafen herunder ses alene andelen af ”nye i regionen” som tilmeldes tilstedeværelseskurserne.

Graf 7. Andelen af ”nye i regionen”

Nyansatte brugere med adgang til SP og deres status for tilmelding til
tilstedeværelsesundervisningen
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Der er, ud over den løbende månedlige evaluering af tilstedeværelsesundervisningen og den samlede
vurdering efter endt kliniknær oplæring, gennemført en større brugertilfredshedsundersøgelse af det
nye uddannelseskoncept, som blev lanceret den 1. juni.
Undersøgelsen blev foretaget blandt alle nyansatte i perioden juni-september (ca. 1.500 i alt), de
involverede SP-Nøglepersoner på de enkelte afdelinger/klinikker samt berørte afdelings/klinikledelser. Undersøgelsen blev afsluttet medio oktober. Hovedkonklusionerne i undersøgelsen
var:
•
•

1

Tre fjerdedele af de nyansatte vurderer at det faglige niveau er passende (77 pct. passende, 16 pct.
for lavt, 7 pct. for højt).
På en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst, er gennemsnittet 3.03 på spørgsmålet om ”Introduktionen af
SP giver et godt overblik” og 2,94 på spørgsmålet ”Indholdet af klasserumsundervisningen er

Mangelfuldt datagrundlag for november og december, forventes kvalificeret med virkning fra februar 2019.
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relevant for mit daglige arbejde”. Dette understreger styrken ved det samlede introduktionstilbud,
hvor det fag-faglige læres via kollegial sidemandsoplæring i klinikken.
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SP-rapportering Q&A.

Tema
Fagudtryk
Forklaring
Udviklingsaktiviteter
Et projekt, hvor SP-nøglepersoner klædes på til at hjælpe
Anvendelsesoptimering
deres kollager i lokale afdelinger. Er afsluttet.
Byggeprocessen

Kliniske byggere

PID

Processen hvori indholdet i Sundhedsplatformen bygges af
certificerede
De kliniske byggere er primært læger og sygeplejersker,
der er uddannet i at opsætte udvalgte typer
klinisk/administrativt indhold i Sundhedsplatformen.
Byggernes viden om det medicinsk-faglige område og de
lokale forhold gør, at de hurtigt kan tilpasse SP til specialet
og til de konkrete, lokale behov
Står for projektinitieringsdokument og beskriver projektets
leverancer, tidsplan samt omkostninger og gevinster.

Roadmap

En oversigt over fremtidige udviklingsaktiviteter inden for
et givent system eller område.

Specialegennemgang

Målrettet indsats i fht. at afdække muligheder for
optimeringer blandt andet i arbejdsgange. Starter med
kirurgiske specialer, hvorefter øvrige specialer gennemgås.

Hvert hospital har indmeldt SP-nøglepersoner, der skal
fungere som lokale eksperter med ekstra viden om
funktionaliteterne og særlig forståelse for arbejdsgangene.
SP-nøglepersoner
Der er desuden udpeget én SP-tovholder pr.
afdeling/klinik, der skal være bindeled mellem
afdelingsledelsen samt SP-Programmet/CIMT.
Sundhedsplatformens bestyrelse godkendte 13. november
2017 første udkast til indholdet af Sundhedsplatformens
udviklingsaktiviteter i 2018. Indholdet blev udvalgt ud fra
KAI styregruppens prioritering. Dette aktiviteter opdeles i
henholdsvis:
SP projekter og temaer Projekter, hvor udviklingsaktiviteterne indgår i CIMT's
projektportefølje og organiseres som projekt
Temaer, hvor ansvar for levering af aktiviteter organiseret
som temaer er placeret hos linjeledelsen i SP drifts- og
udviklingsorganisationen med fagligt ophæng til den
relevante kliniske og administrative governance.
Udtryk for et projektets/tiltags omfang og kan anvendes
både i forhold til målgruppe, leverancer m.m.
Scope
Fagtermer
Ajourføring af FMK
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Brugertilpasning

Best./Ord. Sets

Epikriser
Go-live
Indikator

Klinisk ledelsesdata

Kvalitetdatabaser

Dækker over personliggørelse af brugerflader i SP samt
tilpasning af indhold (ex. best./ord.sets – se nedenfor)
En funktionalitet, som giver mulighed for at samle alle
relevante bestillinger på behandlinger og undersøgelser
samt tilhørende ordinationer for en bestemt patientgruppe.
Disse kan tilpasses den enkelte afdeling og anvendelsen af
best.ord.sæt understøtter således en ensartet behandling,
hvilket også forbedrer patientsikkerheden.
En epikrise er et kort sammendrag af en patients
sygehistorie, indlæggelsesforløb og plan for
efterbehandling, som sendes til den alment praktiserende
læge ved udskrivelse.
Tidspunkt for aktivering og ibrugtagning af et system.
En måling på et specifikt område, ex. total forbrug af
antibiotika eller antal fødsler, som giver både brugerne i
Sundhedsplatformen samt ledelsen mulighed for følge
udviklingen.
Klinisk data henvendt til ledelseslaget på udvalgte
indikatorer, ex. FMK ajourføring, andel rettidigt afsendte
epikriser m.fl.
I Danmark er der en række regionale og landsdækkende
kliniske kvalitetsdatabaser, som har til formål at måle
kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til
at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

De kliniske kvalitetsdatabaser tager udgangspunkt i det
enkelte patientforløb og indsamler relevante informationer
om behandlingen af nærmere afgrænsede patientgrupper
med specifikke sygdomme (fx hjertesvigt, diabetes og
demens) og/eller patientgrupper, der har modtaget
specifikke behandlinger.
MedCom-meddelelser sikrer, at sundhedsfaglig
MedCom-meddelselser kommunikation om borgerne kan ske elektronisk og
sikkert på tværs af sektorer
Et vurderingsskema er et skema til beslutningsstøtte,
dokumentation, observation og vurdering af patientens
Minitilstand og pleje/behandling. Vurderingsskemaer er et
vurderingsskemaer
værktøj, hvor flere faggrupper kan dokumentere store
mængder struktureret data over tid.
Sundhedsplatformen er modulbaseret. Systemet består af
Modul (i SP)
en række moduler - ex. mediceringsmodul, Kemomodul
osv.
Et SmartSet er en dokumentationsskabelon som består af
en gruppe elementer (f.eks. bestillinger,ordinationer,
SmartSets
notater eller henvendelsesårsager) der ofte bruges ved
dokumentation af en bestemt type besøg.
Svartider (i forbindelse En svartid er den tid en given handling tager i et it-system med FMK)
ex. at logge ind, åbne et vindue eller foretage en søgning.
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Sygehusaktiviteten

CIMT
CIMT Servicedesk
SP Helpdesk

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Alle kontakter og behandlinger af borgere bliver registreret
som aktiviteter og indrapporteret til LPR
(landspatientregisteret). Denne registrering anvendes til
afregning på baggrund af gældende DRG (DiagnoseRelaterede Grupper)-takster. Aktivitetsniveauet har
betydning i forhold til at få del i den statslige
aktivitetspulje.
Den generelle servicedesk i CIMT, hvor brugere kan
henvende sig med fejlmeldinger, anmodninger eller
spørgsmål.
En dedikeret helpdesk, der håndterer henvendelser vedr.
anvendelseshjælp i Sundhedsplatformen
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Leverede forbedringer på medicinområdet
Januar 2018 – januar 2019

For plejepersonale

opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
REGIONSRÅD
d. 05-02-2019

For læger

1
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i februar 2018
Forbedringer for læger - FMK
Tilbageholdte lægemidler vises ikke i FMK
Tilbageholdte lægemidler som fx selvadministration
og selvmedicinering og ordlovsmedicin skal fremgå
af side-side-visningen.

Dosisændringer i side-side-visning
Løsningen vil være rettet mod, at ændringer
under indlæggelse fremhæves på side-side
visning.

Linkede lægemiddelordinationer
Lægemiddelordinationer, som i Sundhedsplatformen
er kædet sammen (Linkede), kan overføres som flere
doseringsperioder til FMK.

opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
REGIONSRÅD
d. 05-02-2019

Forbedringer for plejepersonale
Ambulante ordinationer
Alle såkaldte ”klinik administrerede
lægemidler” gøres tilgængelige for ordination
som sådan (tilpasning af en præferenceliste).

Dokumentation af udleveret medicin
Det skal være muligt at dokumentere udleveret
mængde, fx 1 stk. v. inhalator

Sortering af lægemiddelgrupper
Der ændres i sorteringen, så sidepanelet ved
ophældning af medicin vises i ATC-sortering.

Dokumentation af klinikadministreret medicin
Dokumentation af klinik administreret medicin
kan foretages ved hjælp af knapper.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i marts 2018
Forbedringer for læger - FMK

Forbedringer for plejepersonale

Valg af lægemiddel
Søgeresultatet i ordinationsprocessen tilføjes
nødvendige oplysninger for at kunne træffe valg
af lægemiddel umiddelbart.

Dispensering af medicin mere præcis
For alle intensivafdelinger indstilles tidsvinduet til
en time.

Fritekstordinationer fra FMK
Den automatiske konvertering af fri tekst til
strukturerede data optimeres i forbindelse med
overførsel fra FMK.

Overblik over infusioner
Vurderingsskema-grupper for engangsinfusioner
og visse andre infusioner lukker nu først efter
16 timer.

.Visning af frekvens på lægemiddel
Ordinationsbilledet suppleres på de 20 mest
anvendte præparater med knapper på de
hyppigst anvendte frekvenser.

opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
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Tydeliggørelse af medicin udleveret til orlov
Dokumentationen af orlovsmedicin ændres, så den
ligner selvadministration, og derved bliver det tydeligt,
hvor meget der er udleveret, og til hvilken periode.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i april 2018
Forbedringer for læger - FMK
Mulighed for fortsættelse af FMK stoppet
medicin Det vil ved en ”Rødt Kryds-knap” vises at
medicinen er ”ikke aktuel” i FMK og dermed muligt at
fortsætte ”ikke aktuel” i SP.

Manglende ajourføring af FMK
Brugeren advares ved forsøg på at
gennemføre en udskrivelse uden gennemført
ajourføring af FMK.

opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
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Forbedringer for plejepersonale
Pauseret medicin på printet liste
Det bliver muligt at se, hvorvidt medicin er
pauseret eller ej, når medicinlisten printes.

Tvangsmedicin mere tydelig
Behandlingsfasen ”tvangsmedicin” gøres mere
tydelig.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i maj 2018
Forbedringer for læger - FMK
Forebygge for mange genudleveringer af
recepter Antal genudleveringer sættes
automatisk (default) til 0 for recepter i
forbindelse med udskrivelse (rammer ikke
ambulatorier). Sparer lægen for ekstra klik.

Forbedringer for plejepersonale
Fjernelse af pop’up ved dispensering af
medicin
Pop up ved tidligere dispenseret medicin vil ikke
længere fremkomme og genere i den
efterfølgende dispensering af samme ordination.
Forbedret overblik over medicin
Oprydning, fjernelse af unyttige informationer
samt tydeliggørelse af informationer i MDA
(medicineringsbillede) overbliksrapporter.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i juni og juli 2018
Forbedringer for plejepersonale
Advarsel ved administration af forkert dosis
Der vil vises en advarsel, hvis man forsøger at
give en anden dosis end den ordinerede til et
givet tidspunkt.

Rapport over udleveret pn medicin
Det bliver muligt at se den udleverede medicin i
en rapport.

Juni
Tydeliggørelse af forskel på pauseret medicin
Det bliver muligt at opsætte forskellige
baggrundsfarver i forhold til de forskellige
pauserings – og ”på hold” medicin.

Scanning ved udlevering af medicin
Det en nu muligt at scanne medicin ved
udlevering og udskrivelse.

*Er trukket tilbage den 29. okt. 2018.
Afventer dato for ny levering

Forenkling af arbejdsgang ved selvadministration
Når man én gang har sat administrationsniveauet
er handlingen sat som standard.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i august 2018
Forbedringer for læger - FMK

Forbedringer for plejepersonale

Ikke aktive lægemidler i FMK
Lægemidler, der er ”ikke aktive” (seponeret) i
FMK, afbrydes automatisk i SP i forbindelse med
indlæggelse.

Færre gentagne advarsler
Pop’up advarsler, der er vist ved ophældning
af medicin, vises ikke længere ved
medicinadministration.

Færre klik når pauseret medicin afbrydes
Mulighed for at seponere et pauseret præparat i
side-side-visningen ved indlæggelsen.

Unødige advarsler
Advarsler vises på mere hensigtsmæssige
tidspunkter i arbejdsgangen.

Nemmere arbejdsgang ved dispensering
Nemmere arbejdsgang, når der ophældes
medicin mellem to administrationsklokkeslæt.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i september 2018
Forbedringer for plejepersonale
Bedre overblik
Rapporter over medicin forbedres, bl.a. Vis
Journal og MDA rapport.

Gælder også læger

Søgemuligheder i Vis Journal
Fremsøgning af medicindata bliver nemmere med
forbedring af kolonner.

Infusioner og injektioner ved orlov
Udbygget beskrivelse af arbejdsgange ved
administration af injektioner og infusioner under
orlov.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i oktober 2018
Forbedringer for plejepersonale og læger
Overbliksrapport med medicin over tid
Ny rapport til visning af administreret medicin
(ikke infusioner) over tid (incl. ambulant).

Forbedret hjælpefunktionalitet i Index
Udbygning af hjælpefunktionen, så opslag i
medicinmanualer og uddannelsesmateriale
direkte fra SP lettes.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i november 2018
Forbedringer for plejepersonale
Visning af blandinger i MDA
Der udarbejdes en ny arbejdsgangsbeskrivelse,
som tydeliggør opnåelse af korrekt
blandingsforhold.

Dokumentation af batchnummer
Det skal være muligt at dokumentere batch-nr.
for udvalgte biologiske lægemidler for indlagte
patienter.
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Forbedringer på medicinområdet
Leveringer i januar 2019

Selvadministration med ét klik
Det bliver muligt med kun ét klik at vælge alle
lægemidler til fx selvadministration.
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Udvalgte*, kommende forbedringer på medicin-området
Februar til december 2019

For plejepersonale
Klik her

*Opdateres løbende
opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
REGIONSRÅD
d. 05-02-2019

For læger
Disse ændringer er vi bekendt
med på nuværende tidspunkt

Klik her
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Læger: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug inden udgangen af marts 2019

Ny rapport vedr. udleveret medicin
Lægen får en rapport med overblik over den
medicin, som er udleveret på apotek og/eller
hospitaler.

Bedre standardtekster vedr. medicin
Tilretninger og oprydninger af såkaldte SmartLinks,
som trækker medicinoplysninger ind i
standardtekster, fx udskrivningsbreve.

Styrket patientsikkerhed
Forbedring af patientsikkerhed ved
højrisikopræparater.
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Læger: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug ved opgraderingen til SP2018, feb. 2019 1 af 2
FMK
Overførsel mellem FMK og SP
Pauseret medicin i FMK overføres til SP som
pauseret og sparer lægen for en del klik.
Pauseret medicin vises i MDA.

FMK status vises i journalhovedet (header)
Klinikere kan orientere sig i header (journalhovedet), om FMK er afstemt*, herfra kan sideside-visningen tilgås.
Avanceret dosering
I ambulatoriet vil avancerede doseringer være
forbedret, også i forbindelse med overførsel til
FMK.

Ny ordination via genvej i ny bjælke
I ambulatoriet kan klinikere oprette ny best./ord.
via en genvej nederst i billedet, uanset hvor man
er i journalen.

Bedre overblik ved afstemning
Overblik over medicinafstemning ved
indlæggelse og udskrivelse forbedres.

Afstemning af FMK
Kun hvis der er forskelle mellem FMK og
Sundhedsplatformen skal lægen afstemme FMK.

*oversættelse justeres i juni-releasen
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Læger: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug ved opgraderingen til SP2018, feb. 2019 2 af 2
Recepter
Bedre overblik over åbne recepter
Nyt recept-ikon (Rx) ved en ordination indikerer,
at der er en aktiv recept ved ordination.

Oversigt over recepter
Recept-rapporten giver et bedre overblik over
Åbne recepter og åbne og løse recepter.
Herfra kan lægen let fjerne recepter på medicin
som patienten ikke mere skal have.
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Plejepersonale: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug ved opgraderingen til SP2018, feb. 2019

Medicin vises kun én gang i Medicinbilledet
(MDA) Det bliver nemmere at se, hvilken medicin
patienten (pt) skal have under indlæggelsen hvis
pt i forvejen går i medicinsk behandling i
ambulatoriet.

Labels kan printes
Sygeplejerskens arbejdsgang lettes, når labels kan
printes direkte fra administrationsvinduet, uden at
afbryde fx dispensering.

Tydelig visning af ordinationer v. scanning
Tydelig visning af ordinationer (Indlagte pt.) ved
scanning, så det bliver lettere for sygeplejersker
at vælge mellem næsten ens ordinationer.

Unødig advarsel fjernes
En unødig advarsel ved forsinket administration
fjernes.

Blandinger med antibiotika overføres til
væskeskema Når sygeplejersker registrerer
antibiotika-blandinger i MDA, overføres det direkte
til væskeskema (fra 2019 projektet).

opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
REGIONSRÅD
d. 05-02-2019
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Forbedringer på medicinområdet – tages i brug juni 2019
Forbedringer for plejepersonale

Udlevering af hjemmemedicin
Bedre understøttelse af beregning af
mængde, der udleveres ved udskrivelse samt
i ambulatoriet.

Tydelig visning af tidspunkter og hyppighed
Bedre visning af, hvor ofte og på hvilke tidspunkter
medicinen skal tages ved udskrivelse samt i
ambulatoriet.

Advarsel ved overskridelse af minimuminterval
(p.n. medicin) Der vil komme en advarsel, hvis
sygeplejersken forsøger at give behov ordineret (pn)
medicin for tæt på tidligere administreringer.

Mulighed for at scanne medicin
Sygeplejersker får igen mulighed for at scanne
medicin, som udleveres ved udskrivelsen eller i
ambulatoriet.

opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
REGIONSRÅD
d. 05-02-2019

Validering af styrke ved scanning af medicin
Sygeplejersker får en advarsel, hvis der er forskel
på styrken af scannet medicin og ordinationen,
Sygeplejersker får mulighed for at skrive en
bemærkning ved scanning af medicin
ved udlevering.

Forbedringer for læger
Revidering af lægens ordineringsbillede
Optimering af arbejdsgang ved ordinationer
og udstedelse af recepter mv.

Mere sikker håndtering af højrisikopræparater
Sikkerheden øges omkring håndtering af udvalgte
højrisikopræparater, som fx insulin

Pausering af lægemidler i SP
Lægen kan pausere direkte i ny Best./OrdPauseknap til patienter under indlæggelse.

Nemmere receptudstedelse
Arbejdsgangen med valg af pakkestørrelse
forbedres

FMK ajourføring ved udskrivelse
Der vil vises en advarsel hvis lægen har ordineret
medicin efter afstemningen inden udskrivelse.

FMK fejlmeddelelser
Visse uforståelige FMK fejlmeddelelser bliver
oversat til tekst, der er lettere at forstå.
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Udvalgte*, øvrige forbedringer på medicinområdet 2019
*Opdateres løbende i takt med specifikation og design af løsninger.
Forbedringer for plejepersonale

Forbedringer for læger - FMK

Advarsel ved orlov
Der vises en advarsel første gang, der logges
på medicinbilledet (MDA),efter at orloven er
slut.

Valg af pakkestørrelse (august 2019)
Lægen får nemmere ved at vælge
pakkestørrelse ved receptudstedelse.

Blanding af iv medicin på neonatal afd.
SP understøtter blanding og administration af
lægemiddelblandinger på neonatal- og
børneafdelinger.

Automatisk overførsel af medicin
Mapning af frekvenser på medicin (ord uden
faste tidspunkter) fra FMK til SP.

Bedre overblik over patientens medicin
Færre informationer i administrationsoverblik og
deraf bedre medicinoverblik

opdateret: 21-01-2019
Møde i Senest
REGIONSRÅD
d. 05-02-2019

Handelsnavn bliver standardvisning
Det bliver nemmere for lægen at finde alle
muligheder for valg af medicin med
standardvisning alle steder på formen:
HANDELSNAVN – generisk navn.
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Bedre Hverdag
Idékatalog med eksempler på nye eller justerede
arbejdsgange i ambulatorier, der gør det lettere
at gøre det rigtige

Udarbejdet af ”Taskforce for arbejdsgange og ambulatorier” i samarbejde
med ambulatorier fra Region Hovedstaden og Region Sjælland
December 2018

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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Eksempler fra ambulatorier på løsninger, der
understøtter en bedre hverdag
På tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden findes flere end 1.200 ambulatorier. Der er
stor forskel på patientforløb, faggrupper og behandlinger i ambulatorierne. Der er også stor forskel
i de behov, det enkelte ambulatorium kan have for at finde arbejdsgange, der skaber en lettere og
bedre hverdag.
Dette idékatalog tilbyder inspiration i form af eksempler fra ambulatorier i Region Sjælland og
Region Hovedstaden, hvor ambulatorierne er lykkedes med at implementere løsninger, som
ifølge ambulatorierne er med til at skabe en bedre hverdag.
Fælles for alle eksemplerne er, at den lokale ledelse har haft en helt afgørende rolle for at
ændringerne er lykkedes. Det har de gjort ved at sætte fokus, følge op og sikre at
implementeringerne bliver justeret og opdateret.
De ambulatorier, der fortæller om deres eksempler, har alle fokus på at forbedre arbejdsgangene
og sikre en ny eller justeret anvendelse af Sundhedsplatformen.
Ambulatorierne viser bl.a. eksempler på at det er muligt at frigive tid i hverdagen ved at flytte
opgaver mellem faggrupper, at skabe mere nærvær i behandlingen af patienten, at reducere
antallet af klik i SP og , at øge arbejdsglæden hos personalet.
Idékataloget er inddelt i temaer. Her præsenteres de konkrete eksempler samt en anvisning til at
implementere løsningerne ud fra eksemplerne.
God fornøjelse!

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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Tværregionalt Samarbejde
Idékataloget er udarbejdet som en del af ”Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier”, som blev
nedsat af det tværregionale vicedirektørforum, VDF, i august 2018. Der er mere information om
baggrund, formål, projektdeltagerne og henvisning til intranet i begge regioner på de sidste sider i
dette katalog.
Vi takker alle ambulatorier og medarbejdere som har deltaget med eksempler, stået til rådighed
for besøg og for at dele materiale og vejledninger med os andre.
Tak!

Styregruppen for Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier

Bagerst fra venstre:
Jesper Erdal, Klinikchef, Neurologisk klinik, Rigshospitalet;
Kim Veber Carlsen, Enhedschef, CIMT;
Peter Mandrup Jensen, Vicedirektør, Nordsjællands Hospital;
Kaspar Cort Madsen, Teamkoordinator, Kvalitetsafdelingen, Bispebjerg Frederiksberg Hospital.
Forrest fra venstre:
Malene Friis Thøgersen, Afsnitsledende psykolog, Psykoterapeutisk Afsnit, Psykiatrisk Center
Nordsjælland;
Kristine Lykke Lomholt, Sektionschef, CIMT
Ikke tilstede på billedet:
Lone Bjørklund, Vicedirektør, Holbæk Sygehus;
Bodil Ørkild, Ledende Overlæge, Medicinsk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital;
Linda Abildgaard, Ledende Oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling, Nykøbing Falster
Sygehus;
Mariann Culmsee, Funktionsleder, Medicinsk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital
Jesper Gyllenborg, Ledende overlæge, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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Introduktion til idékataloget
Idékataloget er kommet til verden ved at ambulatorier i Region Sjælland og Region Hovedstaden
deler eksempler på lokale implementeringer som det enkelte ambulatorium oplever er med til at
skabe en bedre hverdag.
Eksemplerne er tematiseret i fem temaer med hver sin overskrift , farve og vignettegning.
Temaerne er opbygget på samme måde;
• Introduktion til tema
• Præsentationer af de konkrete eksempler fra ambulatorier
• Anvisninger til hvordan I kan komme i gang med at implementere eksemplerne

Anvisningerne er tænkt som inspiration til selv at gå i gang med implementering og er udarbejdet
på baggrund af ambulatoriernes erfaringer.
I hvert eksempel er angivet mailadresse på en kontaktperson, for at skabe mulighed for yderligere
videndeling.

Der forekommer forkortelser af titler og navne på sygehuse og hospitaler i kataloget. Nedenfor er
en oversigt, hvor forkortelser er skrevet ud:
• AHH: Amager Hvidovre Hospital
• BFH: Bispebjerg Frederiksberg Hospital
• FSH: Frederikssund Hospital
• HGH: Herlev Gentofte Hospital
• HS: Holbæk Sygehus
• NFS: Nykøbing Falster Sygehus
• NOH: Nordsjællands Hospital
• RH: Rigshospitalet
• RHP: Region Hovedstadens Psykiatri
• SUH: Sjællands Universitetshospital, Roskilde
• KIT: Koncern IT, Region Sjælland
• CIMT: Center for It, Medico og Telefoni
• Gyn.Obs: Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
• Sekretær: Rollen sekretær dækker både lægesekretærer og sekretærer

Titel og hjemsted for ambulatorium er skrevet således i eksemplerne:
Navn på ambulatorium, Hospital/Sygehus/evt. udefunktion

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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Roller og funktioner, der kan understøtte arbejdet med
arbejdsgange.
Hvis der er brug for hjælp til arbejde med arbejdsgangene i SP kan følgende roller være
med til at understøtte arbejdet:

SP Nøglepersoner / Superbrugere:
SP Nøglepersoner og superbrugere har ansvar for at holde viden om SP opdateret
gennem information og aktiviteter.
De kan yde anvendelsessupport til kolleger med det mål, at SP anvendes som tiltænkt,
stå for introduktion af nyansatte til lokale arbejdsgange og anvendelse samt medvirke til
at identificere generelle og konkrete udfordringer, fejl og problemer, som kolleger oplever
med anvendelsen af SP

Brugertilpasningsansvarlige:
Både i Region Sjælland og Region Hovedstaden er der udpegede
brugertilpasningsansvarlige. Denne rolle kan hjælpe med en lokale tilpasning ved at
gennemgå en evt. eksisterende afdelingspræferenceliste så de bliver mere relevante, ved
at tilpasse afdelingsspecifikke/specialspecifikke/generiske Best/Ord-sæt, ved at tilpasse
relevante makroer, fx. proceduremakro, der oftest gøres på samme måde med små
variationer og ved at skabe relevante Smartphrases.

Kliniske byggere:
Samlet i Region Sjælland og Region Hovedstaden finder der p.t. 45 aktive kliniske
byggere. De kliniske byggere er organiseret i specialer, men bygger både til specialet og
til eget hospital. De kliniske byggere kan bygge SmartSets, Best/Ord-sæt, profiler,
paneler, vurderingsskemaer, SmartText, Smartphrases og SmartLists.
Alt byg skal godkendes af faglige eksperter.

Derudover kan der altid søge inspiration, sparring og
hjælp hos den lokale kvalitetsafdeling på hospitaler og
sygehuse.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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Forudsætninger for eksemplerne
På tværs af de gode eksempler er der følgende fællesnævnere:
• Fokus er på organisering af arbejdsgange og SP ses som et værktøj til at understøtte det
kliniske arbejde – ikke omvendt.
• Arbejdet er tydeligt forankret hos ledelsen, der aktivt er involveret i, at få SP til at fungere
for afdelingen.
• Arbejdet er organiseret tværfagligt mellem læger, sygeplejersker og sekretærer.
• Ambulatorierne prioriterer tid til opgaverne med organisering af fx undervisning,
brugertilpasning og dokumentation.
Hvis I vælger at gå i gang med at implementere eksemplerne fra Idékataloget, kan I bruge
fællesnævnerne som centrale forudsætninger for indsatsen.

Ambulatorier, der har meldt gode eksempler ind, er kendetegnet ved at
• have arbejdet struktureret med arbejdsgange
• have veldokumenterede arbejdsgangbeskrivelser
• alle er klar over hvordan arbejdsgangene fungerer
• alle er velkomne til at byde ind med forslag til forbedringer
• der er fokus på at anvende SP generisk

Ambulatorierne har ledelser, der
• har igangsat initiativer vedr. arbejdsgange eller SP

• opfordrer og støtter arbejdet med forbedringer

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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TEMA A
Bedre overblik i In Basket med
uddelegeret resultatsignering
Effekten
Ambulatorier, der har uddelegeret resultatsignering fra læger til andre personalegrupper, oplever
at:
• læger får frigivet tid, da de i højere grad kun skal håndtere abnorme resultater
• In Basket bliver mere uoverskuelig, fordi der hurtigere bliver signeret for resultater, der er
håndteret
• arbejdsgange er veldokumenterede og alle arbejder på samme måde
• det tværfaglige samarbejde styrkes i ambulatoriet

Samtidig giver denne måde at arbejde på øget arbejdsglæde, da de sekretærer og sygeplejersker
som håndterer prøvesvar føler, at de gør bedre brug af deres kompetencer og får bedre indsigt i
patientforløbene.

”Vi er alle i samme båd, og det giver mening at vi bruger ressourcerne optimalt.
Hvorfor skal en læge ikke bruge tiden på at se patienter, når vi har ventetid på at
se patienterne? Det giver jo ikke mening! De rette kompetencer til rette opgaver”
Læge, Medicinsk afdeling, AHH

De følgende sider indeholder

Introduktion til tema
Eksempel 1: Styr på resultatsignering med fast rutine i medicinsk amb.
Eksempel 2: Sygeplejersker signerer for normale resultater i kirurgisk amb.
Sådan kommer I i gang – trin for trin

08
10
13
15

God fornøjelse!

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

8

Punkt nr. 3 - Status på Sundhedsplatformen 4. kvartal 2018
Bilag 6 - Side -9 af 66

TEMA A
Bedre overblik i In Basket med
uddelegeret resultatsignering
Uddelegeret resultatsignering understøtter et bedre overblik i In
Basket for lægerne, da det i høj grad medvirker til at der bliver
signeret for alle resultater.
Det fungerer ved at lægerne uddelegerer resultatsigneringen for
en velafgrænset type af resultater til sygeplejersker og
sekretærer, som herefter dagligt gennemgår resultaterne In
Basket.
Ambulatorierne har implementeret arbejdsgangen ved at
udarbejde klare aftaler om, hvem der må signere for hvilke typer
resultater.

Aftalerne kan tilrettelægges på forskellige måder, så de passer
med arbejdet i det enkelte ambulatorie.

In Basket er et
opgavehåndteringssystem i SP.
Det bruges til at sende
patientrelaterede meddelelser til
enten den enkelte medarbejder
i ambulatoriet eller til en pulje af
ambulatoriemedarbejdere.

Resultater er en
fællesbetegnelse for svar på de
forskellige typer diagnostiske
prøver, der anvendes i
klinikken.

Sådan kommer I i gang
I det sidste afsnit under temaet kan du læse mere om, hvad I
skal gøre for at komme i gang med at arbejde med uddelegeret
resultatsignering.

Beslut
arbejdsgangen

Dokumentér
og ryd op

Kommuniker
den nye
arbejdsgang

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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Eksempel 1: Styr på resultatsignering med fast rutine i
medicinsk ambulatorium
Kardiologisk amb., AHH- Glostrup
Hvad har de gjort
Lægerne i kardiologisk ambulatorium på AHH/Glostrup har uddelegeret resultatsigneringen for
laboratoriesvar (biokemi/blodprøver) til sygeplejerskerne og lægesekretærerne. Det betyder at
sygeplejerskerne må signere for laboratoriesvar der ligger indenfor et fastlagt interval.
Lægesekretærerne må signere for laboratoriesvar der er normale.

Arbejdsgangen minder om den måde ambulatoriet håndterede laboratoriesvar på inden SP blev
implementeret. Derfor var måden at arbejde på velkendt og afprøvet. Det nye handlede derfor
”kun” om at overføre arbejdsgangen til SP.

Hvad har de vundet
Større patientsikkerhed fordi der er sikkerhed for at alle resultater bliver gennemgået hver dag
og der er bedre overblik over indkomne laboratoriesvar.
Sikkerhed for In Basket bliver tømt hver dag, hvilket giver ro.
Det er mere effektivt fordi lægerne har fået frigjort tid og har resultater der er relevante for dem
liggende i egen In Basket.

Baggrund

Sådan fungerer det i SP

Mange ambulatorier har oplevet udfordringer
med mængden af resultater i In Basket.
Nogle ambulatorier har haft op til flere tusind
usignerede resultater i In Basket. Det har
medført at særligt lægerne kan opfatte In
Basket som uoverskuelig. Som konsekvens
bliver In Basket ikke altid brugt til
resultatsignering, hvilket øger risikoen for at
overse resultater.

Alle læger på nær to er meldt ud af alle
resultatsvarpuljer. Det betyder at alle læger
ikke længere ser alle afdelingens prøvesvar.
Lægerne har oplevet det som en lettelse og
tidsbesparende.

Inden kardiologisk ambulatorium på
AHH/Glostrup skulle i gang med at
implementere SP, besøgte afdelingsledelsen
hjertemedicinsk afdeling på Gentofte
Hospital, for at få inspiration.

Afdelingsledelsen bruger ”In Basket
Administrator dashboard” til at følge med i
hvor godt arbejdsgangen fungerer, bl.a. kan
de følge op på hvem der signerer for svar og
hvor længe svarene ligger.

Efter besøget var det tydeligt at der var
behov for at have fokus på at få In Basket til
at fungere fra starten.
Inden SP anvendte afdelingen også
uddelegeret resultatsignering, hvilket betød
at det var naturligt for alle faggrupper at
fortsætte denne arbejdsgang i SP.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Sygeplejerskerne bruger ”påmind-mig”
funktionen til at planlægge dagens program
og til at følge op på laboratoriesvar der
kræver opfølgning.

Kontaktperson
Kontaktperson
Ørkild
BodilBodil
Ørkild
Ledende
overlægeKardiologisk
Ledende
overlæge,
bodil.oerkild@regionh.dk
amb., RH/Glostrup
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Eksempel 1: Styr på resultatsignering med fast rutine i
medicinsk ambulatorium (fortsat)
Implementering & organisering
Ansvaret for at gennemgå blodprøvesvar i resultatsvarpuljerne i In Basket er primært uddelegeret
sygeplejersker som gruppe og sekretærerne. De få læger, der stadig er tilmeldt
resultatsvarpuljerne, er ansvarlige for alle de øvrige resultater dvs. røntgen, mikrobiologi og
patologi.
Det er aftalt at sygeplejerskerne håndterer alle blodprøvesvar, signerer for både de normale og
abnorme svar og kun kontakter en læge ved svar, som de ikke selv kan håndtere.
Arbejdsgangen fungerer ved en daglig rutine:
• Kl. 7 er der én sygeplejerske der gennemgår In Basket for de resultater, der er kommet ind
siden dagen før.
• Kl. 7.30 mødes alle sygeplejersker og organiserer dagens program. Ansvar for
resultatsvarpuljen aftales på dette møde. På almindelige dage er det aftalt at alle
sygeplejersker løbende tjekker In Basket.
Det er et vigtigt princip at beskeder om abnorme/afvigende svar bliver overleveret/konfereret
mundtligt og umiddelbart, således at de kan håndteres med det samme og ikke videresendes i In
Basket. Derved undgår lægerne at der ligger personlige beskeder i resultatsigneringspuljen, som
risikerer at blive overset.

Der er udarbejdet en beskrivelse af hvad der er aftalt. Beskrivelsen er udleveret til alle og den
ligger i den enkeltes medarbejders personalemappe.
For at det kan fungere godt er det vigtigt at alle læger bakker op om arbejdsgangen, så de
sygeplejersker der skal løfte opgaven med abnorme svar, ved at de kan konferere med lægen

Udfordringer
Den største udfordring i ambulatoriet er at sikre at lægerne er tilgængelige til at konferere om et
abnormt/afvigende svar. Sygeplejerskerne oplever, at de nogle dage må bruge en del tid på at
finde en ‘ledig’ læge.
Nogle sygeplejersker har det ikke som fast opgave at se på blodprøver. De er således ikke ligeså
fortrolige med arbejdsgangen i In Basket som de kolleger, der gør det ofte.
Det kan godt tage lidt tid at lære nye kolleger op, så de bliver fortrolige med opgaven. Én af
sygeplejerskerne fortalte, at hun havde haft brug for en del støtte da hun startede på afdelingen.
Det er personalets erfaring at de er trygge ved arbejdsgangen hvis:
• Det er ok at spørge om hjælp
• Der opbygges en rutine
• Der er tydelige aftaler omkring ansvarsfordeling vedr. 1) hvilke typer prøver
sygeplejerskerne må signere for og 2) hvilke afvigelser/intervaller de må signere indenfor,
gør det let for sygeplejerskerne at tage opgaven.
• Der er ledelsesopbakning og systematik omkring opfølgningen på abnorme svar.
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Eksempel 1: Styr på resultatsignering med fast rutine i
medicinsk ambulatorium (fortsat)
Materiale fra kardiologisk ambulatorium

Prøvesvar i kardiologisk ambulatorium M41
Prøvesvarspuljer og ansvarsfordeling
Sygeplejersker, sekretærer og [Navne på læger] er i prøvesvarspuljen. Ingen øvrige læger.
•
•
•
•
•

Sygeplejerske + sekretær gennemgår inBasket HVER morgen for indkomne prøvesvar
Sygeplejersker + sekretærer kan signere for normale blodprøvesvar
Sygeplejerske signerer for ikke-betydende afvigende blodprøvesvar (retningslinjer, se
nedenfor). Betydende afvigende blodprøvesvar konfereres mundligt med læge.
Sygeplejerske + sekretærer kontrollerer samtidig at der er plan for pt. (ex. er der givet
tid til samtale).
Øvrige undersøgelser:
Svar på røntgen og klin. fys.:
o [Navn på læge] gennemgår og signerer alle Hjerte- CT og MR svar
o [Navn på læge] gennemgår og signerer resten (ex. CT, thorax, rb-PET, MIBI, LFU)
Svar på undersøgelser foretaget internt på M41:
o Foretages af de enkelte klinikker (ex. ekko US signeres af ekkolæge, holter US af
neuro-lægen, cykeltest af rehab. lægen og døgn-BT af [Navn på læge])

Afvigende blodprøvesvar der skal mundligt konfereres med læge mhp. eventuel handling
før aftalt tid i amb.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hgb < 5,5 (mmol/l)
Leukocytter (total) < 2,0 eller > 15,0 (E9/l)
Thrombocytter < 90 eller > 500 (E9/l)
Natrium < 130 eller > 150 (mmol/l)
Kalium <3,0 eller > 5,5 (mmol/l)
EGFR < 30 (mml/min) - med mindre habituelt nedsat
Kreatinin > 200 (mikmol/l) – med mindre habituelt forhøjet el stigning >20%
CRP > 50 (mg/l)
Calcium-ion < 1,0 eller > 1,5 (mmol/l)
Bilirubin > 40 (mikmol/l)
Ikke ny abnorm bl.prøve (ex. velkendt forhøjet kreatinin)
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Eksempel 2: Sygeplejersker signerer for normale
resultater i kirurgisk ambulatorium
Neurokirurgisk ambulatorium, RH
Hvad har de gjort
Lægerne, sygeplejerskerne og lægesekretærerne på Neurokirurgisk Ambulatorium på
Rigshospitalet har indgået aftale om at sygeplejerskerne i ambulatoriet må signere for
blodprøvesvar i In Basket, som falder inden for normalområdet. Lægevikarerne håndterer
blodprøver udenfor normalområdet og konferer med speciallægerne ved behov.

Hvad har de vundet?
Ambulatoriet har opnået større patientsikkerhed fordi der er bedre overblik over indkomne
resultater. Det er nu tydeligt om resultater er blevet håndteret eller ej, og dermed bliver resultater
ikke længere overset.
Lægerne har fået frigivet tid, idet de ikke længere bruger tid på at gennemgå lange lister med
svar de alligevel ikke skal forholde sig til.
Sygeplejerskerne har fået ansvaret tilbage for de resultater som de også håndterede før
implementering af SP.

Baggrund
Efter implementering af SP oplevede
lægerne i ambulatoriet generelt In Basket
som uoverskuelig med mange (for den
enkelte læge) irrelevante resultater. Nogle
læger fravalgte derfor helt at bruge In Basket
med det resultat at der ikke var overblik over
hvilke prøvesvar der var set og håndteret.
Afdelingen udviklede arbejdsgangen efter
gennem længere tid at have afprøvet
forskellige tiltag, der kunne afhjælpe den
uoverskuelige In Basket.
Arbejdsgangen minder om den måde de
ansatte i ambulatoriet håndterede resultater
på inden implementeringen af SP og derfor
handlede det om at finde en måde at kunne
gøre noget tilsvarende i SP.

Sådan fungerer det i SP
Alle læger (undtagen ledende overlæge) er
meldt ud af alle resultatsvarpuljer. Når de ikke
længere ser alle afdelingens prøvesvar,
oplever de at få frigjort tid.
Ansvaret for at gennemgå puljerne er
uddelegeret til sygeplejersker, sekretærer og
lægevikarer. Det er aftalt hvilke typer
resultater de forskellige faggrupper tager sig
af. Fx håndterer lægevikarerne de abnorme
blodprøvesvar.
Når det er relevant får de øvrige læger
videresendt meddelelse om abnorme svar i
SP, til håndtering og signering.
Der er udarbejdet en lokal vejledning der
beskriver aftalen og detaljerne omkring hvem
der må signere for hvilke prøver.

Kontaktperson
Louise Bisgaard
Afdelingssygeplejerske
louise.bisgaard@regionh.dk
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Eksempel 2: Sygeplejersker signerer for normale
resultater i kirurgisk ambulatorium
Implementering & organisering
Ambulatoriet har brugt en del tid på at få organiseret arbejdsgangen så den passer ind i
ambulatoriets arbejdsopgaver –og for at skabe forankring og opbakning blandt alle
personalegrupper til denne måde at arbejde på.
Der er blevet udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser og vejledninger med præcist hvilke resultater
der er dækket af den uddelegerede signeringsret.
Afdelingsledelsen har prioriteret og bakket op om både udvikling og implementering af
arbejdsgangen. Det var primært afdelingssygeplejersken og den ledende lægesekretær der
udviklede og implementerede arbejdsgangen og i samarbejde med den ledende overlæge, som
også har taget aktiv del i organiseringen af arbejdet.

Udfordringer
Det er en arbejdsgang der kræver samarbejde mellem forskellige faggrupper (læger,
sygeplejersker og sekretærer). Derfor er det en forudsætning for implementering at der er
forståelse for måden de andre faggrupper arbejder på. Ligesom det er vigtigt at sikre, at alle
grupper er indforstået med det aftalte.
Ændringen i arbejdsgangen kræver at der er tillid mellem faggrupperne. Fx skal lægerne føle sig
sikre på at sygeplejersker og sekretærer sender relevante svar videre til dem. Dette har ikke som
sådan været en udfordring på Neurokirurgisk Ambulatorium. Men det har været bragt op som en
bekymring fra andre afdelinger på hospitalet, der var interesseret i at høre mere om
arbejdsgangen.
Når der sendes personlig meddelelse om abnormt svar til lægen i SP, er der risiko for at
prøvesvar bliver overset, hvis lægen ikke åbner sin personlige In Basket.
Arbejdsgangen kræver at alle arbejder på samme måde med kvittering for prøvesvar. Det kan
være en udfordring at få alle medarbejdere med.
Hvis ansvaret for gennemgangen af prøvesvar i In Basket primært ligger hos få personer, bliver
systemet sårbart.
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Sådan kommer I i gang – trin for trin
Beslut hvem der må signere for hvilke resultater
Aftal præcist hvordan den nye arbejdsgang skal være hos jer og sørg for at skabe
enighed om den. Nedsæt evt. en mindre tværfaglig arbejdsgruppe med en læge, en
sygeplejerske og en lægesekretær. Det har de ambulatorier, der har haft succes med
at implementere arbejdsgangen gjort.
SP-enheden har udarbejdet arbejdsgangsdiagrammet på side 17, der viser
arbejdsgangen. Brug det som udgangspunkt for jeres arbejde.
I det forberedende arbejde skal der tages stilling til følgende:
• Hvem må kvittere for normale resultater (erfarne sygeplejersker, nye
sygeplejersker, sekretærer eller andre)?
• Hvilke resultater må de kvittere for?
• Der skal være angivet referencerammer herfor via fx VIP/D4 dokument
• Hvor tit skal sygeplejerske/sekretær tjekke In Basket mappen med resultater?
• Hvordan det sikres at en læge også gennemgår In Basket i løbet af dagen. Fx
om der skal være dedikeret tid i kalenderen hos en læge til at gennemgå
abnorme resultater?

Dokumentér beslutning og ryd op i gamle meddelelser
Dokumentér og rundsend vejledningen om hvem der må signere for hvilke resultater.
Ryd op i In Basket så der ikke ligger mange usignerede resultater i In Basket.
Tilføj sygeplejersker og sekretærer til relevante resultatsigneringspuljer.
Prøv evt. arbejdsgangen af mellem en lille gruppe medarbejdere. For eksempel kan
det give mening at gennemgå hvordan de forskellige trin i arbejdsgangen ser ud i
henholdsvis sygeplejerskens, lægens og sekretærens skærmbilleder.

Kommunikér og gå i gang
Informér alle berørte medarbejdere inden opstart af den nye arbejdsgang – og gerne
flere gange, så alle har hørt det.
Afsæt tid til at sygeplejersker og sekretærer har adgang til en læge, hvis der er tvivl om
de kan signere for et resultat.

Følg op
Følg op jævnligt. Fx kan ambulatorieledelsen og andre med In Basket administratorrettigheder følge med i hvor hurtigt og i hvilken grad der bliver signeret for resultater via
In Basket Administrator dashboard.
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Opmærksomhedspunkter

Anbefaling fra SP-enheden
Ambulatorierne i de to eksempler har valgt at melde lægerne ud af resultatsigneringspuljerne.
SP-enheden anbefaler at lægerne bliver i resultatsigneringspuljerne og i stedet tjekker sig ud og
ind af puljerne alt efter behov.
Årsagen til denne anbefaling er, at hvis lægerne meldes ud at resultatsigneringspuljerne kan de
ikke signere for resultater når de anvender SP-funktionaliteten ”Signer besøg”, som er en funktion
der giver lægen mulighed for at resultatsignere i forbindelse med at de signerer det enkelte besøg
eller andre ambulante behandlingskontakter i ambulatoriet.
Det er denne anbefalede SP-arbejdsgang der er visualiseret i diagrammet på næste side (s. 17).

Det skal I være opmærksom på
Andre tips

Ny funktion i SP2018: Card View

Nogle læger oplever at have mange resultater
(meddelelser) i In Basket.

Med opgraderingen til SP2018
(implementeres d. 2/2 2019) kommer en ny
funktion der indtil videre kaldes Card View.

I nogle tilfælde er det fordi at lægerne ikke er
blevet fjernet fra tidligere
resultatsigneringspuljer.
Via dashboardet kan In Basket administratorer
køre rapporten ”In Basket puljer pr bruger-ID”.
Rapporten gør det nemt at få overblik over
hvem der ikke længere er i
ambulatoriet/afdelingen og få afmeldt disse
personer fra alle relevante puljer.
Se mere i manualen ’In Basket administrator
og In Basket administrator Dashboard’.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Card View er In Basket meddelelser i
sidebaren, når man har tidsplanen åbnet i
arbejdsområdet.
Da sidebaren er en selvstændig aktivitet, skal
man være opmærksom på, at man kan se
meddelelser omhandlende andre patienter
end den patient man har i kontekst, lidt
ligesom hvis man arbejder på to skærme.
Card View letter adgangen til In Basket, så
brugeren ikke behøver skifte skærmbillede for
at se In Basket.
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Ekstra Materiale: Visualisering af arbejdsgangen
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TEMA B
Afdelingstilpasset SP understøtter
arbejdsgange
Effekten
De ambulatorier, der har arbejdet systematisk og struktureret med opsætning og brugertilpasning
af SP til deres lokale arbejdsgange oplever at:
• SP-værktøjerne bidrager til, at der bruges mindre tid og færre klik på
dokumentationsarbejdet
• Have samme produktion som før implementering af SP
• Der er tværfaglig optimering i hverdagen hos alle faggrupper og at arbejdsdelingen giver
mening – større ejerskab
• Det skaber sammenhæng mellem faggrupperne når relevante SP-værktøjer deles
• Der er større fokus på patienten og et bedre overblik
• Der er en ensartet og struktureret introduktion til specialet, hvor lægerne føler sig bedre
klædt på
• Sikrer kvaliteten i patientforløbene. De fungerer som ”huske-/tjeklister”

”Vi har været nødt til at skabe nogle hensigtsmæssige løsninger til de forskellige
arbejdsopgaver i patientforløbene. Vi har haft behov for at få dialog med SP, men
det har ikke været muligt at få nogen hjælp, så nu har vi bygget nogle værktøjer vi
kan arbejde med og selv er herre over.”
(Sygeplejerske og læge, DHC)

De følgende sider indeholder

Introduktion til tema
Eksempel 1: Struktur på patientforløb
Eksempel 2: SmartSets
Eksempel 3: Brugertilpasset Præferencelister og SmartPhrases
Eksempel 4: Dokumentation og lokale vejledninger
Sådan kommer I i gang – trin for trin

18
20
22
24
26
28

God fornøjelse!
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TEMA B
Afdelingstilpasset SP understøtter
arbejdsgange
Lokal opsætning af SP understøtter personalet i behandling af
patienterne ud fra deres definerede arbejdsgange. SP opleves
på denne måde som et værktøj til at guide og sikre at relevante
aktiviteter bliver husket og gennemført.
Alle lokalt byggede værktøjer er gennemtestet før
implementering. Roller, opgaver og ansvar er klart definerede
og alt nyt personale introduceres til, hvordan SP understøtter
deres arbejde med de rette værktøjer.
De lokale ledelser bakker op om SP og prioriterer både
ressourcer til lokal opsætning samt tid til at implementere og
integrere SP i det daglige arbejde. Ambulatorierne har udpeget
konkrete personer til at arbejde med arbejdsgange og lokal
opsætning.

Afdelingstilpasset SP forstås
som brugertilpasning af SPværktøjer så de er en hjælp i
hverdagen til kendte
arbejdsgange
SP-værktøjer dækker over
SmartPhrases, brugertilpasset
præferencelister, Smartlinks
m.fl.
SmartPhrase er en
standardtekst ambulatoriet eller
den enkelte bruger har
udarbejdet, som kan
genbruges. Kan deles med
andre.

Hvordan kommer I i gang
I det sidste afsnit under temaet kan du læse mere om, hvad I
skal gøre for at komme i gang med at arbejde med lokal byg og
brugertilpasning

Beslutning
og struktur

Byg og tilpas
lokale SPværktøjer

Test & tilpas
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Undervis og
kommunikér

Følg op og
juster løbende
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Eksempel 1: Struktur på Patientforløb
Dansk Hovedpinecenter (DHC), RH/Glostrup
Hvad har de gjort
Ledelsen har fra starten af været tydelig omkring at SP er et IT-system, der skal understøtte de
kliniske arbejdsgange. Tidligt i SP-parathedsarbejdet blev der skabt konsensus omkring
arbejdsgange i de forskellige patientforløb. Faste tværfaglige ressourcer blev allokeret til
arbejdet med at beskrive og strukturere arbejdsgange samt lokalt byg og brugertilpasninger af
SP-værktøjerne.

DHC´s tilgang er, at man arbejder ud fra de diagnosespecifikke forløb og sætter SParbejdsgangen ind i denne kontekst. Ledelsen ser det som en tværfaglig opgave at arbejde med
SP-arbejdsgangene, fremfor at man arbejder skarpt fagopdelt.

Hvad har de vundet
Allerede 3-4 uger efter Go Live var de næsten på samme produktion som før.
Der er frigivet tid hos lægerne ved at flytte opgaver fra læge til sekretærer, og sekretærerne
oplever det meget meningsfuldt at bruge deres kompetencer til relevante ”læge-SP-opgaver”.

Baggrund
For at undgå det øgede tidsforbrug, som
andre havde oplevet ved indførelsen af SP,
var ledelsen motiveret til at se på, hvordan
SP-værktøjerne kunne bruges så effektivt og
meningsfuldt som muligt.
Motivationen til at gå ind i dette arbejde var
bl.a. vigtigheden af, at sikre kvaliteten i
arbejdet med patienterne og overholdelse af
ventetider.
Formålene med arbejdet var at sikre en
ensartet dokumentation og en god
introduktion til specialet ved at være huske/tjeklister for nye ansatte og for læger i
uddannelse.

Sådan fungerer det i SP
DHC har bygget og lavet mange lokale
opsætninger til at understøtte arbejdet . For
nemt at kunne huske og skelne mellem disse,
er de navngivet logisk og struktureret.
Hos DHC sikrer sekretærerne at alle nye
læger i ambulatoriet får de rigtige SPværktøjer og kender til den definerede
arbejdsgang for de forskellige forløb.
Roller, opgaver og ansvar er skrevet ned og
er tilgængeligt for alle faggrupper i
ambulatoriet. Man er ikke i tvivl om, hvem der
skal tage sig af de forskellige opgaver. Ingen
opgaver falder mellem to stole.

”Vi laver altså ikke om på noget som fungerer
rigtigt godt, bare fordi vi får et nyt IT-system.
Det giver jo ikke mening!” (sekretær)

Kontaktperson
Helle Jensby
Teamleder
helle.jensby@regionh.dk
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Eksempel 1: Struktur på Patientforløb (fortsat)
Implementering & organisering
Der har helt tidligt i processen været opbakning fra ledelsen og alle faggrupper i ambulatoriet.
Fokus har været på en bred tværfaglig inddragelse, hvor alle så det som en fælles opgave og ”gik
i samme retning”.
Alle arbejdsopgaver blev tydeligt beskrevet og sikret, at det både var meningsfuldt og ville give en
tværfaglig optimering i hverdagen.

Især de omfattende beskrivelser har vist sig at være værdifulde i implementeringen i og med, at
ingen i dag er i tvivl om, hvordan der skal dokumenteres og hvilke SmartPhrases, SmartText,
præferencelister m.v. der skal bruges.
Et vigtigt element i arbejdet hos ledelsen og samtlige faggrupper har været – og er stadigvæk – at
understøtte en kultur, hvor den enkelte ”tør fejle for at lære” samt erkendelsen af, at alle ikke kan
vide alt om SP. Man skal vide hvem man kan gå til ved udfordringer og hvis man undres, løfter
man emnet videre til en superbruger, som tager ansvaret for at søge løsninger eller selv medvirke
til at lave nye løsninger.
Ressourcer og implementering:
• 1 speciallæge og 1 reservelæge til at beskrive / strukturere arbejdsgange og bygge
intensivt i 2 uger.

• 3 superbrugere (2 sekretærer og 1 sygeplejerske) var allokeret til at sortere i SPinformationsflowet for lokal relevans, teste arbejdsgange samt udarbejde og implementere
lokale vejledninger.
• Sekretærerne har en central rolle i at introducere nye læger i ambulatoriet til de forskellige
SP-værktøjer, og speciallægerne står for opfølgning og supervision efterfølgende.
• Det er en styrke, at 2 sekretærer er certificeret i lægernes brugergrænseflade, og dermed
kan se sammenhænge på tværs af patientforløbene. Sekretærerne synes det giver rigtig
god mening.
• Efter test og tilpasninger, kan der udarbejdes korte og praktiske vejledninger, evt. med
screendumps som illustrationer. Test anvendeligheden af disse.
• De lokalt udarbejdede vejledninger kan blive til mange, det er derfor vigtigt, at der også her
besluttes en navngivning og filplacering på fællesdrev, som gør det nemt og logisk at finde
den rette vejledning for alle.
”Vi er alle i samme båd, sidder med hver sin åre og skal sikre vi ror samme vej!” (teamleder)

Udfordringer
Der er stadig en del ”støj” i SP i form af uhensigtsmæssigheder, som forstyrrer i systemet.
Før implementeringen af SP brugte afdelingen en del tid på, at systemerne var nede. Nu
anvendes denne tid i stedet på vedligeholdelse af de lokalt tilpassede værktøjer.
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Eksempel 2: SmartSets
Urologisk Ambulatorium, HGH/Gentofte
Hvad har de gjort
På Urologisk Ambulatorium på HGH/Gentofte har den kliniske bygger lavet en række lokale
SmartSets, hvor forskellige faglige instrukser og vejledninger for specialet er bygge ind. Der er
bygget SmartSets til f.eks. AOP, ambulant opfølgning og casebestilling. De tværgående
specialer er også tænkt med og indarbejdet, fx Anæstesien.
Før udarbejdelsen af de enkelte SmartSets blev arbejdsgange og forløb grundigt analyseret og
beskrevet ift. fordelingen af ansvar og opgaver. De anvendte de arbejdsgange man kendte fra
før SP.

Hvad har de vundet
De mange lokale SmartSets gør at nye læger og lægevikarer hurtigt kommer ind i ambulatoriets
arbejdsgange.
”Alle har jo de her værktøjer, men hér er det virkelig en hjælp! Forskellen ligger nok i, at dette
ambulatorium har beskrevet tydeligt, hvem der gør hvad, og hvilke ansvar de har” (Yngre læge
efter 1 uges ansættelse).

Baggrund
Efter implementering af SP oplevede
ambulatoriet et stort arbejdspres. Det var
svært for lægerne at opnå et godt
arbejdsflow og det gav frustrationer i
ambulatoriet.
Afdelingen ville gerne anvende SmartSets,
men de oplevede at de, der allerede var
tilgængelige i SP ikke understøttede
afdelingens patientforløb som ønsket.

Afdelingen var derfor motiveret til at prioritere
de nødvendige ressourcer til at få udarbejdet
de nødvendige SmartSets.

Sådan fungerer det i SP
Nye læger og lægevikarer i ambulatoriet
bliver introduceret til de forskellige SmartSets,
og hvordan de kan hjælpe dem i hverdagen.
Det giver lægerne et indblik i hvordan
ambulatoriet har valgt at strukturere
arbejdsgange, roller & ansvar.
SmartSets fungerer på den måde både som
en introduktion til specialet og til ambulatoriet
og som huske-/tjeklister for den enkelte læge
eller lægevikar i en presset hverdag.

Kontaktperson
Christina Matras
Overlæge og klinisk bygger
christina.matras@regionh.dk
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Eksempel 2: SmartSets (fortsat)
Implementering & organisering
Det har været vigtigt, at alt hvad der er blevet bygget er blevet testet og tilpasset i flere omgange.
Relevante SmartSets har skulle hjælpe lægerne igennem en travl hverdag, og derfor har det også
været vigtigt at speciallæger sammen med den kliniske bygger, kvalificerede de forskellige
SmartSets. Denne tilgang har bl.a. hjulpet til, at SmartSets var kendte og afprøvet af flere før der
blev undervist i dem.

På denne måde har ambulatoriet sikret at de lokale opsætninger understøtter ambulatoriets
arbejdsgange og behov.
Implementeringen foregik ved undervisning i plenum og sidemandsoplæring. Ved
plenumundervisning, var det én kollega som stod for det.

Udfordringer
Afdelingen har ikke en formel organisering, som overordnet støtter op om implementeringen.
Det betyder at det er den enkelte kliniske bygger, som afdækker behovet og ser nødvendigheden
for lokale byg.
Ledelsen har fokus på løbende at følge op på om personalet benytter de implementerede
SmartSets.
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Eksempel 3: Brugertilpassede præferencelister,
SmartPhrases
Gynækologisk Obstetrisk Ambulatorium, AHH/Hvidovre
Hvad har de gjort
Helt tidligt i forberedelsesarbejdet har de udpeget 2 brugertilpasningsansvarlige ressourcer, 1
læge og 1 sygeplejerske, der har stået i spidsen for arbejdet med beskrivelse af
diagnosespecifikke patientforløb.
Der er skabt konsensus om arbejdsgangene, og struktureret journaldokumentation med f.eks.
lokale SmartPhrases, Smartlinks og brugertilpasning af specialespecifikke præferencelister.

Hvad har de vundet
Med en logisk og sigende navngivning oplever faggrupperne, at de nemt og hurtigt kan finde de
relevante SmartPhrases, Smartlists, præferencelister m.fl. Flere kan deles og er med til at skabe
sammenhæng mellem faggrupperne. Lægerne bruger dem som huske-/tjeklister, og især nye
læger og læger i uddannelse har stor nytte af dem..
Det opleves, at det er nemmere at holde fokus på patienten

Baggrund

Sådan fungerer det i SP

Lægerne oplevede meget spildtid, når de
dokumenterede i journalen. SmartSet,
SmartText m.fl. blev oplevet som ”støj” og
var ikke en hjælp.

Lægerne anvender de brugertilpassede
præferencelister som SmartSets, hvilket
fungerer godt for dem. Flere kan deles med
sygeplejerskerne.

Der var et stort ønske om, at sikre kvaliteten
og det faglige indhold i patientforløbene.
Derfor prioriterede ledelsen tidligt ressourcer
til beskrivelse af udvalgte diagnosespecifikke
patientforløb og systematisering af
dokumentation i journalen.

SmartPhrases, brugertilpasset
præferencelister m.fl. er organiseret efter de
patientforløb, de er bygget til, og kan også
bruges ved f.eks. casebestillinger.

Ledelsen har været tydelig omkring, at SP er
et IT-system, som er kommet for at blive, og
at det skal understøtte det daglige arbejde.
” Vi modarbejder ikke SP …vi må se,
hvordan det kan komme til at give mening og
understøtte det daglige arbejde.” (leder).

Der er både mono- /tværfaglige - nogle kan
deles mellem læger og sygeplejersker. Dette
kan give mening, da der altid er læge og en
sygeplejerske tilstede i konsultationen.
Faggrupperne kan nu samarbejde om flere af
opgaverne, f.eks. dokumentation og bestilling
af ordinationer.

Kontaktperson
Catrina Bourke-Madsen
Afdelingssygeplejerske
catrina.bourke-madsen.01@regionh.dk
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Eksempel 3: Brugertilpassede præferencelister,
SmartPhrases (fortsat)
Implementering & organisering
Ledelsen har fra starten prioriteret at der skulle afsættes ressourcer til at implementere SP og
brugertilpassede dokumentationsværktøjer i SP. Derfor blev der udpeget to
brugertilpasningsansvarlige, en læge og en sygeplejerske som stod i spidsen for hver deres
fagområde.
Når de bygger og brugertilpasser nye værktøjer i SP, bliver der lavet gentagne tests og
tilpasninger før de bliver implementeret. Dette er ambulatoriets måde at sikre at de lokale
opsætninger virker og rent faktisk er en fordel for den kliniske arbejdsgang før alle får adgang til
dem.
Alle nye tiltag (lokalt byg og nye arbejdsgange) bliver beskrevet i en kort instruks, som med både
tekst og billeder viser, hvordan SP-værktøjerne anvendes. Disse findes på alle stuer.
Alle kommunikationskanaler i afdelingen anvendes til udbredelse, herunder:
• Mail
• Print og ophængning i ambulatorierne
• Undervisning på lægernes morgenkonference: Dagligt som et kort punkt, og 1 gang
ugentlig som et prioriteret punkt.
• Sidemandsoplæring ved behov
Når der kommer ændringer i SP, er det de ansvarlige ressourcepersoner, der orienteres og
herefter laver tilpasningerne. Information om dette sker på mail, og der sendes en vejledning med.

Udfordringer
Der er grænser for, hvor mange af arbejdsgangene der kan systematiseres og standardiseres.
Det er væsentligt at vurdere, hvilke fordele og ulemper det kan give.

Det kræver en del ressourcer at vedligeholde de mange brugertilpassede præferencelister.
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Eksempel 4: Dokumentation og lokale vejledninger
Kirurgisk Ambulatorium, SUH/Roskilde
Hvad har de gjort
En overlæge på ambulatoriet er allokeret 1 dag om ugen til at arbejde med at afdække og
beskrive de lokale arbejdsgange i ambulatoriet, samt implementere og optimere lokale
opsætninger i SP, herunder Best/Ord. Sæt, SmartLinks, SmartPhrases og SmartTexts.
Ambulatoriets arbejdsgange beskrives i en række lokale vejledninger: ”Kirurgiens lille røde” og
”Pixibøger” som udbredes til ambulatoriets medarbejdere.

Hvad har de vundet
Efter SP gik ambulatoriet fra 4 til 3 patienter om dagen, men de er nu tilbage på samme
produktion som før.
Det grundige arbejde skaber fælles bevidsthed om lokale arbejdsgange og de SP værktøjer, der
kan understøtte dem i SP.

Baggrund
Ambulatoriet oplevede fra starten
udfordringer med at anvende SP og med at
forstå den undervisning og instruktion de
havde fået.
”Ja, der er manualer og der er tipsheets,
men rigtigt mange går død i det, for de forstår
det ikke.” (overlæge, Kirurgisk Ambulatorium,
SUH/Roskilde)
Der er også en oplevelse af, at ambulatoriet
ikke kan anvende mange af de generiske
opsætninger der er i SP.

Sådan fungerer det i SP
Den lokale opsætning er optimeret på flere
måder:
• Man har udarbejdet lokale Best./ord.
sæt, og man er gået fra 12 til 3 sæt for
at mindske arbejdet med vedligehold.
• Ambulatoriet har en stor mængde
lokalt opsatte SmartPhrases,
SmartLinks og SmartTexts.
• De lokalt opsatte værktøjer
understøtter effektiv og korrekt
dokumentation og notatskrivning.

Kontaktperson
Henrik Ovesen
Overlæge
henr@regionsjaelland.dk
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Eksempel 4: Dokumentation og lokale vejledninger
(fortsat)
Implementering & organisering
I ambulatoriet har man grundlæggende den holdning at SP skal understøtte arbejdsgangene og
ikke omvendt. Ledelsen fokuserede fra starten på at SP skulle fungere for ambulatoriet og at der
skulle allokeres dedikerede ressourcer for at sikre dette.
"Min afd. ledelse sagde det her er kommet for at blive, og så må vi prøve at få noget ud af det".
(overlæge, Kirurgisk Ambulatorium, SUH/Roskilde)
Arbejdsgangene er grundigt kortlagt i ambulatoriet, hvilket gør det nemmere at optimere den
lokale opsætning:
"Det her havde ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke der var blevet lavet et grundigt forarbejde”
(overlæge, Kirurgisk Ambulatorium, SUH/Roskilde)
Ledelsen ansatte først en reservelæge som i forvejen havde erfaring med SP til at bistå det SP
relaterede arbejde. Siden er det en overlæge, der har overtaget. Han bruger pt. 1 dag om ugen på
at beskrive og optimere arbejdsgange og de lokale opsætninger i SP, samt på at udbrede viden til
resten af ambulatoriets medarbejdere.

Udfordringer
I hverdagen er der ikke tid til at få undervisning og forbedre anvendelsen af SP, derfor er det
nødvendigt at udbrede viden i ”små bidder”. Det kræver stort fokus at nå ud til alle på denne
måde.

”Man skal virkeligt lægge kræfter i, hvis noget skal ud i yderste led” (overlæge, Kirurgisk
Ambulatorium, SUH/Roskilde)
Det er en udfordring at holde motivationen omkring bedre anvendelse af SP høj i ambulatoriet.
Medarbejderne synes at det har været svært at lære SP at kende og blive rutinerede i de nye
arbejdsgange. Nu hvor de kan ‘klare sig i hverdagen’ er det ikke alle der har mod på mere.
”SP er en hamrende hurtig og avanceret maskine. Man har ikke malet den, så den ser ikke ret
pæn ud. Man har glemt at putte polstring i. Hvis ikke man gør det præcist, så går det galt. De
præcise måder at gøre det på er ikke gjort tydelige og tilgængelige. Undervisningen har været for
dårlig, ift. man arbejder i et nulfejlssystem.” (Læge)
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Sådan kommer I i gang – trin for trin
Beslutning og strukturér arbejdsgangen
Udvælg ét patientforløb og skab konsensus om strukturen og beskrivelsen af forløbet
I det forberedende arbejde skal der tages stilling til følgende:
• Er det kendte eksisterende arbejdsgange eller helt nye, som SP skal
understøtte med lokalt byggede SmartPhrases, brugertilpassede
præferencelister m.v.?
• Hvad skal der præcist løses? Skal bygget spare klik eller tid? Skal det hjælpe
nye kollegaer? Skal det sikre bedre kvalitet i patientforløbet? Eller andet?
• Alle berørte faggrupper/specialer i det aktuelle patientforløb eller arbejdsgang
bør blive enige om, hvad der skal bygges/tilpasses (SmartPhrases, SmartText,
præfrencelister m.v.).
• Lav klare aftaler om roller, opgaver og ansvar. Beskrivelserne vil gøre det
nemmere at specificere indholdet i jeres lokale opsætninger

• Lav en vurdering af hvor meget der giver mening at standardisere før arbejdet
påbegyndes
• Undersøg med specialets kliniske bygger om der i Specialekataloget allerede
findes specialerettede værktøjer, hvor I kan få lokale tilføjelser ind.
• Undersøg om der findes byg i SP som kan bruges, eller om andre afdelinger
evt. har lokale tilpasninger eller byg, som kan kopieres eller inspirere.
• Vær opmærksom på at lokale tilpasninger skal vedligeholdes. Overvej hvor
mange ressourcer I vil kunne afsætte til dette arbejde fremadrettet.

Byg og tilpas lokale SP-værktøjer
Det anbefales, at I bryder jeres patientforløb eller arbejdsgange ned i mindre dele og
forholder jer til roller, opgaver og ansvar.
Herfra bliver det mere overskueligt at strukturere de forskellige arbejdsgange og vælge
de bedste SP-værktøjer til at understøtte dokumentationen og journalføringen. Husk at
tænke eventuelt samarbejde med andre specialer ind i arbejdet.
Inddrag den/de brugertilpasningsansvarlige, evt. den kliniske bygger for specialet og
de forskellige faggrupper der indgår i arbejdsgangen.
Det kan være en udfordring at navigere rundt i de lokale SmartPhrases, SmartText,
præferencelister m.v. Derfor er det en fordel at beslutte en navngivning, der gør det
nemt og logisk at vælge det rigtige værktøj til den aktuelle arbejdsgang eller
patientforløb.

Det gode værktøj vil kunne klæde nye kollegaer på, da det fungerer som huske/tjekliste samt er med til at give en god introduktion til patientforløbet/specialet.
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Sådan kommer I i gang – trin for trin (fortsat)
Test & tilpas
Husk at afsætte tid og ressourcer til test, evaluering og tilpasning af de lokalt
udarbejdede SP-værktøjer.
De ambulatorier der har arbejdet med lokal brugertilpasning fortæller at de ”ikke
rammer målskiven første gang”, og at det er vigtigt at sikre at brugertilpasningerne
opfylder de behov, som var tiltænkt.
Det er en fordel hvis flere kollegaer kan teste de lokale byg og tilpasninger.
Der skal afsættes tid til evaluering efter de har været i brug i noget tid.
Efter test og tilpasninger, kan der udarbejdes korte, praktiske vejledninger, gerne med
skærmbilleder til illustration.
Lav gerne test for at finde ud at om de er anvendelige.

Undervis og kommunikér
For at sikre at alle i ambulatoriet kender til de strukturerede arbejdsgange og SPværktøjerne, er det en fordel at der internt aftales, hvem der skal stå for at dele
ambulatoriets SP-værktøjer og hvordan I vil formidler det,
Gør det tydeligt, hvem man henvender sig til ift. for at få opfølgende hjælp eller
undervisning i anvendelsen af værktøjerne, samt i forhold til eventuel feedback.
Arbejd for en kultur hvor I ”tør fejle for at lære”.

Følg op og juster løbende
Aftal evaluering efter en nærmere defineret periode, og en ansvarlig herfor.
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Anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Anbefaling fra SP-enheden
Brugertilpassede præferencelister kan bruges som test eller ”sandkasse” for specialerne
på de forskellige matrikler, før der i det enkelte speciale skabes konsensus om, hvilket
generisk indhold nye SmartSets skal have. På den måde kan man over tid reducere antallet af
brugertilpassede præferencelister samt tidsforbruget til vedligeholdelse af disse.
Se i specialekatalogerne hvilke SmartSets, SmartText m.v. der er bygget til specialet.
Katalogerne opdateres månedligt, og det er muligt at tilføje indhold/byg til egen
matrikel/ambulatorium.
Som hjælp til at sikre konsistens i navngivningen, har SP-enheden udarbejdet en
navngivningskonvention, som du finder sammen med brugertilpasningskatalogerne.
Link til brugertilpasningskatalog: Region Sjælland og Region Hovedstaden

Det skal I være opmærksom på
Begrænsninger i standardiseret
tekst
Der er godt med standardiseret notattekst,
som kan tilpasses det enkelte besøg, men
samtidig er der risiko for, at man kommer til at
”hoppe over” linjer, som skal udfyldes specifikt
for den enkelte patient.

Brugertilpassede SP-værktøjer
Når der kommer opdateringer eller ny
navngivning på f.eks. Laboratorieanalyser,
slår det ikke igennem ved brugertilpassede
præferencelister.
Vurdér hvor mange ressourcer I har til
opdatering, og se på, om det giver mening af
reducere antallet af præferencelister.
Strukturen i de enkelte patientforløb, kan evt.
være guideline for hvilke præferencelister der
giver mening at prioritere ressourcer til.

Læs om rollekatalog
I rollekataloget er der mulighed for, at den
enkelte afdeling får beskrevet roller i forhold til
at vedligeholde forskellige elementer af det
lokalt tilpassede indhold i SP. Fx om man
pusher SmartPhrases ud i afdelingen, hvem
der i så fald gør det, eller om man har
besluttet at den enkelte medarbejder selv skal
hente disse.
Link til speciale- og rollekatalog:
Region Sjælland og Region Hovedstaden

Ny funktion i SP2018:
Gruppefunktion
Gruppedokumentation er en ny funktionalitet
for en gruppe af patienter, f.eks. ved
gruppeundervisning.
I forbindelse med gruppeaktiviteter er det
muligt både at lave et fælles og individuelt
notat.
Det fælles gruppenotat oprettes automatisk i
alle deltagernes notataktivitet, når man står
som facilitator af gruppen. Der skal dog fortsat
signeres og kodes for hver enkelt patient.
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TEMA C
Godt patientflow med fokus på roller og
tværfagligt samarbejde
Effekten
De ambulatorier, der har arbejdet med at sikre et godt patientflow gennem fokus på roller og
tværfagligt samarbejde i arbejdsgangene oplever at:
• Have samme produktion som før implementering af SP
• Lægerne får frigivet tid når opgaver flyttes til andre personalegrupper, som oplever et
bedre flow i den samlede arbejdsgang
• Sekretærerne får en større forståelse for patienterne, når de kommer tættere på
konsultationen
• Dokumentationen af patientforløb i SP bliver smidigere
• Ventetider for patienterne er reducerede

Det giver god mening at være med på stuen, for jeg får en meget bedre
forståelse af patientforløbene og jeg kan også bedre tale med
patienterne de dage jeg sidder med telefonen. Samtidig kan jeg hurtigt
minde lægen om de har husket det de skal, når vi er i konsultationen,
så undgår vi fejllister”
Sekretær på Dermatologisk ambulatorium, BFH

De følgende sider indeholder:

Introduktion til tema
Eksempel 1: Fra 2 til 1 patientbesøg før operation
Eksempel 2: Sekretær- og lægesamarbejde
Eksempel 3: Lægen ‘pendler’ / ‘fast-track’
Eksempel 4: Flere faggrupper på stuen
Sådan kommer I i gang – trin for trin

31
33
35
37
39
41

God fornøjelse!
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TEMA C
Godt patientflow med fokus på roller og
tværfagligt samarbejde
Eksemplerne i dette tema viser, hvordan ambulatorierne har
forholdt sig til arbejdsgangene på tværs af faggrupper i den
kliniske hverdag.
Gennem et tæt og tværfagligt samarbejde er det lykkedes at
omstrukturere, sikre en bedre rollefordeling og patientforløb i
ambulatorierne. Udvalgte opgaver, som blev udført af lægen, er
flyttet til - eller tilbage til - sygeplejersken eller sekretæren.
Med vejledninger og tydelige ansvarsbeskrivelser oplever
faggrupperne, at deres kompetencer og ressourcer anvendes
meningsfuldt.

Patientflow er i denne
sammenhæng den enkelte
patients forløb med
udgangspunkt i de
(afgrænsede) arbejdsgange der
er beskrevet i eksemplerne.
Tværfagligt samarbejde kan
være både internt i selve
ambulatoriet, men også i
forhold til andre afdelinger på
hospitalet.

Sådan kommer I i gang – trin for trin
I det sidste afsnit under temaet kan du læse mere om, hvad I
kan gøre, for at komme i gang med at strukturere jeres
arbejdsgange

Beslut
arbejdsgangen

Nedskriv &
udarbejd
vejledninger

Test og
gå i gang
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Eksempel 1: Fra 2 til 1 patientbesøg før operation
Ortopædkirurgisk ambulatorium, NFS

Hvad har de gjort
Ortopædkirurgisk ambulatorium på Nykøbing Falster Sygehus har lagt deres forløb for knæ- og
hofteoperationer om, så patienten kun skal komme én dag i stedet for to dage ifm. forberedelse
til operation.
Ambulatoriet har gjort følgende:
• Udarbejdet en SP-guide til lægerne og til sygeplejerskerne
• Patientudfyldte skemaer, ’køreplan’ (printet side udleveres til patienten, når han
ankommer, så han kan se, hvad han skal igennem, før han kan tage hjem)
• Sygeplejersken har en tilsvarende (mindre) afkrydsnings-køreplan, så hun kan holde
status over, hvor patienten har været/mangler at være. Ambulatoriet er også startet på at
anvende prik-systemet, se evt. mere om denne funktion under Tema E.
• Anvender RKKP indberetningsskemaer (hhv. en gul (knæ) og en lyserød (hofter)

Effekten
• Ventelisterne er reduceret væsentligt og patienterne bruger nu mindre tid på forberedelse
og får afviklet alle forundersøgelser samme dag. Ambulatoriet har opnået en markant
fremgang allerede efter 4 uger (begyndte primo september 2018) med den nye
organisering og nye arbejdsgange.
• Resultaterne af omlægningen har givet personalet ”blod på tanden”. Planen er nu, at
fortsætte arbejdet med at sætte fokus på patientforløb i ambulatoriets øvrige forløb.

Baggrund
Ambulatoriet var udfordret både af lange
ventelister på planlagte knæ- og
hofteoperationer og af reducerede budgetter.
Ambulatoriet har en del forskellige
speciallæger tilknyttet. Det stiller krav om
veldefinerede arbejdsgange for at sikre ens
behandling af patienterne.
Ledelsen på ambulatoriet var derfor meget
motiverede for at finde en løsning på disse
udfordringer.

Kontaktperson

Sådan fungerer det
Speciallæge vurderer, om patienten skal
opereres og indhenter i så fald samtykke fra
patienten og opretter en case, laver oplæg til
operation, ordinerer ilt, evt. blodtype og
blodglucose samt røntgen til hoftepatienter.
Forvagt optager journal.
Sygeplejerske måler højde, vægt, blodtryk,
urinstix og bestiller røntgen.
Sygeplejersken fortsætter dialogen med
patienten, følger op i løbet af dagen og sikrer
slutteligt en vurdering vedrørende eventuelle
yderlige aktiviteter/bestillinger.

Linda Abildgaard
Ledende oversygeplejerske
labi@regionsjaelland.dk
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Eksempel 1: Fra 2 til 1 patientbesøg før operation (fortsat)

Implementering & organisering
Ledelsen og de forskellige faggrupper samarbejder om at optimere og effektivisere
arbejdsgangene i patientforløbene. Det er vigtigt, at alle faggrupper skaber konsensus om de nye
arbejdsgange, særligt har det været særlig vigtigt at involvere lægerne aktivt, herunder også
deres anvendelse af SP.
En anden forudsætning for at implementere den nye arbejdsgang er, at lægerne har de rigtige
SP-adgange; den rette opsætning blev derfor afdækket og sikret hos alle, der havde brug for det.
Når patienterne kommer i ambulatoriet, er diagnosen allerede stillet, og der skal udelukkende
foretages undersøgelser og samtale, der afgør, om patienten kan opereres.
Endvidere skal de fysiske rammer og brugen heraf planlægges – med en vis fleksibilitet.
SP-guide til læger og sygeplejersker er udarbejdet og fungerer godt og bliver løbende justeret. I
overgangen mellem ’gammel’ og ’ny’ arbejdsgang var der en kortere overgangsperiode, hvor
ambulatoriet i samarbejde med anæstesien ryddede op i diverse ordinationer.

Udfordringer
Der er stadig behov for at justere og tilpasse den nye organisering.
De nye arbejdsgange har sat fokus på lægernes kompetencer i anvendelsen af SP, hvorfor de nu
overvejer mere undervisning og brugertilpasning.
Endvidere, pga. de fysiske rammer, har ambulatoriet endnu ikke løst udfordringen med, hvordan
de viser deres patienter de patientinformationsfilm, der tidligere blev vist på sengeafsnittet. Da
patienterne nu tilbringer ventetiden i ét stort fælles venteområde, med mange andre typer af
patienter, er der ingen hensigtsmæssig mulighed for at vise filmene – og det er ikke altid at
patienterne får set dem derhjemme.
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Eksempel 2: Sekretær- og lægesamarbejde
Dansk Hovedpinecenter (DHC), RH/Glostrup
Hvad har de gjort
Dansk Hovedpinecenter har haft tradition for, at sekretærer varetog en del administrative
opgaver, så lægerne kunne arbejde mere optimalt. Det har været ønsket med indførelse af SP,
at gennemgå alle de eksisterende arbejdsgange, roller, opgaver og ansvar med henblik på at
afdække, hvordan SP kan understøtte disse. Overordnet varetager sekretærerne mange af
deres tidligere opgaver, men det nye er, at de introducerer nye læger til ambulatoriets
arbejdsgange, SmartPhrases, præferencelister og øvrige arbejdsgange og strukturer.
Alle sekretærernes opgaver er nedskrevet og skemalagt, sådan at det meste af faggruppen kan
træde ind for hinanden i de mange forskellige opgaver.

Effekt
Ambulatoriet er tilbage til næsten samme produktion som før implementering af SP - efter 3-4
uger kunne de se næsten det samme antal patienter som tidligere. Både læger og sekretærer
oplever større arbejdsglæde ved en arbejdsfordeling, der giver mere mening for dem.
Sekretærerne føler sig trygge og oplever, at de som faggruppe kan løse opgaver, som giver
mere tid til patienterne og til patientbehandling. Den lokale kultur støtter aktivt op om
samarbejdet, hvor alle kan spørge om hjælp og komme med idéer – de løser tingene sammen.

Baggrund
Ambulatoriet havde mange henviste
patienter og lang ventetid på opstart af
udrednings- og behandlingsforløb. Derfor var
der behov for at se på ressourcer og
kompetencer i forhold til opgaverne.
Ledelsen støttede op om, at holde fast i
eksisterende velfungerende arbejdsgange,
men at de også skulle understøttes af SP.
Det var vigtigt, at lægernes tid i højere grad
blev brugt til at se patienter og mindre tid på
øvrige administrative opgaver. Devisen er;
”rette kompetencer til rette opgaver”.
På baggrund af ovenstående valgte ledelsen
at flytte nogle af lægernes mere
administrative SP-opgaver til sekretærerne.

Kontaktperson
Helle Jensby
Teamkoordinator
helle.jensby@regionh.dk
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Sådan fungerer det
Udover de kendte sekretæropgaver fra SP
kan nævnes:
• Resultatsignering efter en defineret og
beskrevet ramme
• Klargøring af receptfornyelse til lægerne
• Prævisitation af henvisninger
• Introduktion af læger og sikring af, at de
kender til ambulatoriets arbejdsgange og
lokal opbygning af SP. Fx er der mange
SmartPhrases, præferencelister,
arbejdsgange og strukturer i ambulatoriet.

Alle opgaver er defineret og beskrevet med
roller, opgaver og ansvar, sådan at der er en
tydelig forventningsafstemning af, hvem der
gør hvad. Der er dagligt planlagt tid til
supervision for sekretærerne ved lægerne og
mulighed for hjælp omkring de nye opgaver
ved tvivl.
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Eksempel 2: Sekretær- og lægesamarbejde (fortsat)
Implementering & organisering
For at sikre en succesfuld implementering af de nye opgaver, har ledelsen søgt om at få to
sekretærer certificeret i lægernes SP-brugergrænseflade. Dette har været uproblematisk, og de
oplever det som en stor fordel i det daglige samarbejde og særligt ved oplæring af nye læger.
Sekretærerne er introduceret og oplært til at varetage opgaverne, og der er dagligt mulighed for
supervision. Vigtige elementer i implementering har derudover været: Åbenhed, tværfaglighed og
en forståelse af, at ambulatoriet er fælles om at løfte opgaven med SP og at ressourcerne skal
investeres i arbejdet.
Lægerne oplever, at arbejdsgangen giver både mening og en øget mulighed for at bruge tiden på
at se og behandle patienter.
Både læger og sekretærerne nævner øget arbejdsglæde som en vigtig faktor i det daglige
arbejde.

Udfordringer
Afdelingen oplever generelt ingen udfordringer med den tilpassede arbejdsgang.
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Eksempel 3: Lægen pendler / ”fast-track”
Endokrinologisk ambulatorium, NOH/Frederikssund
Hvad har de gjort
• Ambulatoriet har oprettet et fast-track, hvor en læge og to sekretærer arbejder sammen
om medicinsk kontrol på patienter, der er i thyroidea-forløb (stofskiftesygdomme).
• Lægen ‘pendler’ mellem to konsultationsrum, i hvert rum sidder en sekretær. På den
måde er der optimalt flow, koordinering og kommunikation - og absolut ingen spildtid.
• Sekretær 1 henter patienten, lægen taler med patienten, sekretær laver Best./Ord. af fx
røntgen og blodprøver, læge siger farvel til patient og går ind ved siden af (hvor
’sekretær 2’ sidder) og dokumenterer. (Imens afrunder ’sekretær 1’ med patient). Herefter
læser lægen op på næste patient, og ’sekretær 2’ henter (en ny) patient.

Effekten
• Lægen har fået frigivet tid og kan derfor se flere patienter i løbet af en konsultationsdag –
og dermed er produktionen betragteligt øget. Ventetiderne er tilsvarende faldet og
patienterne kommer hurtigere til.
• De har opnået bedre medarbejdertilfredshed, da lægerne oplever at være mere
nærværende med patienten – og føler sig mindre trætte sidst på dagen samtidig med at
sekretærer oplever at de har bedre indsigt i patientforløb, hvilket giver bedre forståelse
når de har telefonvagter [på andre dage] og taler med patienterne. Dokumentation i SP
sker mens patienten er i konsultationen, og dermed er efterregistrering stærkt reduceret
(med kortere arbejdslister til følge).

Baggrund
Ambulatoriet har skulle finde besparelser og
har gjort et forsøg ved at flytte opgaver fra
dyre til mindre dyre årsværk samt
genetableret normal (eller bedre)
produktionsniveau. Endvidere kan man via
denne arbejdsform ’nøjes’ med én læge.

Sådan fungerer det
Lægen gør to ting i SP: Læser op på
patienten i journalen og dokumenterer
(medicin, opdaterer diagnoselisten, skriver
notat), når patienten er set. Sekretæren gør
alt andet i SP.
De kan de gøre fordi, lægerne har
uddelegeret retten til resultatsignering af
Best.-/Ord. til sekretæren, som arbejder ud fra
en defineret og aftalt ramme.

Kontaktperson
Pennie Birk Thøgersen
Registreringskonsulent
pennie.birk.thoegersen.01@regionh.dk
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Eksempel 3: Lægen pendler / ”fast-track” (fortsat)
Implementering & organisering
Det kræver grundig forberedelse at afprøve ’fasttrack’, fordi sekretærerne skal være trygge ved
funktionen ’afrund ambulant besøg’ og i det hele taget med arbejdsgangen, hvor sekretæren
afrunder patienten.
Når lægen og sekretæren er sammen i lokalet, giver det bl.a. sekretæren mulighed for at
repetere, hvad lægen har sagt i konsultationen, inden patienten går. Opstår der ledig tid for
sekretærerne under konsultationen, laver sekretæren andre arbejdsopgaver.
Endvidere har sekretæren opgaven med at informere patienten om fx MinSP.
I forberedelsen bør I forholde jer til:
• Har alle sekretærer lyst til og kompetencer til tæt patientkontakt/dialog? Hvem kan hjælpe
hvis patienten stiller uddybende spørgsmål?
• Beskriv arbejdsgangene i konkrete vejledninger, evt. med billedillustration
• Inddrag alle involverede faggrupper, gerne tværfagligt når vejledninger og arbejdsgange
beskrives
• Start med et enkelt diagnoseområde og udvid først, når det fungerer
• Tilpas vejledninger undervejs
• Afklar hvem der er ansvarlig for opdatering af vejledninger og evaluering af
arbejdsgangene

Udfordringer
Organisering på denne måde giver et tætpakket og krævende program i konsultationen og lægen
når ikke at deltage i morgenkonferencen, som finder sted på anden geografisk lokation. Det skal
derfor overvejes hvilke diagnoseområder der er passende til en sådan organisering.
En anden udfordring er at sikre anvendelsen og brug af ‘Besøgssammendrag’ ved afrund
ambulant besøg.
Endelig kræver arbejdsgangen en vis fysisk ramme, da det er mest praktisk, at de to lokaler,
lægen pendler imellem, ligger lige ved siden af hinanden eller i umiddelbar nærhed. Såfremt
patienten skal have diverse prints med ud fra konsultationen, er det også værd at overveje, hvor
den nærmeste printer er/kan blive tilgængelig.
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Eksempel 4: Flere faggrupper på stuen
Dermatologisk ambulatorium, BFH/Bispebjerg
Hvad har de gjort
• Lægen og sekretæren dokumenterer uafhængigt af hinanden i SP
• Lægen gennemfører konsultationen og vil undervejs give sekretæren mundtlig
overlevering af diagnose, behandling og evt. koder mv.
• Sekretæren bestiller og sikrer, at procedurer bliver fulgt (spørger evt. ind til
efterbehandling).
• Når lægen færdiggør journal mv. aftaler patient og sekretær ny tid (evt. kørsel og tolk).
• Sekretær booker de relevante bestillinger, mens patienten er i lokalet
• Har fortrinsvis lokaler, hvor der er plads til både læge, sekretær, sygeplejerske og patient

Effekten
• Dokumentation og registrering er tidstro og resulterer i færre poster på arbejdslister, samt
sikrer korrekt afregning
• Sekretærerne oplever at have bedre forståelse for patienterne og større indsigt i
patientforløbene - hvilket gør det nemmere at tale i telefonen med patienterne
efterfølgende
• Sekretærerne oplever større arbejdsglæde ved at være med til konsultationen, og lægen
har mere tid til patienten samt mulighed for at være mere fokuseret.
• Ved forberedelse af opgradering af LPR2 til LPR3 kan det konstateres, at der stort set
ikke er noget oprydningsarbejde

Baggrund
Ambulatoriet ønskede at fastholde den
organisering de havde før implementering af
SP, hvor både læge, sygeplejerske og
sekretærer var i konsultationsrummet
sammen med patienten.
Ledelsen var derfor optaget af at finde ud af
hvordan det kunne lade sig gøre - og
hvordan SP kunne understøtte denne måde
at arbejde på.

Kontaktperson
Merete Bockhoff Klüver-Jensen
Ledende lægesekretær
MKLY0001@regionh.dk
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Sådan fungerer det
Læge, sygeplejerske og sekretær har hver
deres arbejdsopgaver under konsultationen.
Sekretæren laver Best./Ord. til blodprøver og
undersøgelser, som de laver ud fra
præferencelister.
De sender epikrise til egen læge ved første
og sidste besøg. Ved biopsi vil sekretæren
printe PTB til sygeplejersken.

Da sekretæren ikke hele tiden er beskæftiget
med den konkrete konsultation, tilgår
sekretæren kodefordeleren og arbejder med
oprydning i arbejdslister, fx tilføres koder på
afsluttede patienter fra de stuer, som ikke har
sekretær på stuen og lign.
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Eksempel 4: Flere faggrupper på stuen (fortsat)
Implementering & organisering
Organisering af ambulatoriet med læge, sygeplejerske og sekretær i konsultationen, er uændret
efter implementering af SP - derfor har der ikke være tale om egentlig implementering. Der var
tvivl om det ville være relevant at holde fast i denne organisering efter SP, men det er
efterfølgende blevet bekræftet. Ambulatoriet har holdt sin produktion på samme niveau ved
implementering af SP.

Ledelsen påpeger vigtigheden af at fastslå, at sekretæren har egne opgaver i SP og dermed ikke
er ‘klikker’ for hverken læge eller sygeplejerske.
Sekretærgruppen fortæller, at en af sekretærerne arbejder 1-3 dage om ugen på stuen og de
øvrige dage i sekretariatet, hvor de bruger tid på arbejdslister, henvisninger, telefoner etc.
Den tværfaglige dialog i konsultationen gør, at sekretærerne nemt og uformelt kan understøtte
lægerne i at huske de forskellige administrative processer mv.; Det er noget nemmere og meget
hurtigere lige at stille et spørgsmål over skrivebordet, end at skulle prøve at læse en seddel lagt i
sekretariatet og evt. komme og forstyrre lægen.

Udfordringer
Sekretær og læge venter af og til på hinanden i SP, da de ikke kan dokumentere på de samme
aktiviteter på samme patient samtidigt.
Sekretærerne er vant til at skulle være ’på tæerne’, da de også i SP arbejder i mange
skærmbilleder på én gang, når de både bestiller, booker tider og er i kodefordeler samt
taxabestilling. En ny arbejdsgang tager naturligt lidt tid at vænne sig til.
Det er ikke altid at sekretæren bliver helt færdig i løbet af dagen i ambulatoriet, i så fald
efterregistrerer de den efterfølgende dag.
Der findes stuer, hvor der ikke er plads til 3 arbejdspladser, og i den ene af konsultationerne har
sygeplejerskerne arbejdsplads i nabolokalet. Selvom de fysiske rammer sætter nogle
begrænsninger, er det lykkes at finde løsninger, der fungerer for dem.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

40

Punkt nr. 3 - Status på Sundhedsplatformen 4. kvartal 2018
Bilag 6 - Side -41 af 66

Sådan kommer I i gang – trin for trin
Beslut arbejdsgangen
Aftal præcis hvordan arbejdsgangen skal være og sørg for at alle medarbejdere
involveret i arbejdsgangen er enige om den nye arbejdsgang. Etabler evt. en tværfaglig
arbejdsgruppe med en læge, en sygeplejerske og en lægesekretær; det har virket godt
i de ambulatorier, der har haft succes med at implementere arbejdsgangene.
I det forberedende arbejde, tages stilling til følgende:
• Klarlæg behovet i ambulatoriet . Hvad ønskes opnået?
• Bryd patientforløbet ned i mindre dele, og find de opgaver/arbejdsgange det
giver mening at arbejde – og starte - med
• Inddrag relevante faggrupper (og nedsæt evt. en tværfaglig arbejdsgruppe)
• Undersøg om det er muligt at flytte opgaverne til en anden faggruppe i SP.
Hvilke konsekvenser får det i SP? Kontakt evt. en klinisk bygger eller en KIK’er.
• Undersøg gerne om der findes erfaringer fra andre specialer eller ambulatorier

• Vær opmærksom på hvilke andre faggrupper, specialer og snitflader, der bliver
berørt ved en opgaveflytning – også udenfor eget ambulatorium
• Beskriv roller og opgaver konkret, herunder SP-arbejdsgange
• Udarbejd tidsplan for forberedelse, introduktion og test
Undersøg hvad de planlagte opgaveflytninger kræver af undervisning eller nye
certificeringer, og hvad det evt. ressourcemæssigt vil koste i forhold til det forventede
udbytte.

Nedskriv og udarbejd vejledninger
Nedskriv de besluttede aftaler og snitflader. Rolle og opgavebeskrivelserne skal være
så konkrete og præcise, at det bliver muligt at strukturere nye arbejdsgange med
henblik på at optimere det udvalgte patientforløb. Det skal være muligt tydeligt at se,
hvem der får hvilket ansvar ved opgaveflytningen.
Ud fra roller, opgave- og ansvarsbeskrivelserne skal der tages stilling til, om
ambulatoriet har de nødvendige kompetencer og/eller om det er realistisk at opgradere
en anden faggruppe med de planlagte ressourcer.
Udarbejd vejledninger, gerne med illustrationer. Lad gerne de forskellige faggrupper
teste vejledningerne igennem for at sikre, at de giver mening for alle og er lette at
bruge. Aftal hvem der er ansvarlig for at vedligeholde vejledningerne.
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Sådan kommer I i gang – trin for trin (fortsat)
Test & gå i gang
Når arbejdsgangen er beskrevet har ambulatorierne i de foregående eksempler testet
den nye måde at arbejde på. Lad jer evt. også inspirere af hvordan andre I evt. selv
kender til har tilrettelagt tests, og hvilke erfaringer det har givet. Selvom ambulatorier er
forskellige, kan der alligevel være god læring at dele.
Før test er det vigtigt, at de involverede testpersoner er grundigt introduceret til de nye
arbejdsgange og ikke mindst hvad gevinsten er ved at gøre dette.
Udarbejd en tidsplan der sikrer, at der er tid til at afvikle flere tests og tilpasninger. Det
er de færreste der rammer målskiven i første forsøg.

Tilrettelæg afgrænsede tests, så det bliver overskueligt og realistisk at gennemføre,
evaluere og tilpasse. Det er her, trykprøvningen viser, om den forventede forbedring af
det/de udvalgte patientforløb i ambulatoriet kan opnås.
Når de nye arbejdsgange er godkendt af testpersonerne, kan de nye arbejdsgange
bredes ud til flere.

Undervis og kommunikér
Planlæg hvornår og hvordan der skal undervises og introduceres til kollegaer og
samarbejdspartnere.
Vurdér hvor mange ressourcer der forventes brugt, og hvordan feedback og ønsker til
forbedringer ønskes modtaget.
Meld en realistisk plan ud via de forskellige kommunikationskanaler.
Ambulatorierne der har meldt eksempler ind, har alle startet i det små med en enkelt
arbejdsgang eller ét diagnoseområde, og når først dette fungerer, har de udvidet med
flere.

Juster og følg op løbende
Som enhver anden ny arbejdsgang, der startes op, er der brug for at justere og
evaluere løbende, særligt hvis antallet af snitflader og faggrupper er mange. Opfordr
aktivt kolleger til at give feedback, hvis ikke det kommer af sig selv.
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Anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Anbefaling fra SP enheden
Med opgraderingen til SP 2018 er der to nye funktioner, som kan give anledning
til at kigge på forskellige arbejdsgange i ambulatorierne. Det er funktionerne
’Præjournalføring’ og ’Gruppedokumentation’. Det er muligt at læse mere herom via
Region Sjællands intranet og Region Hovedstadens intranet.

Præ-journalføringsarbejdsområdet, er stedet hvor brugerne kan komme på forkant med
forberedelser til et besøg. ’Gruppedokumentation’ gør det muligt at dokumentere en
gruppeaktivitet med både et fælles- og individuelt notat. Det fælles gruppenotat oprettes
automatisk i alle deltagernes notataktivitet, når man står som facilitator af gruppen.

Det skal I være opmærksom på
Det tager tid
Alle forandringer tager tid. De ambulatorier,
der har flyttet opgaver mellem faggrupper
fortæller, at det kræver dedikation hos både
medarbejdere og ledelse når der skal laves
om på arbejdsgange.

Det er vigtigt at have fokus på:

Anbefaling til arbejdet med
processer og arbejdsgange
Arbejdet med at indføre ændringer – uanset
hvilke - vil ofte betyde, at afdelingen skal
forholde sig til hvordan processer, patienter,
personale og systemer påvirkes.

Den vigtigste anbefaling er:

• hvad formålet med ændringen af
arbejdsgange er

• at starte med at skabe konsensus
blandt alle involverede

• at der skabes tid hos medarbejderne til
både udvikling af vejledninger og
introduktion

• at sikre, at alle forstår formålet, sådan
at der er størst mulig chance for at få
opbakning til ændringen – også når det
i selve implementeringen bliver svært.

• at ledelsen går forrest hele vejen,
motiverer, udfordrer og følger op
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TEMA D
Færre klik og øget nærvær med
AutoHotkeys
Effekten
Fagpersoner, der anvender AutoHotkeys, oplever:
• Færre klik
• Ensartet og korrekt indtastning fra gang til gang
• Øget nærvær overfor patienterne
• Mindre træthed og øget overskud til andre arbejdsopgaver
• Øget arbejdsglæde

” Jeg har meget mere tid til at være nærværende med
patienten i stedet for at sidde og klikke rundt”
(sekretær, Øjenklinikken RH/Glostrup)

De følgende sider indeholder:

Introduktion til tema
Eksempel 1: Færre klik giver overskud til patienterne
Sådan kommer I i gang – trin for trin

44
46
48

God fornøjelse!
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TEMA D
Færre klik og øget nærvær med
AutoHotkeys
AutoHotkeys er et værktøj, der kan anvendes til at bygge
makroer ovenpå et hvilket som helst IT-system i Windows.
AutoHotkeys kan programmeres til automatisk at udfylde
bestemte felter med en foruddefineret tekst eller kode.
Når makroen aktiveres gennemfører den automatisk, hurtigt og
ensartet den indtastning, den er kodet til.
AutoHotkeys er ikke en del af SP, men kan anvendes sammen
med SP og lave automatiserede inddateringer for arbejdsgange
med mange og gentagne kliks.

En makro er et værktøj til at
automatisere
systemarbejdsgange, hvor der
kræves hyppig og præcis
gentagelse af de samme
handlinger på en skærm.
Makroer kan reducere klik og
dermed frigøre tid og større
fokus på andre opgaver.

AutoHotkeys er et
selvstændigt program, der kan
anvendes til bygge makroer.
Programmet er ikke tilgængelig
for brugere i Region Sjælland.

Find mere information om
AutoHotkeys:
https://www.autohotkey.com/

Hvordan kommer I i gang
I det sidste afsnit under temaet kan du læse mere om, hvad I
skal gøre for at komme i gang med at anvende AutoHotkeys

Udvælg ansvarlig
medarbejder

Udvælg
arbejdsgang

Analyser,
byg og
test
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Informer og
oplær

Følg op og
juster løbende

45

Punkt nr. 3 - Status på Sundhedsplatformen 4. kvartal 2018
Bilag 6 - Side -46 af 66

Eksempel 1: Færre klik giver overskud til patienterne
Øjenklinikken, RH/Glostrup
Hvad har de gjort
Øjenklinikken anvender AutoHotkeys til at bygge makroer og reducere antallet af klik i SP for
sekretærerne.
Ambulatoriet har 15 makroer til bl.a. præ-indlæggelse og tidsbooking.

Effekten
Makroerne frigør tid til andre arbejdsopgaver, de forebygger tastefejl og reducerer risiko for
museskader ifm. mange og gentagne indtastninger og kliks.
For sekretærerne i Grå Stær ambulatoriet frigør makroerne tid til at være nærværende med
patienten i skranken.
”Jeg kan ikke længere leve uden makroer” (sekretær, Øjenklinikken RH/Glostrup)

Baggrund
Øjenklinikken på Rigshospitalet er landets
største øjenklinik. Klinikken gennemfører
årligt 12.000 operationer for Grå Stær og
24.000 indsprøjtninger i øjet (anti-vegfinjektioner).
Ambulatorierne har en høj frekvens af
patienter med samme diagnose som skal
have gennemført samme procedure.

Sådan fungerer det
Arbejdet med AutoHotkeys fungerer ved at en
eller to medarbejdere påtager sig opgaven
med at lære programmet og udvikle makroer.
Det er medarbejderne i afdelingen, der i
fællesskab identificerer egnede
arbejdsgange, som makroerne kan
implementeres i.

Sekretærerne gennemfører derfor mange
inddateringer i SP, hvor det er nøjagtigt det
samme, der skal indtastes hver gang. Fx
gennemfører en sekretær i Grå Stær
Ambulatoriet dagligt 40-45 identiske
præindlæggelser.
De mange gentagne kliks udfordrer
sekretærernes nærvær overfor patienterne,
påvirker arbejdsglæden negativt og øger
risikoen for museskader.

Kontaktperson
Michelle Hagelberg
Ledende lægesekretær
michelle.guldborg.hagelberg.01@regionh.dk
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Eksempel 1: Færre klik giver overskud til patienterne
Implementering & organisering
Ambulatorierne har 15 makroer til at understøtte arbejdsgangene i klinikken. De startede med at
bygge aftalenotatet, som var den opgave, der var lettest at understøtte med en makro. Herefter
byggede de også en makro til præindlæggelse for øjenoperation.
De første makroer blev bygget af den læge, der i forvejen havde viden om programmet. Lægen
oplærte herefter en sygeplejerske og en IT-medarbejder i at bygge makroer.

For at bygge en makro analyserer medarbejderen først den pågældende arbejdsgang. Herefter
bygger og tester han/hun makroen indtil den fungerer tilfredsstillende for de medarbejdere, der
skal bruge den. Hver makro tager mellem en halv til to dage at analysere, bygge og teste.
Alle makroer er lagt på klinikkens P-drev, hvor de kan hentes af den enkelte medarbejder. Når en
medarbejder åbner en makro kommer der et pop-up vindue op, som beskriver hvad makroerne
kan og hvilke genvejstaster man skal benytte.

Udfordringer under anvendelse
I afdelingen er det er frivilligt at anvende makroerne og de er ikke fuldt implementeret i
ambulatorierne.
Hvorvidt den enkelte makro opleves som brugbar afhænger af, hvilket arbejdsområde, man sidder
med, og ens tilgang og personlige præferencer i forbindelse med inddateringer og anvendelse af
genvejstaster.
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Sådan kommer I i gang – trin for trin
Udvælg ansvarlig medarbejder
Alloker én eller flere medarbejdere som vil være ansvarlige for at bygge og
vedligeholde makroer.
Det kræver ikke kode-erfaring at lære at bygge i AutoHotkeys, men det kræver en
grundlæggende forståelse af programmering – jo bedre forståelse for programmering
jo mere avanceret kan makroen anvendes.
Oplæring i AutoHotkeys
Der er ikke valideret materiale eller manualer til at anvende AutoHotkeys. Oplæringen
består derfor i høj grad af selvlæring på baggrund af tilgængelig information på
internettet.
Det er en god ide fx at:
• Finde instruktionsvideoer, fx på Youtube.
• Hente viden fra kolleger med viden om programmet, fx kontaktpersonerne i
denne case
• Træne ved at bygge små testmakroer på egen computer

Udvælg arbejdsgang
En god arbejdsgang til en makro er en arbejdsgang hvor:
• Der skal indtastes i de samme felter eller udføres de samme kliks rundt i
skærmen hver gang
• Der er ingen eller meget få variationer i det, der skal indtastes
• Arbejdsgangen udføres hyppigt

Skab konsensus om hvilke arbejdsgange der prioriteres til makroer og hvilke
medarbejdere, der skal bidrage til analyse og udvikling.
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Sådan kommer I i gang – trin for trin (fortsat)
Analyser, byg og test
Når en arbejdsgang analyseres skal den ansvarlige medarbejder sidde sammen med
brugeren og forholde sig til:
• Hvornår makroen skal starte og slutte?
• Hvilke inddateringer makroen skal understøtte, og hvordan? Tænk på at
makroen hellere skal understøtte tabulering mellem felter end musebevægelser,
da den ellers er følsom for ændret skærmopsætning
• Hvorvidt der er felter hvor makroen skal stoppe op og bede brugeren om at
træffe et valg?
• Hvilken genvejstast kombination, der kan anvendes
• Se også ”Vigtige overvejelser ved konstruktion af makroer”
Byg makroen og test den sammen med de brugere, der skal anvende den.

Informer og oplær
Vælg et passende format til information og oplæring. Det kan fx være
sidemandsoplæring eller præsentation på et fællesmøde.
Medarbejdere skal instrueres i:
• Hvor og hvordan programmet AutoHotkeys kan hentes ned på computeren
• Hvor makroen findes (fx på et fællesdrev)
• Hvordan makroen aktiveres (genvejstaster)
• Hvad en makro er, og hvordan den skal bruges. Se også ”Vigtige overvejelser
ved byg og anvendelse af makroer”.

Evaluer, optimer og vedligehold
Evaluer anvendelsen af de udarbejdede makroer og efter et på forhånd besluttet
tidsrum, fx:
• Anvendes makroen?
• Hvilke udfordringer oplever medarbejderne med at anvende makroen?
• Hvilke fordele oplever de ved brug af makroen?
Optimer makroen på baggrund af evalueringen og/eller udvælg nye arbejdsgange til
makroer.

Husk også at vedligeholde makroerne i forbindelse med SP opdateringer.
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Anbefalinger og opmærksomhedspunkter

Anbefaling fra SP-enheden
Der findes også makroer i SP, som AutoHotkeys makroer ikke må forveksles med.
SP makroerne understøtter på nuværende tidspunkt ikke de administrative arbejdsgange og kan
derfor ikke bruges i stedet for AutoHotkeys til arbejdsgangen i dette eksempel.

Det skal I være opmærksom på
Byg og konstruktion

Anvendelse

Byg makroen ud fra tastaturklik fremfor
position af mus. Ellers vil den være følsom
overfor ændret skærmopsætning.

Gennemse altid makroens inddateringer inden
du gemmer. Hvis makroen aktiveres i det
forkerte felt vil den i langt de fleste tilfælde
stoppe op, da den ikke kan udføre sine
handlinger. Men I sjældne tilfælde kan den
dog give forkerte inddateringer.

Makroerne aktiveres ved at lave en
tastekombination. Vælg altid kombinationer,
der ikke har effekt i Windows eller i
Sundhedsplatformen.
Afsæt ressourcer til at teste og vedligeholde
makroer ifm. SP opdateringer.

Skift ikke vindue eller program mens makroen
anvendes. AutoHotkeys taster uden at
bemærke om computeren opfatter
indtastningerne eller ej.

Makroen kan kodes til at udfylde felter i
forskellige hastigheder. Vælg en hastighed,
der gør brugeren tryg.
For at modvirke fejl bør man bygge makroer,
der udfylder, men aldrig gemmer.
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TEMA E
Flere Eksempler på Bedre Hverdag
Dette tema indeholder en række eksempler fra ambulatorier,
der på forskellig vis har skabt forbedringer i deres ambulatorier.
Eksemplerne er forskellige og kan ikke kategoriseres under et
fælles tema.
Derfor er der ikke en fælles anvisning til hvordan I kommer i
gang. Læs i stedet præsentationen og tag kontakt til
kontaktpersonen hvis I vil vide mere.

God fornøjelse!

Eksempler i dette tema
5. Sekretærer håndterer udvalgte
1. Styr på patienten med prikker
henvisninger,
Ambulatoriet i Klinik for led- og knoglekirurgi,
Ambulatorium K/BFH
Gentofte Hospital
2. SmartPhrases i sygeplejedokumentation, 6. Læg kliniske fotos i SP med roveren,
Gynækologisk/Obstetrisk ambulatorium &
Dermatologisk Ambulatorium, Sjællands
Dermatologisk Klinik, Sjællands
Universitetshospital
Universitetshospital/Roskilde
3. Spar tid ved receptfornyelse,
7. Pjece vedrørende medicinudlevering,
Børneambulatoriet/AHH/Hvidovre
Apoteket
4. Procedurepas giver overblik over
operationen,
Brystkirurgisk ambulatorium, HGH/Herlev
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Eksempel 1: Styr på patienten med prikker
Ambulatoriet i Klinik for led- og knoglekirurgi, Gentofte Hospital
Hvad har de gjort
I ambulatoriet er alle faggrupper blevet enige om at bruge farvekoderne i tidsplanen ensartet til
at angive patientens status.
Priksystemet giver overblik, så alle faggrupper kan se, hvem der skal tage sig af patienten
næste gang og hvor langt patienten er nået i dagens program.

Hvad har de vundet
• Alle faggrupper har et fælles overblik over, hvor patienten befinder sig i ambulatoriet.
• Det fælles overblik medfører færre forgæves kald på patienter i venteværelset og bedre
information til patienterne om ventetid.
• Ved at bruge farvekoderne har ambulatoriet således reduceret både ventetid og unødige
forstyrrelser mellem faggrupperne.
• Samtidig giver det mere nærvær i konsultationerne, når antallet af forstyrrelser
reduceres.

Baggrund
I et ambulatorium med op til 200 patienter i
døgnet og mange faggrupper som
sekretærer, speciallæger, lægevikarer,
ergoterapeuter og sygeplejersker, er det
nødvendigt at strukturere kommunikationen
for at få hverdagen til at glide lettere.

Sådan fungerer det
Koderne indikerer hvor langt patienten er ift.
dagens konsultation i ambulatoriet:
• Rød farvekode = patienten er i
konsultation
• Sort farvekode = patienten er
udeblevet
• Gul farvekode = patienten er
opskrevet til operation
• Hvid farvekode = patienten er sendt til
røntgen
• Grøn farvekode = patienten er tilbage
fra røntgen

Kontaktperson
Katrine Madslund Hansen
Sygeplejerske
katrine.Madslund.Hansen@regionh.dk
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Eksempel 1: Styr på patienten med prikker (fortsat)
Implementering & organisering
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Eksempel 2: SmartPhrases i sygeplejedokumentation
Dermatologisk Ambulatorium, Sjællands Universitetshospital
Hvad har de gjort
Der er blevet udarbejdet SmartPhrases til sygeplejerskerne i ambulatoriet og de er samlet i et
katalog som alle har adgang til.

Hvad har de vundet
• De fælles SmartPhrases hjælper sygeplejerskerne til at huske handlinger, fx bestilling af
ny tid eller prøver, der ligger i forlængelse af de enkelte besøg. Det giver
sygeplejerskerne større tryghed i hverdagen.
• Samtidig gør det arbejdet med at skrive notater meget hurtigt.
• Patientnotaterne har fået en fælles struktur og er blevet mere standardiserede, fordi alle
benytter samme skabelon.

Baggrund
Inden implementering af SP besøgte
ambulatoriet blandt andet Dermatologisk
Ambulatorium på BFH for at lade sig
inspirere og lære af deres erfaringer.

Sådan fungerer det
Der er udarbejdet 22 SmartPhrases i SP til
sygeplejedokumentation.
Koderne til SmartPhrases er skrevet ned og
hænger ved siden af pc’en på stuerne.

Her så de at alle SmartPhrases var samlet i
et katalog, og tog idéen med hjem.
Desuden kunne de genbruge mange af
BHFs SmartPhrases med mindre justeringer.
"og så er det mit motto at vi ikke skal
dobbelttjekke alting. Det har vi ikke tid til.”
(Sygeplejerske og SP superbruger).

Kontaktperson
Malene Ottosen
Sygeplejerske
masot@regionsjaelland.dk
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Eksempel 2: SmartPhrases i sygeplejedokumentation
(fortsat)
Implementering & organisering
Der skal afsættes tid, fx en dag om måneden til at tilpasse og vedligeholde SmartPhrases.
Det kan anbefales at bruge tid på at lave research. For at finde ud af om andre har noget man kan
anvende.
Spørg om hjælp til at komme i gang eller hvis noget er svært. Internt på hospitalet eller i SP, hvis
der ikke er nogen der kan hjælpe i egen afdeling.

Husk at det hjælper at tale sammen på tværs.
I ambulatoriet afholdes sygeplejemøde én gang om ugen, her er SP også på dagsordenen. Det er
på disse møder at der kommunikeres om nye SmartPhrases.
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Eksempel 3: Spar tid ved receptfornyelse
Børneambulatoriet, Hvidovre Hospital
Hvad har de gjort
Sygeplejerske eller sekretær for-udfylder oplysninger i recepten, når henvendelsen kommer fra
forældrene over telefonen.
Recepten sendes til godkendelse hos lægen, hvorpå lægen opdaterer medicinkortet og signerer
recepten. Lægens del af arbejdsgangen afvikles dagligt, og senest kl. 12 samme dag.
Sygeplejersken kan følge med i sit SP skærmbillede, hvornår lægen har godkendt den enkelte
recept, da hver recept bliver ’grøn’, ved godkendelse.

Hvad har de vundet
• De er frigjort tid hos lægen idet sygeplejersken kan varetage en stor del af opgaven
omkring receptfornyelse.
• Det giver færre forstyrrelser fordi sygeplejerskerne ikke skal finde en læge for at få en
recept fornyet.
• Det giver også bedre overblik fordi hele arbejdsgangen er digital og sygeplejersken nemt
kan se om lægen har fulgt op på anmodningen om receptfornyelse.

Baggrund

Sådan fungerer det

Ambulatoriet havde hørt om funktionen
‘receptfornyelse’ men der gik noget tid inden
de havde tid og overskud til at undersøge,
hvad der lå i den funktion.

Familier ringer til ambulatoriet om
receptfornyelse. Sygeplejerske eller sekretær
afstemmer recepten og for-udfylder
oplysninger

Ved implementeringen af SP blev nogle af de
opgaver sygeplejerskerne varetog flyttet til
lægerne. Sygeplejerskerne var derfor
motiverede til dels at frigive tid hos lægen,
slippe for papirlapper og undgå at
sygeplejerskerne skulle vente på at lægerne
havde tid til at svare på spørgsmål.

Recept lukkes og sendes til læge/ pulje.
Lægen opdaterer medicinkortet, godkender
recepten og signerer.
Recepten er i sygeplejerskens In Basket,
indtil lægen har godkendt den.
Via telefonbesked-funktionen i SP sendes en
besked til lægen, i de tilfælde, hvor
sygeplejerske/sekretær ikke må udfylde
recepten.

Kontaktperson
Lise Werner
Afdelingssygeplejerske
lise.werner@regionh.dk
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Eksempel 3: Spar tid ved receptfornyelse (fortsat)
Implementering & organisering
Det vil som minimum kræve en læge og en sygeplejerske for at afprøve arbejdsgangen omkring
receptfornyelse - og en uge til afprøvning.
Det anbefales at informere alle involverede personalegrupper i plenum, og at kommunikere hver
dag på møderne samt tilpasse og afprøve pixiguiden.
Da Børneambulatoriet skulle i gang med at prøve arbejdsgangen af, valgte de at introducere
arbejdsgangen først til de læger, der var mest skeptiske. De tog sig tid til at fortælle om fordelene
ved denne arbejdsgange, og viste de forskellige skærmbilleder hos hhv. læge og sygeplejerske,
så de kunne følge recepten gennem processen.
Da lægerne på den måde hurtigt kunne se at den nye arbejdsgang var let og ville reducere
forstyrrelser, var disse læger hurtige til at sprede budskabet, om at her var der noget nyt, til deres
kolleger.
Der er udarbejdet en manual der beskriver arbejdsgangen for både læger og
sygeplejerske/sekretær vedrørende receptfornyelse. Se manualen Telefonkontakt.
• I Region Hovedstaden finder du den ved at søge på receptfornyelse på intranettets
søgefunktion, som du finder her.
• Region Sjælland finder du den via dette link
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Eksempel 4: Procedurepas giver overblik over
operationen
Brystkirurgisk Ambulatorium, Herlev Hospital
Hvad har de gjort
Procedurepasset er koblet til den enkelte type operation og der er således forskellige
procedurepas for forskellige typer operationer. Lægen og sygeplejersken kan slette eller tilføje
elementer til procedurepasset alt efter patientens behov.
Procedurepas indeholder en oversigt over de handlinger, der skal udføres i forbindelse med en
operation, og genereres når lægen opretter en case. Det sker typisk i forbindelse med en
forberedende konsultation til operationen.

Hvad har de vundet
Ved at benytte procedurepas er der sikret et bedre overblik og det er også hurtigere at skabe
overblik over patienten. Alle oplysninger er til stede uden at medarbejderne skal slå op flere
steder.
Alle kan se casen og følge med i status samtidig, hvilket også skaber et godt fælles overblik.

Samtidig er det blevet nemmere at forberede sig på kompleksiteten af patientforløbet – fx ved
sygeplejerskerne at jo flere ting der er beskrevet i procedurepasset, jo højere er kompleksiteten
af operationen eller forløbet.

Baggrund

Sådan fungerer det

Procedurepas har været en del af
ambulatoriets måde at arbejde på siden
implementeringen af SP.

Lægen opretter en case, typisk i forbindelse
med en forberedende konsultation til
operation.

Allerede i forbindelse med undervisningen til
SP blev de opmærksomme på procedurepas
og alle var som udgangspunkt interesseret i
at anvende procedurepas.

Sygeplejersken er til stede og begynder
sygeplejedokumentationen.

I takt med at nye behov opstår bliver
procedurepas udbygget og forfinet, fx er det
blevet lagt røntgen ind i procedurepasset.

Kontaktperson

Når lægen har er færdig med at ordinere
casen, kan sygeplejersken gennemgå
procedurepas og informere patienten om evt.
prøver m.v.
Ved indlæggelse tjekker sygeplejersken
procedurepasset. Her gennemgår
sygeplejerske og patient oplysningerne for at
sikre at alt er som det skal være: hvad er
allerede lagt ind i systemet, er medicinen
korrekt, er der glemt noget?

Anders Randbøll-Jensen
Sygeplejerske
anders.randboell-jensen@regionh.dk
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Eksempel 4: Procedurepas giver overblik over
operationen (fortsat)
Implementering & organisering
Afdelingsledelsen besluttede at de ville SP lige fra implementeringen. Ledelsen har været aktiv i
at motivere medarbejderne til ikke at give op, ligesom den har bakket op om at det var i orden at
være frustreret, mens de har samtidig holdt fast i at fokusere på at afdelingen hele tiden bliver
bedre.
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Eksempel 5: Sekretærer håndterer udvalgte
henvisninger
Abdominalcenter K, BFH
Hvad har de gjort
Afdelingen har samlet opgaverne omkring håndtering af henvisning, visitation og booking af
tider m.v. til en samlet arbejdsgang hos sekretærerne. Lægerne har uddelegeret retten til at
visitere og håndtere henvisninger til sekretærerne.

Hvad har de vundet
Afdelingen har oplevet at de nu med sikkerhed ved at alle relevante henvisninger bliver
håndteret dagligt og dermed reduceres tiden fra modtagelse af henvisning til patienten får tid i
ambulatoriet.
Lægerne har fået frigivet tid, da de skal håndtere færre henvisninger. Sekretærerne oplever et
reduceret antal klik og sparet tid anvendt på opgaven, da de kan færdiggøre henvisningen i én
og samme arbejdsgang.

Baggrund
Afdelingen har haft stort fokus på at forkorte
tiden fra modtaget henvisning til patienten
har fået tilsendt en tid til undersøgelse i
relation til cancerpakke-, udrednings- og
behandlingsgarantier.
De kunne se at når henvisningerne blev
sendt frem og tilbage mellem sekretær og
læge, var der ofte tre personer inde over den
samme henvisning, hvilket tog tid og der var
risiko for misforståelser i overleveringen af
information.
Derfor forsøgte de at finde en arbejdsgang,
der kunne reducere antallet af
overleveringer.
Når patienter i cancerpakke forløb skal have
en tid til udredning i ambulatoriet indenfor 6
eller 9 dage fra vi modtager henvisningen, er
det vigtigt at det går hurtigt.

Sådan fungerer det
Sekretæren håndterer henvisningen, visiterer,
booker tid og indkalder patienten i én
sammenhængende arbejdsgang.
Der er aftalt faste rammer for hvilke
henvisninger sekretærerne visiterer og de har
altid muligheden for at videresende den til
visitation hos en læge hvis de er i tvivl.
Der er desuden aftalt supervision med læger
så sekretærerne hurtigt kan få afklaret
spørgsmål.
Sekretæren håndterer henvisninger ved at
vælge forløb, tilføje diagnosekoder samt
booke tider til undersøgelse og sende
indkaldelse til patienten.

Kontaktperson
Marie Filippson Parslov
Klinisk sygeplejespecialist,
afdeling-K.bispebjerghospital@regionh.dk
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Eksempel 5: Sekretærer håndterer udvalgte
henvisninger (fortsat)
Implementering & organisering
Der er udvalgt 3 specifikke patientkategorier, hvor læger har beskrevet arbejdsgange og inden for
hvilke områder sekretærerne kan håndtere henvisninger.
Sekretærgruppen blev involveret i hele processen, idet en af sekretærerne var med til at
observere lægens håndtering af henvisning og sammen med sygeplejersken med klinisk special
funktion blev arbejdsgangene beskrevet. Ligeså introducerede de i fællesskab de øvrige
sekretærer til arbejdsgangen.
Sekretærerne er startet langsom med at visitere tre patientkategorier, svarende til ca. 6-8
henvisninger pr. dag for at sikre at sekretærerne har været trygge ved den nye arbejdsgang. Det
har været vigtigt for at ledelsen at sikre en god start og med tiden udvide antallet af
patientkategorier der kan håndteres på denne måde.
Der er udarbejdet materiale vedrørende henvisninger. Se fx dokumentet Introduktion til
‘Henvisninger’, der beskriver hvordan henvisninger håndteres med opgraderingen til SP2018.
• I Region Hovedsten finder du diagrammet her.
• I Region Sjælland finder du diagrammet her.

Hvad har de vundet
Tidligere var arbejdsgangen at henvisningen blev registreret af sekretær og sendt til læge for
visitering. Herefter fik sekretærerne henvisningen tilbage for at håndtere henvisningen ift. at
booke tid til patienten. Nu håndterer sekretæren hele processen ud fra de udarbejdede
vejledninger.
Sekretærerne har fra primo november 2018 håndteret henvisninger på denne måde.
Efter de første uger oplever sekretærgruppen, at det ikke tager længere tid at håndtere en
henvisning, selvom de har fået flere opgaver, fordi de tidligere havde fat i den samme henvisning
ad flere omgange.
Derudover oplever sekretærerne at antallet af klik er reduceret når de færdiggør henvisningen i
samme arbejdsgang. Lægerne har ydermere fået frigivet tid og ambulatoriet har reduceret tiden
fra modtagelse af henvisning til booking af ambulant besøg.

Udfordringer
Det er ikke alle patientkategorier der egner sig til denne arbejdsgang. Derfor er det vigtigt afklare
hvilke patientkategorier, der vil være passende, hvis arbejdsgangen ønskes afprøvet.
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Eksempel 6: Læg kliniske fotos i SP med roveren
Flere lokationer: Gynækologisk/Obstetrisk ambulatorium & Dermatologisk
Klinik, Sjællands Universitetshospital/Roskilde
Hvad har de gjort
Roveren bruges til at tage og gemme kliniske fotos der skal anvendes til dokumentation eller til
sekundær vurdering fra andet speciale. Det kan fx være foto af ultralydsbilleder fra
undersøgelser i konsultationen, så de kommer ind i SP (der er ikke automatisk overførsel fra
ultralydskannerne til SP).

Hvad har de vundet
• Dokumenter bliver ”lagt” i SP samtidig med at patienten er i konsultationen.
• Minimerer risikoen for forveksling af dokumenter og billeder ift. at fotos bliver samlet i
løbet af dagen og lagt i patientens journal.
• Arbejdsgangen erstatter scanning af dokumenter, f.eks. oplysningsskemaer og lignende,
som patienten har udfyldt forud for konsultationen

Baggrund
Sekretærerne i gynækologisk obstetrisk
ambulatorium har et stort arbejdspres, derfor
forsøger man at flytte skannings opgaver fra
sekretærerne til sygeplejerskerne i en
periode på 4 måneder.

Sådan fungerer det
Ambulatoriet har 4 Rovere til deling på 10
konsultationslokaler. Sygeplejerskerne logger
ind på Rover, og tager billeder af diverse som
skal uploades til journalen.

Sygeplejerskerne og lægerne bruger i
forvejen Rover til kliniske foto.
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Eksempel 7: Pjece vedrørende medicinudlevering
Task Force for Rationel Medicinanvendelse på Hospitalerne, Region
Hovedstaden
Hvad har de gjort
Task Force for Rationel Medicinanvendelse har udarbejdet en pjece, som ambulatorier kan
udlevere til patienter, der får udleveret vederlagsfri medicin i Region Hovedstaden.
Pjecen beskriver generelle forhold omkring vederlagsfri medicinudlevering, f.eks. pris,
udleveringsmængde, medicinspild og medicin ved indlæggelse.
Pjecen er tænkt som et supplement til den mundtlige information, som sygeplejersken/lægen
giver patienten i medicinudleveringssituationen.
Ambulatorierne har mulighed for at tilpasse pjecen til netop deres ambulatorium.
Du kan læse mere her:
https://intranet.regionh.dk/regi/kommunikation/patientkommunikation/skriftligpatientkommunikation/regionale-administrative-oevrige/Sider/vederlagsfri-medicin.aspx

Baggrund
Region Hovedstaden udleverer visse typer
medicin vederlagsfrit til patienter, som
behandles på regionens ambulatorier.
Noget medicin er meget kostbart og kan
koste op til kr. 100.000,- for en måneds
forbrug.
Pjecen gør patienterne opmærksomme på,
hvordan de kan hjælpe regionen med at
mindske medicinspild, og hvordan de skal
forholde sig til deres medicin ved
indlæggelse.

Sådan fungerer det
Du finder pjecen i Word ved at vælge
Templafy skabeloner i øverste værktøjslinje.
Derefter vælges Templafy, så programmet
åbnes til højre i skærmbilledet. Derefter:
Specialskabeloner
Patientinformation
Til dig, der får …..
Du skal udfylde din brugerprofil for at få
kontaktoplysninger på pjecen.
Sidst i pjecen er der et afsnit markeret med
rødt, som kan tilpasses det enkelte
ambulatorium.
Print pjecen, fold og udlever!

Kontaktperson
Louise Konradsen Refsgaard
Farmaceut
louise.konradsen.refsgaard@regionh.dk

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

63

Punkt nr. 3 - Status på Sundhedsplatformen 4. kvartal 2018
Bilag 6 - Side -64 af 66

Baggrund for idékataloget
VDF er det tværregionale vicedirektørforum
udviklingsaktiviteter i Sundhedsplatformen.

med

ansvar

for

prioritering

af

VDF besluttede at nedsætte Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier i august 2018
fordi der er et ønske om at forbedre arbejdsgangene i ambulatorierne.
Formålet med Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier var, at taskforcen med
udgangspunkt i konkrete eksempler fra ambulatorier skal levere anbefalinger omkring
arbejdsgange, der frigiver tid til kerneydelsen i ambulatorier.
Idékataloget er en af leverancerne i Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier, da et
andet leverancemål var at sikre bred distribution af de implementeringer ambulatorierne
har meldt ind til taskforcen.
Taskforcen har inviteret ambulatorier i Region Sjælland og Region Hovedstaden til at dele
eksempler på implementeringer, der for det enkelte ambulatorium har skabt mere tid til
kerneydelsen.
Invitationen er sendt til videredistribution gennem VDF, Styregruppen for Taskforcen,
Netværk for Implementerings Koordinatorer for SP 2018 i begge regioner (IK-netværket).
I tillæg blev invitationen lagt ud på intranettet på alle hospitaler og sygehuse.
Det har, med andre ord, været frivilligt at deltage og op til det enkelte ambulatorium at
definere hvilke implementeringer, de har ønsket at deltage med.
VDF drøfter resultaterne fra Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier på deres møde
den. 9. januar 2019.
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Kommunikation om idekataloget
For at gøre idékataloget tilgængeligt for medarbejdere og ledere i Regions Sjælland og
Region Hovedstaden er der oprettet en intranetside i begge regioner
Link til intranet i Region Sjælland: her
Link til intranet i Region Hovedstaden: her
I tillæg til dette idekatalog er der udarbejdet en præsentation i power point til brug for
kommunikation, som også er tilgængelig på intranettet. Se filen: Kommunikation om
idekataloget ‘Bedre Hverdag’ .

Denne præsentation er tænkt som en hjælp for de, der gerne vil kommunikere om
idékataloget. Præsentationen er tænkt som inspiration, og kan anvendes som den er eller
tilpasses ved at slette de sider, der ikke er behov for.
Derudover er materialer og referater fra styregruppemøderne i Taskforce for
Arbejdsgange og Ambulatorier også tilgængelige på intranettet.
Idékataloget udsendes via VDF og IK-netværket til alle hospitaler og sygehuse i begge
regioner.
Endvidere vil idékataloget ‘Bedre Hverdag’ indgå i nyhedsbreve til SP Superbrugere/ SP
Nøglepersoner, kliniske byggere og faglige eksperter i januar 2019.
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Udarbejdelse af idékataloget
Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier har haft en tværfaglig projektgruppe som var
ansvarlig for at besøge, interviewe og analysere alle eksempler fra ambulatorierne.
Derudover har projektgruppen udarbejdet idékataloget..Projektgruppen har refereret til
styregruppen for taskforcen.
I projektgruppen deltog:
Anette Risager, Afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk Ambulatorium, AHH
Louise Bisgaard, Afdelingssygeplejerske., Neurokirurgisk Ambulatorium, RH
Minna Lisbeth Nielsen, Sygeplejerske, Lungemedicinsk Ambulatorium, NOH
Ida Krabbe Larsen, Sygeplejerske, Ortopædkirurgisk Afdeling, BFH
Karina Rahbek Axelsen, konsulent, Kvalitetsafdelingen, HGH
Henriette Klarskov, overlæge og forretningsarkitekt, Kvalitets- og Udviklingsafdeling, RHP
Masja Dragsbæk Suckow, lægesekretær, Slagelse Sygehus

Xenia Mortensen, delprojektleder i taskforce, arbejdsgangskonsulent, CIMT
Mia Lerche, teknisk projektleder, KIT
Lars Peter Johansen, konsulent, KIT
Birgit Simonsen, forretningsarkitekt, CIMT
Nina Sparresø Faber, applikationskoordinator, KIT
Mette Harplod Hansen, applikationskoordinator, CIMT
Jo-Ann Ramsrud Jensen, applikationskoordinator, CIMT
Birgitte Taasby, applikationskoordinator, CIMT
Kirstine Damgaard Lorensen, applikationskoordinator, CIMT
Sanne Bertha Ntemi, klinisk It-konsulent, CIMT
Ane Videbæk Christensen, klinisk It-konsulent, CIMT
Anna Breyen Ørsted, klinisk It-konsulent, CIMT
Vivi Søndergård, delprojektleder i taskforce, forretningsudvikler, CIMT
Stine Loft Rasmussen, forretningsudvikler, CIMT
Betina Rangstrup, forretningsudvikler, CIMT
Britt Lind Myrup, forretningsudvikler, CIMT
Lise Schou Andersen, studentermedhjælp
Lene Kim Strandbygaard, delprojektleder, i taskforce, projektleder CIMT
Esben Sidelmann Tvergaard, ingeniør, RH
Kjetil Erdogan Lavik , ingeniør, RH
Anne-Katrine Rubæk, projektleder for taskforce, CIMT
Tegninger af Johanne Brix Kirkegaard, CIMT
Layout af Deloitte
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Taskforce rapport
SP-Uddata for klinikere & forskere

8. januar 2019
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Indledning
Taskforcen’s opgave er: ”Dels at være med til at sætte retningen for, hvordan der skal arbejdes med
uddata fra SP på sigt, og finde løsning(er) på, hvordan der kan arbejdes med data fra Sundhedsplatformen til brug for forskning, udvikling og understøttelse af hospitalsdriften.”. Denne opgave opdelte
vi i følgende tre spørgsmål:
•
•
•

Hvad er muligt?
Hvad har klinikere og forskere brug for?
Hvad er lovligt?

Taskforcen har i denne rapport bestræbt sig på at benytte lægmandssprog og fremstille de tekniske
forhold simplificeret for at formidle et overblik. Endvidere finder Taskforcen, at en grundlæggende
forståelse af de komplekse databasestrukturer og analysemuligheder i SP er nødvendig for at kunne
træffe strategiske beslutninger om den videre implementeringsplan, samt revurdere allerede trufne
beslutninger.
Hvad er SP?
SP er det amerikanske elektroniske patientjournal (EPJ) system EPIC, som er tilrettet til danske forhold. Denne tilpasning har været nødvendig bl.a.
pga. den danske patientkontakt model, det fælles
medicinkort (FMK), samt specifikke ønsker fra de
to regioner. SP rummer historiske patientdata fra
det tidligere EPJ-system, data tastet ind af klinikere
samt data fra diverse andre systemer som laboratoriedata, monitorer, med mere. Der er ca.
110.000 enheder tilsluttet SP (arbejdsstationer,
printere, mobile enheder mm.) og SP modtager ca.
1,8 mio. datapunkter dagligt fra apparatur/monitorer. Der er 60.000 uddannede brugere af SP. Der
indsamles således mange data fra mange kilder Figur 1 Oversigt over brugere af SP
hvert døgn. Disse data skal lagres på en måde så de
kan fremfindes og præsenteres for brugeren i henhold til brugerens behov.
Data i SP/EPIC er organiseret i en serie af databaser
hvor grunddatabasen (Chronicles) rummer alle
originale data. Chronicles er en såkaldt hierarkisk
database svarende til dem vi kender fra vores PC
med mapper i mapper, eller fra de fysiske journalarkivskabe med patientjournaler, hvor hver journal var ordnet i afsnit med skilleblade. Hver patient
har i Chronicles sin egen mappe med en masse
undermapper, som rummer specifikke data.

Figur 2 Chronicles database illustration
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Data kopieres dagligt fra Chronicles til to andre
databaser (Clarity og Caboodle), som giver mulighed for en mere effektiv udsøgning og præsentation af data på tværs af patienter. Når data
kopieres til disse databaser, er der behov for en
validering af, at data kopieres korrekt. Hvis man
forestiller sig en fysisk flytning af varer i et
varehus, hvor vi ønsker at organisere varerne på
en ny måde for at gøre det lettere for kunderne,
skal vi være sikre på, at varerne havner på de
rigtige hylder i forhold til den nye logik (så der
Figur 3 Forsimplet SP dataflow oversigt - den gråtonede del
ikke står vaskepulver på sukkerhylden). Hvis data
er ikke taget i brug endnu
ikke kommer korrekt ind, vil det være, som at
have drillenisser på lageret, der flytter en del af risengrøden til deres eget lager. Dette kan
eksempelvis ske når der ”bygges” nye inddata rutiner i SP. Databaserne er udviklet af EPIC og vil
under normale forhold kopiere data korrekt, men der er en risiko for, at de danske tilretninger
ændrer dette, derfor er der behov for kontrol (validering) og korrektion, hvis der identificeres fejl.
Caboodle er endvidere designet til at modtage data fra andre systemer end SP.

Universer
Et univers er et domæneområde, der udstilles virtuelt for rapportudviklere.
Universer oversætter og fortolker tekniske
relationer i SP til et overskueligt bibliotek
af informationer, så brugeren ikke skal tage
stilling til teknikken bag.
Eksempler på universer er: Operationsdata; Aktivitet & registrering samt
Medicin-data. Der er 180.000 forskellige
Figur 4 Illustration af arkitektur for selvbetjent rapportering
typer af oplysninger i SP og universerne
dækker aktuelt ca. 2,5% på nuværende tidspunkt. Det vil ikke være relevant at dække alle data i
universer. Det skønnes at universerne aktuelt dækker ca. 25% af relevante dataønsker. Som det ses
af nedenstående oversigt, omfatter de frigivende universer stort set ikke kliniske data. Der er ca.
60.000 typer data i vurderingsskemaer, disse er særligt komplicerede at validere og fremstille i datauniverser.
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SP-databaser for den lidt mere nørdede
Idéen med et datavarehus er at sikre en så kort leverancetid som muligt, på en rapport- eller udtræksbestilling. Datavarehuset gør rapportudviklingen mere simpel, da udviklere på forhånd har renset og
forberedt data. For at forstå dette til fulde, beskrives nu dataopbygningen i SP.
SP består af flere databaser
1) Produktionsdatakilden (Chronicles, cache baseret), som opbevarer alle produktionsdata.
I Chronicles er data lagt til rette med det formål, at fremstille data i en logisk sammenhæng.
Chronicles databasen er kontinuerligt opdateret. Det er muligt at vise data fra Chronicles, men ønsker
man større datasæt eller større beregninger, så er svartiderne lange og det er kompliceret at trække
dem ud. Derfor overføres 90 % af alle data en gang dagligt til Clarity.
2) Normaliseret rapporteringsdatabase (Clarity, SQL-server 1baseret), der i højere grad understøtter
rapporteringsformål og udvikling af analyser. Data i Clarity er imidlertid fortsat præsenteret med en
svært tilgængelig teknisk navngivning, og databasen er ikke bygget om med alle de prædefinerede
algoritmer, der understøtter danske indberetningskrav og andre typer af monitorering. Derfor er
Clarity en kompliceret datakilde, som nok stiller data til rådighed til programmering i et mainstreamsprog, men enhver udvikler, der går i gang med udviklingen vil her skulle tilegne sig meget detaljeret
teknisk og analytisk viden som arbejdsgange, logiske datamodeller samt tværgående tekniske præmisser for fortolkningen af data. 90 % af alle data fra Chronicles overføres (via Clarity) hver nat til
Caboodle datavarehuset. Hvert døgn vokser Clarity databasen aktuelt med 450 millioner rækker og
har aktuelt en størrelse på ca. 145 milliarder rækker. For at kunne håndtere data opdeles disse mange
rækker i selvstændige datauniverser. Opdateringsfrekvens = hver nat.
3) Datavarehuset (Caboodle, SQL- server baseret) i SP.
Der findes i dag et standard opsætning med fysiske servere, database, udviklingsværktøjer samt ca. 300 globalt
definerede og standardiserede EPIC-skabte tabeller
indeholdende prædefinerede og forberedte data lagt til
rette til rapporteringsformål. Opdateringsfrekvens =
Figur 5 De tre databaser
hver nat parallelt med opdatering af Clarity.

Adgangsstyring i SP
I SP anvendes en rollematrix, som beskriver hvilke dataadgange forskellige typer af brugere har i SP.
Dette betyder at den enkelte brugers dataadgange er begrænset betydeligt i forhold til den samlede
datamængde der findes i SP. Adgang til data for hver brugeradgang er baseret på en juridisk vurdering
af, hvad den pågældende brugerkategori må tilgå af data i henhold til lovgivningen herunder sundhedsloven og persondataretten. Rollematrixen er ikke opdateret og forholder sig ikke til alle de roller,
der har et sagligt behov for at tilgå sundhedsplatformens data. Endvidere er der ikke oprettet en
profil for forskere til eksport af data fra SP, som de har alle de relevante godkendelser til. Rollematrix
er godkendt af de to regioners sikkerheds- og øverste IT-myndigheder.

1

SQL-server betyder en server hvor databaseprogrammeringssproget ”Structured Query Language” benyttes
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Der er aktuelt ca. 60.000 brugere af SP hvis adgangsmuligheder til data er defineret i Rollematrixen.
Læger, men ikke plejepersonale, er logget ind på virtuelle2 afsnit. Dette giver lægen adgang til et
bredere datasæt for patienter, som ikke er tilknyttet lægens afdeling eller afsnit. Da dataadgang
defineret via rollematrix (se nedenfor) aktuelt er koblet til lægens virtuelle afsnit er dette med til at
bestemme, hvilke rapporter lægen kan se. På lignende måde er der større dele af SP’s Dashboard,
som er en præsentation af rapporter, som lægen ikke kan se, hvis denne er logget ind via virtuelt
afsnit.

Uddata organisation
Der er på tværs af de to regioner (Sjælland og Hovedstaden) opbygget en fælles organisation til at
håndtere validering og generering af rapporter fra SP: SP-rapporteringsteam. Her at der foreløbigt
primært været bygget og frigivet rapporter med fokus på aktivitet og økonomi. Der er endvidere
uddannet ansatte på hospitalerne som kan bygge selvbetjente rapporter. Planen for disse er, at hver
rapportudvikler skal bygge minimum 3 rapporter om året, som efterfølgende efter validering af SPrapporteringsteam, kan gøres alment tilgængeligt for regionens SP-brugere via rapportbiblioteket.
Aktuelt kører der ca. 150.000 rapporter om måneden i de 2 regioner, dette forventes at stige markant
i takt med udvikling af nye rapporter. Der findes mange forskellige måder at præsentere resultatet
af rapporter i SP på, eksempelvis i dashboards, som del af den almindelige kliniske brugergrænseflade, arbejdslister m.fl. Eksempler på rapporter er overholdelse af kræftpakkeforløb og
udredningsret.

2

Virtuelle afsnit afgrænser en del af SP sv.t. lægens adgang
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Hvad har klinikere og forskere brug for?
Klinikere og forskere dækker en bred sammensætning af fagpersoner, primært, men ikke udelukkende, sundhedsfaglige. Indeværende rapport omfatter alle faggrupper fra den kliniske hverdag med SP
samt kvalitetsarbejdere med monitorering og udviklingsopgaver, til forskning med eksempelvis
meget varierende behov fra simpel hypotese testning af data fra egen afdeling til undersøgelse af
populationsdata. Som det fremgår, kan de juridiske skarpe skel mellem disse funktioner være mindre
klar i hverdagen.

Dataskabeloner
Klinikere og kvalitetsmedarbejdere har i vidt omfang brug for rapporter, som præsenterer relevante
dataoversigter og analyser i SP-brugergrænsefladen. Eksempelvis præsentation af medicinoversigt,
operationsprogrammer, diagrammer med værdier som puls, blodtryk og temperatur. I kvalitetsarbejdet er der behov for løbende rapporter af eksempelvis hyppighed af tryksår, hospitalsinfektioner mm.
Dertil kommer behov for, at kunne følge data på de klinisk-administrative områder som genindlæggelser, belægning, liggetid, patientrettigheder (herunder varsling) mv.

Selvbetjent ad hoc datasøgning
Klinikere, kvalitetsmedarbejdere og forskere har løbende behov for ad hoc datasøgninger for at teste
hypoteser. Det kan for klinikeren der står med en patient være, at tjekke hvordan det er gået de
seneste patienter med samme problemstilling. For kvalitetsmedarbejderen kan det være, at følge op
på en utilsigtet hændelse (UTH) med, at tjekke hvor ofte en tilsvarende hændelse har fundet sted og
for forskeren, at teste en videnskabelig hypotese. Disse funktionaliteter findes i SP, men er ikke
aktuelt tilgængelige begrundet i en juridisk vurdering.

Mønsteranalyser og beslutningsstøtte
Automatisk genkendelse af mønstre i patientdata kan benyttes, til erkendelse af nye sammenhænge
og som beslutningsstøtte, eksempelvis advarsel af klinikerne om særlige risici for en given patient,
fordi et specifikt mønster genkendes af SP. Dette kan eksempelvis være et mønster af diagnoser,
vitale værdier og laboratoriesvar. En sådan automatisk mønstergenkendelse kan være baseret på
kunstig intelligens software (AI). Muligheden foreligger således for at anvende forskning, som en
integreret del af den kliniske behandling. Der kan laves forudsigelsesmodeller i alt fra cloud-baserede
neurale netværk til lineære regressionsmodeller. Disse sættes op i direkte sammenhæng med
Chronicles, som derfor kan lave prædiktioner på data i realtid. Modellerne kan inkorporeres i
sundhedspersonalets arbejdsgange i SP eller i rapporter og dashboards og kan derfor bruges til monitorering og risikovurdering af patienter, eksempelvis ud fra et mønster af diagnoser, vitale værdier
og laboratoriesvar.

Eksport af data fra SP
Der vil ofte være behov for eksport af data fra SP til eksterne databaser og analyseværktøjer. Dette
kan eksempelvis være til formater, såsom Excel, for at lave mere simple statistikker og oversigter,
den regionale RedCap forskningsdatabase, m.fl. De eksportmuligheder der på nuværende tidspunkt
er mulige, er for de fleste brugere blokeret af juridisk hensyn, se senere.
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Integrationer med andre databaser
Der er behov for integration med andre store databaser eller til store behandlingsdatabaser, som
eksempelvis Datacenter Øst, hvor visionen er at samle data fra SP sammen med data fra en række
andre datakilder i en datasø.

Data til tavlerne - forbedringsdata
Der er behov for at kunne præsentere aggregerede data fra f.eks. rapportskabeloner eller selvbetjente rapporter på fysiske såvel som elektroniske tavler, for at sikre, at data kan anvendes fleksibelt til
opfølgning på forbedringsprojekter. I forbedringsarbejdet er der desuden behov for visninger med
fokus på seriediagrammer og kontroldiagrammer (SPC).

GCP dataadgang
Ved udførelse af forskningsprojekter omfattende patienter, er der behov for monitorering af
validiteten af de data der indgår i forskningsprojektet. GCP3-enhederne (Good Clinical Practice) står
typisk for denne monitorering. Der er behov for at GCP-monitorer har adgang til kildedata i SP, for at
de kan udføre deres monitoreringsopgave.

3

I 2014 blev et EU-direktiv gældende i Danmark, siden da har det været et lovkrav at GCP-standard
herunder monitorering er et lovkrav ved udførelse af lægemiddelforsøg.
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Hvad er muligt
Data vedrørende en specifik patient
Chronicles er databasen der benyttes når data vedrørende en specifik patient skal lagres og fremfindes. Dette foregår for klinikkerne via den kliniske brugergrænseflade.

Dataskabeloner
I rapporter hvor der fremfindes og præsenteres data fra mange patientjournaler benyttes Clarity
databasen. En rapport kan eksempelvis præsentere brugeren for en oversigt over alle patienter, der
er udskrevet fra en specifik afdeling inden for den sidste uge; overholdelse af kræftpakke forløb;
udredningsret mm. Rapporter af denne type ”bygges” af et tværregionalt datateam under Center for
Økonomi (CØK, Region Hovedstaden) og Produktion, Forskning og Innovation (PFI, Region Sjælland)
samt i stigende omfang af decentrale rapportudviklere. At ”bygge” betyder, at der skrives en
programmeringskode som henter (eller forespørger om) data fra databasen og som præsenterer data
i en ordnet form for brugeren. For eksempel en liste eller et diagram. Når en rapport er bygget, kan
den benyttes løbende til at præsentere opdateringer. Brugeren har en vis frihed til at sætte filtre for
rapporten, eksempelvis datointervaller, diagnoser, afdelinger mm. Denne type rapporter kendes fra
mange andre IT-systemer og hjemmesider hvor man kan specificere sin søgning.
Aktuelt er tidsforløbet fra at en bruger rekvirerer en ny rapport via det tværregionale datateam til
rapporten er udviklet ca. 3 måneder, under forudsætning af at ønsket prioriteres. Ind til videre er der
primært prioriteret bygning af rapporter til brug for økonomi- og aktivitetsmonitoreringsformål, og i
mindre omfang til klinisk brug, men disse stilles endnu ikke til rådighed for forskere.
Der er uddannet decentrale rapportudviklere på hospitaler og sygehuse, som udvikler datatræk og
rapporter i henhold til lokale behov. Når disse er udviklet er planen, at de skal sendes til det centrale
tværregionale datateam, som validerer rapporten og gør den tilgængelig for alle brugere.

Selvbetjent ad hoc datasøgning
SP/EPIC omfatter forskellige løsninger, der giver brugeren umiddelbar adgang til langt mere fri fremsøgning af data på tværs af patientjournaler. Eksempelvis kan en kliniker, kvalitetsmedarbejder eller
forsker, som får mistanke om en sammenhæng mellem f.eks. en specifik behandling og en særlig type
af komplikationer, have behov for hurtigt at kunne be- eller afkræfte denne mistanke.
SlicerDicer er et SP/EPIC-værktøj udviklet til denne type af søgninger, som trækker data fra Caboodle
databasen. SlicerDicer og lignende løsninger er endnu ikke taget i brug i SP, fordi der endnu ikke er
foretaget validering af data i Caboodle, som er datakilden for SlicerDicer.

Eksport af data fra SP
Det er teknisk muligt at eksportere data fra SP til andre eksterne databaser og analysesystemer, f.eks.
Excel, RedCap4, statistiske software, m.fl.

4

RedCap er den database der skal anvendes til forskningsdata i Region Hovedstaden
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Integrationer med andre databaser
Integration med store eksterne databaser som eksempelvis samt Persimune5 / Datacenter Øst er
teknisk muligt. Ved eksport af data fra SP-database eller datavarehus til sådanne eksterne databaser,
vil der som ved intern database kopiering, være behov for programmering af en systematisk
kopiering af data, der tager højde for de eksisterende databasestrukturer (hvordan varerne flyttes til
de rette hylder). Efterfølgende skal det valideres, at overførelsen af data foregår korrekt (at alle varer
er havnet på den rette hylde). Funktionaliteten i Datacenter Øst kræver at data er så originale og
tidstro som muligt. Det er aktuelt uafklaret hvilke eller hvor mange af de tre SP-databaser der skal
integreres med Datacenter Øst, for at sikre funktionaliteten bedst muligt.

Import af data fra andre databaser
I EPIC/SP-databasen Cogito kan der samles data fra SP’s tidligere beskrevne SP-databaser og eksterne
dataser, eksempelvis som Datacenter Øst.

AI værktøjer
Kunstig intelligens værktøjer er allerede en del af EPIC og kan således også blive en del af SP. Det er
uvist, hvor stor værdi der aktuelt er opnået ved anvendelse af AI-værktøjer. AI værktøjer udvikles
hurtigt og vil blive integreret i mange databehandlingssystemer som SP vil kunne dele data med,
herunder eksempelvis Datacenter Øst.

Strukturerede data
Anvendelse af strukturerede data fremfor fritekst er en væsentlig forudsætning for en værdifuld
data-ud funktion. Det er taskforcen’s opfattelse, at større udbredelse af strukturerede data input i
SP kræver, at brugeren kan se nytten af dette, hvilket vil ske når der bliver bedre mulighed for adgang
til dataanalyse.

5

Persimune er en forkortelse for Personalized Medicine of Infectious Complications en Immune deficiency”
som er et center of excellence i Region Hovedstaden. Datacenter Øst favner fagligt bredere end Persimune
byggende på erfaringerne herfra.
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Hvad er lovligt?
Sundhedsloven opstiller de juridiske rammer for at sundhedspersoner kan få adgang til personoplysninger om en patient og udgør særlovgivningen i forhold til databeskyttelsesretten. Databeskyttelsesretten dvs. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven regulerer behandling af
personoplysninger, hvor sundhedsloven ikke regulerer behandlingen. Der skal være hjemmel i
lovgivningen for at kunne behandle personoplysninger6. Sundhedsloven giver som hovedregel adgang til at se og hente personoplysninger/data om patienter, når det sker i forbindelse med den
aktuelle behandling af patienten.
Sundhedslovens område omfatter også adgang til uddata til andre formål end patientbehandling.
Disse formål omhandler blandt andet forskning og kvalitetsarbejde. Sundhedsloven fastsætter
specifikke betingelser for, at der må hentes uddata til de enkelte formål. Såfremt formålet med
adgang til uddata er reguleret i sundhedsloven, da vil behandlingen og muligheden for at få data ud
været omfattet af sundhedsloven sammen med databeskyttelsesretten. Såfremt formålet med at
behandle samt trække data ud af SP ikke er reguleret i sundhedsloven, så vil hjemmel skulle findes i
databeskyttelsesretten. Formålet med den påtænkte behandling af de pågældende data er således
styrende for, om der er hjemmel til databehandlingen, og om det sker med hjemmel i sundhedsloven
eller databeskyttelsesretten.
Sundhedsloven indeholder hjemmel til, at personoplysninger fra patientjournalen kan bruges til
forskning når patienterne samtykker til, at deres journaloplysninger bruges i forskningsprojekter.
Hvis det ikke er muligt at indhente et samtykke fra patienten, kan personoplysningerne videregives
til en forsker, hvis De Videnskabsetiske Komiteer eller Styrelsen til Patientsikkerhed har givet
godkendelse til dette. Hvad enten forskeren har fået samtykke fra patienten eller en godkendelse, så
vil der være tale om en helt specifik tilladelse til oplysninger fra konkrete patienter til brug for
konkrete projekter og i visse tilfælde vil det være konkrete sundhedspersoner, der har hjemmel til at
behandle oplysningerne. Det er således ikke muligt at give en ’bred eller en generel adgang’ til
personoplysninger til forskningsformål, ligesom det ikke vil være muligt at lave genelle rapporter
(hyldevarer).
Sundhedsloven indeholder hjemmel til, at personoplysninger fra patientjournalen kan bruges til
kvalitetsarbejde. Der gælder særlige betingelser, som skal være opfyldt for at patient journaloplysninger fra SP kan bruges til kvalitetsarbejde. Disse fremgår alle af en VIP7. Der skal blandt andet
gives individuelle tilladelser for hvert konkret projekt. Adgangen til uddata til brug for kvalitetsarbejde kan gives enkelte autoriserede sundhedspersoner, eller den kan være rettet mod en gruppe
af navngivne autoriserede sundhedspersoner, der f.eks. varetager en bestemt funktion i kvalitetsøjemed, der så kan få adgang til uddata, når betingelserne er opfyldt.

7

Dokumentstyringssystem VIP=Velledninger, Instrukser og Politikker
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Hvorvidt data/personoplysninger kan trækkes ud af SP til et givet formål beror således på en juridisk
vurdering af, formålet samt de juridiske rammer for at behandle oplysningerne.
•

Ifølge Sundhedsloven kan autoriserede sundhedspersoner, med patientens samtykke, indhente
oplysninger om patientens helbredsforhold ved opslag i elektroniske systemer.

•

Uden patientens samtykke kan der indhentes data til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser,
samt videregivelse af data til Sundhedsstyrelsen.

•

Til kvalitetsarbejde kan der indhentes data 5 år tilbage i tiden, regnet fra det tidspunkt hvor
dataindhentning påbegyndes. Patienter skal ikke give samtykke til, at der indhentes helbredsoplysninger til læring, kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet. Sådanne projekter skal godkendes af hospitalsledelsen.

•

Patienter har mulighed for at frabede sig, at der indhentes oplysninger til læring eller
kvalitetsarbejdet. I sådanne tilfælde skal patientens ønske respekteres og journalføres. Den
nødvendige funktionalitet/kontrol er ikke indbygget i SP endnu.

Taskforcen’s opgave er at se nærmere på mulighederne for at få data stillet til rådighed i SP og
eksporteret ud af SP i forbindelse med klinisk arbejde, forskning og udvikling. Diskussioner ved
taskforcen’s møder har vist, at der i udarbejdelsen af rollematrix er lagt en juridisk vurdering til grund
for tekniske begrænsninger i dataadgangen, hvor datasikkerhed er prioriteret højere end behov for
adgang til data for klinikkere, forskere og kvalitetsmedarbejdere.
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Anbefalinger
Jura
1. Rollematrix
1.1. At de restriktioner, der af juridiske grunde er implementeret i SP, revurderes. Alle brugeres
adgang til data logges. Man kunne i en række situationer overveje at erstatte en blokade
med en advarsel, men undlade at hindre dataadgang.
1.2. At rollematrix opdateres og implementeres så den er tidssvarende i forhold til lovgivning,
særligt med fokus på kvalitets- og forskningsarbejde.
1.3. Der skal findes en let anvendelig løsning for medarbejdere der har flere roller. Aktuelt skal
de bruge forskellige log-in afhængigt af de adgange de har brug for (kliniker, forsker, direktør
mm.). Det skal undersøges om dette kan samles til én personlig profil med samme adgang
eller om der let kan skiftes mellem adgange uden at skulle logge helt ud af system og logge
ind med ny adgang.
1.4. Koblingen mellem virtuelle universer og rollematrix ophæves og rollematrix specifikt
definerer den enkelte brugers adgang til data og rapporter, samt rettigheder til eksport af
data.
1.5. At det vurderes om dataadgang i forhold til rollematrix er for begrænsede, eksempelvis for
sekretærer. Med en bredere dataadgang vil de bedre kunne understøtte de sundhedsfaglige
medarbejderes arbejde. Dette kunne eksempelvis være i forbindelse med fremsøgning af
data til kvalitetsarbejde og forskningsbrug.
2. Patientønsket datarestriktion
2.1. At der udvikles automatiseret kontrol af om patienter har givet udtryk for, at de ikke ønsker
at deres journaldata benyttes til kvalitetsarbejde og læring. Dette bør fungere således, at
disse patienters data automatisk ikke kommer med i træk, men at der blot angives hvor
mange patienters data der er udeladt pga. patientens ønske om, at data ikke må bruges.

13

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 3 - Status på Sundhedsplatformen 4. kvartal 2018
Bilag 7 - Side -14 af 17
Teknik
1. Caboodle & SlicerDicer
1.1. Validering af Caboodle er en forudsætning for selvbetjent dataadgang via eksempelvis SlicerDicer. Det anbefales at der foretages en trinvis prioriteret validering af Caboodle således:
1.2. Der bør laves en central sundhedsfaglig prioritering af rækkefølgen af validering af Caboodle
således, at ibrugtagning kan ske løbende i takt med at delområder af datavarehuset er
valideret. Denne prioritering kan eksempelvis vægte, hvilke typer af data der er vigtigst for
befolkningssundhed, patientsikkerhed og almen nytte af data i forhold til de forskellige
specialeområder.
1.3. At SlicerDicer testes på validerede Caboodle data og frigives hurtigst muligt, så der kan opnås
erfaring med brugen af dette værktøj, samt opstart af mere eksplorative ad hoc baseret datasøgning.
1.4. Det vurderes at validering af hele Caboodle og implementering af SlicerDicer vil kræve et
ressourcetræk sv.t. 4 årsværk i det tværgående SP-rapporteringsteam.
2. Statistiske værktøjer i SP
Indbygning af statiske værktøjer i SP vil kunne minimere behov for eksport af patientdata fra SP,
da disse vil erstattes af aggregerede data og resultat af statistiske analyser. Dette kan være statistiske værktøjer som eksempelvis SPSS eller SAS. Dette vil forudsætte en juridisk vurdering i forhold til dataafgrænsning og brugerens adgang i rollematrix.
3. Eksport af data fra SP
3.1. Udvikling af strategi for eksport at data fra SP til eksterne databaser, herunder:
3.1.1. Hvilke eksterne databaser der må benyttes
3.1.2. Hvordan afgrænset dataeksport til mindre programmer som Excel og RedCap gøres
mulig.
4. Integration med andre databaser
4.1. Udvikling af integration med Datacenter Øst. Det er Taskforcen’s vurdering, at der er
mulighed for, at værdifuld konstruktivt samarbejde mellem Datacenter Øst og SPorganisationen er til gensidig værdi. Det anbefales, at der gives garanti til Datacenter Øst
for mulig integration med alle SP-databaser. Taskforcen forventer, at der vil kunne opnås
synergi mellem SP-organisationen og Datacenter Øst primært i forhold til validering af data,
men forventeligt på en række andre områder.
5. Interaktiv rapportering
Anvendelsesgraden af de eksisterende rapporter og tilpasning af disse til lokale formål vurderes
at være relativt ringe. Der er behov for information om mulighederne. I takt med at der bliver
flere mere kliniske rapporter tilgængelige og kendskabet til disse udbredes, forventes det at
ønskerne om nye rapporter vil stige hurtigt. Det foreslås at forskere ligeledes tilbydes adgang
til interaktive rapporter i takt med at disse udvikles. Interaktive rapporter er mere fleksible
rapporter, hvor brugeren, mens denne ser på rapporten, kan vælge at analysere på en række
parametre, og således gå i dybden med data i rapporten, fx på organisation, tid mm.
Brugeren får således en mere fleksibel rapportering end med pdf.
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6. Private tilpassede rapporter
At der i supportorganisationen (Drift og Support, CIMT) prioriteres målrettede indsatser til
brugertilpasning af rapporter i kliniske afdelinger med henblik på at opnå optimal udnyttelse af
disse. Herunder sikring af, at data registreres de korrekte steder i SP i forhold til, at de vises korrekt i rapporterne.
7. Afprøvning af Cognitive computing
At der gennemføres et pilotprojekt med Cognitive Computing, som er et analyseværktøj i SP, som
kan bruges til at danne prognoser. Forventningen er, at dette ikke ville kræve et stort
ressourcetræk i 2019, hvis man lægger sig fast på kun at rådgive en Ph.d. som det aktuelt er
planlagt vedrørende en algoritme for udeblivelser fra endoskopiundersøgelser på BFH. I 2020
ville forventningen være at algoritmen og datakvalitet var på et niveau, hvor man kunne arbejde
med at implementere denne i Chronicles.
8. Anvendelse af standard EPIC-værktøjer
Ændringer i SP i forhold til EPIC-standard hindrer anvendelse af standard EPIC-værktøjer. Mulighederne for harmonisering med EPIC-standard i et omfang der muliggør anvendelse af tilgængelige og særligt allerede indkøbte EPIC-værktøjer, anbefales undersøgt og implementeret hvis
muligt. En væsentlig begrundelse for køb af EPIC var netop adgang til disse værktøjer.
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Andre
1. Videndeling
SP er et komplekst system med mange muligheder, men det er generelt ikke intuitivt i sin
funktionalitet, hvilket gør det svært for brugerne, at erkende alle mulighederne. Det
anbefales, at andre videndelingsmuligheder end de aktuelle pdf-vejledninger på intranettet
overvejes. Dette kunne hints i SP-brugerfladen eller eksempelvis i et wikipedia-format hvor
brugerne selv skriver vejledninger ”peer-peer learning”.
2. Prioritering mellem SP-udvikling og dataintegration
Det har i taskforcen været drøftet, om der var risiko for at rapportens anbefalinger kunne
føre til et valg mellem udvikling af mulighederne i SP og udvikling af integration, eksempelvis
med Datacenter Øst. Taskforcen anbefaler at begge spor følges og mener, at der er mulighed
for, at disse kan understøtte hinanden.
3. Nationale Kliniske kvalitetsdatabaser
Integration med disse databaser behandles af en anden Taskforce. Det bør overvejes om
integration mest enkelt bygges med Clarity eller Caboodle databasen.
4. Involvering af klinikere i den videre udvikling
Der vil være behov for større samarbejde mellem SP-udviklere og repræsentanter for de
kliniske brugere for at optimere anvendeligheden af de funktionaliteter der udvikles.
5. Prioritering
Der er generelt behov for involvering af repræsentanter for klinikere, forskere og kvalitetsmedarbejdere ved prioritering af udviklingsområder. I prioriteringen bør vægtes følgende
forhold:
a. Lavt hængende frugter, funktionaliteter der let kan implementeres
b. Bredden – at funktionaliteten kommer mange til gode
c. Samfundsmæssig vigtighed
d. Økonomi
e. Fremtidig anvendelse (undgå at investere ressourcer i behov der bliver tilfredsstillet
af andre nye initiativer)
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Taskforcen’s medlemmer
Formandskabet
Jannick Brennum, Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Neurocenteret, Centerdirektør. (formand)
Udpeget af Vicedirektørforum (VDF)
Beth Lilja, Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital, vicedirektør (næstformand)
Udpeget af Vicedirektørforum (VDF)
Kliniske- og forskningsmæssige repræsentanter
Jens Lundgren, professor og overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, Rigshospitalet
Anders Jørgensen, afdelingslæge, Psykiatrisk Center København
Thomas Høi-Hansen, ledende overlæge, Hjertemedicinsk afdeling, Herlev Gentofte Hospital
Niels Thue Olsen, overlæge, Hjertemedicinsk afdeling, Herlev Gentofte Hospital
Ditte Gry, overlæge, Neurointensiv, Rigshospitalet
Poul Mossin, ledende oversygeplejerske, Akutafdelingen Sjællands Universitetshospital (SUH) Køge
Karen Såeby, ledende overlæge Klinisk Biokemisk Afdeling, SUH
Ismail Gøgenur, professor, Kirurgisk Afdeling, SUH
Administrative repræsentanter
Nina Bonnevie, Region Hovedstaden, Center for Økonomi, datachef og champion for den faglige
ekspertgruppe
Anne Bernth, Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation, datachef og champion for den
faglige ekspertgruppe
Bo Hempel Sparsø, Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Overlæge. Bo deltager også i de kliniske
databaser.
Katrine Hansen, juridisk repræsentant med blik for sundhedsloven, Region Hovedstaden, Center for
Sundhed, Specialkonsulent
Louise Birte Møller, Juridisk repræsentant med blik for databeskyttelsesloven, Region Hovedstaden,
Center for IT, Medco og Telefoni
Ken Seitzberg, Teknisk repræsentant, SP, Region Hovedstaden
Sekretariatsbetjening
Inge Mark, Center for Økonomi, Region Hovedstaden
Rikke Bøllingtoft Cruse, Center for Økonomi, Region Hovedstaden
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Jannick Brennum
Rigshospitalet
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Anbefalinger
• Jura
• Rollematrix
• Patientønsket datarestriktion

• Teknik
•
•
•
•
•
•
•
•

Caboodle og SlicerDicer
Statistiske værktøjer i SP
Eksport af data fra SP
Integration med andre databaser
Interaktiv rapportering
Private tilpassede rapporter
Afprøvning af Cognitive computing
Anvendelse af standard EPIC-værktøjer
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Andre anbefalinger
• Videndeling og integration
• Prioritering mellem SP-udvikling og dataintegration
• Nationale Kliniske databaser
• Involvering af klinikere i den videre udvikling
• Prioritering
• Lavt hængende frugter, funktionaliteter der let kan
implementeres
• Bredden – at funktionaliteten kommer mange til gode
• Samfundsmæssig vigtighed
• Økonomi
• Fremtidig anvendelse (undgå at investere ressourcer i
behov der bliver tilfredsstillet af andre nye initiativer)
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Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Telefon 38 66 52 43
Mail anne.thesbjerg.christensen@re
gionh.dk

Regionsrådet

Journal-nr.: 19001564
Dato: 10-01-2019

Hvordan arbejder Region Hovedstaden med patientdata?
Klinikere, forskere, administrative medarbejdere mv. i Region Hovedstaden arbejder med patientdata bl.a. for at forbedre patientforløb og kvaliteten i behandlingen.
Der foregår meget arbejde i Region Hovedstaden med adgangen og anvendelsen af patientdata. Det gælder bl.a. arbejder med indberetninger til kvalitetsdatabaserne, data fra Sundhedsplatformen (SP) og nyt LPR3.
Herunder er gives status på noget af arbejdet med patientdata.
Kliniske kvalitetsdatabaser
-

Det er gået frem med registreringerne til de kliniske databaser. Region Hovedstaden er nu oppe på samme niveau som før SP.

-

Regionen skal hele tiden have fokus på at blive bedre og levere bedre kvalitet til patienterne. Derfor er arbejdet med de kliniske databaser vigtigt. Det
knokler klinikere og hospitaler for hele tiden.

Baggrund og fakta
En klinisk kvalitetsdatabase er et register, der samler en række oplysninger
(data) om patienter med en veldefineret diagnose og/eller behandling. Informationerne i databaserne giver et billede af kvaliteten i patientforløbene og
den samlede behandlingskvalitet. Det sundhedsfaglige personale på afdelingerne registrerer og indberette informationerne til databasen.
Det var oprindeligt planen, at der skulle være integration fra SP til flere kliniske
kvalitetsdatabaser, men integrationerne viste sig at være en mere kompleks
opgave end først antaget. Efter implementeringen af SP var der et betydeligt
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fald i indberetningerne til de kliniske kvalitetsdatabaser, men niveauet af indberetninger er nu på samme niveau som før SP.
De 72 databaser får data fra forskellige registre, bl.a. SP, LPR og andre kliniske registre. Ud af de 72 databaser er der 47 webbaserede databaser, hvor
der indberettes manuelt via en formular i et websystem.
Arbejdsgruppe om ud-data
-

Der har været udfordringer med at få data ud af SP. Derfor har der været nedsat en taskforce, der skulle komme med anbefalinger til hvordan
de data vi har om patienterne bliver brugt bedst muligt på hospitalerne.

-

Anbefalinger om brugen af data i SP vil gøre Region Hovedstaden
endnu bedre til at bruge patientdata til behandling, forskning og udvikling på hospitalerne.

Baggrund og fakta
Der har været nedsat en taskforce, der er kommet med anbefalinger for hvordan regionen kan optimere og forbedre arbejdet med patientdata i SP i forhold
til drift, forskning og udvikling. Disse data kaldes ”ud-data”. Taskforcen er nedsat, fordi der har været udfordringer med at bruge data fra SP.
Arbejdsgruppen peger på, at der er er juridiske og tekniske barrierer, der kan
justeres og ændres, så der er en bedre adgangen til data i SP for medarbejderne, herunder sekretærer. Det skal ske med fokus på at forbedre kvalitetsog forskningsarbejdet.
Der er en lang række anbefalinger, der både på kort og lang bane vil giver
bedre adgang til at arbejde med data, der understøtter drift, forskning og udvikling. Det gælder f.eks. forbedringen af de statistiske værktøjer der er i SP,
så det bliver nemmere at arbejde med patientdata, f.eks. så der ikke er
samme behov for at tage data ud af SP for at bearbejde dem.
Overgangen til LPR3
-

I perioden efter overgangen til LPR3, kan Sundhedsdatastyrelsen ikke
levere data til regionerne. Det betyder, at det i en periode ikke vil være
muligt at følge aktiviteten (DRG), kræftpakkeforløb, udredningsret og
hjertemonitorering på baggrund af data fra LPR. Det vil også få betydning for de kliniske databaser, der trækker data fra Landspatientregisteret. Dette gælder for hele landet.

-

De manglende data vil ikke få betydning for den enkelte patient, men
det kan betyde, at der bliver et oprydningsarbejde efterfølgende. Det er

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.
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irriterende, men det betyder ikke noget for behandlingen af den enkelte
patient.
-

Det vil være muligt at følge data for kræftpakkeforløb og udredningsretten i SP. Desuden vil øvrige rapporter mv. i SP bliver gjort klar til at
fungere efter overgangen til den nye version af LPR inden 2. februar.

Baggrund og fakta
I februar indfører Sundhedsdatastyrelsen en ny version af LPR, der er sundhedsvæsenets vigtigste register, der skal give bedre data til statistik og forskning samt bedre overblik over patientens sygdomsforløb. Alle regioner overgår
til den nye version af LPR i februar og marts og i Region Hovedstaden leveres
data til LPR fra SP.
I perioden efter overgangen, kan Sundhedsdatastyrelsen ikke levere data retur til regioner, kommuner og øvrige aftagere. Det vil sige, at det i en periode
ikke vil være muligt at følge aktiviteten (DRG), kræftpakkeforløb, udredningsret og hjertemonitorering på baggrund af data fra LPR. De manglende data for
også betydning for den kommunale medfinansiering og de kliniske databaser,
der trækker data fra Landspatientregisteret.
Sundhedsdatastyrelsen forventer at alle dataleverancer vil være genetableret i
efteråret 2019.
I Region Hovedstaden vil det være muligt at følge op på kræftpakkeforløb og
udredningsretten i Sundhedsplatformen ligesom alle øvrige rapporter og
dashboards i SP bliver gjort klar til at fungere efter overgangen til den nye version af LPR inden 2. februar.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.
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Bedre Hverdag
Idékatalog med eksempler på nye eller justerede
arbejdsgange i ambulatorier, der gør det lettere
at gøre det rigtige

Udarbejdet af Taskforce for ambulatorier og
arbejdsgange i samarbejde med ambulatorier fra
Region Hovedstaden og Region Sjælland
December 2018
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Et eksempel fra idekataloget
Dansk Hovedpinecenter har arbejdet meget systematisk
med arbejdsgange og tilpasning af SP til afdelingen.

https://region-hovedstaden-intern.23video.com/secret/38725802/e64f16177ebd9deb6e815274cd478568
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Sammenfatning vedr. Taskforce for Arbejdsgange og
Ambulatorier
Fælles for ambulatorierne er, at ledelsen tydeligt har forankret ansvaret for forbedringer
hos sig selv og prioriterer tid til arbejdet

Der har været stor interesse for det tværfaglige samarbejde, som både klinikere og
stabsansatte finder yderst værdifuldt.

VDF har overgivet ansvar for det videre arbejde med idekataloget til hospitalerne.

I juni 2019 kommer hospitaler med tilbagemelding på deres erfaringer med eksemplerne
fra Idekataloget
Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019
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Sammenfatning vedr. Taskforce for Arbejdsgange og
Ambulatorier
18 ambulatorier har deltaget med eksempler til idekataloget ‘Bedre Hverdag’, indenfor temaerne
Tema A
Bedre overblik over resultater i InBasket
med uddelegeret resultatsignering

Tema B
Afdelingstilpasset SP understøtter
arbejdsgange

Tema C
Godt patientflow med fokus på roller og
tværfagligt samarbejde

Tema D
Færre klik og øget nærvær med
AutoHotkeys

Ambulatorierne er lykkedes med at frigive tid hos lægerne, øge patient- og/eller medarbejdertilfredshed,
reducere ventetid gennem øget produktion, sikre bedre kvalitet i arbejdsgange – eller en kombination af flere af
disse målsætninger.
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Sekretariatet
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang A
Telefon 3866 6000
Mail

Til:

Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2019 – pkt. 4 –
Betingelser for medlemskab af og rokade i SP-Dialogforum

Journalnr.: 17040392
Dato: 28. januar 2019

Ændringsforslag til pkt. 4 – Betingelser for medlemskab af og rokade i SP-Dialogforum stillet af regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B)
Regionsrådsmedlem Karin Friis Bach foreslår administrationens indstillingspunkter 13 erstattet med følgende:
1. at betingelserne for ordinært medlemskab af SP-Dialogforum fastholdes, og
2. at der efter omstændighederne dispenseres konkret, således at regionsrådsmedlem Annette Randløv (B) indtræder som ordinært medlem af SP-Dialogforum, og således at regionsrådsmedlem Karin Friis Bach (B) fremover fungerer som suppleant for Annette Randløv i SP-Dialogforum.

Baggrund
Der er generelt enighed om, at de oprindeligt fastlagte betingelser for ordinært medlemskab af SP-Dialogforum, hvorefter hvert parti indstiller enten en gruppeformand
eller et medlem af forretningsudvalget til hvervet, er gode.
Regionsrådsmedlem Karin Friis Bach foreslår dog, at der i det konkret foreliggende
tilfælde ud fra et hensyn til hhv. arbejdspres og varetagelse af offentlige hverv meddeles dispensation fra betingelserne, således at den ønskede rokade kan gennemføres.
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Bilag 1. Opdaterede kongeindikatorer 2019

Politisk
målsætning

Kongeindikator

Patienttilfredshed
Patientens
situation styrer
forløbet

Høj faglig
kvalitet

Ekspansive
videnmiljøer

Opfyldelse af
kvalitetsmål i de
kliniske
kvalitetsdatabaser

Ekstern finansiering/
indtægter til forskning
og innovation fra
offentlige og private
kilder.

Administrationens
Bemærkninger fra
forslag til ændring i
politisk seminar 25.
mål og
oktober 2018
ambitionsniveau
Er det muligt at lade
kvalitative elementer
Uændret.
indgå i de løbende
4,5 på en skala fra 1-5
patienttilfredsheds
hvor 5 er bedst.
undersøgelser?

Uændret.
80 % målopfyldelse.

Uændret mål.
Ambitionsniveauet for
årligt hjemtag fra 201822 er på 80 mio. kr.
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Administrationens
endelige
indstilling
Administrationen
undersøger
muligheden og
vender tilbage
primo 2019.

Indikatoren ”kliniske
kvalitetsdatabaser”
opgøres også som en del
af de nationale mål, og
dermed er
opgørelsesmetoden
defineret på baggrund her
af. Det bør overvejes, at
opgørelsen ændres,
således at det ikke er alle
indikatorer fra alle
Administrationens
indstilling til
kliniske
kongeindikator
og
kvalitetsdatabaser, som
indgår i det samlede mål, ambitionsniveau
fastholdes.
da det ikke er alle, som
vurderes relevante for
målingen af ”høj faglig
kvalitet”.
Administrationen vil i
samarbejde med de
politiske udvalg forsøge
at få ændret den nationale
opgørelsesmetode.

Administrationens
indstilling til
kommende
kongeindikatorog
ambitionsniveau
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Dvs. et samlet øget
hjemtag på 320 mio.
kr. i perioden.

Udvikling i CO2
udledning

Grøn og
innovativ
metropol

Ambitionsniveauet
sættes til 100 %
(samme niveau som
baslineåret 2013) frem
til effekterne af ESCOprojekter indtræder i
2019.
Det overordnede mål
for kongeindikatoren
for CO2 er en reduktion
på 60 % fra el og varme
i 2025. Dette mål
forventes opnået når
ESCO- projekterne er
gennemført.
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fastholdes
-

Det overvejes, hvordan
regionen kan blive mere
ambitiøs for Cos udledning
for regionen som
virksomhed

Administrationens
indstilling til
kommende
kongeindikator og
ambitionsniveau
fastholdes.
Det overvejes,
hvordan det vil være
muligt at øge
ambitionsniveauet.
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Bilag 2. Opdaterede driftsmål for sundhedsområdet 2019

Driftsmål

Patienttilfredshed

Bemærkninger fra
politisk seminar den 25.
Administrationens
oktober 2018 og
forslag til ændring
behandling i
i mål og
Sundhedsudvalget og
ambitionsniveau
forretningsudvalget
Er det muligt at etablere et
kvalitativt supplement til
Uændret.
den løbende
4,5 på en skala fra
patienttilfredsheds
1-5 hvor 5 er bedst.
undersøgelser?

Patientinddragelse

4,5 på en skala fra
1-5 hvor 5 er bedst.

-

At lade driftsmålet
Driftsmålet skal bevares
Svartider, akuttelefonen udgå, det ikke er et
nationalt mål

Uændret.
Overholdelse af
standardforløbstider i
kræftpakker

Somatiske patienter
udredt indenfor 30
dage, psykiatriske
patienter (voksne)
udredt indenfor 30
dage, psykiatriske
patienter (børn og unge)
udredt indenfor 30 dage
Levering

Overholdelse af
standardforløbstider
i kræftpakker: 90%.
Ambitionsniveauet
foreslås ændret fra
100 % til 95 %, idet
et ambitionsniveau
på 100 % opleves
som urealistisk og
dermed
demotiverende for
regionens
medarbejdere.

-
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90 % besvares
indenfor
3 minutter.
100 % besvares
indenfor
10 minutter.
Administrationens
indstilling til
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes.

-

-

Administrationen
undersøger
muligheden og
vender tilbage
primo 2019.
Administrationens
indstilling til
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes.
Driftsmålet skal
bevares.

Uændret.
Tilfredshed

Administrationens
endelige
indstilling

Efter behandling i
Sundhedsudvalget
og
forretningsudvalget
indstilles, at
ambitionsniveauet
fastholdes på 100%

Efter behandling i
Sundhedsudvalget
og
forretningsudvalget
indstilles, at
ambitionsniveauet
fastholdes på 100%
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Andel af elektroniske
At lade driftsmålet
epikriser (udskrivnings- udgå, da det ikke er
breve) afsendt indenfor
et nationalt mål
én dag

Driftsmålet udgår,
da det ikke er et
nationalt mål.

Uændret.
Ambitionsniveauet
Overbelægning på
er fastsat til 100%,
medicinske afdelinger
dvs. at der samlet
set er 0%
overbelægning på
den medicinske
blok.
At lade driftsmålet
udgå, da det ikke er
et nationalt mål

-

Antibiotikaforbrug

Kvalitet

Opfyldelse af
kvalitetsmål i de
kliniske
kvalitetsdatabaser

Administrationens
indstilling til
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes.

Driftsmålet udgår,
da det ikke er et
nationalt mål.

Indikatoren ”kliniske
kvalitetsdatabaser” opgøres
også som en del af de
nationale mål, og dermed er
opgørelsesmetoden
defineret på baggrund her
af. Det bør overvejes, at
opgørelsen ændres, således
at det ikke er alle
Administrationens
indikatorer fra alle kliniske
Uændret.
indstilling til
kvalitetsdatabaser, som
driftsmål og
80 % målopfyldelse. indgår i det samlede mål, da
ambitionsniveau
det ikke er alle, som
fastholdes.
vurderes relevante for
målingen af ”høj faglig
kvalitet”. Administrationen
vil i samarbejde med de
politiske udvalg forsøge at
få ændret den nationale
opgørelsesmetode.

Overlevelse ved uventet
hjertestop
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Uændret.

-

Administrationens
indstilling til
driftsmål og
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30% af alle patienter
overlever mindst 30
dage efter uventet
hjertestop.
Uændret.
Løbende reduktion i
Akutte genantallet af
indlæggelser, (somatik)
genindlæggelser
(somatik)

Tvang (antal
bæltefikseringer)

Uændret.
Årlig reduktion på
20 % i antallet af
bæltefikseringer

ambitionsniveau
fastholdes.

-

Administrationens
indstilling til
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes.

-

Administrationens
indstilling til
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes.

Uændret:
Medarbejdere
Medarbejdertrivsel
og ledere

4,0 på en skala fra
1-5 hvor 5 er bedst

-

Administrationens
indstilling til
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes.

Uændret.

Budgetoverholdelse,
økonomi

Produktivitet
Budgetoverholdelse,
aktivitet

Realiseret forbrug i
perioden på løn,
øvrig
drift og egne
indtægter
sat i forhold til
tilsvarende budget i
samme periode (x
100).
Mål = < 100
(Mål: => 100)

-

Administrationens
indstilling til
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes.

Målet foreslås at
udgå.

-

Målet foreslås at
udgå.

Målet foreslås at
Udvikling i effektivitet
udgå.
(index)

-

Målet foreslås at
udgå.
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Bilag 3 - Side -1 af 3
Driftsmål

Administrationens forslag
til ændring i mål og
ambitionsniveau

Tilfredshed

Måling af
tilfredshed i
forbindelse med
V1 kortlægning og
V2 undersøgelser
af jordforurening.

Udgår
Driftsmålet foreslås at
udgå, da det bygger på
ganske få svar og er en
stor og
ressourcekrævende
opgave. Borgernes
tilfredshed vil fortsat
blive fulgt på anden
måde.

Administrationens
indstilling til kommende
driftsmål og
ambitionsniveau fastholdes

Levering

Ventetid på V1- og
V2 kortlægninger

Udgår
Driftsmålet foreslås at udgå,
idet det over en længere
periode har været opfyldt.

Administrationens
indstilling til kommende
driftsmål og
ambitionsniveau fastholdes

Disponering af
strukturfondsmidler Udgår.
Driftsmålet foreslås at
udgå som følge af den
politiske aftale om
erhvervsfremme, hvor
området overgår til
staten fra 2019.

Kubikmeter
beskyttet
drikkevand

Fastholdes
Uændret mål
Ambitionsniveau for
2019 er, at 14,5 % af
den samlede
drikkevandsressource
inden for de højest
prioriterende
drikkevandsområder
er beskyttet.

Bemærkninger Administrationens
fra p o l i t i s k
endelige indstilling
seminar
den 25.
oktober
2018

Administrationens
indstilling til kommende
driftsmål og
ambitionsniveau fastholdes

Administrationens
indstilling til kommende
driftsmål og
ambitionsniveau fastholdes

Driftsmålet vil sikre fokus
på opfyldelse af jordplanens
målsætning om, at 80 % af
regionens
grundvandsressource skal
være beskyttet mod
jordforurening inden 2025.

Antal skabte
praktikpladser

Fastholdes
Uændret mål:
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Regionen yder en særlig
2019
indsats overfor virksomheder
Bilag 3 - Side -2 af 3
med henblik på at øge
antallet af praktikpladser
inden for de erhvervsfaglige
uddannelser.
Ambitionsniveauet er at der
skabes 1000 praktikpladser
årligt.
Ambitionsniveauet er en
fastsat politisk målsætning

Kvalitet

Udvikling i CO2
udledning

Fastholdes
Uændret mål:

-

Ambitionsniveauet sættes
til 100 % (samme niveau
som baslineåret 2013) frem
til effekterne af ESCOprojekter indtræder i 2019.

Administrationens
indstilling til kommende
driftsmål og
ambitionsniveau fastholdes

Det overordnede mål for
kongeindikatoren for CO2 er
en reduktion på 60 % fra el
og varme i 2025. Dette mål
forventes opnået når ESCOprojekterne er gennemført.
Ekstern
finansiering/
indtægter til
forskning og
innovation fra
offentlige og
private kilder.
Fastholdes

Medarbejdere Medarbejdertrivsel
og ledere

Fastholdes
Uændret mål.
Ambitionsniveauet for årligt
hjemtag fra 2018-22 er på
80 mio. kr. Dvs. et samlet
øget hjemtag på 320 mio.
kr. i perioden.

Fastholdes
Uændret mål:
4,0 på en skala fra 1-5 hvor 5
er bedst

Produktivitet

Passagerer pr. kørt
time i den
regionale
kollektive trafik
Justeret

Administrationens
indstilling til kommende
driftsmål og
ambitionsniveau fastholdes

Fastholdes
Uændret mål:
Der foreslås et justeret
driftsmål som stemmer
overens med Movias eget
driftsmål.
Dette driftsmål er mere
robust, da antallet af
køreplantimer er kendt på
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forhånd. Desuden er
2019
driftsmålet et bedre udtryk
Bilag 3 - Side -3 af 3
for produktivitet, idet målet
er udtryk for hvor mange
passagerer, der gør brug af
regionens udbud af kollektiv
trafik, frem for hvor
tilskudskrævende
passagerernes rejsebehov er.
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Bilag 4. Opdaterede driftsmål for det sociale område, 2019

Driftsmål

Tilfredshed

Levering

Kvalitet

Forslag til ændring

Uændret mål.
Borgertilfredshed – Ambitionsniveau
generel tilfredshed 3,5 på en skala fra 1.- 5.
hvor 5. er bedst

Uændret mål.
Belægningsprocent Ambitionsniveau 97,5 %
NB: Kan eventuelt justeres

Magtanvendelser

Uændret mål.
Ambitionsniveau 10
stk. / måned 120 / år

Medarbejdere
Medarbejdertrivsel
og ledere
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Bemærkninger fra
politisk seminar den
25. oktober 2018

Administrationens
endelige
indstilling

-

Administrationens
indstilling til
kommende
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes

-

Administrationens
indstilling til
kommende
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes

Administrationens
indstilling til
kommende
driftsmål og
ambitionsniveau
fastholdes. Det
Kan der benchmarkes med
undersøges med
det private eller
Socialstyrelsen og
kommunerne
andre instanser om
der findes data på
magtanvendelser fra
det private,
kommunerne og
andre regioner.
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2019
Bilag 4 - Side -2 af 2
Titel ændres fra
”budgetopfølgning”.
Produktivitet Budgetoverholdelse Ambitionsniveau
Uændret:
Index 100
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Bilag 5 - Side -1 af 1
Bilag 5. Opdaterede driftsmål for medarbejdertrivsel 2019

Medarbejdertrivsel

Administrationens
Politiske
forslag til ændring
bemærkninger
i mål og
ambitionsniveau
Uændret:
Generel
medarbejdertilfredsEr det muligt at
hed

Medarbejdertrivsel
Medarbejdere
og ledere

Administrationens
endelige indstilling
Administrationen
vender tilbage
vedrørende et
kvalitativt
supplement til
målingen.

lade etablere et
kvalitativt
Uændret:
supplement til de
Faglig
kvalitet
løbende målingerne
af
Kadencen for
Uændret:
medarbejdertrivsel? målingen vil indgå i
Åbenhed
den kommende
Bør kadencen for evaluering af den
Ambitionsniveau:
trivselsmålingerne løbende
justeres?
medarbejdertrivselsUændret.
måling
4,0 på en skala fra
1-5 hvor 5 er bedst.
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2019
Bilag9.6 -AMBITIONSNIVEAU
Side -1 af 4
FOR DRIFTSMÅLET OM
UDREDNINGSRETTEN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget drøftede på sit møde den 11. december 2018 kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer for 2019.
Administrationen havde indstillet at sænke ambitionsniveauet for "Somatiske patienter udredt inden for
30 dage, psykiatriske
patienter (børn og unge samt voksne) udredt inden for 30 dage" fra 100% overholdelse til 95%
overholdelse.
Forretningsudvalget besluttede at bede sundhedsudvalget drøfte et ambitionsniveau for udredningsretten
samt overfor forretningsudvalget og regionsrådet at anbefale et ambitionsniveau.
Desuden besluttede forretningsudvalget, at den samlede sag om kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer for 2019 herefter går til regionsrådet med anbefalingen fra Sundhedsudvalget til
udredningsret.
INDSTILLING
Sundhedsudvalget anbefaler over for forretningsudvalget:


at fastholde ambitionsniveauet på 100% som et udtryk for patienters ret til udredning inden for 30
dage.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalgets beslutning den 16. januar 2019:
Det oprindelige indstillingspunkt var:
1. At drøfte ambitionsniveauet for driftsmålet om udredningsretten,
2. At sundhedsudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:
A: at fastholde ambitionsniveauet på 100% som et udtryk for patienters ret til udredning inden
for 30 dage,
B: at sænke ambitionsniveauet til 95% som et udtryk for, hvad der opleves som realistisk i den
kliniske hverdag.
Sundhedsudvalgets beslutning:
1. Ambitionsniveauet for driftsmålet om udredningsretten drøftet.
2. Udvalget anbefaler at fastholde A - ambitionsniveauet på 100 %, som et udtryk for, at patienter har
ret til at blive udredt inden for 30 dage. Udvalget bemærker desuden følgende, at det er afgørende,
at både regioner og Sundheds- og Ældreministeriet arbejder med at få forenklet og ensartet
opgørelsesmetoden for udredning hurtigst muligt.
Sundhedsudvalget ønsker, at der i forretningsudvalgets behandling af sagen indgår notat, der beskriver
de andre regioners valg af ambitionsniveau.
Line Ervolder Christensen (C) og Finn Rudaizky (O) deltog ikke i punktets behandling.
Forretningsudvalgets beslutning den 29. januar 2019:
Godkendt, idet forretningsudvalget beder administrationen om at forelægge en sag, der kommer med
forslag til det fremadrettede arbejde med at følge udredningsretten.
Lars Gaardhøj (A) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådet godkender én gang årligt opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer på
Side 3 af 4

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 5 - Vedtagelse af kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer for
2019
Bilagbaggrund
6 - Side
-2 samlet
af 4 indstilling fra administrationen til forretningsudvalget.
af en
Til forretningsudvalgets drøftelse den 11. december 2018 var en indstilling fra administrationen om at
sænke ambitionsniveauet for driftsmålet for "Somatiske patienter udredt inden for 30 dage, psykiatriske
patienter (børn og unge samt voksne) udredt inden for 30 dage" fra 100% overholdelse til 95%
overholdelse. Baggrunden for forslaget om at sænke ambitionsniveauet er, at det ofte ikke er muligt at
overholde ambitionsniveauet på 100%, hvilket kan have en demotiverende effekt for medarbejderne på
regionens hospitaler.
I bekendtgørelsen til Sundhedsloven er det fastsat, at personer, der er henvist til sygehus, har ret til
udredning indenfor 30 dage. Der er imidlertid regionale forskelle i, hvordan udredningsretten fortolkes
(blandt andet. hvornår den enkelte region vurderer, at en patient er færdigudredt). Og der er også
forskellige regionale ambitionsniveauer for, hvor ofte udredningsretten skal være overholdt.
I Region Nordjylland er det politisk fastsat, at regionen selv skal udrede mindst 75% af patienterne inden
for 30 dage. Derudover skal regionen overholde udredningsretten i overensstemmelse med reglerne i
bekendtgørelsen i mindst 91% af udredningsforløbene.
I Region Syddanmark er det politisk besluttet, at regionen skal overholde udredningsretten i
overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen i mindst 85% af udredningsforløbene i 2018 stigende
til 90% i 2019.
Region Midt har tidligere haft et politisk fastsat mål om 90% overholdelse af udredningsretten. I stedet
arbejder regionen nu med udredningsretten som en 'fokusindikator', hvilket vil sige, at der er en politisk
forventning om, at der løbende sker en forbedring af overholdelsen af udredningsretten.
I Region Sjælland er der ikke fastsat et politisk mål for overholdelsen.
KONSEKVENSER
Alle hospitaler i Region Hovedstaden bestræber sig på at overholde udredningsretten i samtlige
patientforløb. Et ambitionsniveau på 95% overholdelse af udredningsretten vil i højere grad afspejle de
udfordringer, som der er forbundet med at sikre en hurtig og korrekt udredning.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 29. januar 2019.
DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver/Jakob Sidenius
JOURNALNUMMER
18057645

BILAGSFORTEGNELSE
1. Ambitionsniveau for overholdelse af udredningsretten i andre regioner_til FU jan 2019

Side 4 af 4
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Center for Sundhed
Bilag 6 - Side -3 af 4
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

NOTAT
Til:

Direkte 38666017

Forretningsudvalget

Ambitionsniveau for overholdelse af udredningsretten
i andre regioner
(bilag til sag: ”Ambitionsniveau for driftsmålet om udredningsretten)
Sundhedsudvalget efterspurgte på deres møde d. 16. januar 2019 et
notat til forretningsudvalget, der beskriver, hvorfor de andre regioners
ambitionsniveauer er som de er.
Administrationen har efterfølgende været i telefonisk kontakt med de
øvrige regioner og har nedenstående tilbagemeldinger.
Region Nordjylland
I Region Nordjylland er det politisk fastsat, at regionen selv skal udrede
mindst 75% af patienterne inden for 30 dage. Derudover skal regionen
overholde udredningsretten i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen i mindst 91% af udredningsforløbene.
Regionen beskriver, at ambitionsniveauet er vedtaget for at fastholde
det høje niveau for overholdelse, og at der arbejdes med det som en
minimumsstandard.
Region Syddanmark
I Region Syddanmark er det politisk besluttet, at regionen skal overholde udredningsretten i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen i mindst 85% af udredningsforløbene i 2018 stigende til 90% i
2019.
Regionen beskriver, at ambitionsniveauet er valgt ud fra, hvad der er realistisk at opnå, og for at det skal være motiverende for personalet at
arbejde med.
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Region Midtjylland
Region Midt har tidligere haft et politisk fastsat mål om 90% overholdelse af udredningsretten. I stedet arbejder regionen nu med udredningsretten som en 'fokusindikator', hvilket vil sige, at der er en politisk
forventning om, at der løbende sker en forbedring af overholdelsen af
udredningsretten.
Regionen beskriver, at man generelt er gået væk fra at arbejde med faste mål. Man arbejder i stedet med et ”målbillede” (tilsvarende Region
Hovedstadens driftsmål), der afspejler de nationale mål. Til disse mål er
der en forventning om løbende forbedringer.
Region Sjælland
I Region Sjælland er der ikke fastsat et politisk mål for overholdelsen.

(bilag til sag: ”Ambitionsniveau for driftsmålet om udredningsretten)
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November 2018
— 3/2018
Rigsrevisionens beretning afgivet
til Folketinget med Statsrevisorernes
bemærkninger

Udredningsretten
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3/2018
Beretning om

udredningsretten
Statsrevisorerne fremsender denne beretning med
deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende
minister, jf. § 3 i lov om statsrevisorerne og § 18, stk. 1,
i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
København 2018

Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, § 18:
Statsrevisorerne fremsender med deres bemærkning Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister.
Sundhedsministeren afgiver en redegørelse til beretningen.
Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministerens redegørelse.
På baggrund af ministerens redegørelse og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske i maj 2019.
Ministerens redegørelse, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles
i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i februar måned – i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2018, som afgives i februar 2020.
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Henvendelse vedrørende
denne publikation rettes til:

Statsrevisorerne
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Tlf.: 3337 5987
statsrevisorerne@ft.dk
www.ft.dk/statsrevisorerne
Yderligere eksemplarer kan
købes ved henvendelse til:

Rosendahls Lager og Logistik
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tlf.: 4322 7300
distribution@rosendahls.dk
www.rosendahls.dk
ISSN 2245-3008
ISBN trykt 978-87-7434-584-8
ISBN pdf 978-87-7434-585-5
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Bilag 1 - Side -4 af 67

Statsrevisorernes
bemærkning
Statsrevisorerne

Beretning om udredningsretten
Udredningsretten er en lovbunden patientrettighed, som sikrer en lægefaglig vurdering af, hvad en patient fejler, og hvilken behandling der
eventuelt skal igangsættes. Udredningsretten forpligter regionerne til at
udrede patienterne inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor sygehuset
modtager henvisningen. Udredningsretten blev indført i 2013.
Folketinget styrkede udredningsretten i 2016 for at sikre, at flere patienter hurtigere fik afklaret deres behov for behandling. Sundheds- og Ældreministeriets monitorering af udredningsretten viser, at overholdelsen
ikke er blevet forbedret siden, da udredningsretten fortsat ikke overholdes for 10-20 % af patienterne.
Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at regionerne i mange tilfælde ikke følger lovgivningen, når patienter udredes. Dette skyldes bl.a., at regionerne ikke har en ensartet forståelse af, hvornår udredningsretten er overholdt.
Konsekvensen er, at ikke alle patienter, der har ret til det, får et tilbud om hurtigere udredning et andet sted.
Statsrevisorerne bemærker:
• At regionerne efterspørger mere vejledning fra Sundheds- og Ældreministeriet om, hvornår udredningsretten er overholdt, men at ministeriet vurderer, at det nuværende regelsæt er tilstrækkeligt.
• At vejledning og information til patienter kan styrkes, så patienterne
i højere grad forstår deres rettigheder, og så patienterne kan udredes
hurtigere. Rigsrevisionens brugerundersøgelse viser, at Region Midtjyllands indkaldelsesbreve fremhæves af patienterne som overskuelige, bl.a. fordi den første side indeholder alle nødvendige oplysninger.
• At Rigsrevisionens stikprøvegennemgang af 322 udredningsforløb indikerer, at overholdelsen af udredningsretten reelt kan være lavere,
end Sundheds- og Ældreministeriets monitorering viser.
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14. november 2018
Henrik Thorup*
Klaus Frandsen
Henrik Sass Larsen
Villum Christensen
Frank Aaen
Britt Bager

* Statsrevisor Henrik Thorup
har ikke deltaget ved behandlingen af denne sag på grund
af inhabilitet.
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Statsrevisorernes
beretning
ombemærkning
udredningsretten
Bilag 1 - Side -5 af 67

Statsrevisorerne støtter Rigsrevisionens anbefaling om, at regionerne og
Sundheds- og Ældreministeriet sammen bør tilrettelægge den fortsatte
implementering af udredningsretten, så patienter inden for alle specialer tilbydes hurtig udredning i overensstemmelse med lovgivningen.
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Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersøgelse og afgiver derfor beretningen til Statsrevisorerne i henhold til § 17, stk. 2,
i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012.
Rigsrevisionen har revideret regnskaberne efter § 2, stk. 1, nr. 1,
jf. § 3 i rigsrevisorloven.
Rigsrevisionen har gennemgået regnskaberne efter § 4, stk. 1, nr. 1,
jf. § 6 i rigsrevisorloven.
Beretningen vedrører finanslovens § 16. Sundheds- og Ældreministeriet.
I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre:
Astrid Krag: oktober 2011 - februar 2014
Nick Hækkerup: februar 2014 - juni 2015
Sophie Løhde: juni 2015 - november 2016
Ellen Trane Nørby: november 2016 Beretningen har i udkast været forelagt Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne, hvis bemærkninger er afspejlet i beretningen.
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1. Introduktion og
konklusion
1.1.

Formål og konklusion

1. Denne beretning handler om retten til hurtig udredning (herefter udredningsretten),
som er en lovbunden patientrettighed. Udredning er en lægefaglig vurdering af, hvad
en patient fejler, og hvilken behandling der eventuelt skal igangsættes. Formålet med
udredningsretten er, at alle patienter skal tilbydes udredning inden for 30 dage, hvis
det er fagligt muligt, så de undgår unødig ventetid. For patienten betyder et hurtigt
udredningsforløb, at patienten hurtigt får klarhed over, hvad patienten i givet fald fejler, så behandling kan påbegyndes hurtigst muligt.
Udredningsretten forpligter regionerne til at udrede patienterne inden for 30 dage fra
det tidspunkt, hvor sygehuset modtager henvisningen. Hvis regionen ikke selv kan tilbyde udredning inden for 30 dage, skal patienten tilbydes at få hele eller dele af sin
udredning foretaget på et andet offentligt sygehus eller på et privathospital. Hvis regionen på grund af manglende kapacitet ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage på hverken egne eller andre offentlige sygehuse eller privathospitaler, får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg og dermed ret til at vælge et privathospital, der kan
udrede patienten hurtigere.
2. Siden udredningsretten blev indført i 2013, har den hvert år indgået i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne. I 2015 evaluerede Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner udredningsretten. Evalueringen viste bl.a., at andelen af patienter, som regionerne udredte inden for 30 dage, var konstant og ikke var blevet forbedret. Folketinget ønskede, at flere patienter blev udredt hurtigt, og styrkede derfor
udredningsretten i 2016, så patienterne fik udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen på
grund af manglende kapacitet ikke kunne tilbyde udredning inden for 30 dage.
3. Sundheds- og Ældreministeriet har i 2016 med inddragelse af regionerne revideret
vejledningen om, hvornår udredningsretten er overholdt. Derudover har ministeriet
sammen med regionerne opstillet 5 principper for god information om patientrettigheder, som skal bidrage til, at regionernes information til patienterne bliver mere ensartet og lettere at forstå. Det fremgår af økonomiaftalen for 2019, at hurtig udredning
og behandling af patienterne er centralt i sundhedsindsatsen. Hurtig udredning kommer sammen med behandling af høj, ensartet kvalitet og sammenhæng på tværs af
aktører til at være én af de fremadrettede målsætninger i styringen af sundhedsområdet. Parterne er enige om, at regionernes pligt til at sikre patienterne en ensartet og
tydelig information om rettighederne er centralt for overholdelsen af patientrettighederne.
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Udretningsretten

Alle patienter, der er henvist
og visiteret til udredning, er
omfattet af udredningsretten.
For patienter med mistanke
om livstruende kræft- eller
hjertesygdomme er der dog
fastsat særlige bestemmelser.
Akutte patienter, der ankommer til sygehuset uden forudgående henvisning, er ikke
omfattet af udredningsretten.

Evaluering af udredningsretten

Det fremgår af økonomiaftalen for 2013, at resultaterne af
udredningsretten skal evalueres 1 år efter ikrafttræden med
henblik på at vurdere behovet
for justeringer.
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4. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017. Baggrunden for undersøgelsen er, at antallet af udredningspatienter har været stigende, siden
udredningsretten blev indført, men udredningsretten overholdes ifølge Sundheds- og
Ældreministeriets monitorering stadig ikke i 10-20 % af de 500.000-600.000 udredningsforløb, som regionerne registrerer hvert år. Overholdelsen af udredningsretten
har vist større regionale udsving, men på trods af et ønske om at sikre flere patienter
hurtigere udredning viser monitoreringen, at andelen af patienter på landsplan, hvor
udredningsretten er overholdt, har været uændret, siden rettigheden blev styrket i
2016.
5. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, og Sundheds- og
Ældreministeriet understøtter, at patienter har lige adgang til hurtig udredning. Vi besvarer følgende spørgsmål i beretningen:
•
•

Følger regionerne lovgivningen, når patienter udredes?
Bidrager vejledning og information til, at patienter udredes hurtigst muligt?

Konklusion
Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at patienter har
lige adgang til hurtig udredning, og at Sundheds- og Ældreministeriet i højere grad
kan understøtte regionerne i at implementere udredningsretten korrekt. Regionerne
har ikke implementeret lovgivningen om ret til hurtig udredning ens. Konsekvensen
er, at det er usikkert, i hvilket omfang patienter får de rettigheder, de har krav på, og
om de kan gøre brug af dem.
Folketinget styrkede i 2016 udredningsretten for at sikre, at flere patienter hurtigt får
afklaret deres behov for behandling. Sundheds- og Ældreministeriets monitorering af
udredningsretten viser, at overholdelsen ikke er blevet forbedret siden, idet udredningsretten fortsat ikke overholdes for 10-20 % af patienterne. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at overholdelsen reelt kan være lavere, end monitoreringen viser.
Rigsrevisionen vurderer, at regionerne i mange tilfælde ikke følger lovgivningen, når
patienter udredes. Undersøgelsen viser, at regionerne ikke har den samme forståelse
af, hvornår udredningsretten er overholdt, og derfor har implementeret udredningsretten forskelligt. Flere afdelinger fortsætter patienternes udredning efter, at patienten er registreret færdigudredt. Undersøgelsen viser, at det særligt inden for nogle
specialer er vanskeligt for afdelingerne at vurdere, hvornår en patient er færdigudredt. Konsekvensen er, at det er usikkert, i hvilket omfang patienterne får opfyldt udredningsretten. Samtidig viser undersøgelsen, at regionerne i mange tilfælde kun forholder sig til, om patientens første tid ligger inden for 30 dage, og ikke, om det samlede udredningsforløb forventes at overstige 30 dage. Konsekvensen er, at ikke alle patienter, der har ret til det, får et tilbud om hurtigere udredning et andet sted. Undersøgelsen viser, at regionerne efterspørger mere vejledning fra Sundheds- og Ældreministeriet om, hvornår udredningsretten er overholdt, mens ministeriet vurderer, at
det nuværende regelsæt er tilstrækkeligt til, at regionerne kan implementere udredningsretten korrekt.
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Rigsrevisionen vurderer, at vejledning og information til patienter i endnu højere grad
kan bidrage til, at patienterne udredes hurtigt. Det er væsentligt, at patienterne forstår
deres rettigheder, og hvordan de skal gøre brug af dem. Undersøgelsen viser, at alle
regionerne oplyser generelt om patientrettigheder i et indkaldelsesbrev. Derudover
lever regionernes indkaldelsesbreve i overvejende grad op til Sundheds- og Ældreministeriets informationskrav om fx oplysninger om tid og sted, men 2 regioner oplyser
ikke, hvor patienten kan blive udredt hurtigere, hvis det sygehus, patienten er henvist
til, ikke kan overholde udredningsretten. Undersøgelsen viser videre, at indkaldelsesbrevene i højere grad kan opfylde ministeriets principper for god information om patientrettigheder. Rigsrevisionens brugerundersøgelse viser, at de fleste patienter ud fra
indkaldelsesbrevet forstår, at de har mulighed for at blive udredt hurtigere, men at de
ofte forveksler de forskellige patientrettigheder. Konsekvensen er, at det ikke i alle tilfælde er tydeligt for patienten, hvilke konkrete muligheder patienten kan gøre brug af
for at blive udredt hurtigere.
Det er Rigsrevisionens vurdering, at regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet
sammen bør tilrettelægge den fortsatte implementering af udredningsretten, så regionerne kan sikre, at patienter i alle regioner og inden for alle specialer tilbydes hurtig
udredning i overensstemmelse med lovgivningen.

1.2. Baggrund
6. Udretningsretten blev vedtaget af Folketinget i 2012 og trådte i kraft i september
2013 for somatikken og i 2014 i psykiatrien. Da rettigheden blev styrket i 2016, blev
der samtidig med finansloven for 2016 afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt
fra 2017 til opbygning af tilstrækkelig kapacitet i regionerne til at sikre patienterne
rettidig udredning og behandling. Regionerne har i forbindelse med implementeringen af udredningsretten arbejdet med at tilpasse kapaciteten, så patienterne kan udredes hurtigt.
7. Sundhedsloven giver i dag patienter ret til hurtig udredning, frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg. Formålet med udredningsretten er at sikre, at patienterne udredes hurtigt, og at regionerne bruger andre regioners sygehuse og privathospitaler,
når de ikke selv har kapacitet til at udrede patienten hurtigt. For patienterne betyder
det, at de hurtigere får afklaret, om de har behov for behandling, og dermed også hurtigere kan modtage den relevante behandling, når det er nødvendigt. For regionerne
betyder det, at kapaciteten bruges bedre på tværs af sygehusene.
Det frie sygehusvalg skal sikre patienterne valgfrihed til selv at vælge, hvilket sygehus, hvilken klinik mv. de gerne vil udredes eller behandles på. Når patienten benytter
det frie sygehusvalg til at komme på et sygehus i en anden region end den region, patienten bor i, skal dette sygehus udrede patienten inden for 30 dage. Hvis sygehuset
ikke kan nå det inden for 30 dage, skal patienten oplyses om, at patientens ret til hurtig udredning forudsætter, at patienten henvises tilbage til den region, patienten bor i.
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Aftalesygehus

Et aftalesygehus er et privathospital eller en klinik, som
har en aftale med regionerne.
For at benytte det udvidede
frie sygehusvalg til at komme
på et aftalesygehus kræves
det, at der er mindst ét sygehus, der har indgået aftale
med regionerne om den undersøgelse eller behandling,
patienten skal have foretaget.
Der er ikke aftalesygehuse på
alle udrednings- og behandlingsområder.

Det udvidede frie sygehusvalg træder først i kraft, når regionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan udrede patienten inden for 30 dage. I disse tilfælde får patienten
ret til at vælge et privathospital, som Danske Regioner har indgået aftale med – et såkaldt aftalesygehus.
8. Sundheds- og Ældreministeriet har beskrevet, hvordan rettighederne skal fortolkes og håndteres i Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv., i Vejledning om
frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til
henviste patienter (herefter vejledning om frit sygehusvalg m.m.) og i pjecen Når du
er henvist til sygehus. Regionerne har ansvaret for, at rettighederne overholdes i
praksis.
Udredning

9. Et udredningsforløb begynder, når en patient henvises til udredning på et sygehus,
og afsluttes, når patienten enten får afkræftet, at der er behov for behandling, eller
tilbydes behandling. Figur 1 illustrerer dette.
Figur 1

Udredningsforløb
Henvisning

Praktiserende læge e.l.
henviser patienten til
sygehuset

Indkaldelse

Sygehuset visiterer
patienten til udredning
og indkalder patienten

Patienten udredes, og
mistanke om sygdom
bekræftes eller afkræftes

Patientens eventuelle
behandling påbegyndes

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af vejledningen om frit sygehusvalg m.m.

Udredning

Udredning er et undersøgelsesforløb, der har til formål
enten at afkræfte mistanke
om sygdom eller afdække patientens tilstand eller sygdommens karakter og på den baggrund vurdere, om og i givet
fald hvilken behandling patienten skal tilbydes.

Figur 1 viser, at et udredningsforløb i sygehusregi begynder med en henvisning. Patienten bliver ofte henvist fra egen læge, men det kan også være andre enheder, fx en anden afdeling på sygehuset, der henviser patienten. Når sygehuset har modtaget henvisningen, vurderer sygehuset, om der er tale om en udredningspatient, og visiterer i
så tilfælde patienten til udredning. Sygehuset sender et indkaldelsesbrev til patienten
senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen.
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I indkaldelsesbrevet skal patienten informeres om, hvor og hvornår patienten kan tilbydes udredning, og hvilke rettigheder patienten har og betingelserne herfor. Sygehuset skal udrede patienten inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. De 30 dage
tæller fra den dag, sygehuset modtager henvisningen, til patienten er færdigudredt.
Hvis patienten ikke forventes udredt inden for 30 dage på det oprindelige sygehus,
skal patienten informeres om, hvor patienten ellers kan udredes inden for 30 dage,
eller alternativt oplyses om, at patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg. I de tilfælde, hvor patienten ikke kan udredes inden for 30 dage, skal patienten have en udredningsplan, som er en plan for det videre forløb. Det gælder uanset årsagen til, at patienten ikke kan udredes inden for 30 dage.
Udredningen er afsluttet, når patienten enten har fået afkræftet mistanke om sygdom
eller kan informeres om sygdommens karakter og behandlingsmuligheder. Regionen
skal tilbyde patienten at påbegynde behandling inden for 30 dage. Kan regionen ikke
det, har patienten ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling.
Registrering af udredningsforløb

10. Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har siden 2014 fulgt overholdelsen
af udredningsretten på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens monitorering af området. Monitoreringen er Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes redskab til at
vurdere, om udredningsretten overholdes. Monitoreringen er baseret på regionernes
registreringer. Det er derfor en forudsætning, at regionerne registrerer ensartet, hvis
monitoreringen skal være retvisende.
11. I økonomiaftalen for 2016 blev Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne enige
om at tilpasse Sundhedsdatastyrelsens monitoreringsmodel. Baggrunden var, at monitoreringen indtil da kun havde vist andelen af patienter, der ikke blev udredt inden
for 30 dage, og ikke årsagerne hertil. Den nye monitoreringsmodel trådte i kraft den
1. oktober 2016.

Årsager, hvor udredningsretten er overholdt, selv
om udredningen overstiger 30 dage

Tilpasningen af monitoreringsmodellen betød, at regionerne nu skal registrere årsagen til, at udredningen overstiger 30 dage. I vejledningen om frit sygehusvalg m.m.
skelnes der mellem gyldige årsager til, at udredningsforløbet strækker sig over mere
end 30 dage, fx at patienten selv har ønsket at flytte sin tid, og årsager, hvor udredningsretten ikke er overholdt, fx manglende kapacitet. I den nuværende monitorering
fremgår der forskellige årsager til, at udredningsretten er henholdsvis overholdt og
ikke overholdt. Sundhedsdatastyrelsen har med input fra regionerne udarbejdet en
registreringsvejledning, der angiver, hvordan regionerne skal registrere årsagen i de
forskellige situationer.

• Patientens afslag på tilbud

Opfølgning på regionernes overholdelse af udredningsretten

12. Udredningsretten gælder som udgangspunkt for alle patienter, der er henvist til
udredning, men det kan være vanskeligt at nå en overholdelse på 100 %. Det skyldes
bl.a., at der er tilfælde, hvor regionen ikke kan finde et hurtigere udredningstilbud, og
patienten i praksis ikke kan bruge det udvidede frie sygehusvalg, fordi der ikke er et
aftalesygehus på området.
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• Faglige årsager
• Patientens ønske om sene-

re udredning
om hurtigere udredning et
andet sted.
Årsager, hvor udredningsretten ikke er overholdt,
og udredningen overstiger 30 dage
• Manglende kapacitet
• Udredningsplan givet efter

30 dage
• Ingen udredningsplan
• Andre årsager.

Punkt nr. 6 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens
6 | Introduktion og konklusion
beretning
om udredningsretten
Bilag 1 - Side -13 af 67

Nationale mål for kvaliteten i sundhedsvæsenet

I 2016 blev regeringen, Danske Regioner og KL enige om
8 nye nationale mål for kvaliteten i sundhedsvæsenet.

13. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at ministeriet generelt har stort fokus
på regionernes overholdelse af udredningsretten og løbende følger udviklingen. Hurtig udredning indgår sammen med hurtig behandling som ét af 8 nationale mål for
kvaliteten i sundhedsvæsenet. Målopfyldelsen vurderes ud fra, om den enkelte regions udvikling er positiv eller negativ, og hvordan regionens niveau ligger i forhold til
landsgennemsnittet. Der er således ikke sat specifikke mål for, hvor høj regionernes
målopfyldelse bør være, og der lægges med de nationale mål op til, at det er de enkelte regioners ansvar at forankre målene til lokalt definerede mål og indsatser. Samtidig har ministeriet dog oplyst, at udredningsretten er en lovbunden rettighed, som
regionerne har pligt til at overholde. Alle regionerne følger ligeledes deres egen overholdelse af udredningsretten.

1.3. Revisionskriterier, metode og afgrænsning
Revisionskriterier

14. Undersøgelsens revisionskriterier tager udgangspunkt i sundhedslovens bestemmelser om ret til hurtig udredning, ret til frit sygehusvalg og ret til udvidet frit sygehusvalg, bekendtgørelse nr. 293 af 27. marts 2017 om ret til sygehusbehandling mv.
og vejledning nr. 9955 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. Endelig tager revisionskriterierne udgangspunkt i Sundhedsdatastyrelsens registreringsvejledning af
8. marts 2017 vedrørende monitorering af udredningsretten.
I kapitel 2 undersøger vi, om regionerne følger lovgivningen, når patienter udredes.
Det gør vi ud fra beskrivelsen af, hvornår udredningsretten er overholdt, som det er
beskrevet i loven, bekendtgørelsen og vejledningen. Derudover har vi i en stikprøve
af udredningsforløb gennemgået, om regionernes vurdering af, hvornår en patient er
færdigudredt, er i overensstemmelse med lovgivningen, og om registreringen følger
Sundhedsdatastyrelsens registreringsvejledning vedrørende monitorering af udredningsretten.
I kapitel 3 undersøger vi, om regionernes vejledning og information bidrager til, at patienter udredes hurtigst muligt. Revisionskriterierne er i denne sammenhæng baseret
på 7 informationskrav, som Sundheds- og Ældreministeriet i bekendtgørelsen om ret
til sygehusbehandling mv. har opstillet for sygehusenes indkaldelsesbreve. Derudover
er revisionskriterierne baseret på 5 principper for god information om patientrettigheder, som fremgår af vejledningen om frit sygehusvalg m.m.
Metode

15. I undersøgelsen indgår de 5 regioner og Sundheds- og Ældreministeriet, herunder
Sundhedsdatastyrelsen. Undersøgelsen bygger på en gennemgang af dokumenter
og en stikprøvegennemgang af 322 udredningsforløb. Vi har desuden holdt møder
med alle regionerne og ministeriet. Endelig har vi fået udarbejdet en brugerundersøgelse af forsknings- og analyseenheden DEFACTUM, som via interviews har undersøgt patienternes forståelse af deres indkaldelse til udredning. DEFACTUM har interviewet 62 personer, som har været indkaldt til udredning inden for det kardiologiske
speciale.
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I undersøgelsen indgår en kardiologisk afdeling, en ortopædkirurgisk afdeling og en
børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling fra hver af de 5 regioner. Det svarer til i alt 15
afdelinger. Vi har indhentet materiale fra disse afdelinger samt besøgt og interviewet
dem. Vores stikprøve, der består af 322 udredningsforløb, er udtrukket på de afdelinger, som indgår i undersøgelsen.
De 3 specialer er valgt i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne med henblik på at afspejle forskellige aspekter ved udredningsretten. De 2 somatiske specialer – ortopædkirurgi og kardiologi – er valgt, fordi vi i undersøgelsen vil afspejle de forskelle, der kan være i forståelsen af udredningsretten i både et kirurgisk
og et medicinsk speciale. Derudover giver kapaciteten inden for netop disse 2 specialer patienterne en reel mulighed for at blive udredt på et andet sygehus. Vi har derfor
afgrænset os yderligere til patienter, der kan udredes på sygehusenes hovedfunktionsniveau, for dermed at undgå de meget specialiserede områder, hvor mulighederne for hurtig udredning er mere begrænsede. Endelig er de 2 somatiske specialer
valgt, da der er registreret mange udredningsplaner på disse specialer. Ortopædkirurgien er det speciale, hvor der registreres flest udredningsplaner. Børne- og ungdomspsykiatrien er valgt for at få et psykiatrisk speciale repræsenteret, da regionerne fremhæver psykiatrien som et speciale, hvor det kan være vanskeligt at skelne
mellem udredning og behandling.
16. Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision,
jf. bilag 1.
Afgrænsning

17. Undersøgelsen omhandler perioden 2016-2018. I 2016 trådte nye regler om ret til
hurtig udredning i kraft. Vi har gennemgået en stikprøve af udredningsforløb, der primært er afsluttet i 2017, men nogle forløb er først afsluttet i 2018. DEFACTUMs brugerundersøgelse er foretaget i sommeren 2018.
Undersøgelsen omhandler patienter, der har ret til hurtig udredning, men vi har afgrænset undersøgelsen, så den ikke omfatter patienter, der er i et kræftpakkeforløb.
Det skyldes, at der gælder særlige regler for disse patienter. Stikprøven er trukket på
offentlige sygehuse og omfatter derfor heller ikke patienter, der har benyttet deres
ret til at blive udredt hurtigere på et privathospital (aftalesygehus).
I kapitel 3 indgår resultaterne fra brugerundersøgelsen om patienternes forståelse af
informationen i indkaldelsesbrevene. Brugerundersøgelsen er afgrænset til patienter,
der er henvist til udredning inden for det kardiologiske speciale. Region Sjælland indgår ikke i denne del af undersøgelsen.
18. I bilag 1 er undersøgelsens metodiske tilgang beskrevet. I bilag 2 fremgår den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen over regionernes overholdelse af udredningsretten. I bilag 3 er vist et indkaldelsesbrev fra hver region til patienter, der ikke
kan udredes inden for 30 dage. I bilag 4 er vist et udsnit fra hjemmesiden mitsygehusvalg.dk, hvor de oplysninger om ventetid til udredning, der er tilgængelige for patienterne, fremgår. Bilag 5 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.
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Sygehusvæsenets funktionsniveauer

Sygehusvæsenets funktionsniveauer kan opdeles i specialfunktioner og hovedfunktioner.
Specialfunktioner er de opgaver, som er særligt vanskelige
på grund af sjældenhed eller
kompleksitet, eller som er meget omkostningstunge. Hovedfunktioner udgør hovedparten
af sygehusvæsenets funktioner.
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2. Regionernes overholdelse af udredningsretten

Delkonklusion
Rigsrevisionen vurderer, at regionerne i mange tilfælde ikke følger lovgivningen, når
patienter udredes.
Undersøgelsen viser, at det er usikkert, om alle patienter, der har ret til hurtig udredning, får tilbud herom. Det skyldes for det første, at der på tværs af regionerne er væsentlig forskel på antallet af registrerede udredningspatienter. Fx har Region Sjælland
– modsat de øvrige regioner – stort set ingen udredningspatienter inden for ortopædkirurgien. Det indikerer, at regionerne ikke identificerer og registrerer alle udredningspatienter. Det skyldes for det andet, at regionerne ikke i alle tilfælde oplyser patienterne korrekt om deres rettigheder, når de indkaldes til udredning, fordi de ved indkaldelsen som regel kun forholder sig til, om den første tid ligger inden for 30 dage, og
ikke, om det samlede udredningsforløb forventes at overstige 30 dage. Derudover viser undersøgelsen, at der særligt på Region Sjællands kardiologiske område er udfordringer med at sikre patienternes udredningsret.
Undersøgelsen viser samtidig, at regionerne har en forskellig forståelse af, hvornår en
patient er færdigudredt. Det påvirker regionens indledende vurdering af, om patienten har ret til et tilbud om hurtigere udredning et andet sted. Konsekvensen er, at
nogle patienter, der har ret til hurtigere udredning, fordi deres samlede udredningsforløb strækker sig ud over 30 dage, ikke tilbydes det. Rigsrevisionens stikprøve viser,
at den forskellige forståelse betyder, at 9 ud af 14 afdelinger i mange tilfælde registrerer patienter som færdigudredt, selv om udredningen fortsætter efterfølgende. Rigsrevisionens gennemgang af 322 udredningsforløb viser således, at 151 af patienterne gik
videre til et behandlingsforløb. I 61 ud af de 151 tilfælde, svarende til 40 %, fortsatte
udredningen af patienten, selv om udredningsforløbet var registreret som afsluttet.
Det betyder, at udredningsforløbene fremstår kortere, end de egentlig er, og at overholdelsen af udredningsretten reelt kan være lavere, end monitoreringen viser.
Undersøgelsen viser, at regionerne har vanskeligt ved at vurdere årsagen til, at udredningsretten ikke er overholdt. Denne vurdering er vigtig, da det har betydning for, om
patienterne skal tilbydes hurtigere udredning et andet sted. Endvidere har det betydning for, om udredningsretten betragtes som overholdt eller ej. Det er på baggrund
heraf Rigsrevisionens vurdering, at Sundheds- og Ældreministeriets monitorering ikke
giver et reelt billede af regionernes overholdelse af udredningsretten.
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Undersøgelsen viser, at regionerne efterspørger mere vejledning fra Sundheds- og Ældreministeriet om, hvornår udredningsretten er overholdt, mens ministeriet vurderer,
at det nuværende regelsæt er tilstrækkeligt til, at regionerne kan implementere udredningsretten korrekt.
Regionerne har pligt til at afsøge alternative udredningstilbud, hvis de ikke kan tilbyde
patienterne udredning inden for 30 dage på grund af manglende kapacitet. Hvis det
ikke er muligt at finde et alternativt udredningstilbud, skal patienten tilbydes udvidet
frit sygehusvalg. Undersøgelsen viser, at der er forskel på, hvordan regionerne afsøger
alternative udredningstilbud, og hvor mange de afsøger, før de tilbyder patienterne
udvidet frit sygehusvalg. Konsekvensen er, at patienter stilles forskelligt på tværs af
regionerne. Når regionen finder et alternativt udredningstilbud, skal patienten oplyses
om navnet på dette i indkaldelsesbrevet. Undersøgelsen viser, at Region Nordjylland,
Region Midtjylland og Region Syddanmark som hovedregel oplyser et navngivent tilbud i indkaldelsesbrevet. Region Hovedstaden og Region Sjælland oplyser ikke et
navngivent tilbud til patienten.

19. Dette kapitel handler om regionernes overholdelse af udredningsretten. Overholdelse af udredningsretten forudsætter, at udredningspatienter identificeres, så de
kan oplyses korrekt om deres rettigheder. Kapitlet handler også om regionernes registrering af udredningsforløb, når udredning ikke kan tilbydes inden for 30 dage.

2.1. Identifikation og registrering af udredningspatienter
20. Vi har undersøgt, hvordan regionerne identificerer og registrerer udredningspatienter, da det er en forudsætning for, at de i givet fald kan oplyse patienterne om deres ret til hurtig udredning.
21. Når regionen modtager en henvisning, er det den visiterende enhed i regionen, der
vurderer, om patienten er en udredningspatient. Ud fra informationerne i henvisningen vurderes det, om patienten skal indkaldes til udredning, behandling eller diagnostisk undersøgelse.
Undersøgelsen viser, at alle regionerne har retningslinjer for, hvad en henvisning skal
indeholde, men ifølge de besøgte afdelinger er der alligevel stor forskel på kvaliteten i
de henvisninger, afdelingerne modtager. Fx har den børne- og ungdomspsykiatriske
afdeling på Odense Universitetshospital foretaget en audit i efteråret 2017, der viser,
at henvisninger i 70 % af tilfældene enten slet ikke eller kun i mindre grad lever tilfredsstillende op til kravene i retningslinjerne.
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Patienter, der henvises til
sygehuset, kan inddeles i
følgende kategorier:
• Udredningspatient:

Det er ukendt, hvad patienten fejler, og patienten kan
derfor ikke informeres om
behandlingsmuligheder.
• Behandlingspatient:
Det er kendt, hvilken type
behandlingen patienten
skal tilbydes.
• Kontrolpatient:
Patienten har en kendt lidelse, der skal følges op på.
• Diagnostisk undersøgelse:
Patientens egen læge henviser patienten til en undersøgelse, som lægen skal
bruge i forbindelse med
egen udredning af patienten.

22. Alle regionerne arbejder med at forbedre kvaliteten i henvisningerne fra de praktiserende læger. Flere afdelinger i undersøgelsen har arbejdet på at højne kvaliteten
af henvisningerne ved at sende dem retur med anmodning om yderligere oplysninger. Afdelingerne oplever, at det på den ene side kan forbedre henvisningerne, idet
den henvisende læge bliver opmærksom på, hvilke oplysninger der er nødvendige
for, at sygehuset kan behandle henvisningen tilfredsstillende. Omvendt kan det for
patienten betyde, at der går længere tid end nødvendigt, før udredning kan påbegyndes. De kardiologiske afdelinger på tværs af regionerne har oplyst, at de af den årsag
generelt indkalder patienterne, selv om de vurderer, at henvisningen ikke er fyldestgørende. Det skyldes, at personer, der har henvendt sig med hjerteproblemer, potentielt kan være alvorligt syge. De børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på tværs
af regionerne oplever, at de afslutter en større andel af patienterne efter første samtale, fordi de ikke hører til i hospitalspsykiatrien.
Afdelingerne i Region Nordjylland har oplyst, at de sjældent sender henvisninger retur, da deres praktiserende læger generelt har mange patienter, og der er stor udskiftning blandt lægerne. Frem for at belaste de praktiserende læger yderligere indkalder afdelingerne patienterne for at vurdere dem.
23. Undersøgelsen viser, at det kan være svært at vurdere, hvornår udviklingen i en
kontrolpatients sygdom betyder, at patienten skal overgå til enten at være udredningspatient eller behandlingspatient. Regionerne har oplyst, at det særligt skyldes,
at der ikke er en national definition af kontrolpatienter, hvilket giver risiko for fortolkningsforskelle på tværs af specialer, sygehuse og regioner. Kontrolpatienter har –
modsat udredningspatienter og behandlingspatienter – ingen rettigheder, der sikrer,
at de kan komme hurtigt til. Vurderingen af, om en patient er en udrednings-, kontroleller behandlingspatient, kan dermed have væsentlig betydning for patientens muligheder for at undgå ventetid. Det skyldes, at regionerne har pligt til at søge patienterne hurtigt udredt, mens regionerne ikke er forpligtet til at hjælpe behandlingspatienter med at finde et sted, der kan behandle dem hurtigere.
Vores stikprøve viser flere tilfælde, hvor patienten er registreret som en udredningspatient, men hvor regionen selv har påpeget, at der ved nærmere eftersyn er tale om
en kontrolpatient.
24. Antallet af registrerede udredningsforløb er siden 2016 steget fra ca. 124.000 i
4. kvartal 2016 til ca. 178.000 i 2. kvartal 2018. Tabel 1 viser antallet af udredningsforløb i denne periode.
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Tabel 1

Registrerede udredningsforløb i perioden 4. kvartal 2016 - 2. kvartal 2018
4. kvartal
2016

1. kvartal
2017

2. kvartal
2017

3. kvartal
2017

4. kvartal
2017

1. kvartal
2018

2. kvartal
2018

Region Nordjylland

11�192

17�968

19�357

18�731

22�691

21�687

21�970

Region Midtjylland

40�031

44�543

43�927

41�458

47�584

44�657

45�470

Region Syddanmark

38�176

50�657

51�033

50�143

59�102

54�582

53�902

Region Sjælland

14�527

17�834

16�655

17�151

16�061

14�731

16�175

Region Hovedstaden

19�833

23�816

19�541

25�840

38�282

39�246

40�069

123�759

154�818

150�513

153�323

183�720

174�903

177�586

Landsplan

Note: Ifølge Sundhedsdatastyrelsen kan implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland
fra ultimo november 2017 have indflydelse på data.
Data er trukket den 28. september 2018. Der kan forekomme bagudrettede ændringer på grund af efterregistreringer.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens monitorering af udredningsretten.

Det fremgår af tabel 1, at særligt Region Nordjylland og Region Hovedstaden har registreret flere forløb i perioden. Region Nordjylland har således næsten fordoblet og Region Hovedstaden har mere end fordoblet antallet af registrerede udredningsforløb.
Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har oplyst, at stigningen i antallet af registrerede forløb er forventelig, da det erfaringsmæssigt tager tid at implementere
nye registreringsordninger.
25. Undersøgelsen viser, at der ikke foreligger en kvalificeret forventning til, hvor mange patienter der bør være registreret som udredningspatienter. Forholdsmæssigt er
der dog stor forskel på, hvor mange patienter der registreres i de enkelte regioner. Fx
registrerer Region Syddanmark flere udredningsforløb end Region Midtjylland, selv
om regionerne i forhold til indbyggertal er næsten lige store. Region Nordjylland har i
størstedelen af perioden også registreret flere udredningsforløb end Region Sjælland,
selv om Region Nordjylland målt på indbyggertal er 25 % mindre.
26. Der er flere forhold, som har betydning for, hvor mange udredningsforløb der er i
de enkelte regioner. Fx har adgangen til privatpraktiserende læger betydning for,
hvor mange patienter der udredes i sygehusregi. Udviklingen i og antallet af registrerede udredningsforløb på tværs af regionerne indikerer dog, at ikke alle udredningspatienter identificeres og registreres. Det kan – foruden varierende registreringspraksis – indikere, at der ikke er en ensartet forståelse af, hvornår en patient er en
udredningspatient og dermed har ret til hurtig udredning.
27. Den enkelte afdelings forståelse af, hvornår en patient er en udredningspatient,
har betydning for, hvor mange udredningspatienter der identificeres og registreres
på afdelingerne. Det har stor betydning for patienterne, om de kategoriseres som udredningspatient eller behandlingspatient. For patienter, der er omfattet af udredningsretten, har regionerne pligt til at søge patienterne hurtigt udredt, mens regionerne ikke er forpligtet til at hjælpe behandlingspatienter med at finde et sted, der kan behandle hurtigere.
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Regionernes indbyggertal
• Region Nordjylland:

ca. 600.000
• Region Midtjylland:

ca. 1,3 mio.
• Region Syddanmark:

ca. 1,2 mio.
• Region Sjælland:

ca. 800.000
• Region Hovedstaden:

ca. 1,8 mio.
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I Region Sjælland har den ortopædkirurgiske afdeling som den eneste af de 15 afdelinger i undersøgelsen ikke identificeret og registreret nogen udredningspatienter. I
de øvrige 4 regioner vurderer de, at størstedelen af de henviste patienter er udredningspatienter. Region Sjælland har oplyst, at årsagen til, at regionen adskiller sig fra
de andre regioner, er, at afdelingen gennem længere tid ikke har indkaldt patienter
under udredningsretten, da det var afdelingens opfattelse, at det ville forkorte det
samlede forløb for patienten.
Det er Rigsrevisionens opfattelse, at Region Sjællands praksis på det ortopædkirurgiske område betyder, at regionen ikke har forholdt sig til, om de henviste patienter var
omfattet af udredningsretten. Patienterne får derfor ikke samme hjælp til at finde et
hurtigere udredningstilbud som patienter i de øvrige regioner.
Region Sjælland har oplyst, at regionen i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse er blevet opmærksom på, at regionen ikke har efterlevet Sundheds- og Ældreministeriets vejledning korrekt. Regionen har igangsat en proces, der skal sikre, at
flere patienter omfattes af udredningsretten.
28. I Region Syddanmark er den børne- og ungdomspsykiatriske afdeling i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse blevet opmærksom på, at børn og unge, der er
henvist fra den psykiatriske akutmodtagelse, har ret til hurtig udredning.
29. Forskellene i afdelingernes forståelse af, hvornår en patient er en udredningspatient, betyder, at ikke alle udredningspatienter identificeres og derfor ikke oplyses
om deres ret til at blive hurtigt udredt. Samtidig giver monitoreringen ikke et reelt
overblik over overholdelsen af udredningsretten.

Resultater

Undersøgelsen viser, at det er usikkert, om regionerne identificerer og registrerer alle
udredningspatienter.
Der er væsentlig forskel på antallet af registrerede udredningspatienter på tværs af
regionerne, herunder den ortopædkirurgiske afdeling i Region Sjælland, der som den
eneste i undersøgelsen ikke forholder sig til, om henviste patienter er omfattet af udredningsretten.
Henvisningerne, der er regionernes indledende mulighed for at vurdere, om en patient
har behov for udredning i sygehusregi, opfylder ofte ikke regionernes retningslinjer for,
hvad en henvisning bør indeholde.
Regionerne påpeger, at der mangler en tydelig national definition af, hvordan der skal
skelnes mellem udredningspatienter, behandlingspatienter og kontrolpatienter.
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2.2. Hurtig udredning
30. Vi har undersøgt, om regionerne tilbyder patienterne hurtig udredning i overensstemmelse med vejledningen om frit sygehusvalg m.m.
Regionernes vurdering af, om patienten kan udredes inden for 30 dage

31. Når sygehuset har modtaget en henvisning og vurderet, at der er tale om en udredningspatient, skal sygehuset vurdere, om patienten kan udredes inden for fristen på
30 dage. Vurderes det, at patienten ikke kan udredes inden for 30 dage af kapacitetsmæssige årsager, er regionen forpligtet til at afsøge, om patienten kan udredes et andet sted inden for 30 dage. Figur 2 viser, hvordan en patients udredning kan forløbe.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

| 13

Punkt nr. 6 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens
14 | Regionernes overholdelse af udredningsretten
beretning
om udredningsretten
Bilag 1 - Side -21 af 67

Figur 2

Mulige udredningsforløb

Sygehuset modtager henvisning og visiterer patienten til
udredning

Sygehuset sender indkaldelse til patienten inden for 8 hverdage

Sygehuset tilbyder udredning
inden for 30 dage

Patienten udredes inden
for 30 dage

Patienten ønsker selv senere udredning

Sygehuset kan ikke tilbyde udredning
inden for 30 dage

Sygehuset tilbyder patienten
udredning et andet sted inden
for 30 dage

Patienten gør
brug af muligheden for hurtigere udredning et andet
sted

Patienten gør
ikke brug af
muligheden
for hurtigere
udredning et
andet sted og
venter dermed
over 30 dage
på udredning

Sygehuset kan
af faglige årsager ikke tilbyde
patienten udredning inden
for 30 dage

Sygehuset kan
ikke tilbyde
patienten udredning inden
for 30 dage på
grund af manglende kapacitet. Patienten
tilbydes derfor
udvidet frit
sygehusvalg

Sygehuset
hverken udreder eller giver
patienten en
udredningsplan inden for
30 dage

Patienten modtager en udredningsplan

Udredningsretten er overholdt

Udredningsretten
er ikke overholdt

Patienten er færdigudredt, når patienten kan informeres om, at mistanke om sygdom er afkræftet, eller om tilstanden
eller sygdommens karakter, og at der anbefales observation, behandling eller ingen behandling

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af vejledningen om frit sygehusvalg m.m.
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I figur 2 fremgår de forskellige muligheder for en patient, der henvises til udredning.
Figuren viser, hvornår udredningsretten i et udredningsforløb kan betragtes som
overholdt, og hvornår den ikke kan betragtes som overholdt. Som det fremgår, er det
i de tilfælde, hvor sygehuset af kapacitetsmæssige årsager ikke kan tilbyde hurtig udredning, at udredningsretten ikke er overholdt. Derudover er udredningsretten ikke
overholdt, hvis regionen hverken tilbyder udredning eller giver patienten en udredningsplan inden for 30 dage.
32. Undersøgelsen viser, at mange afdelinger i undersøgelsen ved indkaldelse af en
patient kun forholder sig til, om den første tid, patienten tilbydes, ligger inden for 30
dage, fra regionen har modtaget henvisningen. Det betyder, at ikke alle afdelinger på
forhånd tager stilling til, om udredningen eventuelt kræver flere og længerevarende
undersøgelser. I praksis betyder det, at regionerne i nogle tilfælde – og uden at oplyse
patienten om retten til at blive udredt hurtigere – lægger det første besøg så sent, at
flere og længerevarende undersøgelser ikke gør det muligt at overholde udredningsretten på 30 dage, hvilket er tilfældet i eksemplet i boks 1.

Boks 1

Eksempel, hvor udredningsretten ikke kan overholdes
Gennemgangen af stikprøven viser et eksempel på et udredningsforløb, hvor en patient
er indkaldt til første tid til udredning på dag 28, uden at patienten oplyses om at kunne
blive udredt hurtigere et andet sted.
Patienten er indkaldt til en hjertemonitorering, der tager 1 uge. Det er således et tilfælde,
hvor regionen på forhånd godt kunne vide, at udredning ikke ville kunne nås inden for
30 dage, når patientens første tid ligger på dag 28. Regionen burde derfor have oplyst
patienten om, at patienten havde ret til at blive udredt hurtigere et andet sted.

Regionernes afsøgning af alternative muligheder for hurtigere udredning

33. Vi har undersøgt, hvordan regionerne afsøger mulighederne for at tilbyde patienterne hurtigere udredning.
Patienter skal have tilbud om hurtigere udredning et andet sted, når den afdeling,
som patienten er henvist til, ikke har kapacitet til at tilbyde udredning inden for 30
dage. Regionen har i den forbindelse pligt til at søge patienten udredt et andet sted,
fx på et af de andre regioners sygehuse eller på et privathospital eller en klinik. Hvis
regionen ikke kan finde andre muligheder for patienten, skal regionen tilbyde patienten udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at patienten får ret til frit at vælge et aftalesygehus.
34. Undersøgelsen viser, at det er forskelligt, hvordan regionerne afsøger alternative
muligheder for patienterne, og hvor mange de afsøger, inden de i stedet tilbyder patienterne udvidet frit sygehusvalg.
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Garantiklinikker

Garantiklinikker er afdelinger
på regionernes egne sygehuse, som er udvalgt til at kunne
tage imod de patienter, som
regionens andre sygehuse ikke kan nå at udrede inden for
30 dage. Garantiklinikkerne
dækker fx både kardiologi og
ortopædkirurgi.

Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden
har afgrænset deres afsøgning af hurtigere udredningstilbud geografisk. Det betyder,
at de kun finder tilbud til patienten, som enten ligger i regionen eller i umiddelbar nærhed heraf. Det varierer dog mellem de 4 regioner, hvor mange tilbud de afsøger, inden
de tilbyder patienten udvidet frit sygehusvalg. Fx afsøger Region Syddanmark kun
egne garantiklinikker.
Region Nordjylland har ikke afgrænset sin afsøgning geografisk og kan derfor næsten
altid finde et alternativt udredningstilbud. Patienter i Region Nordjylland tilbydes som
konsekvens heraf sjældent udvidet frit sygehusvalg. Sundheds- og Ældreministeriet
henviser i denne sammenhæng til vejledningen om frit sygehusvalg m.m., hvor det
fremgår, at udredning ikke må tilbydes i urimelig lang afstand fra patientens bopæl,
medmindre der er tale om en speciel ydelse, der kun leveres få steder i landet.
35. I Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark oplyses patienten i indkaldelsesbrevet om tid og sted for udredning på den afdeling, som patienten
er henvist til. Hvis tiden ikke ligger inden for 30 dage, oplyser de 3 regioner i indkaldelsesbrevet navnet på et alternativt udredningstilbud, som kan udrede patienten
hurtigere. Hvis patienten ønsker at tage imod tilbuddet, skal patienten henvende sig
til regionen.
Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden og Region Sjælland ikke angiver et
navngivent alternativ i indkaldelsesbrevet, men oplyser patienten om, at patienten
kan ringe til regionen, hvis patienten ønsker et alternativt udredningstilbud. Det er
Rigsrevisionens opfattelse, at det ikke er i overensstemmelse med vejledningen om
frit sygehusvalg m.m., når de 2 regioner ikke oplyser et navngivent alternativt udredningstilbud.
Region Hovedstaden har oplyst, at Sundhedsplatformen på nuværende tidspunkt ikke gør det muligt at angive et konkret udredningstilbud i indkaldelsesbrevet. Regionen arbejder på at finde en løsning. Region Sjælland har oplyst, at regionen vil ændre
praksis, så snart Sundhedsplatformen gør det muligt.
Region Hovedstaden har oplyst, at regionen afsøger, om der er et alternativt udredningstilbud til patienten, inden indkaldelsesbrevet sendes. Region Sjælland afsøger
først patientens muligheder for at blive hurtigere udredt, når patienten henvender sig
for at gøre brug af sin rettighed.
Undersøgelsen viser, at den kardiologiske afdeling i Region Sjælland adskiller sig fra
de andre afdelinger i undersøgelsen. Afdelingen sender ikke indkaldelsesbrev til de
patienter, der ikke kan tilbydes en tid inden for 30 dage. Patienterne får dermed ikke
den information om udredningsmuligheder, de ifølge vejledningen om frit sygehusvalg m.m. har krav på. I stedet kontakter afdelingen patienterne telefonisk med tilbud
om at blive udredt på et privathospital. Hvis en patient ikke er interesseret i at blive
sendt på privathospital, kan afdelingen ikke oplyse, hvornår patienten så kan få en
tid. Afdelingen noterer i stedet, at patienten er på venteliste, indtil afdelingen har fået
overblik over næste ledige tid.
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Resultater

Undersøgelsen viser, at regionerne ikke i alle tilfælde tilbyder patienterne at blive
hurtigt udredt i overensstemmelse med vejledningen om frit sygehusvalg m.m.
Når afdelingerne indledningsvis skal vurdere, om de kan overholde udredningsretten,
tager de fleste stilling til, om patientens første tid ligger inden for 30 dage. En række
patienter tilbydes således ikke retten til at vælge et andet sygehus, på trods af at udredningsforløbet ender med at overstige 30 dage. Konsekvensen i begge tilfælde er,
at patienten ikke gøres bekendt med – og dermed heller ikke kan benytte – sin ret til
at blive hurtigt udredt.
Regionernes praksis for, hvor mange alternative udredningstilbud der afsøges for patienten, hvis afdelingen ikke kan udrede patienten inden for 30 dage, varierer. Det betyder, at udredningspatienter er forskelligt stillet på tværs af regionerne. Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark giver så vidt muligt et navngivent
alternativ i indkaldelsesbrevet til patienter, der ikke kan tilbydes en tid inden for 30
dage. Det varierer dog, hvor meget de 3 regioner afsøger, og dermed hvor ofte patienter i disse regioner tilbydes udvidet frit sygehusvalg.
Region Sjælland og Region Hovedstaden oplyser ikke patienterne om et navngivent
alternativ i indkaldelsesbrevet. Regionerne oplyser først et konkret navngivent alternativ, når patienten selv henvender sig om det. Dette er ikke i overensstemmelse
med vejledningen om frit sygehusvalg m.m. Derudover modtager patienter på den
kardiologiske afdeling i Region Sjælland ikke et indkaldelsesbrev og får dermed ikke
den information om udredningsmuligheder, som de har krav på.

2.3. Færdigudredning
36. Vi har undersøgt, om regionerne vurderer patienter som færdigudredt i overensstemmelse med vejledningen om frit sygehusvalg m.m. Vi har ligeledes undersøgt, om
overholdelsen af udredningsretten er registreret i overensstemmelse med registreringsvejledningen.
37. Ifølge vejledningen om frit sygehusvalg m.m. skal regionerne udrede patienterne
inden for 30 dage, når det er fagligt muligt. En patient betragtes som færdigudredt,
når patienten har gennemgået et udredningsforløb, der følger anerkendt klinisk praksis, og som har afklaret de indikationer, patienten er henvist med, i en sådan grad, at
patienten kan informeres om:
•
•
•

at mistanke om sygdom er afkræftet eller
tilstanden eller sygdommens karakter og
at der anbefales observation, behandling eller ingen behandling.

Hvis udredningsforløbet afsluttes med en anbefaling om behandling, kan patienten
først betragtes som færdigudredt, når patienten kan informeres om behandlingsmulighederne.
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Overgang fra udredning til behandling

38. Det fremgår af vejledningen om frit sygehusvalg m.m., at det kan være fagligt velbegrundet at iværksætte en vis behandling, samtidig med at patienten udredes, men
at patienten først er færdigudredt, når patienten kan oplyses om, hvorvidt patienten
skal tilbydes behandling og i så fald hvilken behandling.
39. Vi har undersøgt, om patienterne i stikprøven er færdigudredt, når afdelingerne
vurderer og registrerer dem færdigudredt. Vi har undersøgt det ved først at identificere de udredningsforløb i stikprøven, hvor afdelingerne har vurderet, at patienterne
gik fra at være i et udredningsforløb til at være i et behandlingsforløb. Det drejer sig
om 151 patienter ud af 322 patienter i stikprøven. Tabel 2 viser de tilfælde, hvor afdelingerne har vurderet og registreret patienterne færdigudredt, men hvor vores gennemgang viser, at udredningen er fortsat efterfølgende.
Tabel 2

Udredningsforløb, hvor patienterne er vurderet og registreret færdigudredt, men hvor udredningen er fortsat efterfølgende
Speciale

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

6

1

Kardiologi

3

0

Børne- og ungdomspsykiatri

13

11

Ortopædkirurgi

10

1

Kardiologi

12

8

Børne- og ungdomspsykiatri

18

12

Ortopædkirurgi

13

0

3

2

11

2

Børne- og ungdomspsykiatri
Ortopædkirurgi
Kardiologi

Ikke relevant

Ikke relevant

2

0

15

11

8

0

Kardiologi

17

13

Børne- og ungdomspsykiatri

20

0

151

61

Børne- og ungdomspsykiatri
Region Hovedstaden

Heraf patienter, hvor
udredningen er fortsat
efter, at de er registreret
færdigudredt

Ortopædkirurgi

Kardiologi
Region Sjælland

Udredningspatienter,
der er registreret
færdigudredt og
overgået til behandling

Ortopædkirurgi

Landsplan

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af en stikprøve på 322 udredningsforløb, svarende til 20-25 forløb pr. afdeling.

Det fremgår af tabel 2, at i alt 61 patienter ikke var færdigudredt, da afdelingerne registrerede dem som overgået til behandling og dermed vurderede patienterne som
færdigudredt.
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På 9 af de 14 afdelinger fortsatte udredningen under behandlingen. Det er særligt inden for børne- og ungdomspsykiatrien og til dels inden for kardiologien, at udredningen fortsætter efter, at patienten er registreret færdigudredt. Den videre udredning
under behandlingen er fx tests, der skal være med til at afklare patientens eventuelle
sygdom og behandlingsbehov. Undersøgelsen viser således, at der på tværs af afdelingerne er stor forskel på, hvornår en patient betragtes som færdigudredt. Den forskellige forståelse har betydning for afdelingernes forventning til et udredningsforløbs varighed og dermed også, hvordan de forholder sig til, om patienterne har ret til
hurtigere udredning et andet sted. Når forståelsen er, at de fleste patienter kan registreres færdigudredt ved første besøg, tages der ved den indledende vurdering kun
stilling til, om den første tid ligger inden for 30 dage.
40. Ud over de 61 tilfælde, der fremgår af tabel 2, har vi i stikprøven konstateret 7 tilfælde, hvor udredningen er fortsat efter, at patienten er registreret færdigudredt uden
at være overgået til behandling. I disse tilfælde har patienten enten fået foretaget flere undersøgelser eller er først på et senere tidspunkt blevet informeret om, at udredningen er afsluttet, på trods af at udredningen er registreret som afsluttet. Konsekvensen er, at udredningsforløbene fremstår kortere, end de egentlig er.
Ortopædkirurgi

41. Stikprøven viser, at de ortopædkirurgiske afdelinger – med ganske få undtagelser
– følger vejledningen om frit sygehusvalg m.m., når de registrerer patienterne færdigudredt. Region Sjællands ortopædkirurgiske afdeling indgår dog ikke i denne vurdering, da afdelingen generelt betragter henviste patienter som behandlingspatienter.
Undersøgelsen viser, at det generelt er enklere at vurdere, hvornår en patient er færdigudredt inden for de kirurgiske specialer, da udredningen typisk afsluttes med en
konkret vurdering af, om patienten skal tilbydes operation eller ej. De ortopædkirurgiske afdelinger kan som regel allerede ved første besøg vurdere, om patienten skal
tilbydes operation, konservativ behandling i form af træning eller ikke har behov for
behandling i sygehusregi.
Psykiatri

42. Stikprøven viser, at der særligt i børne- og ungdomspsykiatrien er mange tilfælde,
hvor patienterne registreres færdigudredt, selv om udredningen fortsætter. Dette
gælder i overvejende grad i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland. Afdelingerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland har oplyst, at de ved
den første samtale med patienten tager stilling til, om patienten hører til i psykiatrien,
og eventuelt hvilken diagnosegruppe patienten tilhører, men den endelige diagnose
stilles først i løbet af behandlingsforløbet. Tilsvarende har afdelingen i Region Sjælland oplyst, at afdelingen opfatter udredningen som afsluttet, når der ikke længere er
berettiget tvivl om, at patienten bør have et tilbud i psykiatrien. Det kan afdelingen
som regel tage stilling til ved patientens første besøg.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

| 19

Punkt nr. 6 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens
20 | Regionernes overholdelse af udredningsretten
beretning
om udredningsretten
Bilag 1 - Side -27 af 67

I Region Syddanmark og Region Hovedstaden registreres patienterne i stikprøven
generelt først som færdigudredt, når de enten vurderes ikke at skulle have behandling i sygehusregi eller kan tilbydes reel behandling. I disse 2 regioner betyder dette,
at patienternes udredning kommer til at strække sig over mere end 30 dage. I Region
Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland opfattes de samtaler, tests mv.,
der følger efter patientens første tid, som en del af et behandlingsforløb. Patienter i
disse 3 regioner vil derfor være registreret færdigudredt inden for 30 dage, hvis den
første tid ligger inden for 30 dage. Patienternes udredningsforløb fortsætter imidlertid efterfølgende.
Alle de besøgte børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i undersøgelsen har påpeget, at det kan være svært for et barn eller en ung at kapere alt for mange samtaler,
tests m.m. på samme dag eller inden for et kort tidsinterval. Derfor kan patienter inden for børne- og ungdomspsykiatrien ofte ikke udredes inden for 30 dage.
Kardiologi

43. Stikprøven viser, at 3 af de kardiologiske afdelinger vurderer og registrerer patienterne som færdigudredt, før udredningen er afsluttet. Alle de besøgte kardiologiske
afdelinger har oplyst, at der inden for de medicinske specialer er en glidende overgang mellem udredning og behandling, idet behandling ofte påbegyndes, samtidig
med at udredning pågår. Afdelingerne har imidlertid oplyst, at de vurderer og registrerer en patient som færdigudredt, når de igangsætter den første behandling. I boks 2
fremgår et eksempel, hvor en patient er registreret færdigudredt, selv om det fremgår, at udredningen fortsat pågår.

Boks 2

Eksempel, hvor patienten er registreret færdigudredt, men
hvor udredningen er fortsat efterfølgende
I stikprøven indgår en patient, som henvises til kardiologisk afdeling på grund af brystsmerter. Patienten indkaldes til første tid den 1. november 2017, som er inden for 30 dage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen. Patienten registreres færdigudredt
den 1. november, men får samtidig tilbudt CT-skanning af hjertet den 23. november. CTskanningen viser ikke noget, og patienten henvises videre til lungemedicinsk afdeling.

Regionernes forståelse af, hvornår en patient er færdigudredt

44. Undersøgelsen viser, at alle regionerne har arbejdet med at videreformidle vejledningen om frit sygehusvalg m.m. og registreringsvejledningen, så afdelingerne får
den samme forståelse af, hvornår en patient må vurderes og registreres som færdigudredt. Alle regionerne har holdt informationsmøder, stormøder e.l. i forbindelse
med, at den nye monitoreringsmodel trådte i kraft i 2016. Derudover har regionerne
haft forskellige indsatser i form af fx undervisning, netværksmøder, arbejdsgrupper
og nyhedsbreve med henblik på at sikre en ensartet implementering af udredningsretten.
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Region Nordjylland og Region Midtjylland har oplyst, at de har haft en forståelse af, at
de måtte registrere patienterne færdigudredt, når der blev igangsat indledende behandling, hvilket de har undervist afdelingerne i. De har fået forståelsen ved møder
mellem Sundheds- og Ældreministeriet og repræsentanter fra regionerne i forbindelse med udarbejdelsen af vejledningen om frit sygehusvalg m.m., og de har efterfølgende foreslået det uddybet i selve vejledningen. Sundheds- og Ældreministeriet bemærker, at ministeriet ikke medtog ændringsforslaget, da det netop var intentionen, at patienterne skulle være færdigudredt, og at igangsættelse af indledende behandling således ikke var tilstrækkeligt til at registrere en patient som færdigudredt.
Undersøgelsen viser, at kommunikationen mellem Sundheds- og Ældreministeriet og
regionerne ikke har sikret, at alle regionerne har fået den samme forståelse af, hvornår
en patient er færdigudredt. Regionerne har derfor undervist deres afdelinger ud fra
forskellige definitioner. Regionerne har dog generelt oplyst, at der i praksis er tilfælde,
hvor det er vanskeligt at håndtere udredningsretten ud fra ministeriets bekendtgørelse og vejledning, så den passer ind i de enkelte afdelingers kliniske virkelighed. Særligt inden for nogle specialer er det vanskeligt at vurdere, hvornår en patient kan betragtes som færdigudredt, hvilket stikprøven også afspejler. Regionerne efterspørger
på den baggrund mere specialespecifik vejledning, som de kender det fra kræftpakkerne. Ministeriet anerkender, at regelsættet for udredningsretten er komplekst, men
vurderer, at det er et tilstrækkeligt grundlag til at sikre korrekt og ensartet implementering af udredningsretten i regionerne.

Resultater

Undersøgelsen viser, at regionerne i mange tilfælde ikke vurderer og registrerer patienter som færdigudredt i overensstemmelse med vejledningen om frit sygehusvalg
m.m. og registreringsvejledningen.
Rigsrevisionens gennemgang af 322 udredningsforløb viser, at 151 af patienterne gik
videre til et behandlingsforløb. I 61 ud af de 151 tilfælde, svarende til 40 %, fortsatte
udredningen af patienten, selv om udredningsforløbet var registreret som afsluttet.
Gennemgangen viser, at der på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er mange tilfælde, hvor patienten registreres færdigudredt ved første besøg, selv om patientens udredning fortsætter efterfølgende. På de kardiologiske afdelinger er der tilfælde, hvor patienten registreres færdigudredt ved den indledende behandling, selv om
patientens udredning fortsætter efterfølgende.
Det er Region Nordjyllands og Region Midtjyllands opfattelse, at en patient kan betragtes og registreres som færdigudredt, så snart den indledende behandling igangsættes. Dette er ifølge Sundheds- og Ældreministeriet ikke korrekt. Forståelsen af,
hvornår en patient er færdigudredt, har indflydelse på, hvordan regionen indledningsvis vurderer, hvor lang tid regionen forventer, at udredningsforløbet tager, og dermed
også for, hvordan regionen forholder sig til, om patienten har ret til hurtigere udredning et andet sted.
Regionerne efterspørger mere vejledning fra Sundheds- og Ældreministeriet om,
hvornår udredningsretten er overholdt, mens ministeriet vurderer, at det nuværende
regelsæt er tilstrækkeligt til, at regionerne kan implementere udredningsretten korrekt.
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2.4. Udredningsplaner
45. Vi har undersøgt, om regionerne udleverer en udredningsplan for det videre forløb til patienterne, når udredningsforløbet varer mere end 30 dage, og om regionerne
vurderer årsagen til, at en plan udleveres, korrekt.
Udredningsplan for det videre forløb

46. Vi har undersøgt, om regionerne giver patienterne en udredningsplan, der opfylder kravene i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling mv. og vejledningen om
frit sygehusvalg m.m., hvis de ikke kan udredes inden for 30 dage.
47. Det fremgår af vejledningen om frit sygehusvalg m.m., at patienten skal have en
plan for det videre udredningsforløb i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at udrede
patienten inden for 30 dage. Dette gælder uanset årsagen til, at udredningen ikke kan
afsluttes inden for fristen. Udredningsplanen skal udleveres til patienten inden for 30
dage efter, at sygehuset har modtaget henvisningen. Udredningsplanen skal redegøre for den eller de kommende undersøgelser, som patienten forventes at skulle gennemgå, og skal som minimum indeholde oplysninger om tid og sted for de forventede
kommende undersøgelser.
Vores stikprøve viser, at størstedelen af udredningsplanerne enten er det første indkaldelsesbrev med tid og sted for første undersøgelse eller et nyt indkaldelsesbrev,
hvis tiden er blevet ændret som følge af, at enten sygehuset eller patienten selv aflyser tiden, eller patienten udebliver. Regionernes udredningsplaner lever således op til
minimumskravet om en plan i form af tid og sted for næstkommende undersøgelse.
48. Det fremgår endvidere af vejledningen om frit sygehusvalg m.m., at det i mange
tilfælde vil være muligt at give patienten en fyldestgørende plan for det videre undersøgelsesforløb. I en fyldestgørende plan får patienten så vidt muligt overblik over det
samlede udredningsforløb. I andre tilfælde kan usikkerheden om patientens symptomer og sygdom medføre, at det ikke er muligt at udarbejde en plan længere end én
undersøgelse frem.
Stikprøven viser videre, at der sjældent udarbejdes fyldestgørende udredningsplaner
inden for kardiologien og ortopædkirurgien. Inden for børne- og ungdomspsykiatrien
er planerne, der indgår i stikprøven, generelt udarbejdet fyldestgørende.
I boks 3 fremgår et eksempel på en plan, hvor det fremgår, hvilke undersøgelser, samtaler mv. patienten og patientens forældre skal gennemgå i løbet af udredningsforløbet.
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Boks 3

Eksempel på en plan fra en børne- og ungdomspsykiatrisk
afdeling
Dato og tid

Undersøgelse

8. september 2017

kl. 08�45

WAIS testing (1. del)

20. september 2017

kl. 13�00

ADI-R (1. del) (kun forældre)

21. september 2017

kl. 08�45

WAIS testning (2. del)

28. september 2017

kl. 08�30

ADOS undersøgelse

28. september 2017

kl. 08�45

Forældresamtale

28. september 2017

kl. 13�00

Kiddie-SADS interview (1. del) (kun patienten)

4. oktober 2017

kl. 13�00

Kiddie-SADS interview (2. del) (kun patienten)

5. oktober 2017

kl. 10�30

ADI-R (2. del) (kun forældre)

-

-

Somatisk undersøgelse – endnu uvist

-

-

Skoleudtalelse

-

-

SAS-spørgeskema

13. oktober 2017

kl. 10�45

Tilbagemeldingssamtale (patient og forældre)

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af en konkret udredningsplan fra stikprøven.

Som det fremgår af boks 3, giver den fyldestgørende plan et tydeligt overblik over
indholdet i udredningen og tilbagemelding om resultatet.
På de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden og Region
Syddanmark betegnes disse planer som udredningsplaner. De øvrige 3 regioners
børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger udarbejder tilsvarende planer til patienterne, men da afdelingerne typisk betragter patienten som færdigudredt ved første
besøg, betegnes planerne som behandlingsplaner, selv om indholdet i planerne er videre udredning.
Vores gennemgang af de fyldestgørende udredningsplaner viser, at de typisk registreres udleveret, når patienten orienteres mundtligt ved det første besøg. Først ved
det næste besøg udleveres udredningsplanen skriftligt, efter den er gennemgået og
eventuelt tilpasset på en lægekonference. Patienten modtager som følge heraf typisk
ikke sin udredningsplan inden for 30 dage, hvilket ikke er i overensstemmelse med
udredningsretten.
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Vurdering og registrering af årsag til udredningsplan

49. Når regionerne udleverer en udredningsplan til en patient, fordi patienten ikke
kan udredes inden for 30 dage, skal regionen tage stilling til, hvad den primære årsag
er til, at udredningsplanen udleveres, og registrere årsagen. Ved registreringen kan
regionerne vælge mellem 5 forskellige årsager, der skal afspejle deres vurdering. Registreringen har betydning for, hvordan regionernes overholdelse af udredningsretten fremstår. Årsagerne fremgår af boks 4.

Boks 4

Årsager til udlevering af udredningsplan, når udredningen
overstiger 30 dage
Årsager, hvor udredningsretten er overholdt
• Faglige årsager
• Patientens ønske om senere udredning
• Patientens afslag på tilbud om udredning på et andet sygehus.
Årsager, hvor udredningsretten ikke er overholdt
• Manglende kapacitet
• Andre årsager.

50. Undersøgelsen viser, at det særligt er sondringen mellem de 2 årsager ”faglige årsager” og ”manglende kapacitet”, der kan være vanskelig for regionerne. Samtidig er
vurderingen afgørende i forhold til patientens muligheder for hurtig udredning, da patienten ved manglende kapacitet skal tilbydes udvidet frit sygehusvalg, mens det ikke er tilfældet ved faglige årsager. Faglige årsager kan fx være undersøgelser, analyser og prøver, der overstiger 30 dage.
51. Den primære årsag til, at udredningsforløbet overstiger 30 dage, kan ændre sig
under et udredningsforløb. Regionernes vurdering af den primære årsag har væsentlig betydning for, hvordan regionens målopfyldelse fremstår.
Vi har i forbindelse med gennemgangen af stikprøven konstateret, at 70 ud af 322
udredningsforløb, svarende til ca. 22 %, var fejlvurderede eller fejlregistrerede. I nogle
tilfælde var det ikke blevet registreret, at der var udleveret en udredningsplan, mens
regionen i andre tilfælde ved en nærmere gennemgang selv har vurderet, at planen fx
var udleveret på grund af afbud fra patienten og ikke af kapacitetsmæssige årsager.
Vi har endvidere i tilknytning til de udredningsforløb, som var korrekt registreret, erfaret, at det har været kompliceret og tidskrævende for afdelingerne at beregne den
primære årsag til, at udredningen oversteg 30 dage.
52. Undersøgelsen viser videre, at regionerne kontinuerligt har haft et udtalt ønske om
at få uddybet registreringsvejledningen med flere eksempler. Dette har Sundheds- og
Ældreministeriet imidlertid ikke ønsket at efterkomme. Regionerne har i stedet selv
udarbejdet en oversigt med svar på forskellige fortolkningsspørgsmål af udredningsretten, som regionerne har bedt ministeriet om at godkende.
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Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at det hverken er hensigtsmæssigt eller i
overensstemmelse med lovens intention, at ministeriet skal godkende oversigten,
men at ministeriet står til rådighed for at understøtte regionerne i mere korrekt implementering af udredningsretten og løbende besvarer de regionale henvendelser om
fortolkningsspørgsmål, som ministeriet modtager. Regionerne har i den forbindelse
oplyst, at de oplever, at ministeriet er længe om at besvare deres spørgsmål.
Rigsrevisionen kan konstatere, at regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet er
uenige om, hvorvidt vejledningen om frit sygehusvalg m.m. imødekommer regionernes behov for at implementere udredningsretten fyldestgørende. Samtidig er det
Rigsrevisionens opfattelse, at regionerne har behov for mere generel vejledning til at
implementere udredningsretten ensartet, og at det således ikke er tilstrækkeligt, at
regionerne kan få afklaret enkeltstående fortolkningsproblemer.
53. Undersøgelsen viser, at den kardiologiske afdeling i Region Sjælland har fortolket
årsagerne ”faglige årsager” og ”manglende kapacitet” forkert. Konsekvensen er, at
patienter i Region Sjælland, der havde ret til hurtigere udredning et andet sted, ikke
er blevet tilbudt det. Stikprøven viser videre, at mange udredningspatienter inden for
kardiologien i Region Sjælland tilbydes udredning på et privathospital. Når disse udredningspatienter sendes tilbage til regionens egne sygehuse, registreres dette som
et nyt udredningsforløb, selv om der er tale om videre udredning. Patientens ret til at
blive udredt inden for 30 dage begynder således forfra. Dette er efter Rigsrevisionens
opfattelse ikke i overensstemmelse med lovgivningen.
Region Sjælland har oplyst, at undersøgelsens resultater giver anledning til en fornyet
indsats og fokus på at håndtere patientrettighederne korrekt.

Resultater

Undersøgelsen viser, at regionerne udleverer en udredningsplan for det videre forløb
til patienten, når udredningsforløbet varer mere end 30 dage, men udredningsplanen
er sjældent fyldestgørende, og det er ofte vanskeligt for regionerne at vurdere, hvilken årsag de skal registrere som baggrund for at udlevere planen.
Udredningsplanen er i størstedelen af tilfældene et indkaldelsesbrev med en tid til
det første besøg, hvilket ikke giver et overblik over indholdet i udredningsforløbet.
I stikprøven var 70 ud af 322 udredningsforløb, svarende til ca. 22 %, fejlvurderede
eller fejlregistrerede. I nogle tilfælde var det ikke blevet registreret, at der var udleveret en udredningsplan, mens der i andre tilfælde var registreret den forkerte årsag til
udleveringen af planen. Rigsrevisionen har ved gennemgangen af stikprøven erfaret,
at det kan være kompliceret og tidskrævende at beregne den primære årsag til, at
udredningen overstiger 30 dage.
Stikprøven viser, at Region Sjællands kardiologiske afdeling har fortolket udredningsretten forkert, og derfor har ikke alle patienter, der har ret til det, fået et tilbud om hurtigere udredning.
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3. Vejledning og information til udredningspatienter

Delkonklusion
Rigsrevisionen vurderer, at vejledningen og informationen til udredningspatienterne i
endnu højere grad kan bidrage til, at patienterne udredes hurtigt.
Undersøgelsen viser, at patienterne i de fleste tilfælde forstår, at de har ret til at blive
hurtigt udredt. Indkaldelsesbrevene kan dog forbedres, så de i højere grad understøtter, at patienterne bruger muligheden for at blive hurtigt udredt.
Regionerne har hver især udarbejdet en skabelon til indkaldelsesbreve ud fra en række krav og principper, som Sundheds- og Ældreministeriet har opstillet i samarbejde
med regionerne. Undersøgelsen viser, at regionernes indkaldelsesbreve til udredningspatienter i næsten alle tilfælde lever op til de krav, som ministeriet har fastsat.
Rigsrevisionens stikprøve viser dog, at patienten i ca. 10 % af de udredningsforløb,
hvor regionen ikke kunne tilbyde udredning inden for 30 dage, ikke var blevet oplyst
korrekt om sine rettigheder i indkaldelsesbrevet, da regionen ikke havde sendt den
rette version af brevet.
Undersøgelsen viser videre, at regionerne i varierende grad lever op til Sundheds- og
Ældreministeriets principper for god information om patientrettigheder. Rigsrevisionen har fået foretaget en brugerundersøgelse, der viser, at patienterne generelt forstår deres indkaldelsesbrev, men at ca. ⅓ af patienterne oplever brevet som overvældende eller uoverskueligt. Endvidere viser brugerundersøgelsen, at mange patienter
forveksler de forskellige rettigheder, fx ret til frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning. Patienterne oplever dog ikke, at det er et problem, da de forstår, at de kan ringe,
hvis de ville vide mere. Brugerundersøgelsen og Region Sjællands patientvejlederrapport viser imidlertid eksempler på, at patienter i 2 regioner har fået forkerte oplysninger ved henvendelse til regionen.
Brugerundersøgelsen viser, at halvdelen af patienterne primært forholder sig til indkaldelsesbrevets første side, hvilket betyder, at det er væsentligt, at de vigtige informationer fremgår her. Flere patienter fra Region Midtjylland fremhæver regionens
indkaldelsesbrev, fordi alle relevante informationer, inkl. et alternativt sygehus, tydeligt fremgår af den første side. Rigsrevisionens gennemgang af regionernes skabeloner
til indkaldelsesbreve viser, at flere regioner ikke har samlet alle vigtige informationer
på den første side.
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Sundheds- og Ældreministeriet har oprettet hjemmesiden mitsygehusvalg.dk, der skal
hjælpe patienter og patientvejledere med at finde retvisende ventetidsoplysninger. Undersøgelsen viser dog, at oplysningerne på hjemmesiden hverken er dækkende eller
opdaterede. Det betyder, at patienterne i praksis ikke kan få et fuldstændigt overblik
over, hvor de kan udredes hurtigst muligt, men må henvende sig til regionen for at få
oplysninger herom. Sygehusene bruger som følge heraf resurser på at skabe overblik
over andre sygehuses ventetider.

54. Dette kapitel handler om, hvorvidt vejledningen og informationen til udredningspatienter bidrager til, at de i videst muligt omfang kan udredes hurtigt.
For at patienter kan benytte sig af deres ret til hurtig udredning og ret til udvidet sygehusvalg, forudsætter det, at patienterne forstår, at de har disse rettigheder, og
hvordan de skal gøre brug af dem. Vi har derfor undersøgt, om regionernes indkaldelsesbreve følger Sundheds- og Ældreministeriets informationskrav og principper for
god information om patientrettigheder. De handler om, hvorvidt patienterne forstår
deres indkaldelsesbrev, og om patienterne har adgang til retvisende oplysninger om
ventetider på udredning.

3.1. Informationskrav ved indkaldelsen
55. Vi har undersøgt, om regionernes indkaldelsesbreve til udredningspatienter lever
op til Sundheds- og Ældreministeriets informationskrav. Regionerne skal leve op til
informationskravene, men det er op til den enkelte region, hvordan indkaldelsesbrevene udformes, og hvordan de layoutmæssigt sættes op. Hver region har sin egen standardskabelon, som alle afdelinger i den pågældende region skal bruge. Vi har gennemgået de enkelte regioners standardskabeloner. Et eksempel på et indkaldelsesbrev
fra hver region er vist i bilag 4.
Vi har endvidere undersøgt, om Sundheds- og Ældreministeriets informationskrav
om, at ventetid til udredning skal oplyses, understøttes tilstrækkeligt af hjemmesiden
mitsygehusvalg.dk. Her kan man undersøge, hvor der på tværs af landet er kortest
ventetid.
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Krav til indkaldelsesbreve

56. Sundheds- og Ældreministeriet har i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling mv. opstillet 7 krav til information til patienter, der indkaldes til udredning. Informationskravene fremgår af boks 5.

Boks 5

Sundheds- og Ældreministeriets 7 informationskrav
1. Indkaldelsesbrevet skal sendes senest 8 hverdage efter, at sygehuset har modtaget

henvisningen, og skal oplyse patienten om:

2. Dato og sted for undersøgelse eller behandling.
3. Retten til frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg.
4. Ventetiden på den diagnostiske undersøgelse, udredning eller behandling, som

patienten er henvist til (ifølge vejledningen om frit sygehusvalg m.m. er det normalt
tilstrækkeligt at henvise til mitsygehusvalg.dk).
5. At patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal diagnostiske
undersøgelser, udredninger og behandlinger, der foretages på de enkelte sygehuse.
6. At sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus.
7. Hvorvidt patienten kan tilbydes udredning inden for 30 dage.
Kilde: Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling mv.

Krav 1: Afsendelse af indkaldelsesbrev inden for 8 hverdage
57. Vi har gennemgået de indkaldelsesbreve, der indgår i vores stikprøve af udredningsforløb. Vi har sammenholdt indkaldelsesbrevets afsendelsesdato med datoen
for, hvornår regionen har modtaget henvisningen. Stikprøven viser, at der i 305 ud af
de 322 udredningsforløb blev sendt et indkaldelsesbrev. I 287 af de 305 udredningsforløb er brevet sendt inden for 8 hverdage, fra regionen har modtaget henvisningen.
58. De børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger sender indkaldelsesbrevene med
posten, fordi patienter under 15 år ikke har e-Boks. De afdelinger, vi har besøgt, har
oplyst, at brevene ofte kommer sent frem med posten, selv om de betaler for hurtig
udbringning. Regionerne har i nogle tilfælde oplevet, at indkaldelsesbrevet kan være
op til 2 uger undervejs. Det betyder, at afdelingerne bliver nødt til at give patienter under 15 år en tid, der ligger unødigt langt ude i fremtiden, og at afdelingerne så efterfølgende har tilsvarende kortere tid til at udrede patienten for at kunne overholde fristen
om udredning inden for 30 dage.
Krav 2-7: Oplysninger i indkaldelsesbrevet
59. Regionerne sender forskellige indkaldelsesbreve, alt efter om de vurderer, at en
patient kan udredes inden for 30 dage eller ej. Vi har gennemgået regionernes standardskabeloner til de indkaldelsesbreve, som regionerne sender til patienterne, når
de ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage. Det har vi gjort, fordi det i disse tilfælde er væsentligt, at patienterne informeres om, hvilke muligheder de har, hvis de
gerne vil udredes hurtigere. Informationskravene gælder dog alle indkaldelsesbreve,
dvs. uanset om udredning kan nås inden for 30 dage eller ej.
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60. Vores gennemgang viser, at Region Syddanmarks indkaldelsesbreve lever op til
alle informationskravene i bekendtgørelsen. Region Nordjyllands, Region Midtjyllands,
Region Sjællands og Region Hovedstadens indkaldelsesbreve lever op til næsten alle
kravene. Det eneste krav, de ikke lever op til, er kravet om, hvorvidt antallet af undersøgelser, der foretages på de enkelte sygehuse, kan oplyses, jf. krav 5 i boks 5.
Derudover viser vores stikprøve dog, at regionerne ikke har sendt den rette version
af indkaldelsesbrevet til 16 ud af 175 patienter, svarende til ca. 10 %. Disse patienter
har derfor ikke været korrekt oplyst om deres ret til at blive udredt hurtigere, på trods
af at den første tilbudte tid lå efter 30 dage. Konsekvensen for disse patienter er, at
de ikke har haft mulighed for at benytte retten til at blive hurtigt udredt.
Information om ventetid på udredning

61. Det 4. krav til indkaldelsesbrevene er, at patienten oplyses om ventetiden på udredning. Det fremgår af vejledningen om frit sygehusvalg m.m., at det normalt vil være
tilstrækkeligt at give de oplysninger, som kan findes på mitsygehusvalg.dk. Det fremgår videre, at det som hovedregel vil være tilstrækkeligt at henvise hertil i indkaldelsesbrevet, forudsat at det tydeligt fremgår, hvor patienten kan henvende sig, hvis patienten ikke ønsker at søge information på mitsygehusvalg.dk.
Vi har undersøgt, om patienterne har adgang til retvisende oplysninger om, hvor de
kan blive hurtigt udredt. Særligt patienter, der bliver tilbudt udvidet frit sygehusvalg,
er afhængige af at have adgang til opdaterede og korrekte oplysninger om sygehusenes ventetid til udredning, da de ikke tilbydes et navngivent alternativ i indkaldelsesbrevet.
62. Gennemgangen viser, at alle regionerne har enheder, som patienterne kan kontakte for at få oplysninger om ventetid på udredning. Herudover har Sundheds- og
Ældreministeriet oprettet hjemmesiden mitsygehusvalg.dk med henblik på, at patienter og sygehuspersonale kan undersøge, hvor der på tværs af landet er kortest ventetid til den undersøgelse (både udredning og behandling), patienten er indkaldt til.
Ifølge vejledningen om frit sygehusvalg m.m. er det normalt tilstrækkeligt, at regionerne i indkaldelsesbrevene henviser til mitsygehusvalg.dk i stedet for at oplyse om ventetider i selve brevet.
63. På mitsygehusvalg.dk guides brugeren gennem en række trin, der fører til en
oversigt over ventetider på forskellige offentlige og private sygehuse. Af oversigten
fremgår også, hvilke sygehuse der tilbyder udredning, men som ikke har indberettet
ventetider inden for den seneste måned. Det er ikke obligatorisk for sygehusene at
indberette ventetider til mitsygehusvalg.dk. Et eksempel på søgeresultater fremgår
af bilag 3.
Vi bad i august 2018 Sundhedsdatastyrelsen om at lave et udtræk på en tilfældig dato for at kortlægge omfanget af manglende oplysninger på mitsygehusvalg.dk. Udtrækket viste, at ca. 900 ud af ca. 6.500 ventetidsoplysninger var over 1 måned gamle og derfor ikke nødvendigvis retvisende. Det svarer til 14 % af de tilgængelige oplysninger. Herudover har Sundhedsdatastyrelsen oplyst, at styrelsen ikke har tal på de
sygehuse, som ikke indberetter ventetider. Patienter og patientvejledere, der benytter mitsygehusvalg.dk, kan derfor ikke være sikre på, at alle muligheder for hurtigere
udredning fremgår af hjemmesiden.
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Herudover har patientvejledere i flere regioner oplyst, at oplysningerne på mitsygehusvalg.dk ofte ikke er brugbare, og at ventetidsoplysningerne ikke er reelle. Endvidere opleves hjemmesiden som ustabil og ikke brugervenlig, ligesom der er behov for at
tilpasse de undersøgelser og behandlinger, der kan søges på. I alle regionerne har enten regionen, sygehusene eller afdelingerne derfor egne – ofte tidskrævende – procedurer, hvor de fx ringer rundt og udarbejder lister over, hvor der er ledig kapacitet.
Kapaciteten på tværs af regioner og sygehuse kan således kun bruges optimalt, hvis
patienten eller regionen aktivt ringer rundt til afdelinger og hører, hvor der er plads.
Det er Rigsrevisionens opfattelse, at mitsygehusvalg.dk er et væsentligt værktøj for
patienternes mulighed for at finde afdelinger, der kan udrede dem hurtigere. Hjemmesiden kan også bidrage til at forbedre brugen af kapaciteten på tværs af sygehusene. Hjemmesidens brugbarhed begrænses dog væsentligt af, at oplysningerne ikke
dækker alle sygehuse, kun er vejledende og ikke i alle tilfælde er opdaterede. Konsekvensen er, at patienterne ikke selv kan finde de nødvendige oplysninger om ventetider, men må kontakte regionen herom. For regionerne betyder det, at de må bruge
resurser på at holde sig opdaterede om ventetider, fx ved at ringe eller skrive rundt til
andre sygehuse.

Resultater

Undersøgelsen viser, at regionernes indkaldelsesbreve til udredningspatienter i overvejende grad lever op til Sundheds- og Ældreministeriets informationskrav. Region
Syddanmarks indkaldelsesbreve lever op til alle 7 informationskrav. De 4 øvrige regioner lever op til alle kravene undtagen kravet om, at antallet af undersøgelser, som
sygehuset foretager, skal oplyses. Samtidig viser Rigsrevisionens stikprøve dog, at
regionerne i ca. 10 % af 175 udredningsforløb ikke har sendt den rette version af indkaldelsesbrevet til patienterne. Disse patienter har derfor ikke været oplyst korrekt
om deres ret til at blive hurtigere udredt et andet sted.
Sundheds- og Ældreministeriets informationskrav om, at ventetid til udredning skal
oplyses, er ikke understøttet tilstrækkeligt via hjemmesiden mitsygehusvalg.dk. Det
skyldes, at brugbarheden begrænses væsentligt af, at oplysningerne på mitsygehusvalg.dk ikke dækker alle sygehuse, kun er vejledende og ikke i alle tilfælde er opdaterede. Fx var 14 % af ca. 6.500 ventetidsoplysninger på en tilfældig dag i august 2018
mere end 1 måned gamle.
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3.2. Patienternes forståelse af indkaldelsesbrevet
64. Vi har undersøgt, om regionernes information til patienter bidrager til, at patienterne forstår – og kan bruge – deres muligheder for hurtigere udredning. Det har vi gjort
ved at undersøge, om regionernes indkaldelsesbreve følger Sundheds- og Ældreministeriets principper for god information om patientrettigheder. Derudover har vi via
en brugerundersøgelse undersøgt patienternes forståelse af indkaldelsesbrevet.
65. Regionerne har oplyst, at det er en vanskelig opgave at informere patienter om deres rettigheder på en letforståelig måde. Der er rigtig mange – og indimellem modsatrettede – hensyn, som regionerne skal tage, når de formulerer indkaldelsesbrevene.
Det kan være svært at finde en balance mellem at oplyse patienten om alle patientrettigheder og samtidig sikre, at patienten er opmærksom på væsentlige forhold i forbindelse med undersøgelsen, fx om patienten skal have taget en blodprøve inden undersøgelsen, eller om patienten skal faste inden undersøgelsen.
66. For at sikre, at patienterne forstår deres indkaldelsesbrev, har Sundheds- og Ældreministeriet i vejledningen om frit sygehusvalg m.m. opstillet 5 principper for god
information om patientrettigheder. Principperne er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Patienter, Danske Regioner og Sundhed Danmark. De 5 principper for god information om patientrettigheder fremgår af boks 6.

Boks 6

Sundheds- og Ældreministeriets 5 principper for god information om patientrettigheder
1.
2.
3.
4.
5.

Informationen skal være letforståelig og tage udgangspunkt i patientens perspektiv.
Informationen skal være ensartet.
Informationen skal være tilstrækkelig og relevant.
Informationen skal være handleanvisende.
Den vigtigste information skal stå først.

Kilde: Vejledningen om frit sygehusvalg m.m.

67. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at ministeriet ikke har evalueret de 5
principper for god information om patientrettigheder. Det samme er tilfældet for de
standardformuleringer, der også fremgår af vejledningen. Det er således ikke blevet
afprøvet, hvordan patienterne forstår informationen ud fra de principper og de eksempler på formuleringer, som ministeriet har udarbejdet for at understøtte regionerne i at formidle forståeligt til patienterne.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

| 31

Punkt nr. 6 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens
32 | Vejledning og information til udredningspatienter
beretning
om udredningsretten
Bilag 1 - Side -39 af 67

Regionernes efterlevelse af de 5 principper for god information om
patientrettigheder

68. Vi har gennemgået regionernes indkaldelsesbreve for at vurdere, om de følger de
5 principper for god information om patientrettigheder. Det har vi gjort med udgangspunkt i de indkaldelsesbreve, som regionerne har sendt til patienterne i vores stikprøve, omfattende alle 3 specialer, hvor patienten ikke kunne tilbydes udredning inden
for 30 dage.
Vi har endvidere fået foretaget en brugerundersøgelse af patienternes forståelse af
indkaldelsesbrevet. Brugerundersøgelsen omfatter patienter, der har været indkaldt
til udredning på en kardiologisk afdeling, og som ikke har kunnet tilbydes en tid inden
for 30 dage.
Princip 1: Letforståelig information med udgangspunkt i patientens perspektiv
69. Informationen i indkaldelsesbrevet skal være letforståelig og tage udgangspunkt
i patientens perspektiv. I vejledningen om frit sygehusvalg m.m. uddybes informationsprincippet, hvoraf det fremgår, at sproget skal være letforståeligt i form af hverdagsdansk. Begreberne skal dog også være letgenkendeligt og gøre patienten i stand til
at søge videre efter mere information. Det er således væsentligt, at patienterne er opmærksomme på, at de er udredningspatienter og derfor er omfattet af udredningsretten. Vi har derfor undersøgt, om ordet ”udredning” optræder tydeligt i indkaldelsesbrevene.
Vores gennemgang viser, at alle regionerne nævner udredning eller udredt i indkaldelsesbrevene, men at der mellem regionerne er forskel på, hvor informationen om
udredning er placeret. I flere regioner nævnes ordet udredning under overskrifter,
som ikke nødvendigvis læses af alle patienter, fx i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor overskriften hedder ”Vil du aflyse eller ændre tiden?”. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at det ikke kan forventes, at patienterne bliver opmærksomme på
deres rettigheder, hvis de nævnes under en overskrift, som ikke synes at have en logisk sammenhæng til rettighederne.
I brugerundersøgelsen oplyser størstedelen af patienterne, at de ikke oplever vanskeligheder i forhold til at forstå indkaldelsesbrevet, hverken med hensyn til det anvendte sprog eller informationsmængden. De giver således udtryk for at forstå, at de
har mulighed for at blive udredt hurtigere. Dog oplyser ca. ⅓ af patienterne, at brevet
kan virke overvældende, og at layoutet og rækkefølgen af informationerne kan medføre, at brevet opleves uoverskueligt, ligesom visse ord og sætninger besværliggør
læsningen og skaber tvivl.
Princip 2: Ensartet information
70. Det fremgår af vejledningen om frit sygehusvalg m.m., at informationen både inden for den enkelte region og på tværs af regionerne skal være ensartet.
Vores gennemgang viser, at regionerne i varierende grad gør brug af Sundheds-og
Ældreministeriets standardformuleringer, og informationen om patientrettigheder
er således ikke ensartet på tværs af regionerne. Herudover er indkaldelsesbrevene
i Region Sjælland ikke ens på tværs af de udvalgte specialer. Regionerne følger således ikke princippet fuldstændigt.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 6 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om Rigsrevisionens
Vejledning og information til udredningspatienter
beretning om udredningsretten
Bilag 1 - Side -40 af 67

Princip 3: Tilstrækkelig og relevant information
71. Informationen om patientrettigheder skal være så kort, klar og præcis som muligt.
Samtidig skal informationen i videst muligt omfang målrettes den enkelte patient.
Brugerundersøgelsen viser, at det primære for patienterne er information om tid og
sted for deres undersøgelse. Undersøgelsen viser videre, at der ofte forekommer en
forveksling af de forskellige former for patientrettigheder. Patienterne nævner således i flæng ret til hurtig udredning, ret til frit sygehusvalg og ret til udvidet frit sygehusvalg. Flere patienter er endvidere i tvivl om, hvorvidt man stadig har ret til at blive
udredt inden for 30 dage, hvis man vælger at blive omvisiteret. Dette tyder på en
sammenblanding af ret til hurtig udredning og ret til frit sygehusvalg. Derfor kan indkaldelsesbrevene forbedres i forhold til at sikre, at patienterne tydeligt forstår, hvilke
rettigheder de er omfattet af.
Princip 4: Handleanvisende information
72. Informationen skal give patienten forudsætning for så nemt som muligt at handle
på sit valg. Det betyder fx, at der skal være et telefonnummer, som patienten kan ringe til for at gøre brug af sin ret til hurtigere udredning.
Brugerundersøgelsen viser, at flere patienter har været forvirrede over de forskellige
telefonnumre, der nævnes i indkaldelsesbrevet. I brevet fremgår typisk op til 3 telefonnumre: nummeret til afdelingen, der har indkaldt patienten, nummeret til en patientvejleder og nummeret til den enhed, der kan omvisitere patienten til en hurtigere udredning. Det er ikke altid klart for patienterne, hvilket telefonnummer de skal benytte.
De ringer derfor blot til et tilfældigt nummer og bliver herefter vejledt eller viderestillet. Undersøgelsen viser, at 2 patienter i Region Hovedstaden er blevet fejlinformeret,
fordi de kontaktede afdelingen, der oplyste, at de kom bag i køen, hvis de valgte at
benytte deres ret til at blive omvisiteret.
Det er Rigsrevisionens opfattelse, at hvis patienten skal kunne handle på sit valg, er
det afgørende, at patienten informeres korrekt, når patienten kontakter regionen.
Det bør således tydeligt fremgå i indkaldelsesbrevet, hvilket telefonnummer patienten skal ringe til for at bruge retten til hurtigere udredning.
73. Patientvejledningen i Region Sjælland har oplyst, at de oplever en stigning i antallet af henvendelser fra patienter, hvor vejlederne kan konstatere, at patienten er blevet fejlinformeret om sine rettigheder. Fx har en afdeling oplyst, at udredningsretten
er suspenderet på grund af implementeringen af Sundhedsplatformen. I Region Sjælland udarbejder Patientvejledningen en årsberetning, hvor de i 2017 har beskrevet
det stigende problem med fejlinformation. Et uddrag heraf fremgår af boks 7.
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Boks 7

Uddrag fra Patientvejledningens årsberetning for 2017 i Region
Sjælland
”Patientvejledningen oplever et stigende antal henvendelser fra patienter, hvor det kan
fastslås, at grundlæggende patientrettigheder ikke er overholdt. Personalet oplyser, at
sygehusene generelt er presset på at kunne levere undersøgelse og behandling inden
for de frister, der følger af udrednings- og behandlingsretten. Mangel på speciallæger
på udvalgte områder, kravet om hjemtag fra private og hertil Sundhedsplatformen betyder, at mange patienter får tider til undersøgelse og behandling, som ligger mange
måneder frem i tiden. De fleste patienter accepterer ventetiden, men Patientvejledningen oplever, at de patienter, der ønsker at gøre brug af deres rettigheder, nu i stigende
grad mødes med afvisning og fortolkninger af regler, som er på kanten eller i strid med
gældende lov”.

Princip 5: Det vigtigste først
74. Den vigtigste information skal stå først. Det betyder ifølge vejledningen om frit sygehusvalg m.m., at informationen om retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg bør anføres i sammenhæng med information om tid og sted og så vidt muligt i
starten af indkaldelsesbrevet.
Brugerundersøgelsen viser i overensstemmelse med vejledningen om frit sygehusvalg m.m., at patienterne vurderer, at information om tid og sted for deres undersøgelse er det vigtigste. Ca. halvdelen af patienterne forholder sig primært til den side i
indkaldelsesbrevet, hvor disse informationer fremgår, og orienterer sig i mindre grad i
bilagene. Det kan derfor ikke forventes, at patienterne bliver opmærksomme på deres rettigheder, hvis de ikke står på den første side.
Vores gennemgang af indkaldelsesbrevene viser, at brevene i alle 5 regioner består
af en side med informationer om tid, sted mv. samt en række bilag, der bl.a. uddyber
de forskellige patientrettigheder, som gælder for alle patienter, og giver en række
praktiske informationer om parkering mv. Region Sjællands og Region Hovedstadens
indkaldelsesbreve indeholder endvidere en forside inden selve indkaldelsen, hvor der
bl.a. står, at det er vigtigt at læse brevet grundigt.
Gennemgangen viser, at alle regionerne nævner patientrettighederne på samme side
som teksten om tid og sted, men rettighederne fremgår mere eller mindre tydeligt, da
de nævnes under forskellige overskrifter.
Alternativt tilbud
75. Region Midtjylland og Region Syddanmark oplyser et alternativt tilbud i umiddelbar nærhed af tid og sted for undersøgelsen. Region Midtjylland har informationen i
en sideboks, mens Region Syddanmark oplyser alternative tilbud lige under oplysningen om tid og sted. Flere patienter i Region Midtjylland fremhæver specifikt boksen
med oplysninger om et alternativt sygehus som en hensigtsmæssig markering, der
gør det overskueligt og nemt at bruge muligheden for at blive hurtigere udredt. I Region Sjælland og Region Hovedstaden oplyses ikke, på hvilket sygehus det alternative tilbud er, men at patienten kan henvende sig, hvis patienten ønsker at få undersøgt muligheden for at blive hurtigere udredt.
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I Region Nordjyllands indkaldelsesbreve fremgår det alternative tilbud først i et efterfølgende bilag og er således ikke i forlængelse af tid og sted for undersøgelsen. Regionen har oplyst, at regionen af tekniske årsager ikke har kunnet nævne det alternative tilbud på den første side. Det skyldes, at regionen har et brevkoncept, der består
af en række brevskabeloner, som skal redigeres manuelt på den enkelte afdeling.
Ved ændringer i indkaldelsesbrevets første side skal regionen rette de ca. 8.000 versioner af brevet, der findes, individuelt. Regionen estimerer, at det kræver ca. 1 årsværk. Regionen forsøger derfor i videst muligt omfang at undgå at tilpasse brevskabelonerne. Ud over at alle væsentlige informationer ikke fremgår på den første side,
betyder de mange brevversioner også, at der er risiko for, at patienterne ikke får den
rette version af indkaldelsesbrevet. Vores stikprøve viser således, at 7 ud af de 43
patienter, som var indkaldt efter 30 dage, ikke fik et brev med tilbud om at blive udredt hurtigere et andet sted, på trods af at de var berettiget til det.
Patienternes strategi for valg af brug eller ikke brug af ret til hurtigere udredning
76. Sundheds- og Ældreministeriets monitorering af udredningsretten viser, at mange patienter ikke benytter regionernes tilbud om at blive udredt hurtigere et andet
sted.
Brugerundersøgelsen viser, at særligt 2 forhold har betydning for patienternes valg.
Det første er ventetiden. Fx nævner de patienter, der kun skulle vente 2 uger ud over
de 30 dage, at de valgte ikke at bruge tilbuddet, når ventetiden ikke var længere, mens
de patienter, der havde en ventetid på flere måneder, syntes, at det var for længe at
vente.
Det andet er patienternes oplevelse af sygdommens karakter. Nogle er fx blevet direkte opfordret af deres praktiserende læge til at bruge muligheden for hurtig udredning. Andre er ikke blevet oplyst direkte om, hvorvidt lægen vurderer, at de har behov
for hurtig udredning, men har selv ud fra samtalen med lægen konkluderet, at det ikke er alvorligt, og de derfor sagtens kan vente, mens andre er blevet bekymret og
derfor gerne vil udredes hurtigt. Det er således ikke kun regionens vejledning og information, der har betydning for, om patienten bruger muligheden for hurtigere udredning, men også bl.a. patientens tolkning af informationen fra den praktiserende
læge.

Resultater

Undersøgelsen viser, at regionerne i varierende grad lever op til Sundheds- og Ældreministeriets 5 principper for god information om patientrettigheder.
Brugerundersøgelsen viser, at patienterne på tværs af regionerne overordnet set forstår deres indkaldelsesbrev. Ca. ⅓ af patienterne oplever dog informationen som
uoverskuelig, og mange patienter oplyser, at de som følge heraf primært forholder sig
til den første side. Imidlertid fremgår alle væsentlige oplysninger ikke af den første side i alle regionernes indkaldelsesbreve. Region Midtjyllands indkaldelsesbreve fremhæves af patienterne som overskuelige, hvor den første side indeholder alle de nødvendige oplysninger, og hvor det alternative tilbud tydeligt fremgår i nærheden af oplysningerne om tid og sted.
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Brugerundersøgelsen viser også, at mange patienter forveksler de forskellige rettigheder, fx ret til frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning. Patienterne oplever dog
ikke, at det er et problem, da de ved, at de kan ringe til regionen, hvis de vil vide mere.
Vi er imidlertid stødt på eksempler fra 2 regioner fra henholdsvis brugerundersøgelsen og fra Region Sjællands patientvejlederrapport, hvor patienterne har ringet til regionen og fået forkert vejledning om ret til hurtig udredning.
Brugerundersøgelsen viser videre, at patienternes eventuelle brug af muligheden for
at blive hurtigere udredt ikke kun påvirkes af deres forståelse af indkaldelsesbrevet.
Patienternes valg influeres bl.a. af ventetiden og den praktiserende læges anbefaling.

Rigsrevisionen, den 7. november 2018

Lone Strøm

/Claus Vejlø Thomsen
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Bilag 1. Metodisk tilgang
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, og Sundheds- og
Ældreministeriet understøtter, at patienter har lige adgang til hurtig udredning. Derfor har vi undersøgt følgende:
•
•

Følger regionerne lovgivningen, når patienter udredes?
Bidrager vejledning og information til, at patienter udredes hurtigst muligt?

I undersøgelsen indgår de 5 regioner og Sundheds- og Ældreministeriet, herunder
Sundhedsdatastyrelsen.
Undersøgelsen omhandler perioden 2016-2018. I 2016 trådte nye regler om ret til hurtig udredning i kraft. Vi har foretaget en stikprøvegennemgang af udredningsforløb,
som er afsluttet i 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018.
Undersøgelsen bygger på en gennemgang af dokumenter og en stikprøvegennemgang af 322 udredningsforløb. Vi har desuden holdt møder med Sundheds- og Ældreministeriet og alle regionerne. Endelig har vi fået udarbejdet en brugerundersøgelse af DEFACTUM, som har undersøgt patienternes forståelse af regionernes indkaldelsesbreve til udredning.
Væsentlige dokumenter

Vi har gennemgået en række dokumenter, herunder:
•
•
•
•
•
•
•

lovgivningen om retten til hurtig udredning og retten til udvidet frit sygehusvalg,
herunder bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling mv.
vejledningen om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning
og information til henviste patienter
regionernes høringssvar til lovgivningen, bekendtgørelsen og vejledningen
Sundhedsdatastyrelsens registreringsvejledning
regionernes retningslinjer og vejledninger om registrering af udredningspatienter
og om, hvilke rettigheder udredningspatienten har
korrespondance mellem Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne
regionernes indkaldelsesbreve til udredningspatienter.

Formålet med gennemgangen af dokumenterne har været at afdække regionernes
rammer for at implementere udredningsretten. Vi har på den baggrund udledt revisionskriterier for og undersøgt regionernes implementering af udredningsretten, herunder samspillet med Sundheds- og Ældreministeriet.
Formålet med gennemgangen af indkaldelsesbrevene har været at undersøge, om
brevene lever op til Sundheds- og Ældreministeriets informationskrav og principper
for god information om patientrettigheder. Vi har valgt kun at gennemgå regionernes
indkaldelsesbreve til patienter, som regionerne af kapacitetsmæssige årsager ikke
kunne udrede inden for 30 dage på den afdeling, patienten først var henvist til. Det
har vi gjort, fordi det er disse breve, hvor patienterne selv skal handle ved at kontakte
regionen for eventuelt at gøre brug af deres muligheder for at blive hurtigere udredt.
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Møder

Vi har holdt møder med:
•
•
•

Sundheds- og Ældreministeriet
Sundhedsdatastyrelsen
de 5 regioner, herunder 3 sygehusafdelinger i hver region, patientvejledere og
visitationsenheder samt administrativt personale.

Formålet med møderne med Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen har været at forstå lovgivningen og arbejdet med monitoreringen af overholdelsen af udredningsretten.
Formålet med møderne med regionerne har været at få en forståelse af regionernes
forvaltningsramme, og hvordan den omsættes i praksis på sygehusafdelingerne. Formålet med møderne på sygehusafdelingerne har derudover været at forstå baggrunden for udredningsforløbene i stikprøven. Vi har i samarbejde med regionerne udvalgt
de sygehusafdelinger, som vi besøgte, og som indgår i stikprøven, jf. tabellen nedenfor.
Sygehusafdelinger, som Rigsrevisionen har holdt møder med om udredningsretten

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Sygehus

Afdeling

Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn

Ortopædkirurgi

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Kardiologi

Psykiatrien, Region Nordjylland

Børne- og ungdomspsykiatri

Regionshospitalet Silkeborg

Center for Planlagt Kirurgi

Regionshospitalet Viborg

Hjertesygdomme

Aarhus Universitetshospital

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Sygehus Lillebælt

Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle

Sygehus Lillebælt

Hjertemedicinsk Afdeling, Vejle

Odense Universitetshospital

Børne- og ungdomspsykiatri, Odense

Næstved Sygehus

Center for Planlagt Ortopædkirurgi

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Kardiologisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland

Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri, Roskilde

Nordsjællands Hospital

Ortopædkirurgisk afdeling, ambulatorium, Hillerød

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital

Kardiologisk ambulatorium, Frederiksberg

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Ambulatorium for børn
Ambulatorium for unge
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Stikprøve af udredningsforløb

Formålet med stikprøven har været at undersøge, om udredningspatienterne er blevet oplyst korrekt om deres rettigheder, og om udredningsforløbene er registreret
korrekt. Formålet har endvidere været at afdække, hvornår patienterne ifølge regionerne er færdigudredt.
Vi har udtaget en stikprøve på 322 udredningsforløb. Udgangspunktet har været 25
udredningsforløb pr. afdeling for hver af de 2 somatiske specialer og 20 udredningsforløb fra hver afdeling i børne- og ungdomspsykiatrien. På nogle afdelinger var der
tilfælde, hvor der ikke var nogen udredningsforløb i alle monitoreringskategorierne.
Dette afspejler, at afdelingerne ikke bruger kategorierne særligt ofte, og i disse tilfælde udtog vi flere udredningsforløb fra de øvrige monitoreringskategorier. Der er derfor ikke lige mange udredningsforløb fra hver monitoreringskategori pr. afdeling.
Hvert udredningsforløb omfatter alt materiale og alle registreringer, der er relevante
i forhold til udredningsretten og eventuelt tilbud om behandling. Det betyder, at et udredningsforløb strækker sig fra, at patienten henvises til sygehuset, til patienten er
færdigudredt og eventuelt tilbydes behandling. Et udredningsforløb indeholder således dokumenter såsom henvisning, patientjournal, registrering til monitorering af udredningsretten, indkaldelsesbrev, udredningsplan og registrering af brug af retten til
frit sygehusvalg eller udvidet frit sygehusvalg.
Stikprøven af udredningsforløb er i udgangspunktet udtrukket på de afdelinger, som
vi har holdt møder med. Stikprøven er udtrukket ved, at Sundhedsdatastyrelsen på
de pågældende afdelinger har identificeret udredningsforløb, der er registreret som
afsluttet den 1. november 2017 eller derefter. For Region Sjælland var datoen 15. september 2017 for at undgå udredningsforløb, der var afsluttet de dage, hvor Sundhedsplatformen blev implementeret i regionen. Hvis der ikke var det efterspurgte antal udredningsforløb den 1. november 2017, fortsatte Sundhedsdatastyrelsen til den
næstfølgende dag, indtil det ønskede antal udredningsforløb var opnået. Stikprøven
blev udtrukket i februar 2018, og de fleste udredningsforløb i stikprøven er afsluttet i
2017. De udredningsforløb, som Sundhedsdatastyrelsen havde udtrukket, blev herefter kvalificeret af regionerne for at sikre, at der var tale om den rigtige afdeling. I Region Nordjylland foregik processen omvendt, idet regionen først selv udtrak udredningsforløbene, som herefter blev kvalificeret af Sundhedsdatastyrelsen.
Patienter, der har benyttet udvidet frit sygehusvalg under deres udredning, indgår
som udgangspunkt ikke i stikprøven. Det skyldes, at stikprøven er udtrukket på offentlige sygehuse. I stikprøven af udredningsforløb fra den kardiologiske afdeling i
Region Sjælland indgår dog nogle udredningspatienter, der har benyttet muligheden
for at blive hurtigere udredt på et privathospital. På den ortopædkirurgiske afdeling i
Region Sjælland var der i alt kun registreret 6 udredningsforløb. Vi har gennemgået
dem, men de indgår ikke i den samlede sagsgennemgang, da Region Sjælland havde
sendt patienterne til behandling i Region Hovedstaden, som efterfølgende vurderede,
at der var tale om udredningspatienter. Udredningsforløbene giver således ikke udtryk for afdelingens registreringspraksis.
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Vi har anmodet Sundhedsdatastyrelsen om at finde udredningsforløb inden for alle
monitoreringskategorierne på baggrund af regionernes registreringer af udredningsforløb. Stikprøven er dermed formålsbestemt og ikke repræsentativ. Vi har udvalgt
udredningsforløb med udgangspunkt i de registreringer, som den enkelte region har
indberettet til Sundhedsdatastyrelsen. Monitoreringskategorier med få udredningsforløb vil imidlertid være repræsenteret i større omfang i vores stikprøve, end de ville
have været, hvis vi havde udvalgt en tilfældig stikprøve. Årsagen til vores valg er, at vi
gerne vil kunne udtale os om alle monitoreringskategorierne, som dækker over forskellige årsager til, at udredning ikke kan nås inden for 30 dage. Fordelingen af udredningsforløbene på de forskellige monitoreringskategorier i vores stikprøve fremgår af nedenstående tabel.
Stikprøvens udredningsforløb fordelt på monitoreringskategorier
Udredningsforløb i
stikprøven

Udredt
inden for
30 dage

Faglige
årsager

Afslag på
tilbud

Region Nordjylland

68

12

4

24

7

Ortopædkirurgi

25

4

0

10

Kardiologi

23

4

4

7

Børne- og ungdomspsykiatri

20

4

0

Region Midtjylland

69

23

Ortopædkirurgi

25

Kardiologi

25

Børne- og ungdomspsykiatri

Ønske om Manglende
senere
kapacitet
udredning

Udredningsplan
givet efter
30 dage

Ingen udredningsplan

2

6

13

4

0

2

5

3

2

0

3

7

0

0

4

5

4

8

11

8

7

8

4

2

4

3

4

4

4

5

1

4

5

4

3

3

19

14

1

0

3

0

0

1

Region Syddanmark

71

14

11

8

15

8

10

6

Ortopædkirurgi

31

4

6

4

4

4

5

4

Kardiologi

20

4

0

4

4

4

3

1

Børne- og ungdomspsykiatri

21

6

5

0

7

0

2

1

Region Sjælland

44

8

12

4

10

0

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Kardiologi

Ortopædkirurgi

25

3

6

4

4

0

4

4

Børne- og ungdomspsykiatri

19

5

6

0

6

0

0

3

Region Hovedstaden

70

10

10

4

11

14

11

10

Ortopædkirurgi

25

3

4

4

3

5

3

3

Kardiologi

25

5

0

0

5

6

5

4

Børne- og ungdomspsykiatri

20

2

6

0

3

3

3

3

Kilde: Rigsrevisionen.
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Stikprøverne er gennemgået med udgangspunkt i patientens indkaldelsesbrev(e) og
oplysninger i patientjournalen. I vores gennemgang af de enkelte udredningsforløb
har vi sammenholdt registreringerne om patientens forløb med de oplysninger, der
fremgår af patientjournalen. Endvidere har vi haft fokus på, om patientens udredning
er fortsat efter, at sygehuset har vurderet og registreret patienten som færdigudredt.
Denne del af gennemgangen er foretaget ud fra den definition af færdigudredt, som
fremgår af Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter. Dvs. at patienten kan registreres færdigudredt, når patienten kan informeres om, at mistanke om sygdom er afkræftet, eller patienten kan informeres om tilstanden eller sygdommens karakter, og patienten
kan informeres om, at der anbefales observation, behandling eller ingen behandling.
Hvis forløbet afsluttes med en anbefaling om behandling, kan patienten først betragtes som færdigudredt, når patientens tilstand er afklaret i en sådan grad, at patienten
kan informeres om behandlingsmuligheder, jf. vejledningens afsnit 2.1.1. Hvis der i patientjournalen stod ”udredning”, ”videre udredning” eller formuleringer om, at videre
undersøgelser bør foretages for at afklare symptomer efter, at patienten er registreret færdigudredt, har vi vurderet, at udredning er fortsat efterfølgende. Vi har ved
gennemgangen endvidere lagt vægt på, at igangsættelse af indledende behandling
ikke er tilstrækkelig til, at patienten kan vurderes færdigudredt, jf. vejledningens afsnit 2.1.3, hvor det fremgår: ”Behandling kan også iværksættes som led i udredning,
for eksempel ved vurdering af behandlingsrespons på given specifik behandling i
forbindelse med diagnostisk afklaring. Selvom der i sådanne tilfælde er iværksat en
vis behandling, er udredningen uafsluttet, og patienten vil derfor fortsat være under
udredning og derfor omfattet af reglerne efter sundhedslovens § 82 b og § 87, stk. 1.”
Resultaterne af stikprøven er forelagt den enkelte region og afdeling, der har haft mulighed for at kommentere på vores resultater og fremlægge yderligere dokumentation i de tilfælde, hvor det ikke umiddelbart har fremgået, hvordan patientens udredningsforløb har udviklet sig.
Ekstern konsulent

Vi har til en del af undersøgelsen gjort brug af DEFACTUM, der er en uafhængig forsknings- og analyseenhed i Region Midtjylland. DEFACTUM har foretaget en kvalitativ
brugerundersøgelse af patienters forståelse af sygehusenes indkaldelsesbreve med
fokus på ret til hurtig udredning. Undersøgelsen er foretaget blandt udredningspatienter inden for det kardiologiske speciale og omfatter patienter fra 4 af de 5 regioner.
Region Hovedstaden og Region Sjælland bruger begge Sundhedsplatformen, hvilket
betyder, at de 2 regioners indkaldelsesbreve overordnet set er ens. Vi har på den baggrund valgt kun at medtage én af de 2 regioner i brugerundersøgelsen. Da den kardiologiske afdeling i Region Sjælland i undersøgelsesperioden ikke har sendt indkaldelsesbreve, der følger regionens egne retningslinjer for indkaldelse af udredningspatienter, er det Region Hovedstaden, der indgår i brugerundersøgelsen.
DEFACTUMs undersøgelse består af en gennemgang af de 4 regioners skabeloner til
indkaldelsesbreve og gennemførelse af 62 telefoninterviews med udredningspatienter, hvoraf 25 har gjort brug af retten til at blive hurtigere udredt.
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Standarderne for offentlig revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.
Standarderne fastlægger, hvad brugerne og offentligheden kan forvente af revisionen, for at der er tale om en god faglig ydelse. Standarderne er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI
100-999).
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Bilag 2. Sundhedsdatastyrelsens monitorering
Overholdelse af udredningsretten i 2. kvartal 2018 fordelt på årsager og regioner (somatik)
Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Sjælland

Region
Hovedstaden

Landsplan

20�734

43�069

51�418

15�210

38�306

168�737

60 %

64 %

54 %

47 %

47 %

55 %

- Faglige årsager

4%

1%

5%

7%

4%

4%

- Afslag på tilbud

26 %

15 %

18 %

9%

16 %

17 %

Udredningsforløb i alt
Udredt inden for 30 dage
Udredt efter 30 dage:

4%

4%

4%

3%

4%

4%

94 %

84 %

81 %

66 %

71 %

80 %

- Manglende kapacitet

1%

9%

16 %

9%

19 %

12 %

- Andre årsager

0%

0%

0%

0%

0%

0%

- Udredningsplan givet efter
30 dage

1%

1%

1%

4%

2%

1%

- Ingen udredningsplan

5%

6%

2%

21 %

9%

7%

Udredningsret ikke overholdt

7%

16 %

19 %

34 %

30 %

20 %

- Ønske om senere udredning

Udredningsret overholdt

Note: Ifølge Sundhedsdatastyrelsen kan implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland
fra ultimo november 2017 have indflydelse på data. Derudover kan regionale forskelle i registreringspraksis have indflydelse på de opgjorte
indikatorer. Det gælder særligt indikatorer for overholdelse af udredningsretten, som er nye fra 4. kvartal 2016 og derfor under indfasning.
Tallene i tabellen summerer ikke i alle tilfælde til 100 % på grund af afrunding.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens monitorering af udredningsretten.
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Overholdelse af udredningsretten i 2. kvartal 2018 fordelt på årsager og regioner (psykiatri)
Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region
Sjælland

Region
Hovedstaden

Landsplan

Børn
Voksne
Børn
Voksne
Børn
Voksne
Børn
Voksne
Børn
Voksne
Børn
Voksne
og unge
og unge
og unge
og unge
og unge
og unge
Udredningsforløb i alt

359

876

1�115

1�286

948

1�536

540

425

1�013

750

3�975

4�873

Udredt inden for
30 dage

43 %

74 %

88 %

77 %

83 %

79 %

62 %

64 %

27 %

75 %

64 %

76 %

Udredt efter
30 dage:
- Faglige årsager

1%

1%

1%

4%

3%

4%

3%

19 %

10 %

6%

4%

5%

- Afslag på tilbud

46 %

13 %

2%

1%

0%

1%

0%

1%

0%

0%

5%

3%

4%

7%

6%

8%

11 %

12 %

2%

7%

5%

4%

6%

8%

94 %

95 %

97 %

90 %

97 %

96 %

67 %

91 %

42 %

85 %

79 %

92 %

- Manglende
kapacitet

0%

1%

2%

7%

0%

2%

1%

2%

46 %

5%

12 %

4%

- Andre årsager

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

- Udredningsplan
givet efter
30 dage

0%

0%

0%

1%

0%

0%

2%

2%

3%

3%

1%

1%

- Ingen udredningsplan

5%

3%

2%

2%

2%

1%

29 %

6%

10 %

6%

8%

3%

Udredningsret
ikke overholdt

5%

4%

4%

10 %

3%

3%

32 %

10 %

59 %

14 %

21 %

8%

- Ønske om senere
udredning
Udredningsret
overholdt

Note: Ifølge Sundhedsdatastyrelsen kan implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland
fra ultimo november 2017 have indflydelse på data. Derudover kan regionale forskelle i registreringspraksis have indflydelse på de opgjorte
indikatorer. Det gælder særligt indikatorer for overholdelse af udredningsretten, som er nye fra 4. kvartal 2016 og derfor under indfasning.
Tallene i tabellen summerer ikke i alle tilfælde til 100 % på grund af afrunding.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens monitorering af udredningsretten.
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Bilag 3. Hjemmesiden mitsygehusvalg.dk
Udsnit fra hjemmesiden mitsygehusvalg.dk for CT-skanning af hjertet i
Region Hovedstaden, august 2018
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Bilag 4. Regionernes indkaldelsesbreve
Region Nordjyllands indkaldelsesbrev
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Region Midtjyllands indkaldelsesbrev
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Region Syddanmarks indkaldelsesbrev
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Region Sjællands indkaldelsesbrev
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Region Hovedstadens indkaldelsesbrev
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Bilag 5. Ordliste
Akutmodtagelse

En fysisk lokalitet, der behandler patienter med akut opståede mindre skader.

Audit

En metode til kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet, hvor kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser
vurderes på grundlag af konkrete patientforløb. Audit gennemføres som en stikprøvekontrol og er
en proces, hvor data analyseres og vurderes, kvaliteten belyses, og der fremsættes forslag til eventuelle forbedringstiltag.

Frit sygehusvalg

Patienten kan ved udredning og behandling frit vælge mellem alle offentlige sygehuse og enkelte
private specialsygehuse i Danmark.

Kardiologi

Betegnelse for speciale, der omfatter undersøgelse og behandling af hjertesygdomme.

Kontrolpatient

Patient, der har eller har haft en kendt sygdom, indkaldes med mellemrum til kontrol for at sikre, at
sygdommen ikke forværres, og eventuelt at den rette behandling gives.

Monitorering af
udredningsretten

Sundhedsdatastyrelsen monitorerer regionernes overholdelse af udredningsretten for Sundhedsog Ældreministeriet. Monitoreringen er baseret på regionernes registreringer i de enkelte patientforløb. Resultatet offentliggøres kvartalsvis på eSundhed.dk.

Ortopædkirurgi

Betegnelse for speciale, der omfatter den kirurgiske og ikke-kirurgiske behandling af skader samt
medfødte og erhvervede lidelser i bevægeapparatet.

Patientjournal

Journal, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling mv., herunder
hvilken information der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Journalen
føres for at sikre patientsikkerheden, idet den danner baggrund for information og behandling af
patienten. Journalen fungerer som internt kommunikationsmiddel mellem sundhedspersonalet og
sikrer kontinuitet i behandlingen.

Psykiatri

Betegnelse for speciale, der beskæftiger sig med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske
sygdomme.

Somatik

Betegnelse for speciale, der beskæftiger sig med fysiske sygdomme.

Sundhedsplatformen

Et fælles it-system i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Formålet med Sundhedsplatformen
er at erstatte en række gamle it-systemer med ét it-system, der samler tidstro informationer om
patienterne for at sikre højere kvalitet i behandlingen.

Udredningsret

Patienters ret til at blive udredt inden for 30 dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen, hvis
det er fagligt muligt.

Udvidet frit sygehusvalg

Patientrettighed, der træder i kraft, når regionen ikke kan udrede/påbegynde behandling inden for
30 dage. Det udvidede frie sygehusvalg giver mulighed for at få udredning/behandling hurtigere, fx
på et privathospital.

Visitation

En vurdering af, hvilken behandling og hvilke ydelser en patient har behov for, og hvem der skal udføre behandlingen.
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NOTAT
Til:

Sundheds- og ældreministeriet

Journal-nr.: 17035325
Ref.: klor
Dato: 14. december 2018

Udtalelse fra regionsrådet i forbindelse med ministerens redegørelse til
Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 3/2018 om udredningsretten
Det er Region Hovedstadens vurdering, at Rigsrevisionen har foretaget en
grundig analyse af udredningsretten og at dette giver et godt grundlag for det
fremadrettede arbejde med udredningsretten og ensretning regionerne imellem.
Statsrevisorerne såvel som Rigsrevisionen påpeger forhold, som er regionen
bekendt, eksempelvis ift. definition af hvem der er udredningspatienter, og
hvornår udredningen er afsluttet. Dette arbejder regionen målrettet på at forbedre, og regionerne er i fællesskab ved at udarbejde en fælles fortolkning af
rettighederne med konkrete eksempler.
Statsrevisorerne anbefaler, at regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet
sammen tilrettelægger den fortsatte implementering af udredningsretten, så
patienter inden for alle specialer tilbydes hurtig udredning i overensstemmelse
med lovgivningen. Region Hovedstaden bakker op om en fælles dialog mellem regionerne og Sundheds- og ældreministeriet om den fortsatte administration af udredningsretten, så der sikres enighed om administrationen af lovgivningen.
Ensrettet fortolkning af rettigheder i regionerne
Rigsrevisionens undersøgelse viser, at der er forskel på, hvem regionerne definerer som udredningspatienter, og derfor hvem der får de rettigheder der hører med til at være udredningspatient. Samtidig viser undersøgelsen, at nogle
patienter bliver registreret som færdigudredt selvom udredningen fortsætter.
Det er særligt tilfældet i de medicinske specialer (fx kardiologi) og i psykiatrien,
hvor udredning og behandling ofte overlapper hinanden. Det betyder, at nogle
patienter ikke har fået et tilbud om hurtigere udredning et andet sted, som loven kræver.
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Overholdelse og registrering af udredningsretten er et højt prioriteret område i
Region Hovedstaden. Læger, sygeplejersker og sekretærer i Region Hovedstaden bruger mange ressourcer på at registrere udredningsret, og der lægges betydelige ledelsesmæssige kræfter i at følge op på administrationen af
rettighederne.
For at imødekomme Rigsrevisionens kritik er Region Hovedstaden gået sammen med de andre regioner om at sikre, at der på tværs af regioner er ens fortolkning af bl.a., hvem der er udredningspatienter og hvornår man er færdig
med sin udredning.
Region Hovedstaden vil i den forbindelse gerne fremhæve, at regelgrundlaget
er vanskeligt at administrere inden for specialer, hvor der ikke er en klar tidsmæssig afgrænsning mellem udredning og behandling. Her er målepunktet
”færdigudredt” ikke entydigt, og dermed bliver grundlaget for monitoreringen
usikkert.
Det er hensigten, at regionernes fælles fortolkning skal klarlægge en del af
denne usikkerhed. For at sikre enighed om fortolkning af loven vil regionen
gerne opfordre til, at ministeriet går i dialog med regionerne om dette.
Statsrevisorerne fremhæver, at overholdelsen af udredningsretten reelt kan
være lavere, end monitoreringen viser. Region Hovedstaden vurderer, at regionens administration af udredningsretten generelt følger de nationale retningslinjer.
Region Hovedstadens vejledning lægger sig tæt op ad de nationale retningslinjer, der beskriver, at en patient er færdigudredt, når det konkrete behandlingsbehov er afdækket. Tilsvarende forventes den fælles regionale vejledning
at gøre. Regionens task force for udredningsret arbejder på at få retningslinjerne implementeret i praksis inden for alle specialer. Men udredningsretten er
kompleks at overføre til den kliniske praksis, og derfor vil der fortsat være et
arbejde med at sikre, at rettighederne administreres i overensstemmelse med
lovgivningen på tværs af regionens hospitaler og specialer.
Information til patienter
Ministeriet har udformeret detaljerede krav til regionernes information af patienter. Rigsrevisionen fremhæver, at regionernes information generelt lever op
til kravene.
Rigsrevisionen bemærker, at Region Hovedstaden ikke oplyser et navngivent
alternativ tilbud, hvis regionen ikke kan færdigudrede patienten inden for 30
dage, men at patienten i stedet skal ringe til enhed for sygehusvalg for at få
oplysninger om mulighed for hurtigere udredning på andre hospitaler. Regionen arbejder sammen med Region Sjælland på en teknisk løsning, så det bliver muligt at give patienterne et navngivent tilbud i overensstemmelse med

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.
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reglerne. Herunder at brevene lever op til ministeriets informationskrav og
principper.
Rigsrevisionen peger på, at der generelt er udfordringer med, at mitsygehusvalg.dk ikke er opdateret. Region Hovedstaden følger opdateringerne af mitsygehusvalg.dk i den løbende ledelsesinformation og opdateringerne vil fremadrettet blive fulgt i regionens task force for udredningsret, for at få et tilfredsstillende niveau.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.
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STYRELSESVEDTÆGT
FOR
REGION HOVEDSTADEN
Kapitel 1
Regionsrådet
§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det
følgende benævnt regionsloven).
§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger retningslinjerne for regionens
virksomhed.
Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender bortset fra de opgaver, som i
henhold til loven varetages af forretningsudvalget.
Stk. 3. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.
Stk. 4. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og vedtager planer og
politikker for udviklingen af regionens virksomhed, herunder
- Sundhedsplaner
- Specialeplaner
- Praksisplaner
- Sundhedsberedskab og præhospital indsats
- Regional udvikling vækst- og erhvervsudvikling
- Jordforurening og råstofplanlægning
- Forskning
- Arbejdsmiljø
- Løn- og personale
- Indkøb
- Regionens 4 politikker (åbenheds-, ressource, personale og kvalitetspolitik)
Stk. 5. Regionsrådet fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed, herunder
- Kasse- og regnskabsregulativ
- Revisionsregulativ og
- Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale
Stk. 6. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder, herunder
- Sundhedsaftaler med kommunerne, og
- Rammeaftaler med kommunerne på det sociale område
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Stk. 7. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region Hovedstaden i henhold
til lovgivningen eller andre bestemmelser skal være repræsenteret.
§ 3. Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand, jfr. regionslovens § 9.
§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i
regionsrådets forretningsorden, jfr. regionslovens § 3.
Kapitel 2
Regionsrådsformanden
§ 5. De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets
mødevirksomhed fastsættes i forretningsordenen, jfr. regionslovens §§ 10 og 16, jfr. § 30 i lov om
kommunernes styrelse.
§ 6. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede administration de
funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr. §§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes erklæring fra
forretningsudvalget og de stående udvalg inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.
Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig
forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående udvalg og af administrationen
forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden
bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de af Økonomi- og
Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke
har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.

Kapitel 3
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der har ansvar for varetagelsen af regionens økonomiske
planlægning og forestår regionens samlede planlægningsopgaver. Forrentningsudvalget fungerer desuden
som personaleudvalg
§ 7. Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer, jfr. regionsloven § 13.
Formanden for regionsrådet er født formand for forretningsudvalget, jfr. regionsloven § 14.
Forretningsudvalget udarbejder i henhold til regionslovens §§ 18 og 23 til forelæggelse for regionsrådet
forslag til:
- Regionens årsbudget
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- Regionens årsregnskab
- Regionens kasse- og regnskabsregulativ
- Regionens revisionsregulativ
§ 8. Forretningsudvalget har i henhold til § 18 stk. 2 – 4 i lov om kommunernes styrelse, jfr. regionslovens §
36, indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens
administrationsområder og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold,
forinden sagen forelægges for regionsrådet til beslutning.
Stk. 2. Forretningsudvalget udarbejder til forelæggelse for regionsrådet forslag til
- retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale.
Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvar for de økonomiske og administrative forhold i regionen, herunder
•
•
•
•

Kasse- og regnskabsvæsen
Forsikringsforhold
Bevillingskontrol
Løn- og personaleforhold

Udvalget har udover de ovenfor nævnte områder også politikformulerende og politikkontrollerende
opgaver på prioriterede områder, som ikke er henlagt til de stående udvalg, herunder bl.a.
•
•
•
•
•

Politiske mål og opfølgning på driftsmål vedr. akutområdet/akuttelefonen 1813, herunder
kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse
Der nedsættes et midlertidigt § 17, stk. 4-udvalg under forretningsudvalget – ”Særligt udvalg for
værdibaseret styring”
Kvalitetsfondsbyggerierne
Der nedsættes følgegruppe under forretningsudvalget, der følger Sundhedsplatformens
implementering for at sikre fokus på at opnå kvalitetsforbedringer for patienter, medarbejdere og
patientsikkerhed. Følgegruppen skal fungere som et dialogforum med repræsentanter fra
hospitalerne, Center for IT, medico og telefoni, medarbejderorganisationer m.fl.

§ 9. Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om:
- indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, og
- i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.
Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med
- at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,
- at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. regionslovens § 37.
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Stk. 3. Forretningsudvalget varetager desuden rådgivende funktioner - i form af politikformulerende og
politikkontrollerende funktioner - over for regionsrådet på områder, som ikke er henlagt til de stående
udvalg, jfr. kapitel 4.

Kapitel 4

Stående udvalg
§ 10. Der nedsættes følgende udvalg, der alle har 9 medlemmer:
Sundhedsudvalg
Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for forebyggelse og Sammenhæng
Erhvervs- og vækst og forskningsudvalg Udvalg for forskning, innovation og uddannelse
Miljø- og klimaudvalg
Trafikudvalg

Stk. 2. Udvalgene har en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter, pårørende, fagfolk, organisationer
og andre relevante aktører, hvor det er relevant og muligt.
§ 11. Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.
Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til
at modtage valg til formand og næstformand.
Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen
af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager,
der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med
indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en
begrundelse for sit standpunkt.

§ 12. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden
iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget
og regionsrådets formand.
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Sundhedsudvalget
Politikudviklende opgave:
Sundhedsudvalget skal have fokus på indsatser, der sikrer, at behandlingen på regionens hospitaler leveres
til borgeren på et højt fagligt niveau – og på en måde, så den fremmer helbredelse og varetagelse af egen
sundhed ud fra den enkelte patients situation og behov. Udvalget skal i sin politikformulerende rolle være
med til at sikre, at alle borgere skal have lige god behandling uanset, hvor de bor, og om deres sygdom er
fysisk eller psykisk.
Det skal sikres at alle borgere i regionen kan få hurtig og kompetent hjælp ved akut sygdom og udvalget har
en rolle i at sikre en god proces med inddragelse af relevante parter i udviklingen af akutområdet.
Udvalget skal desuden prioritere udviklingsarbejdet omkring at skabe gode løsninger på fødeområdet,
herunder sikre tilstrækkelig kapacitet til den forventede stigning i antal fødsler i regionen.
Der ligger også en række udviklingsopgaver for udvalget mht at skabe gode løsninger for:
- Hvordan regionen kan indtænke pårørende som en ressource i behandlingsforløbet.
- Hvordan der kan arbejdes mere målrettet med børn som pårørende (og udfordringer her)
- Hvordan hospitalernes service, madordninger/særlige diæter, fysisk og telefonisk tilgængelighed, ekstern
patienttransport og information/kommunikation mv. til patienterne fungerer.
- Hvordan palliationsområdet kan udvikles, så patienter, der er døende, sikres en værdig død med mulighed
for hospicepladser eller tilbud om støtte i eget hjem eller på hospitalerne.
Generelt er det en opgave for udvalget at sikre åbne og inddragende processer fx i forhold til klinikere,
patienter og pårørende, når det er relevant for udøvelsen af sine politikudviklende og politikopfølgende
rolle.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsmål på sundhedsområdet
Indsatser i forhold udredning, behandling og rehabilitering på kræft-, hjerte- og
transplantationsområdet, herunder inddragelse af klinikere og patienter.
Hospitalsplanen 2020
Akutområdet (Akuttelefonen 1813 og de fælles akutmodtagelser)
Tværpolitisk forhandlingsgruppe tilknyttet Akuttelefonen 1813
Fødeområdet (kapacitet) og udbredelse af kendt jordemoderordning
Anbefalingerne fra udvalget for sammenhængende patientforløb, herunder patientansvarlig læge
Inddragelse af patienter som ressource
Varetage relationerne til Patientinddragelsesudvalget
Patientsikkerhed
Palliation (også børn)
Kvalitet i servicetilbud
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Social- og psykiatriudvalg
Politikudviklende opgave:
Et psykiatriudvalg skal sætte overordnet retning og mål for udviklingen af psykiatrien. Udvalget skal i sit
arbejde have et bredt blik på, hvordan den regionale indsats bedst tilrettelægges, så den støtter mennesker
med psykiske lidelser.
Det gælder både i forhold til at sikre fokus på den behandling og de tilbud patienten modtager på
hospitalerne, men også i at sikre hensigtsmæssige overgange gennem inddragelse og bedre samarbejde
mellem psykiatri og somatik i forhold til mennesker, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme.
Udvalget skal i sit politikudviklende arbejde med en ny flerårig handleplan for psykiatrien blandt andet
arbejde videre med et øget fokus på de pårørende i psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en
ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når det
er dem, der er de pårørende.
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, samt
igangsættes initiativer, der skal nedbringe tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt
de misbrugende patienter.
Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed. Herunder med
fokus på nedtrapning af borgere med uhensigtsmæssigt medicinbrug.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handleplan for psykiatrien, herunder erfaringsopsamling med ikke medicinske metoder og en
helhedsorienteret tilgang til behandling
Overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Indsats for patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom, herunder indsats mod misbrug.
Kortlægning af udviklingen i den kommunale og den regionale psykiatriindsats, herunder
kommunernes hjemtagelse af færdigbehandlede.
Inddragelse af pårørende i psykiatrien
Kvalitet i servicetilbud
Overholdelse af ventetider og udredningsgaranti på psykiatriområdet
Nationale mål og kvalitetsmål, herunder for anvendelse af tvang
Driftsmålsstyring på relevante områder

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 7 - Ændringer i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
Bilag 1 - Side -7 af 12

7

Udvalg for forebyggelse og sammenhæng
Udvalget består af 9 medlemmer.
Politikudviklende rolle:
Nedsættelsen af udvalg for forebyggelse og sammenhæng har til formål at styrke det tværgående
samarbejde om borgeren. Den regionale indsats på sundhedsområdet handler ikke kun om den behandling,
patienten modtager på hospitalerne, men også om de tilbud vedkommende får derhjemme – i samarbejde
med kommune, praktiserende læge m.fl.
Udvalget har derfor en vigtig opgave i at politikudvikle på, hvad regionen kan gøre for at skabe et
sammenhængende sundhedsvæsen i borgerens nærmiljø.
Samarbejdet med kommunerne omkring det systematiske udviklingsarbejde med forebyggelse vil også
være et indsatsområde for udvalget, blandt andet for at undgå unødvendige genindlæggelser.
Udvalget skal også arbejde for at forebygge ulighed i sundhed ved blandt andet at opretholde fokus på
hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse
Ulighed i sundhed
Medicinanvendelse
Praksissektoren
Sundhedsaftalen
Sundhedshuse
Overgang mellem region og kommune for patienterne
Varetage relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), Regionshandicaprådet og
Praksisplansudvalget (PPU)
(genindlæggelse)
Relevante driftsmål
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Udvalg for forskning, innovation og uddannelseErhverv og vækst og forskningsudvalget:
Politikudviklende opgave:
Udvalget skal sætte retning og mål for det regionale udviklingsområde for at fremtidssikre en metropol i
international konkurrence med god livskvalitet for regionens borgere. Det arbejde tager afsæt i en strategi
for den regionale udvikling i regionen, hvor udvalget i det politikudviklende arbejde har et bredt blik på
forskning, innovation og uddannelse med fokus på,
- at styrke innovationsindsatsen bredt i regionen, herunder hvordan digitalisering skal bidrage til bedre
løsninger i sundhedsvæsenet inden for forskning og innovation samt løsningen af samfundsmæssige
problemer i Greater Copenhagen geografien.
- at afprøve ny teknologi, herunder kunstig intelligens, velfærds- og sundhedsteknologi i samarbejder på
tværs af kommuner og regioner og sammen med virksomheder, universiteter og andre relevante parter.
- at skabe rammerne og sætte retning for internationale samarbejder i regionen.
- at Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem regionen og private aktører. Dette
både i forhold til OPP- samarbejde, OPI-samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o.lign.
- at videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, kommunerne og andre aktører for at
sikre arbejdskraft i regionen bl.a. ved at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt i forhold
til erhvervsuddannelserne.
- at sikre at der er match mellem kompetencebehov og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet, herunder
samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner med fokus på relevant efteruddannelse for
medarbejdere.
- at styrke regionen som partner inden for sundhedsforskning og fokusere på at skabe gode betingelser for
forskning bl.a. gennem stærke samarbejder mellem hospitaler, uddannelsesinstitutioner, lægepraksis og
private virksomheder, herunder sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.
- at realisere det politiske mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på at
generere ny viden og innovative løsninger, som vises gennem kongeindikatoren ”Ekstern finansiering til
forskning og innovation”.
Visionen for hovedstadsregionen er at være den grønne og innovative metropol med høj vækst og
livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
Region hovedstaden har et politisk mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på
at generere ny viden og innovative løsninger, som vises gennem kongeindikatoren ”Hjemtagning af
eksterne midler”.
For at realisere visionen skal Regionsrådet skal hvert fjerde år formulere en strategi for at skabe vækst og
udvikling i regionen. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) favner bredt. Den handler om at
skabe livskvalitet, men også om at skabe gode betingelser for erhvervslivet, så det baner vejen for
internationale investeringer, arbejdspladser, fokus på uddannelse, digitalisering og økonomisk vækst i
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Greater Copenhagen.
Udvalget skal i sit politikformulerende arbejde med ReVUS have fokus på,
- Region hovedstaden har et politisk mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på
at generere ny viden og innovative løsninger, som vises gennem kongeindikatoren ”Hjemtagning af
eksterne midler”.
at Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem regionen og private aktører. Dette
både i forhold til OPP- samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o.lign.
- at der sikres arbejdskraft i regionen bl.a. ved at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt
i forhold til erhvervsuddannelserne.
- at videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, virksomheder og kommunerne,
herunder også tage nye initiativer, der kan øge rekrutteringen.
- at sætte en retning for, hvordan digitale løsninger skal bidrage til løsningen af samfundsmæssige
problemer i Greater Copenhagen til gavn for borgere, myndigheder og erhvervsliv.
Udvalget vil også fokusere på at skabe gode vilkår til at fremme forskning, som skal udmønte sig i en
forskningsstrategi for samarbejde mellem lægepraksis, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og(eller private
virksomheder, herunder sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS)
Smart vækst, herunder digital infrastruktur, Digitale kompetencer og strategi for den smarte vækst
Kreativ vækst, herunder internationale kultur- og sportevents og kreative erhverv Kultur, herunder
regionens kulturpulje
Sund vækst, herunder Llifescience og understøttelse af klinisk forskning i samarbejde med
industrien
Rekruttering af kompetent arbejdskraft
Internationalisering
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse
Uddannelsesplanlægning og koordination af relevante uddannelser i regionen
Sociale klausuler (praktikpladser, løn- og ansættelsesvilkår for byggerier i Region Hovedstaden)
Turisme og erhvervsfremme, herunder tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser
Perspektiver for ny sundheds- og velfærdsteknologi
Forskningsstrategi for regionen
Samarbejde med virksomheder om afprøvning af medicin og teknologi (OPI)
Partnerskaber og forskningssamarbejder med universiteter, lægepraksis, hospitaler og
virksomheder mv. (OPP mv.)
Personlig medicin
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•
•
•

Brugen af sundhedsdata i samarbejde med eksterne parter
Innovation, herunder medarbejderdrevet innovation og innovation i samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere
Relationer til Greater Copenhagen Committee, Vækstforum og Greater Copenhagen EU Office og
STRING

Miljø- og klimaudvalget
Politikudviklende opgave:
Miljø- og klimaudvalget skal i sit udviklingsarbejde være med til at realisere visionen om regionen som en
grøn og innovativ metropol både i geografien og regionen som egen virksomhed.
Miljø- og klimaudvalget skal være med til at sætte fokus på regionens indsats for at mindske
miljøbelastning på regionens egne virksomheder og institutioner. Det betyder også, at udvalget skal kigge
nærmere på, hvilke løsninger og tiltag, der kan være til gavn for vores miljø samt understøtte grønne
indkøb. Udviklingen vises gennem kongeindikatoren CO2.
Udvalget vil blandt andet være med til at holde fokus på, at Region Hovedstadens store byggeopgaver på
hospitalerne påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af
byggematerialer, begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
Udvalget skal være politikudviklende på det strategiske væksttema i ReVUS om grøn vækst med henblik på
erhvervsvækst inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet, energi,
jordforurening og grundvandsbeskyttelse,
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•

Råstofplan
Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse
Grøn vækst, herunder kKlima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Grønne indkøb
Erfaringsopsamling omkring klima, lavt energiforbrug, byggematerialer og spildevandshåndtering
fra nye hospitalsbyggerier og renoveringsprojekter
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Trafikudvalg
Politikudviklende opgave:
Trafikudvalget skal være med til at sikre en effektiv og bæredygtig mobilitet i hovedstadsregionen.
Trafikudvalget tager i sin politikudviklende opgave afsæt i den fælles trafikplan for Hovedstadsregionen, der
blev vedtaget i 2016. Udvalget skal i sit arbejde være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i
regionen, der aflaster trængselsproblemer og sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede
områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.
Udvalget skal bidrage til at fremme indsatsen for bæredygtig og grøn mobilitet for at bidrage til målet om
at blive fossilfri i 2050. Udvalget kan i den forbindelse inddrage overvejelser om, hvordan man kan
nedsætte miljøbelastningen i områder præget af støj og røg på trafikområder ved nye vejforbindelser ved
brug af kollektiv trafik og elbiler. Derudover kan udvalget også være med til at pege på, hvordan man når i
mål med at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-busser eller lignende frem mod
2030. Endelig falder udviklingsarbejdet omkring at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen
også inden under udvalgets politikudviklende opgave.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv trafik
Strategisk trafikplanlægning, herunder arbejdet for den styrkede koordinering af den kollektive
trafik
Letbanen
Nye stationer og trafikale forbindelser
Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
Bæredygtig og grøn mobilitet
Supercykelstier
Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler
Relationerne til Movia, Hovedstadens Letbane og DOT
Relationer til STRING
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Kapitel 5
Særligt udvalg for værdibaseret styring (§ 17, stk. 4-udvalg)
Politikudviklende opgave:
Der skal i denne periode arbejdes struktureret i regi af det særlige udvalg for værdibaseret styring med at
finde nye veje for at sikre god kvalitet og den behandling, der giver størst værdi for patienterne. Der er
allerede igangsat 9 projekter, der alle skal følges op og sikres evaluering i forhold til udbredelse af gode
resultater i resten af regionen.
•
•

Opfølgning på forsøg med værdibaseret styring i Region Hovedstaden
Komme med anbefalinger til ny økonomisk styringsmodel for regionens hospitaler (eller udvalgte
dele) som alternativ til eksisterende takststyringsmodel
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STYRELSESVEDTÆGT
FOR
REGION HOVEDSTADEN
Kapitel 1
Regionsrådet
§ 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. § 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det
følgende benævnt regionsloven).
§ 2. Regionsrådet er Region Hovedstadens øverste myndighed, og fastlægger retningslinjerne for regionens
virksomhed.
Stk. 2. Regionsrådet har den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender bortset fra de opgaver, som i
henhold til loven varetages af forretningsudvalget.
Stk. 3. Regionsrådet vedtager regionens budget og godkender dens regnskab.
Stk. 4. Regionsrådet fastlægger strategi for udviklingen på regionens ansvarsområder og vedtager planer og
politikker for udviklingen af regionens virksomhed, herunder
- Sundhedsplaner
- Specialeplaner
- Praksisplaner
- Sundhedsberedskab og præhospital indsats
- Regional udvikling
- Jordforurening og råstofplanlægning
- Forskning
- Arbejdsmiljø
- Løn- og personale
- Indkøb
- Regionens 4 politikker (åbenheds-, ressource, personale og kvalitetspolitik)
Stk. 5. Regionsrådet fastlægger generelle administrative retningslinjer for regionens virksomhed, herunder
- Kasse- og regnskabsregulativ
- Revisionsregulativ og
- Retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale
Stk. 6. Regionsrådet godkender aftaler med andre myndigheder, herunder
- Sundhedsaftaler med kommunerne, og
- Rammeaftaler med kommunerne på det sociale område

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 7 - Ændringer i Styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden
Bilag 2 - Side -2 af 11

2

Stk. 7. Regionsrådet vælger medlemmer til de udvalg, råd, nævn m.v., hvor Region Hovedstaden i henhold
til lovgivningen eller andre bestemmelser skal være repræsenteret.
§ 3. Regionsrådet vælger en formand og en første og anden næstformand, jfr. regionslovens § 9.
§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af regionsrådets møder fastsættes i
regionsrådets forretningsorden, jfr. regionslovens § 3.
Kapitel 2
Regionsrådsformanden
§ 5. De nærmere regler om regionsrådsformandens opgaver i forbindelse med regionsrådets
mødevirksomhed fastsættes i forretningsordenen, jfr. regionslovens §§ 10 og 16, jfr. § 30 i lov om
kommunernes styrelse.
§ 6. Regionsrådsformanden varetager som øverste daglige leder af regionens samlede administration de
funktioner, der fremgår af regionslovens § 16, jfr. §§ 30-33 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 2. Regionsrådsformanden sørger for, at der i fornødent omfang indhentes erklæring fra
forretningsudvalget og de stående udvalg inden regionsrådet træffer beslutning i en sag.
Stk. 3. Regionsrådsformanden påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig
forsinkelse. Regionsrådsformanden kan af forretningsudvalget, de stående udvalg og af administrationen
forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
Stk. 4. Regionsrådsformanden påser, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden
bevilling, og påser, at udgifter og indtægter føres i overensstemmelse med de af Økonomi- og
Indenrigsministeriet og regionsrådet fastsatte regler. Finder regionsrådsformanden, at en disposition ikke
har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for regionsrådet.

Kapitel 3
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget er regionens økonomiudvalg, der har ansvar for varetagelsen af regionens økonomiske
planlægning og forestår regionens samlede planlægningsopgaver. Forrentningsudvalget fungerer desuden
som personaleudvalg
§ 7. Forretningsudvalgets 15 medlemmer vælges blandt regionsrådets medlemmer, jfr. regionsloven § 13.
Formanden for regionsrådet er født formand for forretningsudvalget, jfr. regionsloven § 14.
Forretningsudvalget udarbejder i henhold til regionslovens §§ 18 og 23 til forelæggelse for regionsrådet
forslag til:
- Regionens årsbudget
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- Regionens årsregnskab
- Regionens kasse- og regnskabsregulativ
- Regionens revisionsregulativ
§ 8. Forretningsudvalget har i henhold til § 18 stk. 2 – 4 i lov om kommunernes styrelse, jfr. regionslovens §
36, indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige regionens
administrationsområder og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold,
forinden sagen forelægges for regionsrådet til beslutning.
Stk. 2. Forretningsudvalget udarbejder til forelæggelse for regionsrådet forslag til
- retningslinjer for ansættelse og afskedigelse af regionens personale.
Stk. 3. Forretningsudvalget har ansvar for de økonomiske og administrative forhold i regionen, herunder
•
•
•
•

Kasse- og regnskabsvæsen
Forsikringsforhold
Bevillingskontrol
Løn- og personaleforhold

Udvalget har udover de ovenfor nævnte områder også politikformulerende og politikkontrollerende
opgaver på prioriterede områder, som ikke er henlagt til de stående udvalg, herunder bl.a.
•
•
•
•
•

Politiske mål og opfølgning på driftsmål vedr. akutområdet/akuttelefonen 1813, herunder
kvalitetsmål og patienttilfredshed mv.
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse
Der nedsættes et midlertidigt § 17, stk. 4-udvalg under forretningsudvalget – ”Særligt udvalg for
værdibaseret styring”
Kvalitetsfondsbyggerierne
Der nedsættes følgegruppe under forretningsudvalget, der følger Sundhedsplatformens
implementering for at sikre fokus på at opnå kvalitetsforbedringer for patienter, medarbejdere og
patientsikkerhed. Følgegruppen skal fungere som et dialogforum med repræsentanter fra
hospitalerne, Center for IT, medico og telefoni, medarbejderorganisationer m.fl.

§ 9. Forretningsudvalget fastsætter herudover regler om:
- indberetninger fra regionens administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, og
- i hvilket omfang regionens værdier skal forsikres.
Stk. 2. Forretningsudvalget fører tilsyn med
- at forvaltningen af regionens kasser og regionens regnskabsføring er forsvarlig,
- at regionens arkivalier opbevares på betryggende måde, og
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. regionslovens § 37.
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Stk. 3. Forretningsudvalget varetager desuden rådgivende funktioner - i form af politikformulerende og
politikkontrollerende funktioner - over for regionsrådet på områder, som ikke er henlagt til de stående
udvalg, jfr. kapitel 4.

Kapitel 4

Stående udvalg
§ 10. Der nedsættes følgende udvalg, der alle har 9 medlemmer:
Sundhedsudvalg
Social- og psykiatriudvalg
Udvalg for forebyggelse og Sammenhæng Udvalg for forskning, innovation og uddannelse
Miljø- og klimaudvalg
Trafikudvalg

Stk. 2. Udvalgene har en forpligtelse til at inddrage borgere, patienter, pårørende, fagfolk, organisationer
og andre relevante aktører, hvor det er relevant og muligt.
§ 11. Medlemmerne af stående udvalg vælges blandt regionsrådets medlemmer.
Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand og næstformand. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til
at modtage valg til formand og næstformand.
Stk. 3. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen
af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
Stk. 4. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.
Stk. 5. Ethvert medlem kan forlange afvigende meninger kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager,
der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med
indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en
begrundelse for sit standpunkt.

§ 12. Hvis et udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden
iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af forretningsudvalget
og regionsrådets formand.
Sundhedsudvalget
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Politikudviklende opgave:
Sundhedsudvalget skal have fokus på indsatser, der sikrer, at behandlingen på regionens hospitaler leveres
til borgeren på et højt fagligt niveau – og på en måde, så den fremmer helbredelse og varetagelse af egen
sundhed ud fra den enkelte patients situation og behov. Udvalget skal i sin politikformulerende rolle være
med til at sikre, at alle borgere skal have lige god behandling uanset, hvor de bor, og om deres sygdom er
fysisk eller psykisk.
Det skal sikres at alle borgere i regionen kan få hurtig og kompetent hjælp ved akut sygdom og udvalget har
en rolle i at sikre en god proces med inddragelse af relevante parter i udviklingen af akutområdet.
Udvalget skal desuden prioritere udviklingsarbejdet omkring at skabe gode løsninger på fødeområdet,
herunder sikre tilstrækkelig kapacitet til den forventede stigning i antal fødsler i regionen.
Der ligger også en række udviklingsopgaver for udvalget mht at skabe gode løsninger for:
- Hvordan regionen kan indtænke pårørende som en ressource i behandlingsforløbet.
- Hvordan der kan arbejdes mere målrettet med børn som pårørende (og udfordringer her)
- Hvordan hospitalernes service, madordninger/særlige diæter, fysisk og telefonisk tilgængelighed, ekstern
patienttransport og information/kommunikation mv. til patienterne fungerer.
- Hvordan palliationsområdet kan udvikles, så patienter, der er døende, sikres en værdig død med mulighed
for hospicepladser eller tilbud om støtte i eget hjem eller på hospitalerne.
Generelt er det en opgave for udvalget at sikre åbne og inddragende processer fx i forhold til klinikere,
patienter og pårørende, når det er relevant for udøvelsen af sine politikudviklende og politikopfølgende
rolle.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Driftsmål på sundhedsområdet
Indsatser i forhold udredning, behandling og rehabilitering på kræft-, hjerte- og
transplantationsområdet, herunder inddragelse af klinikere og patienter.
Hospitalsplanen 2020
Akutområdet (Akuttelefonen 1813 og de fælles akutmodtagelser)
Tværpolitisk forhandlingsgruppe tilknyttet Akuttelefonen 1813
Fødeområdet (kapacitet) og udbredelse af kendt jordemoderordning
Anbefalingerne fra udvalget for sammenhængende patientforløb, herunder patientansvarlig læge
Inddragelse af patienter som ressource
Varetage relationerne til Patientinddragelsesudvalget
Patientsikkerhed
Palliation (også børn)
Kvalitet i servicetilbud

Social- og psykiatriudvalg
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Politikudviklende opgave:
Et psykiatriudvalg skal sætte overordnet retning og mål for udviklingen af psykiatrien. Udvalget skal i sit
arbejde have et bredt blik på, hvordan den regionale indsats bedst tilrettelægges, så den støtter mennesker
med psykiske lidelser.
Det gælder både i forhold til at sikre fokus på den behandling og de tilbud patienten modtager på
hospitalerne, men også i at sikre hensigtsmæssige overgange gennem inddragelse og bedre samarbejde
mellem psykiatri og somatik i forhold til mennesker, der lider af såvel psykiske som fysiske sygdomme.
Udvalget skal i sit politikudviklende arbejde med en ny flerårig handleplan for psykiatrien blandt andet
arbejde videre med et øget fokus på de pårørende i psykiatrien, og hvordan de kan bruges som en
ressource og sikres inddragelse i behandlingsforløbet. Her skal der være speciel fokus på børnene, når det
er dem, der er de pårørende.
Der skal arbejdes med bedre overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, samt
igangsættes initiativer, der skal nedbringe tvang og overdødelighed blandt psykiatriske patienter – særligt
de misbrugende patienter.
Der skal desuden styrkes og videreudvikles på konceptet for ”Huset for Psykisk Sundhed. Herunder med
fokus på nedtrapning af borgere med uhensigtsmæssigt medicinbrug.
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handleplan for psykiatrien, herunder erfaringsopsamling med ikke medicinske metoder og en
helhedsorienteret tilgang til behandling
Overgange mellem børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Indsats for patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom, herunder indsats mod misbrug.
Kortlægning af udviklingen i den kommunale og den regionale psykiatriindsats, herunder
kommunernes hjemtagelse af færdigbehandlede.
Inddragelse af pårørende i psykiatrien
Kvalitet i servicetilbud
Overholdelse af ventetider og udredningsgaranti på psykiatriområdet
Nationale mål og kvalitetsmål, herunder for anvendelse af tvang
Driftsmålsstyring på relevante områder

Udvalg for forebyggelse og sammenhæng
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Udvalget består af 9 medlemmer.
Politikudviklende rolle:
Nedsættelsen af udvalg for forebyggelse og sammenhæng har til formål at styrke det tværgående
samarbejde om borgeren. Den regionale indsats på sundhedsområdet handler ikke kun om den behandling,
patienten modtager på hospitalerne, men også om de tilbud vedkommende får derhjemme – i samarbejde
med kommune, praktiserende læge m.fl.
Udvalget har derfor en vigtig opgave i at politikudvikle på, hvad regionen kan gøre for at skabe et
sammenhængende sundhedsvæsen i borgerens nærmiljø.
Samarbejdet med kommunerne omkring det systematiske udviklingsarbejde med forebyggelse vil også
være et indsatsområde for udvalget, blandt andet for at undgå unødvendige genindlæggelser.
Udvalget skal også arbejde for at forebygge ulighed i sundhed ved blandt andet at opretholde fokus på
hjælp til de mest udsatte borgere i regionen eksempelvis psykisk sårbare.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forebyggelse
Ulighed i sundhed
Medicinanvendelse
Praksissektoren
Sundhedsaftalen
Sundhedshuse
Overgang mellem region og kommune for patienterne
Varetage relationerne til Sundhedskoordinationsudvalget (SKU), Regionshandicaprådet og
Praksisplansudvalget (PPU)
(genindlæggelse)
Relevante driftsmål
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Udvalg for forskning, innovation og uddannelse:
Politikudviklende opgave:
Udvalget skal sætte retning og mål for det regionale udviklingsområde for at fremtidssikre en metropol i
international konkurrence med god livskvalitet for regionens borgere. Det arbejde tager afsæt i en strategi
for den regionale udvikling i regionen, hvor udvalget i det politikudviklende arbejde har et bredt blik på
forskning, innovation og uddannelse med fokus på, - at styrke innovationsindsatsen bredt i regionen,
herunder hvordan digitalisering skal bidrage til bedre løsninger i sundhedsvæsenet inden for forskning og
innovation samt løsningen af samfundsmæssige problemer i Greater Copenhagen geografien.
- at afprøve ny teknologi, herunder kunstig intelligens, velfærds- og sundhedsteknologi i samarbejder på
tværs af kommuner og regioner og sammen med virksomheder, universiteter og andre relevante parter.
- at skabe rammerne og sætte retning for internationale samarbejder i regionen.
- at Region Hovedstaden fortsætter sin tradition for samarbejde mellem regionen og private aktører. Dette
både i forhold til OPP- samarbejde, OPI-samarbejde, udlicitering, forskningssamarbejde o.lign.
- at videreudvikle samarbejdet med blandt andet erhvervsskolerne, kommunerne og andre aktører for at
sikre arbejdskraft i regionen bl.a. ved at igangsætte initiativer, der sikrer unge uddannelse specielt i forhold
til erhvervsuddannelserne.
- at sikre at der er match mellem kompetencebehov og kompetenceudvikling i sundhedsvæsenet, herunder
samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner med fokus på relevant efteruddannelse for
medarbejdere.
- at styrke regionen som partner inden for sundhedsforskning og fokusere på at skabe gode betingelser for
forskning bl.a. gennem stærke samarbejder mellem hospitaler, uddannelsesinstitutioner, lægepraksis og
private virksomheder, herunder sundhedspersonalets egne forskningsinitiativer.
- at realisere det politiske mål om at videreudvikle de ekspansive vidensmiljøer, hvor fokus er på at
generere ny viden og innovative løsninger, som vises gennem kongeindikatoren ”Ekstern finansiering til
forskning og innovation”.
.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•

Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS)
Digitale kompetencer
Kultur, herunder regionens kulturpulje
Lifescience og understøttelse af klinisk forskning i samarbejde med industrien
Rekruttering af kompetent arbejdskraft
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internationalisering
Kompetenceudvikling og relevant efteruddannelse
Uddannelsesplanlægning og koordination af relevante uddannelser i regionen
Sociale klausuler (praktikpladser, løn- og ansættelsesvilkår for byggerier i Region Hovedstaden)
Perspektiver for ny sundheds- og velfærdsteknologi
Forskningsstrategi for regionen
Samarbejde med virksomheder om afprøvning af medicin og teknologi (OPI)
Partnerskaber og forskningssamarbejder med universiteter, lægepraksis, hospitaler og
virksomheder mv. (OPP mv.)
Personlig medicin
Brugen af sundhedsdata i samarbejde med eksterne parter
Innovation, herunder medarbejderdrevet innovation og innovation i samarbejde med eksterne
samarbejdspartnere
Relationer til Greater Copenhagen Committee og Greater Copenhagen EU Office

Miljø- og klimaudvalget
Politikudviklende opgave:
Miljø- og klimaudvalget skal i sit udviklingsarbejde være med til at realisere visionen om regionen som en
grøn og innovativ metropol både i geografien og regionen som egen virksomhed.
Miljø- og klimaudvalget skal være med til at sætte fokus på regionens indsats for at mindske
miljøbelastning på regionens egne virksomheder og institutioner. Det betyder også, at udvalget skal kigge
nærmere på, hvilke løsninger og tiltag, der kan være til gavn for vores miljø samt understøtte grønne
indkøb. Udviklingen vises gennem kongeindikatoren CO2.
Udvalget vil blandt andet være med til at holde fokus på, at Region Hovedstadens store byggeopgaver på
hospitalerne påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af
byggematerialer, begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.
Udvalget skal være politikudviklende inden for bl.a. klimatilpasning, cirkulær økonomi,
ressourceeffektivitet, energi, jordforurening og grundvandsbeskyttelse,
Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•

Råstofplan
Jordforureningsindsats og drikkevandsbeskyttelse
Klima, ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Grønne indkøb
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•

Erfaringsopsamling omkring klima, lavt energiforbrug, byggematerialer og spildevandshåndtering
fra nye hospitalsbyggerier og renoveringsprojekter

Trafikudvalg
Politikudviklende opgave:
Trafikudvalget skal være med til at sikre en effektiv og bæredygtig mobilitet i hovedstadsregionen.
Trafikudvalget tager i sin politikudviklende opgave afsæt i den fælles trafikplan for Hovedstadsregionen, der
blev vedtaget i 2016. Udvalget skal i sit arbejde være med til at sikre en velfungerende kollektiv trafik i
regionen, der aflaster trængselsproblemer og sikrer mobilitet på tværs af regionen også i tyndt befolkede
områder, bl.a. let adgang til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og hospitaler.
Udvalget skal bidrage til at fremme indsatsen for bæredygtig og grøn mobilitet for at bidrage til målet om
at blive fossilfri i 2050. Udvalget kan i den forbindelse inddrage overvejelser om, hvordan man kan
nedsætte miljøbelastningen i områder præget af støj og røg på trafikområder ved nye vejforbindelser ved
brug af kollektiv trafik og elbiler. Derudover kan udvalget også være med til at pege på, hvordan man når i
mål med at udfase dieselbusser i regionens drift og erstatte dem med el-busser eller lignende frem mod
2030. Endelig falder udviklingsarbejdet omkring at udbrede netværket af supercykelstier til hele regionen
også inden under udvalgets politikudviklende opgave.

Politikopfølgning på flg. opgaveområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv trafik
Strategisk trafikplanlægning, herunder arbejdet for den styrkede koordinering af den kollektive
trafik
Letbanen
Nye stationer og trafikale forbindelser
Samlet trafik- og mobilitetsplan for hovedstadsregionen
Bæredygtig og grøn mobilitet
Supercykelstier
Indsats for elbiler og andre grønne drivmidler
Relationerne til Movia, Hovedstadens Letbane og DOT
Relationer til STRING
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Kapitel 5
Særligt udvalg for værdibaseret styring (§ 17, stk. 4-udvalg)
Politikudviklende opgave:
Der skal i denne periode arbejdes struktureret i regi af det særlige udvalg for værdibaseret styring med at
finde nye veje for at sikre god kvalitet og den behandling, der giver størst værdi for patienterne. Der er
allerede igangsat 9 projekter, der alle skal følges op og sikres evaluering i forhold til udbredelse af gode
resultater i resten af regionen.
•
•

Opfølgning på forsøg med værdibaseret styring i Region Hovedstaden
Komme med anbefalinger til ny økonomisk styringsmodel for regionens hospitaler (eller udvalgte
dele) som alternativ til eksisterende takststyringsmodel
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Efter en årrække med takststyring som et gennemgående styringselement på
hospitalerne er der et stort politisk ønske i Region Hovedstaden om at udvikle ”et
sundhedsvæsen, der bliver målt på den værdi, vi skaber for patienterne inden for
de økonomiske rammer, vi har”, og at ”arbejde for, at der ikke bliver foretaget
unødvendige processer, dokumentationskrav og kontroller i sundhedsvæsenet”
(Region Hovedstadens konstitueringsaftale, november 2017). Altså et ønske om
at dreje fokus fra aktivitet, produktivitet og indtjening til i større grad at fokusere
på at skabe værdi for patienten og sikre mest mulig sundhed for pengene.
I forlængelse heraf er der de seneste tre år igangsat i alt ti projekter, hvoraf otte
har været takstfrisat. Formålet med projekterne har været at få erfaringer med at
arbejde med værdibaseret styring og at få input til en ny styringsmodel.
Projekterne har ikke været underlagt konkrete forventninger eller krav til,
hvordan de skulle gribe arbejdet med værdibaseret styring an.
Denne erfaringsopsamling er afleveret til udvalget for værdibaseret styring som
bilag til mødet den 28. november 2018. Opsamlingen ser på tværgående
erfaringer fra de ti områder og er struktureret ud fra fem overordnede temaer:
det organisatoriske perspektiv, patienternes udbytte, ressourceanvendelse,
styringsmodel og afregningsmodel.
De væsentligste problemstillinger i erfaringsopsamlingen opsummeres i et
resumé forrest i dette dokument, og til sidst i dokumentet perspektiveres
indholdet af erfaringsopsamlingen.
Til udvalgsmødet i marts 2019 vil udvalget modtage den sidste interne
erfaringsopsamling fra projekterne.
Erfaringsopsamlingen er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Økonomi (v/
chefkonsulent Gunn Danielsen) og Center for HR (v/ specialkonsulent Henriette
Holscher).
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De ti projekter, der arbejder med værdibaseret styring i Region Hovedstaden, er
kommet godt i gang med at udmønte de overordnede idéer til konkrete ændringer
i patientforløb. I den forbindelse har projekterne gjort sig en række erfaringer og
– ligeså relevant – stødt på en række problemstillinger, som de skal håndtere.
De ti projekter er:
• Udviklingshospital Bornholm
• Hjertecenteret, Rigshospitalet
• Finsencenteret, Rigshospitalet
• Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet
• Lunge og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
• Ortopædkirurgisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
• Ambulatoriet for KOL-patienter, Amager og Hvidovre Hospital,
• Diabetesambulatoriet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
• Fællesambulatoriet på Amager Hospital
• Fællesambulatoriet på Frederiksberg Hospital
Se bilag 1 for en længere præsentation af projekterne og deres formål.
Formålet med dette dokument er at samle op på både de konkrete erfaringer og
på de udfordringer, som projekterne har eller har haft. Erfaringsopsamlingen er
struktureret omkring fem temaer, som gennemgås nedenfor:
• Organisatorisk perspektiv: Hvilke ledelsesmæssige, organisatoriske og
kulturelle forhold spiller ind på arbejdet med værdibaseret styring?
• Patienternes udbytte: Hvilket udbytte for patienter tegner sig i projekterne?
• Ressourceanvendelse: Hvilke erfaringer fra projekterne tegner sig med
hensyn til aktivitetsniveau og anvendelsen af ressourcer?
• Styringsmodel: Hvilke styringsparametre peger erfaringerne fra projekterne på bedst muligt understøtter et fokus på værdi for patienten?
• Afregningsmodel: Hvilke pejlemærker til udarbejdelsen af en fremtidig
afregningsmodel giver erfaringerne fra projekterne?
Værdibaseret styring i et organisatorisk perspektiv
Projekterne er i gang med omstillinger til værdibaseret styring, men omstillingen
tager tid:
• Dels fordi der er tale om en stor kulturel forandringsproces, som bl.a.
ændrer de fagprofessionelles ekspertrolle, vante tænkemåder og behovet
for patientinddragelse. Arbejdet med værdibaseret styring kræver også et
stærkere tværgående samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og på
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•

tværs af sektorer. Og først og fremmest skal medarbejderne forstå det nye
koncept og have tillid til, at der ikke er nogen negative konsekvenser af en
faldende aktivitet.
Dels fordi selve omstillingen af driften er en organisatorisk ændring, der
tager lang tid, fordi der fx skal udvikles nye former for IT-understøttelse
og ændres i eksisterende patientforløb. Og selve indfasningen af nye
patienter tager tid: I et ambulatorium hvor patienterne kommer til kontrol
hvert år, betyder det, at det tager mindst ét år, før de overhovedet begynder
at se den mulige effekt af fx at reducere i antal ambulante kontroller, og
som minimum to år før man kan se den fulde effekt. I og med at
projekterne vil afprøve de nye koncepter i mindre skala for at sikre, at den
store udrulning sker bedst muligt, tager indfasningen meget længere tid.

Overgangen til værdibaseret styring er en stor ledelsesopgave. Det kræver nye
kompetencer at kunne udvikle og kunne følge op på Patient Rapporterede
Outcome-data (PRO-data), øge patientinddragelse, rådgive praktiserende læger
eller varetage den forandringsledelse, som skiftet indebærer mm.
Patientudbytte
Udbyttet for patienter er i centrum i projekterne – både for de konkrete patienter,
som allerede er i behandling, men også for de borgere, der er på venteliste.
Ændringer i de eksisterende patientforløb kan være til gavn for:
• de nuværende patienter, fx fordi de sparer tid ved ikke at tage til faste
kontroller, at de får en individuelt tilpasset behandling, oplever mere
sammenhæng, færre overgange og et fokus på deres konkrete ønsker til
egen behandling, øget handlekraft mv.
• de ’næste’ patienter, fordi de kommer til udredning og behandling
hurtigere, eller fordi analyse og opfølgning på PRO-data over tid giver
bedre forudsigelser og derved kvalitet for behandlingerne.
Ud over at inddrage patienter i disses egne forløb inddrager projekterne også
patientrepræsentanter i styregrupper mv. for at sikre patientperspektivet i
designet af de ændrede patientforløb.
Ressourceanvendelse
Projekterne arbejder alle med at tilrettelægge mindre ressourceintensive patientforløb.
Projekterne har ændret på patientforløbene på forskellige måder:
• Fra faste til behovsbestemte kontroller
Dette er den måde, som flest af projekterne har omlagt patientforløbene
på. Her får patienterne ikke faste kontroltider fx hvert år, men klædes i
stedet på til selv at vurdere, hvornår de skal kontakte ambulatoriet mhp. at
komme til en behovsbestemt kontrol. På den måde sparer patienterne tid,
og afdelingerne får frisat ressourcer til at kunne se og behandle flere
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Bedre visitation til hospitalsydelse
I projekter, som arbejder med bedre visitation, laves et grundigt
forarbejde, så patienterne ikke kommer unødigt på hospitalet. Dette kan fx
gøres ved, at patienten udfylder et PRO-skema, som ud fra en anerkendt
algoritme kan give et bud på patientens behov for behandling. Eller ved at
patienter vurderes ved tværfaglige konferencer.

•

Færre overgange og bedre sammenhæng
Øget specialisering har skabt øget silotankegang, både inden for og mellem
specialerne. Denne tankegang søges opblødt, og patientforløb gentænkes,
så de rummer færre skift for patienten og en deraf øget tryghed.

•

Fra akut indlæggelse til sub-akut ambulant besøg
Denne omlægning kan dels spare patienten for en evt. unødvendig
indlæggelse på skæve tidspunkter af døgnet, hvor de rigtige kompetencer
til udredning ikke nødvendigvis er til stede, dels spare ressourcer for
afdelingen.

•

Fra ambulant hospital til kommunalt tilbud
Mindre komplekse ydelser flyttes fra hospitals- til kommunalt regi,
hvorved patienten får kortere til behandlingsstedet. Dermed kan
hospitalsressourcerne benyttes på de komplekse ydelser.

•

Fra faste kontroller på hospital til egen læge
Kontrol af patienter med en kronisk sygdom flyttes fra hospitalsregi til
patientens egen læge, hvorved patienten kan opleve bedre sammenhæng i
sit forløb. Dette frigiver tid til at se og behandle andre patienter, men
udvider hospitalets rolle til at være rådgivende over for praksissektoren.

•

Fra indlagt til hjem
Patienter gives tilbud i eget hjem som alternativ til både ambulant
behandling og indlæggelse på hospital, til gavn for patienten, som stadig
kan være en del af sit vante hverdagsliv, og hospitalet kan spare
plejeressourcer.

Input til en kommende styrings- og afregningsmodel
Projekterne har gjort sig mange erfaringer, der kan bidrage til en ny
styringsmodel for regionen, idet de i større grad er begyndt at individualisere
deres behandling og forløb efter patienternes individuelle behov, ønsker og
udbytte. Der er imidlertid ikke fremkommet konkrete forslag til en afregningsmodel.
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En konkret erfaring, som kan indgå i det videre arbejde med at udvikle den
regionale styrings- og afregningsmodel, er, at det ikke er hensigtsmæssigt med
dobbeltstyring med konkurrerende logikker. Den erfaring kommer især fra de
afdelinger, som kun er delvist takstfrisat, og som har erfaret, at dette forsinker en
fuld overgang til værdibaseret styring.
Et andet konkret element, som kan tages med i det videre arbejde med den
regionale afregnings- og styringsmodel, er et ønske fra projekterne om en politisk
udmelding om hvad regionens overordnede succeskriterier er, og hvorfor de er
vigtige at nå. Herefter skal den konkrete plan for, hvordan disse overordnede mål
nås, udarbejdes på hospitaler og afdelinger, fx ved at man her analyserer, hvordan
processerne skal tilrettelægges lokalt for at leve op til de regionale succeskriterier.
Opstilling af procesindikatorer og igangsættelse af forbedringsindsatser på
baggrund af monitorering af disse skal ligeledes være et lokalt anliggende.
Erfaringsopsamlingens sammenhæng med øvrige evalueringer
Denne erfaringsopsamling baserer sig hovedsageligt på kvalitative interviews
med deltagere ved et fællesmøde for projekterne den 29.10.18. Det beskedne
datagrundlag giver dette dokument en anden karakter end de større forskningsbaserede evalueringer, som VIVE dels har gennemført på Bornholms Hospital,
dels er i gang med at udarbejde på Hjertecenteret. På mødet i udvalget for
værdibaseret styring i marts 2019 vil den anden og sidste interne erfaringsopsamling blive forelagt for udvalget. Den baserer sig på en interviewrunde
blandt alle projekterne enkeltvis. Patient- og medarbejderperspektivet samt
erfaringer fra andre regioner og evt. udlandet vil også blive inddraget i højere
grad, end det er tilfældet i nærværende erfaringsopsamling.
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Denne erfaringsopsamling baserer sig hovedsageligt på kvalitative interviews ved
et fællesmøde den 29. oktober 2018. Formålet med interviewene er at få så mange
forslag, eksempler, bekymringer og perspektiver frem som muligt som input til
den videre proces. Disse interviewdata er således ikke repræsentative men
eksplorative og nuancerende.
Erfaringsopsamlingen trækker derudover på de skriftlige materialer, som
projekterne har udarbejdet undervejs i processen:
• Primært: Beskrivelser af projekternes formål mv., der blev udarbejdet ved
projektopstart.
• Oplæg for udvalget for værdibaseret styring i 2018 og ved fællesmøde i
december 2017 samt eventuelle referater af bilaterale møder mellem
projekterne og Center for Økonomi.
• De data fra løbende monitorering af projektets fremdrift, der eventuelt er
indsendt til Center for Økonomi undervejs.
Kort om interviewene
Ved fællesmødet blev gennemført kvalitative, semistrukturerede interviews med
tre typer af grupper:

• Direktion og topledelse
• Administrative nøglepersoner, fx projektledere,
lokale konsulenter og stabschefer (2 interviewgrupper)
• Kliniske ledere og medarbejdere (2 interviewgrupper)

I alt 25 personer fra alle projekter havde tilmeldt sig fællesmødet og blev
interviewet af fire konsulenter og en enhedschef fra hhv. Center for Økonomi og
Center for HR. Bruttolisten over spørgsmål til interviewene kan ses i bilag 2.
Bemærk dog, at ikke alle spørgsmål blev nået i alle grupper.
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Der blev skrevet referat af de én time lange interviews. Indholdet af disse referater
blev efterfølgende fordelt ud under erfaringsopsamlingens fem temaer og
suppleret med evt. andre oplysninger fra de andre skriftlige kilder.
Nærværende dokument er en erfaringsopsamling, ikke en egentlig evaluering –
dertil er datagrundlaget for spinkelt. De udsagn, eksempler, bekymringer og gode
råd, der er fremkommet ved interviewene, er alene ud fra den erfaring, som
deltagerne har på det tidspunkt, hvor interviewene er foretaget, og de er ikke
underbygget af eksempelvis kvantitative data. Imidlertid er det administrationens
opfattelse, at erfaringsopsamlingen opsummerer de væsentligste af de temaer,
der har været gennemgående i de kontakter, vi har haft med projekterne indtil nu.
Den næste – og sidste – interne erfaringsopsamling
I løbet af vinteren vil Center for Økonomi og Center for HR gennemføre
interviews med de forskellige projekter mhp. at udarbejde endnu en erfaringsopsamling til mødet i udvalget for værdibaseret styring i marts 2019.
I denne runde forventes det kvalitative datagrundlag at være større og mere
systematisk, hvilket vil kunne uddybe og kvalificere nogle af temaerne fra
efterårets erfaringsopsamling, herunder at få medarbejderperspektivet bedre
belyst end i nærværende dokument.
Patienters og pårørendes erfaringer med værdibaseret styring er ikke inddraget i
nærværende erfaringsopsamling. Det anbefales, at der i forbindelse med den
næste erfaringsopsamling gennemføres patientinterview.
Ligeledes kunne den næste erfaringsopsamling med fordel inddrage erfaringer
med værdibaseret styring fra de andre regioner i Danmark og fra andre lande.
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I dette afsnit gennemgås erfaringsopsamlingens fem temaer. Under hvert tema
beskrives mønstre og forskelligheder i og eksempler fra interviewene ved
fællesmødet. Dette suppleres af analyser og kommentarer fra forfatterne.

Overgangen til værdibaseret styring har en række implikationer for
medarbejdere, ledelsesopgaven og kulturen på afdelingerne. Disse beskrives her.

Værdibaseret styring er en kulturforandring, der tager tid
Et gennemgående tema ved de gennemførte interviews er, at overgangen til
værdibaseret styring er en kulturforandring, der tager tid. Værdibaseret styring
indebærer eksempelvis et brud med vante tænkemåder. Disse eksempler nævnes
her.
En af de interviewede klinikere beskriver at være ”opvokset i takststyring” og i en
kultur om fysisk fremmøde som kerneelementet i patientforløbet. Dette arbejder
man i flere af projekterne på at gå væk fra.
Et direktionsmedlem anfører, at man på hospitalerne har arbejdet længe på at
standardisere patientforløbene, og at man med værdibaseret styring i langt højere
grad arbejder med individualiserede patientforløb.
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Arbejdet med værdibaseret styring indebærer ofte også, at opgaver rykkes fra én
faggruppe til en anden, eksempelvis fra læger til sygeplejersker. Dette kan tænkes
at rode op i traditioner/vaner og evt. forrykker balancerne mellem faggrupperne
(med risiko for deraf følgende modstand hos faggrupper, der oplever eller kan
være bekymrede over at miste terræn, eller som kan have svært ved at overlade
ansvaret til andre).
Flere af projekterne arbejder med at lade det være hovedreglen at tilbyde
patienterne at komme hurtigt til ved behov (sub-akut) frem for at komme til på
forhånd fastlagte kontrolbesøg. For at sikre en hurtig tid kan det være nødvendigt,
at patienten kommer til en anden læge end den sædvanlige, og dette indebærer,
at lægen må slippe tanken om at have ”sine patienter”. I stedet må tilhørsforholdet
være til et team af læger.
Forandringer som disse blandt såvel ledere, sundhedsfagligt personale og
patienter gør, at overgangen tager tid. Der er dels en modningsfase, hvor
personalet skal forstå det nye koncept og skal have tillid til den nye model, og så
skal den konkrete omorganisering af patientforløbet ske. Dels er der konkrete,
driftsmæssige årsager til, at udrulningen af et nyt patientforløb tager tid at
gennemføre.
Et eksempel på dette: På de afdelinger, der arbejder med at lade patienter overgå
fra faste, årlige kontroller til behovsbestemte kontroller, går der minimum et år
fra beslutningen er taget, til alle relevante patienter har haft en fast kontroltid i
ambulatoriet. Først her kan patienten tilbydes og klædes på til at overgå til
behovsbestemt, sub-akut tilbud frem for en fast kontroltid. Typisk vil man på
afdelingerne også lade patienterne overgå til den nye kontrolform i et roligt tempo
for at lære af erfaringerne og justere patientforløb, information mv. undervejs.

Tværgående samarbejde på tværs af siloer er fundamentet
Arbejdet med værdibaseret styring indebærer et nødvendigt og tæt samarbejde
med andre aktører i patientforløbet, både i og uden for regionen. Eksempler på
dette beskrives nedenfor.
Når patientgrupper overgår fra kontrol på hospital til kontrol hos egen læge, er
det nødvendigt, at hospitalet har et tæt samarbejde med almen praksis om disse
ændrede arbejdsgange og evt. også begynder at rådgive praktiserende læger om
behandlingen af konkrete patienter.
Dette er også aktuelt for de fællesmedicinske ambulatorier, som kræver et tæt
samarbejde med kommunale hjemmesygeplejersker, som dels kan modtage
rådgivning af hospitalets læger, dels er væsentlige i at udbrede kendskabet til
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ambulatoriets tilbud og virkemåde. Et væsentligt træk ved kommunalt
samarbejde er, at kommunerne kan gribe samme opgave an på forskellige måder.
Dette gør hospitalets opgave med inddragelse og samarbejde større, og de
interviewede klinikere oplever store forskelle mellem de forskellige kommuner i
deres optageområde alt efter hvilken form for akutberedskab, som disse hver især
har. Med andre ord er succesen af hospitalets indsats afhængig af hvilket set-up,
man har i kommunerne.
Fællesambulatorierne kan derudover opleve et behov for at inddrage regionens
akutberedskab, så de beder den hjemmesygeplejerske/ hjemmehjælper, som
ringer til fx akuttelefonen 1813, om at ringe til ambulatoriet med henblik på
vurdering af, om patienten kan have ligeså stor gavn af et sub-akut som et akut
tilbud. Dette samarbejde er ikke etableret endnu, og derfor bliver patienter
visiteret direkte til et akut tilbud gennem eksempelvis 1813.
Afdelinger også have behov for at indgå i et meget tættere samarbejde med CIMT
med henblik på at skaffe de relevante data eller understøttelse af virtuelle forløb.
Og endelig kan nævnes et eksempel fra projektperioden i øvrigt (der ikke blev
nævnt ved interviewene): Afdelingerne, der er overgået til værdibaseret styring,
kan også have behov for at involvere afdelinger andetsteds på hospitalet, som
bidrager til patientforløbene på den takstfrisatte afdeling uden selv at være
takstfrisat. Dette kunne fx være billeddiagnostiske afdelinger, som har behov for
at kende til formålet med de ændrede arbejdsgange, og eventuelle ændringer i
afdelingens behov i den anledning, fx at patienter skal have en MR-scanning
tidligere i patientforløbet.
Eksemplerne viser, hvordan hospitalet skal kommunikere langt ud i de
samarbejdende instanser for at få alle i patientforløbet til at støtte op om de nye
arbejdsgange.

Nødvendigt med patientinddragelse i alle faser og på flere
niveauer
En anden ting, hvor kulturen skal ændre sig, når arbejdet med værdibaseret
styring påbegyndes, er, at patientinddragelse bliver et kardinalpunkt på flere
måder.
Når behandling og patientforløb går over til at være (mere) individualiserede, er
det nødvendigt, at sundhedspersonalet i højere grad undersøger patienternes
ønsker, end når ydelserne er mere standardiserede. Dette indebærer, at især
lægerne må lægge den traditionelle ekspertrolle fra sig og blive mere rådgivende
om virkninger/bivirkninger/konsekvenser af manglende behandling osv. samt er
undersøgende i forhold til, hvad der er værdi for patienten. Fx at de tager de
vanskelige samtaler om, hvornår behandlingen skal stoppes. Og at patientens
ønsker om behandlingsstop respekteres trods kliniske argumenter for det
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modsatte. Et af de interviewede direktionsmedlemmer opfordrer til, at den
traditionelle tænkning, om at de sundhedsfaglige ved bedst, må erstattes af en
ydmyghed og en bevidsthed om, at det er patienten, der ved bedst, hvordan det er
at være ham/hende.

Eksempel: Plakater
På et af hospitalerne har man sat plakater op med teksten ”Hvad er
vigtigt for dig i dag?” på hospitalets ventearealer m.v. for at synliggøre
intentionerne om at tage udgangspunkt i patientens ønsker og behov.
På den måde synliggøres ambitionen om at tage disse samtaler, så de
også kan efterspørges af patienterne selv.

For sygeplejerskerne betyder værdibaseret styring også en ændret rolle, fx når de
i nogle tilfælde skal overtage opgaver fra lægerne.
De interviewede klinikere betoner, at rådgivende samtaler og patientens
refleksion om, hvilket valg han/hun ønsker at tage, kræver tid til samtale og til
eftertænksomhed. Ligesom det kræver, at klinikerne uddannes til at varetage
denne rådgivende rolle.
Det fremgår af interviewene, at det ikke kun er i de individuelle patientforløb men
også i selve projektarbejdet, at patientinddragelse er centralt. Patienterne kan
bidrage med værdifulde perspektiver/ønsker/holdninger i udviklingsfasen, når
arbejdsgange skal redesignes. Disse bidrag fra patienterne er ikke noget, som
klinikerne nødvendigvis selv kan forestille sig, da lægefaglig og patientoplevet
kvalitet langt fra behøver at være det samme. Konkret inddrager projekterne fx
patienter inden for en given patientgruppe i styregrupper.
En anden projektfase, hvor det er relevant at inddrage patienter, er i tilrettelæggelsen af PRO-data, i forhold til om patienterne kan forstå spørgsmålene.
Afsnittet om patientudbyttet rummer mere diskussion af PRO-data.

Centralt at kunne formidle Den Store Fortælling
Som det er fremgået ovenfor, indebærer overgangen til værdibaseret styring
ændringer i vaner, kulturer og arbejdsgange, både for medarbejdere på
afdelingen, på hospitalet eller andre steder i regionen og hos andre aktører som
alment praktiserende læger og kommunalt ansatte. Dette gør det afgørende, at
ledere og andre nøglepersoner i projektet kan – og prioriterer at – kommunikere
om det overordnede formål for at styrke motivationen for at bidrage til projektet.
Også for patienterne sker der store ændringer. Som eksempler kan nævnes:
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•

•
•
•

En patient, som i flere år har gået til fast kontrol med sin kroniske sygdom
hos den samme læge, kan nu opleve at komme hjem fra ambulatoriet uden
en fast kontroltid i kalenderen og skulle henvende sig til ambulatoriet ved
behov via telefon eller Min Sundhedsplatform – og evt. at denne kontakt
er med en sygeplejerske fremfor en læge.
En anden patient med en kronisk sygdom, patienten med diabetes, skal
begynde at gå til kontrol hos egen læge fremfor på hospitalet.
En kræftpatient (og hendes pårørende) skal vænne sig til, at patienten skal
være derhjemme med støtte fra udgående teams fra hospitalet fremfor at
være indlagt.
En pårørende til en ældre medicinsk patient skal vænne sig til, at den
ældre, der får det akut dårligt, skal blive i eget hjem natten over med hjælp
fra den kommunale hjemmesygepleje fremfor at blive indlagt; hospitalets
tilbud ændrer sig til at være et sub-akut tilbud den følgende dag frem for
et akut.

Derfor skal klinikere og ledelser kommunikere om de konkrete ændringer og
formidle årsagerne til dem og om deres formål til patienter og pårørende, for at
støtte op om deres tryghed ved det nye.

Tillid er en nødvendighed for fremdrift
Det er bærende i projekterne, at man generelt søger at producere mindre – men
mere af det rigtige. Fx at man har færre faste kontroller, men bruger længere tid
på de patienter, der har behov for en samtale eller har mange sygdomme, eller
bruger megen medicin, der kan interagere uhensigtsmæssigt mv.
Interviewene ved fællesmødet viste, at denne omlægning kan være ledsaget af en
bekymring fra klinikere og ledelser om, hvorvidt de alligevel bliver ’straffet’ for
den lavere produktion. Denne manglende tillid har negativ betydning for
hastigheden af implementeringen af værdibaseret styring, fordi klinikerne holder
igen med at slippe traditionelle/vanemæssige måder at organisere patientforløbene på.
For nogle af projekterne skyldes bekymringen om at få reduceret budgettet som
følge af lavere aktivitet, ikke kun en lav grad af tillid eller en generel skepsis over
for nye målemetoder. Dette gælder primært for de projekter, hvor kun en del af
afdelingen er indbefattet i projektet og den samlede afdeling, således har to
styringslogikker.

Hvad sker der med medarbejdertrivselen?
I så stort et organisatorisk og kulturelt skifte, som værdibaseret styring er udtryk
for, er det relevant at se på, hvordan det påvirker medarbejdertrivselen. De
hidtidige erfaringer peger på, at arbejdet med værdibaseret styring både kan have
en positiv og en negativ effekt på medarbejdertrivslen.
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Positiv fordi:
• Arbejdet med værdi for patienten matcher klinikernes faglige stolthed og
drivkraft.
• Arbejdet med kvalitet og udvikling af driften sker ”nedefra”, og derved øges
klinikernes råderum.
Negativt fordi:
• Der er tale om en omstilling af driften, der kan medføre bekymring over
tab af privilegier og domæner for nogle faggrupper.
• Ændringen fra at prioritere arbejdet med de patienter, der har størst
behov, ændrer klinikernes hverdag til (endnu) mere krævende, fordi de:
a) (næsten) kun ser de tungere patienter og ikke fx de patienter, hvor
behandlingen er lykkedes
b) kan opleve at få et travlere ambulatorieprogram
c) ikke får mulighed for at høste erfaringer ved at sammenholde
resultatet på lidt længere sigt med sin indsats
d) ikke får næret et menneskeligt behov for at vide, hvordan det går
med alle de patienter, de har haft i behandling.
Med hensyn til punkt b) kan læger i et ambulatorium opleve at få travlere dage i
ambulatoriet, fordi de ikke længere ser ’lette’ patienter, der kan udgøre en ’buffer’.
Denne buffertid kunne de tidligere bruge til at indhente de forsinkelser i
programmet, der er opstået, fordi de har brugt lidt længere tid på patienter, der
har haft behov for denne tid.
Imidlertid kan dette afhjælpes på flere måder:
- at ambulatoriebesøgenes længde differentieres i forhold til forskellige
patienters behov. Denne løsning kræver dog, at man på forhånd kan
kategorisere patienter i forhold til kompleksitet og tildele forskellige
længder tider som følge heraf. PRO-data kunne være et redskab til at
indhente sådanne oplysninger.
- at man arbejder med mere åbne ambulatorier, dvs. hvor patienter kan
komme til i et tidsrum mellem fx 8 og 10. Erfaringer fra andre forsøg viser,
at de fleste patienter har forskellige præferencer og derfor møder op på
forskellige tidspunkter, og den faktiske ventetid bliver ofte mindre og
patienterne mindre utilfredse.
- at man arbejder med hvordan lægerne via PRO-skemaerne og dataopsamling kan se resultaterne af lægens indsats.
- have flere ubesatte tider hos de enkelte læger i ambulatoriet. Hvis der ikke
kommer en sub-akut patient, er der masser af meningsfyldt, effektskabende aktivitet, som lægen kan give sig i kast med. Dilemmaet kan
være, at sådanne ubenyttede ambulatorietider ville kunne have været brugt
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til at sikre overholdelse af udrednings- og behandlingsretten for patienter
på venteliste.
Med hensyn til punkt c) skal det fremhæves, at anvendelse af PRO-data ville
kunne bidrage til at afhjælpe disse problemer. Dette sker fx i projektet om
ortopædkirurgiske patienter på Herlev og Gentofte Hospital, hvor patienten
besvarer konkrete spørgsmål om, hvordan han/hun har det efter operationen.
Det er naturligvis centralt at håndtere de bekymringer, som klinikerne måtte have
over for arbejdet med værdibaseret styring – selvfølgelig af hensyn til trivslen og
fastholdelsen af medarbejderne, men også fordi medarbejdernes opbakning er
helt fundamental for, at de ændrede arbejdsgange overhovedet bliver indført.

Behov for nye former for kompetencer/medarbejdere
Ændringerne som følge af værdibaseret styring medfører behov for andre former
for kompetencer eller typer af medarbejdere – eller alternative opgaver for
eksisterende faggrupper, fx læger, hvis opgave det i højere grad er at skabe
sammenhæng på tværs af sektorer.
Derudover fremgik det ved interviewene, at værdibaseret styring medfører behov
for at have følgende kompetencer/ressourcer til rådighed decentralt:
•
•
•

Medarbejdere til udvikling og behandling af PRO-data
Ressourcer til inddragelse/dialog med almen praksis/kommuner
Ressourcer til rådgivning af almen praksis/kommuner, når disse overtager
hospitalsopgaver.

I og med at disse kompetencer er bærende for at få overgangen til værdibaseret
styring til at ske, er det en lokal opgave at sikre, at de er til rådighed.
Afslutningsvis kan det nævnes, at de interviewede klinikere og nøglepersoner
drøftede muligheden af, at værdibaseret styring kræver ændringer i ledelsesstrukturen til noget mere tværgående end den specialeopdelte, der ses i dag.

Udbyttet for patienter er i centrum i projekterne – både i forløbene for de
konkrete patienter, som allerede er i behandling, men også for de borgere, der er
på venteliste. Ændringer i de eksisterende patientforløb kan være til gavn for:
• de nuværende patienter, fx fordi de sparer tid ved ikke at tage til faste
kontroller, men i stedet kommer hurtigt til i ambulatoriet ved behov, at de
får en individuelt tilpasset behandling mv.
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•

de ’næste’ patienter, fordi de kommer til udredning og behandling
hurtigere, eller fordi analyse og opfølgning på PRO-data over tid giver
bedre forudsigelser for behandlingsresultat en og derved kvalitet for behandlingerne.

Nedenfor uddybes forskellige perspektiver på patienternes udbytte af arbejdet
med værdibaseret styring.

Hvilke former for patientudbytte arbejder projekterne mod?
Af projektbeskrivelserne fremgår det, hvilke former for patientudbytte, man
ønsker at opnå ved at overgå til værdibaseret styring. Overordnet har flere
projekter som formål at opnå bedre
overholdelse af udrednings- og behandlingsret. På Udviklingshospital
Bornholm ser man dog bedre overholdelse af udrednings- og behandlingsrettigheder som en sidegevinst
ved de øvrige mål og ikke som et mål i
sig selv. Derudover arbejder projekterne frem mod forbedringer i selve
behandlingsprocesserne og behandlingsforløbene, så disse bliver mere
individuelle og behovsstyrede til gavn
for patienternes udbytte og oplevede
kvalitet af behandlingen. Fx at:
• Patienterne skal opleve bedre sammenhæng i patientforløbene, fx fordi der
er færre overgange, at de har kontakt til færre klinikere (fx kontakt til en
fast læge eller et fast team af klinikere), eller fordi der er en god videndeling
mellem hospital og primærsektor.
• Personer uden behov for fast/hyppig kontakt med hospitalet sparer tid, når
hospitalskontakten omlægges til at være behovsbestemt fremfor faste
kontroller.
• De personer, der har behov for kontakt til hospitalet, skal opleve, at de får
den hjælp, de har brug for, når de har brug for den – både at de kan komme
ind på hospitalet, eller at de kan ringe eller skrive. De skal opleve, at der er
tid til at håndtere og drøfte de problemstillinger, de står i, uanset om en
patient er nydiagnosticeret med en kronisk sygdom, er terminalt syg, har
mange forskellige sygdomme, får flere forskellige slags medicin, eller når
en patient er i en socialt belastende situation fx misbrug eller er uden
netværk.
• Patientens handlekraft skal styrkes ved mere viden om sin egen sygdom og
ved at blive inddraget i behandlingens tilrettelæggelse, så den understøtter
det gode liv, sådan som patienten selv definerer dette. Flere af projekterne
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arbejder med at gå fra standardiserede forløb og faste fremmøder til
behovsbestemte forløb og fremmøder. Dette betyder, at patienter, der har
ro i deres sygdom, vil blive tilset mindre på hospitalet. Men de skal være i
stand til at kunne vurdere, hvornår der er behov for, at de kontakter
hospitalet.
Et af projekterne har et mål om, at patienten skal kunne bevare sin tilknytning til
arbejdsmarkedet. Dette vil også kunne fungere som en måde at måle patientudbyttet på. På Udviklingshospital Bornholm arbejder de bl.a. specifikt med at
følge patienternes ønsker i den sidste levetid.

Interviewpersonernes bekymringer på patienternes vegne
Ved interviewene blev rejst en række bekymringer for, om værdibaseret styring –
stik imod intentionen – kan gå ud over visse patienters udbytte. De bekymringer,
der blev nævnt ved interviewene, præsenteres her. Bekymringerne er ikke
nødvendigvis udtryk for konkrete, negative erfaringer, men mere forestillinger
om, hvad der kan ske fremover.
Bekymring nr. 1: Manglende tryghed
I og med at en del af projekterne arbejder med, at patienterne ikke får en fast
kontroltid men i stedet skal henvende sig til hospitalet ved behov, kan der være
en bekymring om, hvorvidt patienterne rent faktisk er trygge ved denne løsning.
Denne bekymring udspringer af, at mange patienter oplever tryghed ved at
komme til regelmæssige kontroller. Det er også en kulturforandring for patienter,
der har levet med en kronisk sygdom længe, ikke længere at skulle have næste
kontrol i kalenderen. Der er en række tiltag, hvor personalet forsøger at støtte
patienternes tryghed, fx ved at de kontakter patienterne telefonisk/via mail/Min
Sundhedsplatform. Der også eksempler fra interviewene på, at afdelingerne
udleverer kontaktoplysninger på andre, der vil kunne rådgive patienten (fx
patientforeninger og kommunen).
Erfaring fra CAPTAIN-projektet på Nordsjællands Hospital viser, at patienter
med KOL drager fordel af at have en fast kontaktsygeplejerske, da relationen er
essentiel og skaber tryghed. Trygheden ved en fast kontaktsygeplejerske opvejer
den utryghed, der evt. kan opstå ved de mange faste kontroller.
Bekymring nr. 2: Uopdagede behandlingsbehov
Der er også ved interviewene en bekymring for, at overgangen fra faste til
behovsbestemte kontroller betyder, at forværring/behandlingsbehov ikke vil
blive opdaget, fordi patienter ikke henvender sig, selvom der er kliniske grunde
til dette. Der kan være mange grunde til, at en patient ikke henvender sig i sådan
en situation: sociale problemer, manglende erkendelse af behovet eller et ønske
om at være behandlingsfri.
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En klinisk leder anfører et paradoks i, at man på hospitalet må respektere, at nogle
patienter oplever det værdifuldt ikke at komme på hospitalet for hjælp. Andre
interviewede klinikere udtrykker netop et ønske om at bruge den tid, der frisættes,
fx ved at færre grundløse kontrolfremmøder erstattes af sub-akutte og/eller
virtuelle tilbud, på netop at sikre sig, at alle, der måtte have behov, rent faktisk
modtager det relevante hospitalstilbud, fx gennem opsøgende arbejde.
Forudsætningen for dette opsøgende arbejde er imidlertid, at der kan trækkes
data om, hvilke patienter, der ikke har været i kontakt med ambulatoriet. Der er
en bekymring blandt de interviewede for, om dette kan lade sig gøre.
Udsagnene viser, at hvis man tager parolen om at arbejde efter værdi for
patienten, kan dette netop resultere i, at man skal stoppe med eller undlade at se
patienten. Dette kan skyldes forskelle mellem den lægefaglige og den
patientoplevede kvalitet. En forudsætning er, at det kun er patienter, der kan
passe sin egen sygdom, og som kan vurdere behovet for kontakt til hospitalet, som
kan overlades til behovsbestemt kontrol.
Bekymring nr. 3: Praksislægernes kompetencer.
Flere af omlægningerne i projekterne er afhængige af, at der er en anden aktør,
som griber patienterne, så de får samme niveau af ydelser og resultater som i
hospitalsregi. Der er også ved interviewene en bekymring om, hvorvidt de aktører,
som overtager kontrollen af patienterne, kan løfte opgaven ressource- og
kompetencemæssigt. Dette gælder fx patienter med KOL.
I overenskomsten med PLO er det imidlertid aftalt, at kontrolpatienter med KOL
og diabetes skal overgå fra hospitalssektoren til egen læge. Ikke desto mindre
viser eksemplet, at det er nødvendigt med et helhedssyn på udbyttet for patienterne af behandlingen på tværs af sektorer.
En af deltagerne siger:
”Patienternes liv hænger sammen med alt muligt andet, der kan også være
sociale aktører som er gode at have med. Vi skal tænke bredere.”
Bekymring nr. 4: Fast læge vs. få kontakter
Når faste kontroller erstattes af behovsbestemte, sub-akutte ambulante tider, kan
det af rent praktiske grunde være vanskeligt for afdelingerne at honorere
patientens eventuelle ønske om at se den faste læge, som de er vant til at blive set
af. De interviewede klinikere fremfører derfor, at patientens tilhørsforhold, som
nævnt ovenfor, må udvides til at være til et team eller til hele ambulatoriet. Det
skal dog bemærkes at dette kan være i modstrid mod ønsket om færre
kontaktpersoner. Imidlertid er der blandt de interviewede klinikere en erfaring
med, at dette kan være problematisk for kronikere, da relationen mellem kliniker
og patient betyder så meget for den kroniske patient, at den vurderes i sig selv at
have en forebyggende effekt.
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Der kan dæmmes op for dette problem i ambulatorier ved at gentænke den måde,
man arbejder på i ambulatoriet. Som nævnt ovenfor kan man undlade at booke
patienter til alle tider i en given læges ambulatorium, hvor lægens kendte
patienter så kan få en sub-akut tid (se forudsætninger for dette ovenfor).
Bekymring nr. 5: Patienterne får stort ansvar for egen sygdom
En af de interviewede kliniske ledere udtrykker ved interviewet, at han har en
bekymring for, om patienterne kommer til at leve FOR deres sygdom frem for
MED deres sygdom, fordi de selv skal holde øje med deres sygdom (evt. vha.
elektroniske gadgets) for at vurdere behovet for at tage kontakt til en læge. Denne
bekymring relaterer sig til en bredere (og uundgåelig) udvikling i samfundet med
tilgængeligheden af apps og andre teknologier, som kan bruges til
selvmonitorering døgnet rundt.

Hvordan afdækkes patienternes udbytte?
Projekternes arbejde med PRO er generelt i sin vorden, selvom det er
gennemgående ved interviewene, at man gør sig mange tanker om PRO. De fleste
af projekterne er ikke kommet i gang med at anvende PRO-skemaer, da man dels
afventer nationale validerede PRO-skemaer, dels afventer at Sundhedsplatformen har ressourcer til at bygge PRO-skemaer i Sundhedsplatformen.
På Ortopædkirurgisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital er man gået
konkret i gang med anvendelse af PRO-data, som skal ind i Sundhedsplatformen
(se beskrivelse i boks nedenfor).
Eksempel: PRO-data blandt ortopædkirurgiske patienter
I projektet på Ortopædkirurgisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital
har man udarbejdet skemaer, som patienterne skal besvare før og flere
gange efter behandling. Informationerne herfra skal bruges dels til
visitation af patienter til operation, dels til monitorering af behovet for, at
patienten kommer til kontrol på hospitalet efter operation. Begge dele
hviler på internationalt anerkendte og validerede PRO-skemaer og
algoritmer. Data vil på længere sigt også kunne bruges til at udvikle
behandlingen. Skemaet er pt. i gang med at blive sat op i
Sundhedsplatformen.

.
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På Finsencentret har man siden juni 2018 arbejdet med at lade patienterne
besvare spørgsmål1 om deres oplevelse af behandlingen:

Eksempel: Måling af patienternes tryghed og handlekraft
På Finsencentret får patienterne to spørgsmål som led i den løbende
patienttilfredshedsundersøgelse:
- ”Er du tryg ved den plan, der er lagt for din behandling?”
- ”I hvilken grad oplever du at få støtte og vejledning til selv at
håndtere symptomer/bivirkninger under din behandling?”
Spørgsmålene er udviklet i et samarbejde mellem Kompetencecenter for
Patientoplevelser (KOPA), som også har valideret spørgsmålene.
På centeret følger man op på data med henblik på at identificere et
eventuelt forbedringsbehov. Indtil nu har patienternes vurderinger været
pæne og som følge deraf ikke givet anledning til forbedringsindsatser.

Erfaringerne er, at selv når der foreligger et valideret skema, tager det tid at få de
tekniske løsninger til at fungere i hhv. Den Løbende Patienttilfredshedsmåling
eller i Min Sundhedsplatform.
Ved plenumdrøftelserne blev der udtrykt en bekymring for kvaliteten, hvis der
bliver anvendt ikke-validerede/ikke-anerkendte spørgsmål til indhentning af
PRO-data. I de nævnte eksempler på indhentning af PRO-data er dette ikke
tilfældet, og fremadrettet er der mulighed for at arbejde med udvikling af PROskemaer på tværs af hospitaler og regioner samt at bruge internationale
erfaringer. Dette ville også dæmme op for et andet problem, der kan opstå: at der
parallelt bliver anvendt forskellige skemaer til samme patientgruppe på
forskellige hospitaler.
Patienternes udbytte af behandlingen kan også måles på objektive kriterier som
fx resultater på prøvesvar. Nogle projekterne oplever dog vanskeligheder med at
trække aggregerede data ud af Sundhedsplatformen.
Ved interviewene nævnes også måling af patienttilfredsheden, hvilket som
bekendt ikke er en måling af patientudbytte. Forestillingen er, at tilfredsheden vil
stige, som følge af fx mere behovsbestemte kontroller. På Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital igangsættes næste år et projekt, hvor der spørges til

Spørgsmålene er en del af det katalog over validerede spørgsmål, som KOPA har udarbejdet, og
som kan ses her:
https://intranet.regionh.dk/regi/patient/kvalitet/patienttilfredshed/patientfeedback/Documen
ts/Spoergsmaalskatalog_DLP_aug%202018.pdf
1
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tilfredsheden hos patienter med diabetes, der går til kontrol hos deres egen læge
fremfor på hospitalet.

En aldrende befolkning, højere krav til rettidig udredning og behandling,
lægemangel o.a. er faktorer, som kræver, at hospitalerne ser på mulighederne for
at fjerne ikke-værdiskabende aktiviteter og afprøve nye kontaktformer. Projektdeltagerne gav udtryk for, at takstfrisættelsen har givet mulighed for, at afdelingerne kan overveje nye organisationsformer eller nye patientforløb, uden at de
straffes for ikke at levere det forventede antal DRG-point.
For overblikkets skyld er projekterne er kategoriseret efter hvilken form for
ændring i ressourceanvendelsen, de har som hovedfokus:

Akut indlagt til sub-akut
ambulant

X

Færre overgange

X

X

Fællesamb. Amager

Fællesamb. Frederiksberg

Diabetesamb. / BFH

Lunge- og infektionsmedicinsk amb./ NOH

Ortopædkirurgi / HGH

X

X

X

Indlagt til hjem

Bedre visitation

KOL / AHH

X

Ambulant til kommune

Faste kontrol på
hospital til egen læge
Fast kontrol til
behovsbestemt kontrol

VRR 2/ RH

Finsencentret/ RH

Hjertecentret/ RH

Udviklingshospital
Bornholm

Tabel 1: Oversigt over tiltag for mindre ressourceintensive forløb

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Nedenfor gennemgås de syv temaer enkeltvis.

Faste kontroller til behovsbestemte kontroller
De fleste projekter - 7 ud af 10 - arbejder med at omlægge faste kontroller til
behovsbestemte kontroller. En konsekvens af faste kontroller er at klinikerne ser
2

Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme
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for mange patienter, som ikke nødvendigvis har behov for at komme på hospitalet
på det tidspunkt, de har fået tildelt en tid. På et af hospitalerne har man spurgt
patienterne, om de var tilfredse med deres kontrolbesøg. 15% af patienterne var
ikke positive over for besøget, men mente at besøget var unødvendigt.
Afhængigt af hvad det er for en afdeling, eller hvad det er for en sygdom patienten
har, betyder en fast kontrol noget forskelligt:
• På en kræftafdeling kan en fast kontrol betyde, at patienten efter endt
kemobehandling kommer til faste rutinemæssige kontroller de kommende
5-10 år. De første år kommer patienten ofte til kontrol, og efterhånden som
årene går, er hyppigheden aftagende.
• På en ortopædkirurgisk afdeling kan en fast kontrol betyde, at patienten
efter en gennemført operation skal til en kontrol, uanset at det viser sig, at
langt de fleste patienter har det godt. De patienter, der ikke har det godt,
kan opfanges ved, at patienterne indrapporterer PRO-oplysninger om
smerte, manglende førlighed eller lignende.
• På en medicinsk lungeafdeling kan en fast kontrol være, at man ser en
patient, som er diagnosticeret med KOL, regelmæssigt resten af livet, uden
at tage hensyn til hvordan patienten faktisk har det.
• På en reumatologisk afdeling har patienter med gigtsygdom ikke
nødvendigvis smerter hele tiden, men til gengæld kan det være mere
værdifuldt at kunne komme til kontrol, når smerterne er tiltagende – eller
når der i øvrigt er behov.
Når de faste kontroller afskaffes, betyder det, at patienterne skal have et tilbud
om, hvordan de kan komme i kontakt med afdelingen på anden vis, såfremt der
opstår et behov. Dvs. patienterne får udleveret telefonnummer til afdelingen,
således at de til enhver tid kan komme i kontakt med en kliniker på afdelingen.
Haster det mindre, og har de mulighed for at anvende virtuelle medier, kan
patienterne sende beskeder via Min Sundhedsplatform, eller de kan selv bestille
en tid til kontrol via Min Sundhedsplatform. Der er ingen af projekterne, som har
oplevet at blive ”lagt ned” af henvendelser, når patienterne får øgede muligheder
for at kontakte afdelingerne via telefon eller e-mail. Erfaringerne viser, at
patienterne kontakter afdelingen, når der er reelt behov.
En udfordring ved at patienterne skal have tid, når de har behov, er, at det kan
være sværere at planlægge hvor mange ambulatorietider, der skal være til
rådighed for patienterne, da planlægningshorisonten bliver kortere. For at
patienterne skal føle tryghed ved ikke at komme til de faste kontrolbesøg, skal
patienterne opleve, at de kan komme, når behovet opstår, fx når de mærker
smerter. Dvs. der skal arbejdes med hele tiden at have ledige tider til sub-akutte
patienter.
Omvendt er det projekternes fornemmelse, at når patienten bestiller sin egen tid,
kommer der færre aflysninger. Det kan tænkes, at patienten sjældnere aflyser en

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 8 - Intern tværgående erfaringsopsamling på projekter om værdibaseret
styring
Bilag 1 - Side -24 af 34

tid, han selv har booket, og som er affødt af et behov for lægekontakt på det
pågældende tidspunkt.
Andre erfaringer viser, at virtuelle kontroller eller e-mailkonsultationer i nogle
tilfælde også kan klares af lægesekretærer eller sygeplejersker, uden at der bruges
dyr og værdifuld lægetid på det.

Fast kontrol på ambulatorium til egen læge
På Hvidovre Hospitals Medicinske Afdeling, på lunge- og infektionsmedicinsk
ambulatorium på Nordsjællands Hospital og på Bispebjerg Hospitals Endokrinologiske Afdeling arbejdes der med, hvordan patienter diagnosticeret med KOL og
diabetes type-2 kan afslutte behandling og kontrol i hospitalsregi og overføres til
behandling og kontrol hos alment praktiserende læge. Dette betyder, at hospitalerne i højere grad skal vejlede de praktiserende læger mht., hvordan patienterne
skal behandles. Hvidovre Hospital nævner, at når flere patienter overføres til
praksissektoren, skabes der plads til flere udrednings- og behandlingskrævende
patienter. Bispebjerg Hospital nævner, at de i højere grad skal bruge tiden på at
vejlede og rådgive praksissektoren.
For patienterne er formålet, at der kommer en bedre sammenhæng i
behandlingen og færre kontakter og færre instanser. For læger i almen praksis
betyder det et større ansvar i forhold til behandlingen.

Bedre visitation til hospitalsydelse
Bedre visitation betyder, at der arbejdes med et bedre forarbejde, før patienterne
kommer til udredning og behandling, således at patienterne ikke kommer unødigt
på hospitalet.
På Ortopædkirurgisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital har man vurderet,
at flere af patienterne aldrig skulle være kommet på hospitalet, men patienterne
kunne være blevet visiteret hjemmefra eller af egen læge ved hjælp af PRO.
Således arbejder Ortopædkirurgisk Afdeling med PRO-skemaer til patienterne i
forhold til visitering. Patienterne kan svare på et spørgeskema (PRO-data), og ud
fra en internationalt valideret algoritme kan det fastlægges, om det vurderes
nødvendigt, at patienten ses af en hospitalslæge til videre udredning. Således
behøver alle patienter ikke at møde på hospitalet for at få at vide, at de ikke skal
opereres. Skemaet kunne optimalt allerede udleveres af den praktiserende læge.
På Rigshospitalets Hjertecenter forbedrer man anvendelsen af Multi Disciplinære
Team (MDT) konferencer – møder, hvor man samler læger fra flere specialer - for
således at forbedre visitationen og sikre, at patienterne hurtigere kommer til den
rette behandling.
På Nordsjællands Hospital arbejdes der på, at det ved visitation til udredning
sikres, at henvisningen er fyldestgørende udfyldt, og at øvrige forudsætninger for
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hurtig udredning (prøvesvar etc.) er til stede, inden patienten visiteres til et
udredningsbesøg.

Færre overgange og bedre sammenhæng
Øget specialisering har skabt øget silotankegang, både inden for et speciale men
også mellem specialerne. Udgangspunktet for de fælles medicinske ambulatorier
er, at man ville samle flere specialer under samme tag, så patienter med flere
sygdomme ikke skal komme flere gange på hospitalet, men nøjes med at komme
et færre antal gange og opleve, at der bliver taget hånd om alle sygdomme på én
gang.
På Rigshospitalets Hjertecenter arbejdes med at samle forløbene og sikre færre
overgange mellem afdelingerne på centeret. Her har patienter oplevet at blive
overført fra et fysisk afsnit til et andet afsnit afhængig af, hvor de var i forløbet, fx
om det var før eller efter operation. Dette forsøger man at samle, så det giver bedre
mening for patienterne, og patienterne føler større tryghed.
På Udviklingshospital Bornholm har man arbejdet med brug af videokonferencer
med deltagelse af patienter, hospitalspersonale, praktiserende læger og evt.
medarbejdere fra kommunen for at sikre et sammenhængende patientforløb samt
forebygge genindlæggelser ved at omlægge akutte indlæggelser til sub-akutte
ambulant besøg.
Det fælles medicinske ambulatorium på Amager Hospital har foruden at arbejde
med at samle flere specialer under samme tag også i høj grad arbejdet med at
omdanne akutte tider til sub-akutte tider. Dvs. i stedet for at patienterne
indlægges akut om aftenen, tilbydes patienterne at komme til en
kontrol/behandling næste dag. Hvor der er et reelt tilbud til patienterne, og hvor
læger, sygeplejersker samt diagnostik i højere grad er samlet, og man kan give den
rette hjælp. Formålet med denne omlægning er, at ressourcerne kan bruges bedre,
og at patienterne ikke indlægges unødigt på hospitalet, med de konsekvenser
dette kan medføre. Dette gælder naturligvis kun patienter, som har mulighed for
fortsat at være hjemme.
Udfordringen ved dette er, at hospitalet skal arbejde med, hvordan de kan tilpasse
kapaciteten på sub-akutte tider til patienterne, og der er et behov for, at tilbuddet
bliver mere kendt i primærsektor og i akuttelefonen 1813.
Udviklingshospital Bornholm har afprøvet og senere implementeret en visiterende/rådgivende funktion, hvor almen praksis har mulighed for at konferere med
en overlæge på hospitalet. Sammen lægger hospitalet og almen praksis den mest
optimale behandlingsplan for patienten. Almen praksis drøfter planen med
patienten. Udfaldet kan enten betyde, at patienten bliver hos egen læge, at
patienten får en sub-akut tid i medicinsk ambulatorium, eller at patienten
indlægges.
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Samtidig skal hospitalerne arbejde med en kulturændring på ambulatorierne,
hvor man i højere grad accepterer, at ambulatorierne ikke altid er fyldt med
patienter, men at der nogle dage arbejdes med kun delvist fyldte ambulatorier.

Fra indlagt til hjem
På Rigshospitalets Finsencenter har man arbejdet med, at patienterne i højere
grad skal blive i eget hjem - ikke kun i stedet for at komme på hospitalet ambulant,
men også i stedet for at blive indlagt. Det betyder, at hospitalet arbejder med udgående teams, som tager hjem til patienterne for at sikre sig, at patienterne og
deres pårørende er i stand til at varetage plejen og behandlingen, evt. også i
samarbejde med kommunens hjemmesygeplejersker.
Fordelen ved, at patienten kan blive hjemme er, at de er i trygge omgivelser
sammen med familie og pårørende, at de i højere grad undgår hospitalsinfektioner mv., og der spares en indlæggelse og de ressourcer, der bruges på
dette.

Fra ambulant behandling på hospital til kommunalt tilbud
På Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme arbejdes der med, at mindre
komplekse ydelser kan varetages i kommunalt regi tættere på eget hjem.

Ved styringsmodel forstås hvilke mål, hospitaler og afdelinger skal styre imod
uden, at der nødvendigvis tildeles budget/økonomi afhængigt af, i hvor høj grad
det lykkes at opnå målene.

Takstfrisatte afdelinger oplever stadig høj grad af styring
Det har været forskelligt for projekterne, hvordan de har oplevet
takststyringsfrisættelsen. Nogle projektdeltagere udtrykker, at det har været en
befrielse at blive takstfrisat, og at de
har kunnet tænke frit til at omlægge
forløb uden at skulle tænke på
aktiviteten.
Andre projektdeltagere giver udtryk
for, at de ikke har kunnet mærke, at
de var takstfrisat, men snarere havde
en
oplevelse
af
at
være
”dobbeltstyret”. Dette blev primært
fremført af repræsentanter fra
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afdelinger, hvor kun en del af klinikken/afdelingen er takstfrisat, og en anden del
af afdelingen ikke er takstfrisat. Disse har oplevet, at de har haft sværere ved at
omlægge aktiviteten til færre fremmøder, fordi de har været bekymrede for de
negative økonomiske konsekvenser heraf.
Atter andre sagde, at selvom projekterne har været takstfrisat, er det ikke
ensbetydende med, at projekterne oplever at være ”ustyret”, som en af deltagerne
sagde. ”Der er stadig masser af parametre, der styres på”. Der styres bl.a. på
•
•
•

nationale kvalitetsindikatorer
udrednings- og behandlingsret
overholdelse af pakkeforløb

Input til styringsmodel
Følgende mål går generelt igen i projekterne:
•
•
•
•

Højere patientinddragelse
Højere faglig kvalitet i behandlingen
Højere patientoplevet outcome
Mere effektiv ressourceanvendelse.

I praksis arbejder alle projekter aktivt for at realisere disse mål, og desuden retter
alle projekter - hvor det er relevant - fokus på mod overholdelse af udredningsog behandlingsretten.
Projekterne har ikke udviklet en komplet lokal målstyring, men flere af dem er i
gang med dette:
•

PRO-skemaer, som man arbejder med på Ortopædkirurgisk Afdeling på
Herlev og Gentofte Hospital, vil kunne anvendes til at måle på outcome af
behandlingen på knæ- og hoftepatienter.

•

Rigshospitalets Finsencenters to spørgsmål om tryghed og handlekraft i de
løbende patienttilfredshedsmålinger.

•

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital
arbejder med at opstille styringsparametre og skelner i den forbindelse
mellem udredning og behandling samt mellem procesindikatorer og
succeskriterier.

En deltager foreslog, at antallet af virtuelle besøg kan være en måde at måle på,
om man lykkes med at omlægge fysiske besøg til virtuelle besøg. Dette flugter også
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med aftalen om regionernes økonomi for 2019, hvor en stigning i andelen af
virtuelle sygehusforløb er et af kriterierne for nærhedsfinansiering.3.
Enkelte af projektdeltagerne mente, at DRG har nogle fordele som styringsværktøj, idet man generelt kan vægte aktiviteten.
En deltager sagde, at de i deres projekt havde erfaret, at det er svært at måle på
fagligheden. En af de måder, de havde overvejet at måle på faglig kvalitet, er at
lade læger i ambulatoriet svare på, om de ved konsultationens start havde alle
relevante informationer om patienten til rådighed for at kunne træffe en
kvalificeret klinisk vurdering/beslutning. En sådan monitorering vil kunne
bruges til at følge op på procesforbedringer.
Et andet konkret forslag, der kom frem på mødet, var at spørge lægerne, om de
oplever at have de rigtige værktøjer til rådighed for at give den behandling/de
tilbud, der ville give størst værdi for patienten. Dette kan fx være kompetencerne
til at tage ’den svære samtale’ med patienten, eller kendskab til tilbud i primærsektor, der kan hjælpe patienten.
Projekterne kan af naturlige årsager ikke dokumentere resultaterne endnu, for
som en af direktionsmedlemmerne sagde på fællesmødet:
”det ved vi først på længere sigt, da outcome først kan måles om lang tid.”

Bekymringer omkring målstyring
Projekterne gav generelt udtryk for bekymringer omkring anvendelse af værdi for
patienten til styringsformål. En af projektdeltagerne sagde:
”Der er en konflikt i at gøre noget subjektivt objektivt.”
Ved interviewene fremgik det, at den store diversitet blandt hospitaler og
specialer nødvendiggør forskellige styringsmodeller.
Baseret på deltagernes udsagn skal man vurdere, om man hellere skal tillade
diversitet. Afhængig af hvad det er for en diagnose eller afdeling, vil der være
forskellige måder at måle kvaliteten på, fx:
•

3

En patient med grå stær gennemgår en kataraktoperation. Det er en succes
om patienten efterfølgende kan se.

Kilde: Aftale om regionernes økonomi, side 6
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•

To patienter har problemer med ryggen. Den ene patient ønsker at blive
smertefri, den anden patient er ligeglad med smerter, bare han kan klatre
i bjerge igen.

Enkelte af projekterne savnede at vide, hvad intentionen er med værdibaseret
styring. De efterspurgte definitionen på ”hvad er værdi for patienten”, hvad er det
der styres henimod? Andre gav udtryk for, at dette skulle defineres i afdelingerne,
og at der skulle være en ”bottom-up” proces.
”Hvad er det vi skal løbe efter? Særligt i forhold til nærhedsfinansiering?
Hvad er målet? Jeg har svært ved at definere hvordan jeg skal komme i
mål, hvis ikke jeg kender det.”

Deltagerne synes, at det er svært at sige, hvordan der kan måles på ”værdi”. Det
er nemmere at måle på ”produktion”. Dvs. antallet af fremmødte eller antallet af
behandlede frem for at måle på, hvilken værdi behandlingen giver. Det er også
nemmere at måle på dødeligheden i antal år og dage, fremfor at måle på om
patienterne har et værdifuldt liv.
Der er også flere af projekterne som tilkendegav, at de ikke vil styres på
modsatrettede eller konkurrerende styringsparadigmer, og at det er vigtigt med
entydighed. De projekter, som har en oplevelse af at være dobbeltstyret, frygter
’sanktionen’ ved at overgå til værdibaseret styring.
”Det må ikke ende med en dobbeltstyring af os. Vi ved ikke hvad
værdibaseret styring er, og så kan vi jo ikke give los på aktivitet
før vi VED, hvad det indebærer”
Det er vigtigt at overveje, hvad det er som sker, når der fokuseres på modsatrettede parametre. DRG-aktiviteten kommer fortsat til at spille en rolle, når
regionens økonomi skal gøres op, fordi Regeringen og Danske Regioner er enige
om, at aktivitet opgjort som DRG-/DAGS-produktionsværdi også fremover ses
som en del af monitoreringen på sundhedsområdet. Danske Regioner har derfor
som led i aftalen om en ny styringsmodel for 2019 forpligtet sig på at fastholde
fokus på aktivitet, fx som led i vurderingen af målopfyldelsen for nærhedsfinansieringen4.
En enkelt deltager udtrykte bekymring for, om man ville benchmarke
afdelingerne. Han sagde, at afdelingerne er forskellige og har forskellige
udgangspunkter. Ligesom en deltager efterspurgte, hvordan det er muligt at måle
på kompetenceudvikling.

4

Kilde: Aftale om regionernes økonomi for 2019, side 7.
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I direktionsgruppen og en af klinikergrupperne var anbefalingerne, at politikerne
melder ud hvad regionens overordnede succeskriterier er, og hvorfor de er vigtige
at nå. Herefter skal hospitaler og afdelinger have ansvaret for den konkrete plan
for, hvordan disse overordnede mål nås, fx ved at man her analyserer, hvordan
processerne skal tilrettelægges lokalt for at leve op til de regionale succeskriterier.
Opstilling af procesindikatorer og igangsættelse af forbedringsindsatser på
baggrund af monitorering af disse skal ligeledes være et lokalt anliggende.
Flere ønskede mere tillid og mindre kontrol og henviste til de nationale
kvalitetsmål, som de er underlagt, samt Region Hovedstadens Lederskabsprisme,
som siger mere ledelse og mindre styring. Et hovedindtryk fra mødet var, at det
er vigtigt med incitamenter til at skabe værdi for patienterne, uden for stram
styring, og at målene skal være få, entydige og simple.

Dilemmaer og utilsigtede konsekvenser
Deltagerne er opmærksomme på dilemmaer og negative sideeffekter, hvis der
opstilles for simple mål på noget så komplekst og forskelligartet som ’værdi for
patienten’.
I dag har patienterne ret til at blive udredt inden for 30 dage og efterfølgende
behandlet. Det vil sige, der følges op på om afdelingerne overholder denne
rettighed. For at gøre målet enkelt, følges op på, hvor mange % af patienterne,
som får tilbudt udredning inden for 30 dage.

En uhensigtsmæssig sideeffekt er, at afdelingen vælger de patienter, hvor der er
mulighed for at overholde udredningsret, frem for de patienter, hvor det alligevel
ikke lykkes at overholde udredningsretten. Om fristen for patienten er
DILEMMA-EK
overskredet med 1 dag eller 30 dage, har ingen betydning for opgørelsen af målet.
DILEMMA:
På en afdeling er der en ledig tid om 3 dage, den næste ledige tid er først om
7 dage. Der er en patient, som har ventet i 31 dage, og derudover er der en
række patienter, som har ventet i 24 dage eller mindre.
Hvem skal have tiden om 3 dage? Hvis en patient, som har ventet i 24 dage,
får tiden, forbedres overholdelsen af udredningsretten. Hvis patienten, som
har ventet i 31 dage, får tiden, betyder det, at overholdelsen af målet om
udredningsret forringes.

I flere af grupperne blev der talt om, at der er behov for, at der kommer en debat,
som omhandler, hvor længe vi skal fortsætte med at behandle, og hvilken værdi
det giver for patienterne. Klinikerne vil gerne give en behandling af høj faglig
kvalitet, men hvis patienterne efter den ”svære samtale” vælger at frasige sig
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behandling, og når klinikerne i højere grad skal respektere patienternes evt.
fravalg af behandling, så kan det betyde negativ effekt på kvalitetsparametre, som
fx kræftoverlevelse.
Enkelte projektdeltagere påpegede, at det er vigtigt, at interessenterne involveres
i en styringsmodel. Dvs. at den styringsmodel, som implementeres, giver mening
for hospitalet men også giver mening for kommuner og praksissektoren.

Ved afregningsmodel forstås et system til tildeling af budget til hospitaler og
afdelinger. Afregningsmodellen har indtil nu været på baggrund af DRG-aktivitet.
Det skal afklares, om og hvordan ’værdi for patienten’ kan indgå i en
afregningsmodel, herunder hvordan projekternes erfaringer kan indgå i disse
overvejelser.
Ingen af de deltagende projekter kan lige nu pege på en mulig afregningsmodel,
hvori ”værdi for patienten” indgår. De projekter, hvor der har været flere afregningsmodeller på afdelingsniveau, fortæller om vanskeligheder ved manglende entydighed ved målopfyldelse.
Det projekt, som har været mindst
præget af dobbelttydighed i afregningsmodellen, har været Bornholms
Hospital, hvor hele hospitalet har
været takstfrisat. Rigshospitalets
Hjertecenter og Finsencenter har også
været totalt takstfrisatte, men da de
har store samarbejdsflader til andre
centre og klinikker på Rigshospitalet,
kan det medføre vanskeligheder, når
der skal laves om i patientforløb, fordi
dette kan have afregningsmæssig
betydning for andre centre/ klinikker.
Rigshospitalets Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme har kun været
delvist takstfrisat, da rygoperationerne ikke har været takstfrisat. For de øvrige
projekter har det kun været enkelte dele af afdelingen, som har været takstfrisat,
hvilket har betydet, at afdelingerne hver især har haft flere styringsparametre, og
det har været svært for medarbejderne at finde rundt i.
Dette er en konkret erfaring, som afdelingerne har fået i arbejdet med
værdibaseret styring. Dengang afdelingerne søgte om at blive takststyringsfrisat,
var de ikke opmærksomme på denne problemstilling.
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De fælles medicinske ambulatorier på Amager og Frederiksberg har ikke været
takstfrisat, hvilket har betydet, at omlægningen har været svær, fordi de fortsat
skal tænke på at opnå aktivitet. En af de interviewede udtrykker det således:
”Det er skræmmende med de tomme tider i ambulatorierne”.
I forbindelse med PLO-overenskomsten for 2018 blev det besluttet, at patienter
med type 2 diabetes og patienter med KOL, som går til kontrol i både
hospitalsvæsen og hos praktiserende læge, skulle afsluttes i hospitalsregi og
ansvaret flyttes til praktiserende læger. Her var det denne overenskomst, som var
anledningen til at disse to afdelinger på hhv. Bispebjerg Hospital og Hvidovre
Hospital blev takstfrisat og skulle afprøve værdibaseret styring.
Flere af deltagerne påpeger, at incitamentstrukturen skal være klar, og at hvis
man ønsker, at hospitalerne skal styre mod at blive mere ressourceeffektive, så
skal de have lov til at beholde nogle af de sparede ressourcer. Hvis hospitalernes
budget reduceres, hver gang de effektiviserer for at opnå en større
ressourceeffektivitet, falder incitamentet til at effektivisere. Flere af projekterne
påpeger, at det er vigtigt, at politikerne har tillid til, at de behandler og
effektiviserer det, de skal.
I dag måler vi på hvor meget, der produceres, eller hvor meget der ydes i DRGværdi, dvs. afregningsmodellen fokuserer på hospitalsproduktion: hvor mange
patienter behandles, og hvor omfattende en behandling får de. Fremover skal
hospitalerne bruge en større del af deres tid til rådgivning, dels rådgivning af
patienter via patientskoler, men også rådgivning af primærsektor, fx
praktiserende læger i behandling og opfølgning på patienter med hhv. KOL og
diabetes type-2. En fremtidig afregningsmodel skal tage højde for dette.
Nærhedsfinansiering drejer sig bl.a. om reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr.
borger og reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2 diabetes).
Flere af projekterne er allerede nu bekymrede for, hvordan økonomien/
budgetterne vil blive påvirket af, at de allerede har differentieret mellem
patienterne og allerede har formået at reducere i antallet af kontrolbesøg, fx fordi
de har afsluttet patienterne i hospitalsregi og sendt dem til de praktiserende
læger.
Fra et enkelt hospital blev det nævnt, at afdelingerne er varsomme med at tage
’alt guldet ud af skabene på én gang’, fordi man så har noget tilbage, man kan hive
ud, når besparelserne kommer.
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Projekterne om værdibaseret styring har oplevet, at takstfrisættelsen har givet
dem luft og energi til at til at tænke anderledes og mere frit i forhold til, hvad der
giver mest værdi for patienten. De har ikke været hæmmet af at skulle tænke over,
hvilken aktivitet de skal akkumulere.
Projekterne har alle arbejdet med mere værdibaseret sundhed og de styrer alle
mod ’mere værdi for patienterne’ ved at:
•
•
•

•

Inddrage patienterne i, hvilken behandling de vil have, hvordan den skal
gives og spørge patienterne, om de er tilfredse med det de får.
Arbejde mod den rigtige kvalitet i behandlingen, så patienterne bliver
raske, overlever og også bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet.
Arbejde mod mere ressourceeffektive forløb, både i forhold til patienter og
personale, således at
o patienterne ikke skal komme oftere på hospitalet end højst
nødvendigt
o personalet kan nå at behandle flere og andre patienter
udrede og behandle patienterne til tiden.

Patientinddragelse
For de fleste af projekterne er patientinddragelse et mål. Hvis man skal vide, hvad
der giver mest værdi for patienterne, er det vigtigt at spørge patienterne. Mange
steder inddrages patienterne allerede tidligt i forløbet. I de fleste af projekterne
og på de fleste hospitaler og afdelinger er patienterne således inddraget i den
organisatoriske del. De deltager i styregrupper og i ansættelsesudvalg og er
således med i vigtige ledelsesbeslutninger som fx i ansættelsen af de kommende
ledere. På den måde er de med til at sætte dagsorden for, hvad det er for værdier,
der skal være i fokus i forbindelse med behandling og tilrettelæggelse heraf i
fremtiden.
At gå i dialog med den enkelte patient er vigtigt i tilrettelæggelsen af den individuelle patientbehandling og i den enkelte patients behandlingsforløb. Patienten og
de pårørende kan her være med til at sætte mål for, hvad de skal nå, og evt. hvad
det er for en behandling, der skal iværksættes.
Patientinddragelse er godt, hvis patienten bliver hørt. Men ønsker patienterne
altid at få et valg? Mange tænker, at lægerne har forsket i hvilke behandlingsformer, der virker bedst, og nogle patienter vil gerne helst bare være ’standardpatienter’, for hvem det giver tryghed at gennemgå en standardbehandling med
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et standardforløb. Nogle gange ved patienterne heller ikke, hvilke muligheder de
har, og dermed hvad det er der er realistisk at opnå.
En stor del af de patienter, som har et forløb på hospitalerne, er i den seneste fase
af deres liv. Her er der store udfordringer i, hvordan disse patienter inddrages i
tilrettelæggelsen af behandlingsforløbet, og i hvordan man måler på, hvad der
giver værdi.
Udfordringer ved at måle
På nuværende tidspunkt er det en stor udfordring at måle på, hvad der giver værdi
for patienterne. Dels fordi implementeringen af anvendelsen af PRO endnu ikke
er så fremskreden, dels fordi hospitalerne ikke er vant til at måle på, om
patienterne fortsat har tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også en udfordring,
at outcome nogle gange først opnås på langt sigt. Der kan måles på, om
patienterne overlever en behandling på kort sigt, dvs. inden for 30 dage. Der kan
også måles på, om patienterne påføres en skade, får liggesår eller lignende. Men
afdelingen, som har behandlet patienterne, ved ikke, om patienterne overlever på
langt sigt, dvs. om 10 eller 20 år eller måske på endnu længere. Det er desuden en
udfordring at skulle styre på meget langt sigt. Endelig kan det også være svært at
måle og styre på, om det liv, som patienterne lever, giver dem værdi.
Svært at afregne
De ovenfor nævnte styringsudfordringer er endnu sværere at håndtere, når eller
hvis outcome og værdimål skal indgå i en afregningsmodel. Eller når hospitaler
og afdelinger skal have tilpasset deres budget i forhold til den værdi eller den
manglende værdi, de bibringer patienterne samlet set.
Betyder en afregning efter ’værdi for patienten’, at der skal findes en ny møntfod
for dette? Eller skal der tillades en stor diversitet med mange individuelle mål?
Og hvordan skal afdelingerne styre mod ’mere værdi for patienten’, når værdien
for mange først kan måles på meget langt sigt?
Skal hospitalernes/afdelingernes budget reduceres, når mortaliteten stiger, når
infektionsraten stiger, eller når hospitalet ikke overholder udrednings- og eller
behandlingsretten? Kan det tænkes, at det vil hjælpe at reducere budgettet, når
kvaliteten eller patienttilfredsheden falder?
Udfordringen er at finde ud af, hvordan afdelingerne kan få et incitament til hele
tiden at arbejde for ’mere værdi for patienten’, samtidig med at sundhedsvæsenet
fortsat bliver mere presset på ressourcer som følge af flere
behandlingsmuligheder og en fortsat aldrende befolkning.
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Oversigt over værdibaseret styringsprojekter
Der er oprettet 10 projekter der har arbejdet med værdibaseret styring, 8 af dem har været fritaget for
aktivitetsstyring og 2 har ikke været fritaget, det drejer sig om de fælles medicinske ambulatorier på hhv
Amager og Frederiksberg.
Bornholms Hospital begyndte at arbejde med værdibaseret styring i 2016, Hjertecentret på Rigshospitalet i
2017 og de øvrige projekter i 2018.
Fælles for projekterne er:
•
•

•
•
•

Højere patienttilfredshed - mere patientinddragelse, mere individuelt tilrettelagte forløb. – De to fælles
medicinske ambulatorier ser på større helhedssyn i forhold til det enkelte menneske.
Mere ressourceeffektivitet – færre indlæggelser, færre ambulante besøg, mere telemedicin/mere
MinSP – mails og telefon - skabe plads til flere nye patienter, således at vi kan leve op til udrednings- og
behandlingsret.
Fortsat fokus på den kliniske kvalitet
Alle efterspørger data fra Sundhedsplatformen
Alle projekter ønsker at anvende Min Sundhedsplatform som dialogværktøj med patienterne og flere
projekter ønsker at afprøve PRO (Patient Rapporteret Outcome)

Nedenfor er en oversigt over de enkelte projekter og deres formål.
HjerteCentret, RH

Hvem
Hele Hjertecentret har været fritaget for aktivitetsstyring og de har arbejdet med
VBS på tværs af centret siden 2017.
Formål
Formålet er at skabe mere sammenhængende, patientvenlige og effektive
patientforløb i Hjertecentret.
Centrale spørgsmål:
• Er patientforløbet tilrettelagt efter patientens behov?
• Er alle overgange nødvendige?
• Er alle kontakter nødvendige?
• Er forløbet tilrettelagt effektivt?
• Er der mulighed for bedre MDT-samarbejde og faglig synergi?
• Er der nye teknologiske muligheder, patienterne kan få gavn af?

FinsenCentret, RH

Hvem
Hele Finsencentret har været fritaget for aktivitetsstyring siden 2018 og på
Finsencentret har de arbejdet med VBS i de enkelte klinikker.
Formål
Formålet er at afprøve et nyt styringsparadigme, der lægger sig tættere op ad den
kliniske patientnære prioritering end den hidtidige økonomistyring hvor der er
fokus på aktivitet og DRG.
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Patienten i centrum:
• Patient-empowerment/handlekraft og tryghed
• Patientrapporteret resultat, bivirkninger, symptomer, komplikationer og
senfølger
• Fx tilknytning til arbejdsmarkedet
Mere ressourceeffektivt
• Færre indlæggelser og ambulante besøg
• Mere Min Sundhedsplatform, telefon etc.
• Mere patientuddannelse
• Udgående teams / understøttelse af behandling i eget hjem
Højere faglig kvalitet
• Behandlingskvalitet
• Kvalitetsudviklings-indikatorer for komplikationer, bivirkninger,
symptomhåndtering, senfølger
• Kliniske databaser, SP
VidensCenter for
Reumatologi og
Rygsygdomme, RH.

Hvem
Videnscenter for reumatologi og rygsygdomme (VRR) har været frisat for
aktivitetsstyring i forhold til reumatologien siden 2018, mens rygoperationer ikker
har været takstfrisat. VRR varetager reumatologi og rygsygdomme for hele Region
Hovedstaden, de er organisatorisk placeret under Rigshospitalet, men er fysisk
placeret på 5 matrikler.
Mål og succeskriterier er:
• Højere patienttilfredshed
At finde den rigtige placering af ydelser. Mindre komplekse ydelser kan fx ligge
uden for hospitalsregi og vil betyde, at patienten får kortere til behandlingsstedet.
At integrere behandlingen der varetages på forskellige lokaliteter eller
tværsektorielt. For eksempel vil en rygoperation foregå på et hospital mens
genoptræningen foregår lokalt i kommunen. Her er vigtigt at patienten oplever
sammenhæng i behandlingen og at den er koordineret og integreret på tværs af
behandlingsstederne.
• Behandlingens kliniske kvalitet
At samle ydelserne på få antal udbydere for at opbygge ekspertise og dermed
opnå en forbedret behandlingseffekt.
• Overholdelse af patientrettigheder –
At få defineret omfanget af de ydelser der skal leveres og dermed afskaffe de
ydelser som ikke skaber værdi.

Amager og Hvidovre
Hospital
Ambulatoriedrift KOLpatienter

Hvem
Kol-Ambulatoriet er en del af en større medicinsk afdeling, som går på tværs af
Amager Hospital, Hvidovre Hospital samt Glostrup Hospital. Kol-ambulatoriet har
arbejdet med VBS siden 2018.
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Formål
Formålet er at udvikle og afprøve en model for
• reducere af antallet af ambulatoriebesøg.
• Undersøge muligheden for at tilbyde den enkelte patient alternativer til
den traditionelle booking af nye ambulante kontrolbesøg, fx ved
anvendelse af MinSP.
• Afslutte flere KOL-patienter i hospitalsregi og overføre dem til primær
sektor
• Skabe plads flere udrednings- og behandlingspatienter
• Behandlingen skal fortsat være af høj faglig standard og patienterne skal
opleve behandlingen som værdifuld.
Bispebjerg og
Hvem
Frederiksbergs
Diabetesambulatoriet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, som er en del af
diabetesambulatorium Endokronologisk afdeling, har arbejdet med VBS siden 2018.
Formål
Projektet har til formål at skabe større kvalitet for patienter med type 2 diabetes
og skabe mere sammenhængende patientforløb samtidigt med at der tages
hensyn til det samlede ressourceforbrug på tværs af sektorer. Projektet vil således
udvikle og afprøve en ny samarbejdsform mellem almen praksis, kommune og
hospitaler i en tværsektoriel organisatorisk ramme. Den enkelte patient inddrages
for at sikre skræddersyet forløb med udgangspunkt i patientens ønsker og behov.
• Udvikle fælles mål mellem sektorer for behandling af patienter med type 2
diabetes
• Udvikle og afprøve vidensdelingsmøder mellem sektorerne
• Udvikle og afprøve model for fælles data (fx virtuel data tavle)
Undersøge om færre besøg i ambulatoriet i én kontekst af et styrket fagligt
tværsektorielt samarbejde kan øge den patientoplevede og faglige kvalitet for
patienter med type 2 diabetes
Lunge og
Infektionsmedicinsk
afdeling,
Nordsjællands
Hospital

Hvem
Infektionsmedicinsk ambulatorium på Nordsjællands Hospital har været frisat for
aktivitetsstyring siden 2018.
Formål
Formålet er at afprøve og implementere en ny organisering i Lunge- og
Infektionsmedicinsk Afdeling, der systematisk fremmer behovsbestemt udredning
og behandling af ambulante patienter.
• Færre fysiske fremmøder, mere anvendelse af e-mail konsultationer og
anvendelse af Min Sundhedsplatform
• Bedst muligt udnyttelse af lægernes ressourcer og kompetencer og dermed
opgaveglidning fra læger til sygeplejersker
• Mere behovsbestemt
Målet er at opnå
• Højere patienttilfredshed,
• Højere faglig kvalitet
• Bedre ressourceudnyttelse
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•

Ortopædkirurgisk
afdeling, Herlev og
Gentofte Hospital

Højere medarbejdertrivsel

Hvem
Ortopædkirurgisk ambulatorium for knæ og hofter på Herlev og Gentofte Hospital
har været fritaget for takststyring siden 2018.
Formål
Formålet er at understøtte aktiviteter mht. ensartede projektforløb, samt
optimering af ressourceforbruget.
• Øget patienttilfredshed
• Opmærksomheden vil ikke alene være på værdi for patienter under
behandling, men også for patienter under udredning eller for patienter som
venter.
• Et vigtigt aspekt er målopfyldelse på udredningsret og behandlingsret.

Fællesambulatoriet på
Frederiksberg Hospital

Hvem
Der skal etableres et fællesambulatoriet på Frederiksberg Hospital, et ambulatorie
som går på tværs af flere specialer og afdelinger og behandler mennesker med
multisygdomme.
Formålet
Formålet er at afsøge hvilke organiseringsformer, der understøtter patientforløb,
hvor klinikere samler sig om patienten, både i udredning, behandling og løbende
kontrol.
Desuden er formålet at
• Øge patienttilfredshed, ved at
o fokusere på deres samlede sundhedsproblem
o øge patientinddragelsen
• Skabe højere faglig kvalitet ved at
o Samle specialer kompetencer i en enhed med fokus på patientens
samlede sundhedsproblem
o Øge samarbejdet med praktiserende læger og kommuner

Fællesambulatoriet på
Amager Hospital

Hvem
Der er etableret et fællesambulatoriet på Amager Hospital. Et ambulatorie som går
på tværs af flere specialer og afdelinger og behandler mennesker med
multisygdomme.
Formål
Formålet er at forbedre patientforløbene på Medicinsk Afdeling Amager, således at
der opnås
• Større tilfredshed blandt patienter/borgere med tilbud og sammenhæng i
forløb
• Færre ambulante forløb
• Færre genindlæggelser
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•
•
Bornholms Hospital

Forebyggelige indlæggelser skal ændres til akutte/subakutte ambulante
udredninger og behandlinger
Mindre risiko ved polyfarmaci

Hvem
Hele Bornholms hospital har været fritaget for aktivitetsstyring siden 2016.
Formål
Hospitalets formål er at det er ”Patientens situation styrer forløbet”, herunder
har de følgende underformål
• Bedre patientoplevet kvalitet af behandling og øget tilfredshed med kontakten
til hospitalet.
• Højere faglig kvalitet af pleje og behandling
• Bedre økonomisk effekt, herunder opnå og udbrede erfaringer med aftalte
værdimål og afprøve økonomiske styringsformer
Udviklingshospital arbejder med følgende 8 projekter:
• Fælles og fleksible ambulatorier
• Ny visitationsform for akutte patienter
• Fælles ansvar for indlæggelse og udskrivelse for ældre patienter mellem
hospital, kommune og almen praksis
• Patientrapporterede oplysninger – PRO
• Bedre bestilling og brug af diagnostik
• Bedre overblik for patienten over, hvad der skal ske og hvornår
• Kultur, rammer og kompetencer
• Følge patienternes præference i den sidste levetid
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Gruppe:
Direktioner
Afdelingsledelser #1
Afdelingsledelser #2
Projektledere/lokale konsulenter
Projektledere/lokale konsulenter

Interviewer:
Gunn Danielsen
Henriette Holscher
Rune Bang Puggaard
Thomas Bruun Kolbye
Kristina Arnov Nielsen

Hvad vil I gerne opnå med jeres projekter?
Hvad betyder takstfrisættelsen for driften?
Hvad betyder takstfrisættelsen for medarbejderne?
Hvad har udbyttet for patienter været indtil nu?
• Hvad er jeres forventninger til udbyttet fremover?
Hvordan ved I, at I har nået/ kan opnå det, som er formålet med projektet? Fx
• Højere patienttilfredshed
• Højere outcome?
• Større patientinddragelse?
• Højere effektivitet
Hvad betyder takstfrisættelsen for den ledelsesopgave, I hver især har?
• Hvad er lettere?
• Hvad er sværere?
• Hvad har det sværeste været styringsmæssigt?
Hvad er de vigtigste ting, I har lært indtil nu?
Hvilke gode råd har I til følgende, så de kan understøtte overgangen til en anden form for styring for regionen bedst muligt?
• Politikere?
• Koncerncentre?
• til kolleger på jeres eget niveau?
• Til ledere og medarbejdere på de andre niveauer:
• Afdelingsledelser?
• Administrative projektledere?
• Direktioner
Debrief: Er der ellers noget, I vil tilføje?
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Center for Sundhed

Direkte 38666080

NOTAT
Til:

Forretningsudvalget

Diagnostiske enheder i de fem
regioner
Sundhedsudvalget har på møde den 16. januar 2019 efterspurgt et notat, der
belyser, hvordan de øvrige regioner arbejder med diagnostiske enheder.

Administrationen har været i dialog med de fire andre regioner og spurgt til:
•

•

Hvad er de diagnostiske enheders målgruppe i jeres region? Kan en
patient blive henvist dertil med mistanke om alvorlig sygdom, der ikke
er kræft?
Når diagnostisk enhed har afkræftet, at en patient har kræft, hvad gør I
så med patienten i den diagnostiske enhed? Sender I patienten videre
(fx til et medicinsk ambulatorium), eller færdigudreder den diagnostiske
enhed?

Det kan overordnet konkluderes, at de diagnostiske enheder i de fire øvrige
regioner primært modtager patienter inden for to kræftpakker: ”Diagnostisk
pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der
kunne være kræft” og ”Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype”, men også nogle patienter med ukarakteristiske symptomer, der kunne
være tegn på underliggende alvorlig sygdom (der ikke nødvendigvis er kræft).
Hvis patienten har kræft vil vedkommende blive henvist til rette kræftpakke.
Hvis patienten ikke har kræft afhænger det videre forløb af konklusionen af
den første udredning. Typisk vil størstedelen af patienterne blive afsluttet til
egen læge eller blive fulgt i Diagnostisk Enhed/dertil hørende medicinsk dagafsnit eller alternativt blive videre henvist til anden afdeling.
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De øvrige regioner færdigudreder i et vist omfang patienter med alvorlig sygdom, hvor det ikke er kræft i diagnostisk enhed. Dette er dog ikke entydigt, og
der er lokale forskelle i de enkelte regioner.
I Region Hovedstaden er forslaget, at de patienter der ikke har kræft i udgangspunktet skal videre udredes i fælles medicinske ambulatorier.
I Sundhedsstyrelsens diagnostiske pakkeforløb for patienter med uspecifikke
symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft, fremgår det, at ”Hvis
der konstateres alvorlig sygdom, som der ikke findes et pakkeforløb for, henvises patienten til videre udredning og behandling på relevant specialafdeling
efter gældende lokale retningslinjer”.
Nedenfor fremgår de enkelte regioners beskrivelser af organiseringen af de diagnostiske enheder.

Region Nordjylland:
Region Nordjyllands Diagnostiske Centre modtager primært patienter inden
for de to pakkeforløb ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke
symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft” og ”Pakkeforløb for
metastaser uden organspecifik kræfttype”, men også nogle patienter med ukarakteristiske symptomer der kunne være tegn på underliggende alvorlig sygdom (ikke nødvendigvis kræft).
Såfremt det konstateres, at patienten ikke har kræft, afhænger det videre forløb af konklusionen af den første udredning. Erfaringer fra ét af centrene viser,
at størstedelen enten bliver afsluttet til egen læge eller følges i Diagnostisk
Center/dertil hørende medicinsk dagafsnit. Patienterne sendes kun i begrænset omfang videre til anden afdeling. Der er dog lidt forskellig praksis for dette
blandt Region Nordjyllands Diagnostiske Centre. Andre vil nok i højere grad
sende videre til anden afdeling, hvis ikke det er kræft. Administrationen i Region Nordjylland kan derfor ikke give et entydigt svar herpå.

Region Syddanmark:
Region Syddanmark har fire diagnostiske centre, som håndterer MAS (Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft) og MUP (Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype), og på lidt forskellig vis også patienter, som har diffuse
symptomer på alvorlig sygdom (som kan være andet end kræft). Hvis patienten ikke har kræft vil det videre forløb, i lighed med i Region Nordjylland, afhænge af konklusionen på første udredning.
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Region Sjælland:
Region Sjællands overordnede ramme ser således ud:
I Diagnostisk Center varetages udredning og behandling af patienter med mistanke om alvorlig sygdom, hvor symptomerne er så uspecifikke, at der ikke bør
henvises direkte til en specialafdeling, og/eller hvor diagnostik og udredning forudsætter tæt samarbejde mellem flere specialer. Tværfagligt Center varetager
udredning og behandling af patienter, der er multisyge med flere kroniske sygdomme. Der er Tværfaglig Udredning og Behandling (ETUB) fire steder i Region
Sjælland. Alle fire steder er der Diagnostisk Center, men kun på Roskilde og
Næstved sygehuse kan patienter behandles i ”metastasepakken”.

Region Midtjylland:
Region Midtjylland har et diagnostisk center og fire diagnostiske enheder, som
håndterer det diagnostiske pakkeforløb, pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype og på lidt forskellig vis patienter med uspecifikke symptomer. Forløbene ligner beskrivelsen fra Region Nordjylland og Region Syddanmark. Det videre forløb afhænger af resultatet af den første udredning,
herunder om patienten afsluttes til egen læge, henvises til anden afdeling eller
videre udredning på diagnostisk enhed/medicinsk afdeling.
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Mail hanne.s.rasmussen@regionh.d
k

Forretningsudvalget
Journal-nr.: 18012469
Dato: 22-01-2019

Kriterier for visitation til diagnostisk enhed og fælles medicinsk
ambulatorium
Sundhedsudvalget har på møde den 16. januar 2018 ønsket oplysning om kriterier i visitationen til henvisning til henholdsvis diagnostisk enhed og fællesambulatorier/daghospital.
Der kan være et vist overlap mellem patienter der henvises til medicinske fælles ambulatorier og diagnostiske enheder, men patientgrupperne kan i grove
træk opdeles som følger:

Henvisning til medicinske fællesambulatorier
Medicinske fællesambulatorier er primært for patienter med flere kroniske sygdomme og/eller ældre medicinske patienter med henblik på at skabe en organisering, der tilgodeser en enklere og mere effektiv vej for patienten. Herudover har medicinske fællesambulatorier patienter med uspecifikke symptomer,
hvor patienten tilbydes en sub akut tid med henblik på hurtig udredning, speciallægevurdering og behandlingsplan.

Kriterier for henvisning til diagnostisk enhed
De diagnostiske enheder indeholder rådgivende funktion samt to pakkeforløb
på kræftområdet: ”Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke
symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft” og ”Pakkeforløb for
metastaser uden organ specifik kræfttype”.
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Kriteriet for henvisning til de diagnostiske enheder er uspecifikke symptomer
på alvorlig sygdom, der kan være kræft. Ved henvisning til diagnostisk enhed
vil et eller flere af følgende symptomer eller fund ofte være til stede uden
umiddelbar forklaring (nedenstående symptomer er beskrevet i Sundhedsstyrelsens diagnostiske pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft):
•

Almen sygdomsfølelse

•

Nyopstået udtalt træthed

•

Større utilsigtet vægttab

•

Feber

•

Ukarakteristiske mavesmerter varighed > 1 uge < 3 mdr.

•

Anæmi (blodmangel)

•

Abnorme laboratorietal, fx forhøjet basisk fosfatase, SR, calcium

•

Diffuse knoglesmerter

•

Markant stigning i kontakter

•

Markant stigning i medicinforbrug.

Udredning af patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der
kunne være kræft, sker i samarbejde mellem den praktiserende læge og diagnostisk enhed. Den praktiserende læge bestiller blodprøveprofil og bestiller røntgen af brystkasse og ultralyd af maven. Samtlige svar går til henvisende læge.
Hvis svarerne giver en mistanke om en specifik kræftform eller anden sygdom, skal egen læge sikre, at patienten henvises til rette kræftpakke eller afdeling.
Hvis undersøgelserne ikke afkræfter mistanke om kræft eller anden alvorlig
sygdom, skal den praktiserende læge sende patienten til udredning i diagnostisk enhed.
Arbejdsgruppen har ikke fundet det hensigtsmæssigt, at patienter med uspecifikke symptomer, hvor der ikke er mistanken om kræft, skal udredes i de diagnostiske enheder.
Som det fremgår af notatet ”Diagnostiske enheder i de fem regioner” er der
en lidt forskellig praksis i de øvrige regionerne, ligesom der er lokale forskelle internt i regionerne. Således færdigudredes patienter, der ikke har
kræft enten i diagnostisk enhed, på medicinske dagafsnit, hos egen læge eller på øvrige afdelinger.
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Arbejdsgruppen mener, at det er vigtigt at holde udredningspatienter uden
kræft adskilt fra kræftpakkeforløbene, fordi de diagnostiske enheder hverken
i forhold til den enkelte patient eller i forhold til samarbejdspartnere kan styre
at håndtere kræftpatienter samtidig med ikke-kræft patienter. Det er således
meget svært at holde styr på forskellige forløb. Rent fagligt er de diagnostiske enheder desuden specialister i kræft, mens de ikke er specialister i andre specialer.
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Regeringen
Socialdemokratiet
Dansk Folkeparti
Alternativet
Radikale Venstre
Socialistisk Folkeparti

2. november 2019

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022
Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 994,9 mio. kr. i aftaleperioden
2019-2022 til følgende overordnede indsatsområder:
En styrket indsats i psykiatrien
Øvrige prioriteringer
1. En styrket indsats i psykiatrien
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for, at vi opprioriterer indsatsen for mennesker med psykiske
problemer. Der er i disse år en bekymrende stigning i antallet af mennesker, der enten kort eller langvarigt
kæmper med psykiske problemer og som har brug for professionel hjælp til at blive raske eller leve et godt liv
med deres sygdom. Det er ikke et særskilt dansk problem, men en tendens, der gør sig gældende i store
dele af verden. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO bliver psykiske lidelser en af de væsentligste
kilder til sygdom i 2020, hvilket understreger behovet for, at vi løfter psykiatrien.

1.1 Lokal forankring af afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS
Stimatisering kan have store konsekvenser, når mennesker med psykiske problemer oplever social
eksklusion, der går ud over den enkelte, tilknytningen til uddannelse, arbejdsmarked, familie og fritidsliv. Det
kan føre til en forværring og betyde, at mennesker med psykiske problemer ikke søger den hjælp, de har
brug for. At bekæmpe stigmatisering er derfor en central del af arbejdet med at sikre den rette hjælp i rette
tid, så den enkelte kan genvinde hverdagslivet. Afstigmatisering er ligeledes en del af arbejdet med at
ligestille psykiske lidelser med fysiske lidelser.
Der har over de seneste år været fokus på at bekæmpe stigmatisering, bl.a. med den landsdækkende
kampagne EN AF OS. Baggrunden for EN AF OS var et ønske om at gøre en aktiv indsats for at
afstigmatisere psykiske lidelser i Danmark. I 2019 udløber finansieringen af den nationale kampagne, og det
er nu tid til at vende blikket mod den lokale forankring. En vigtig del af det videre arbejde med
afstigmatisering er dermed at sikre den lokale forankring af principperne og erfaringerne fra EN AF OS og
andre antistigmatiseringsindsatser. Dermed er ønsket, at afstigmatisering blive et indlejret fokusområde i den
kommunale og regionale praksis på linje med eksempelvis forebyggelse.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at EN AF OS-sekretariatet understøtter en lokal
forankring af de hidtidige erfaringer og principper med afstigmatisering med fokus på at sikre en geografisk
spredning på tværs af landet, dvs. i såvel små som store byer. Formålet er at give regioner og kommuner
redskaber til at iværksætte lokale initiativer til at nedbryde stigmatisering af psykisk sygdom. Det kan
eksempelvis være i form af inspirationskatalog tilpasset de regionale og kommunale behov eller rejsehold,
der rykker ud og understøtter den lokale implementering på tværs af landet.
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1.2 Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet
Borger- og pårørendeinddragelse er en afgørende del af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.
Danske og internationale studier viser, at inddragelse af patienter er med til at øge kvaliteten i indsatsen for
mennesker med psykiske lidelser. Patienter, der bliver inddraget, efterlever i højere grad behandlingen, er
mere tilfredse med behandlingen og opnår bedre behandlingsresultater. Pårørendeinddragelse kan ligeledes
være en væsentlig ressource for patienten både i hverdagen og behandlingen, og pårørende er værdifulde
samarbejdspartnere, der øger den enkeltes muligheder for at komme sig. Borgere og pårørende ser
indsatserne fra et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle, og gennem systematisk inddragelse kan
de dermed være med til at udvikle forløb, der skaber effektive og værdifulde forløb.
Samtidig er borger- og pårørendeinddragelse et område, hvor der behov for fortsat at styrke indsatsen, så
inddragelsen bliver en veludbygget del af kulturen i alle dele af indsatsen i den samlede psykiatri. Det er en
kulturændring i forhold til inddragelse af brugere og pårørende, som skal ske på flere niveauer. På det
individuelle niveau skal borgerens ønsker, behov og ressourcer inddrages og afspejle sig i beslutningerne
omkring den enkeltes forløb. På det organisatoriske niveau skal brugernes viden og kompetencer bruges
systematisk i udviklingen af indsatser og forløb.
Hver dag yder civilsamfundet med mange frivillige en stor forskel for mennesker med psykiske udfordringer
og deres pårørende. De frivillige indsatser spænder bredt og kan have forskellige formål som eksempelvis
egenmestring, inklusion på uddannelse og arbejdsmarkedet, tilbagevenden til hverdagslivet eller tidlige og
lette indsatser for særligt sårbare gruppe og deres pårørende. Civilsamfundet er med til at skabe vigtige
fællesskaber og personligt ansvar til gavn for både den enkelte og samfundet.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en pulje, som frivillige organisationer kan søge, evt. i
samarbejde med kommuner og regioner, til at styrke patient/borger- og pårørendeinddragelsen for
mennesker med psykiske lidelser. Det kan eksempelvis være med fokus på egenmestring,
pårørendeundervisning og –støtte, programmer for forældre til børn med psykiske vanskeligheder mv.
Initiativet skal ses i relation til initiativ 1.3 vedr. viden om og udbredelse af peer projekter.

1.3 Viden om og udbredelse af peer-projekter
Peers, dvs. mennesker med brugererfaring, kan spille en unik rolle over for andre mennesker med psykiske
lidelser med et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle. Dermed supplerer peers den behandling og
støtte, de traditionelle faggrupper giver, og kan styrke den enkeltes oplevelse af og tro på at kunne leve det
bedst mulige liv med psykisk lidelse.
Der er i løbet af en årrække igangsat tiltag og projekter, der skal øge inddragelsen af peers. I erkendelse af,
at det tager tid at ændre kulturer og praksis, er der fortsat behov for fokus på styrket inddragelse af peers.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at der udarbejdes et videnskatalog over eksisterende
erfaringer med brugen af peers, som kan give kommuner og regioner inspiration til lokal forankring.
Videnskataloget skal bl.a. baseres på evalueringen af peer-projekter fra 2014-2017 og andre eksisterende
erfaringer fra fx lokale projekter samt ny viden. Derudover afsættes der midler til en pulje til lokal forankring
og implementering af peer-initiativer på baggrund af videnskataloget.

1.4 Psykiatritopmødet videreføres
Psykiatritopmødet bidrager til opbygning af viden, erfaring og konkret information for psykiatrien generelt set.
Topmødet afholdes med deltagelse af både psykiatribrugere, psykisk sårbare og pårørende samt politikere
og andre med interesse for området. Med satspuljeaftalen for 2017-2020 på sundhedsområdet blev der afsat
i alt 2 mio. kr. til foreningen Det Sociale Netværk til afholdelse af Psykiatritopmøde i 2017 og 2018.
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Satspuljepartierne er enige om, at afsætte midler til at videreføre topmødet for at understøtte topmødets
udviklende og tværpolitiske funktion.

1.5 Udbredelse af headspace
Hver dag yder civilsamfundet med mange frivillige en stor forskel for mennesker med psykiske
udfordringer/lidelser og de pårørende omkring. Civilsamfundet kan være bindeleddet, der kan bidrage til at
gribe dem, der desværre oplever at falde mellem to stole. Samtidig er civilsamfundet med til at skabe vigtige
fællesskaber og personligt ansvar til gavn for både den enkelte og samfundet.
Headspace er et åbent, anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år. I headspace
kan de unge ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nærmeste headspace og få en samtale
uden at skulle bestille tid. Ingen problemer er for store eller små, og alt foregår på de unges præmisser.
Headspace giver børn og unge én indgang til den bedste hjælp. Flere kommuner arbejder sammen med
headspace, fx ved at udlåne en medarbejder. Ligeledes kan headspace hjælpe de unge videre ift. de
regionale tilbud. Med udmøntning af midlerne til afprøvning af en fremskudt regional funktion fra
satspuljeaftalen 2018-2021 blev der afsat midler til samarbejdet mellem Region Sjælland og headspace.
I dag ligger headspace i 18 byer. Der er dog fortsat potentiale i at styrke indsatsen ved at oprette nye
headspace centre, som kan sikre en bedre geografisk dækning i hele landet. Et center kan dække mere end
en kommune, og det er dermed ikke nødvendigvis målet, at der skal oprettes et headspace center i alle
kommuner.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til oprettelse af flere headspace centre for at sikre en bedre
geografisk dækning af headspace i landet. Der afsættes forud for oprettelsen af nye headspace centre
midler til en ekstern evaluering af headspace, både ift. effekten af tilbuddet for den enkelte og samfundet.
Evalueringen skal belyse headspace ift. den forebyggende og tidlige indsats, der kan medvirke til, at unge
med mistrivsel, begyndende psykiske udfordringer og tegn på psykiske lidelser får en tidlig indsats. Dette
skal ligge til grund for den videre oprettelse af nye centre. Evalueringen skal ligge klar medio 2019.
Målet er at forebygge, at unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges/behandles i det nære miljø,
gribes inden deres udfordringer vokser sig større med brug for en mere intensiv indsats fra social- og
sundhedsvæsenet.

1.6 Styrke Studenterrådgivningens rådgivningskapacitet i forhold til unge med psykiske udfordringer på
videregående uddannelser
Med social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende ved videregående
uddannelser er Studenterrådgivningen med til at hjælpe unge igennem deres uddannelse. Dermed supplerer
Studenterrådgivningen også det øvrige behandlingssystem ved at have en særlig viden om ungdomslivs- og
studiemæssige problematikker som eksempelvis eksamens- og præstationsangst.
På baggrund af faldende bevillinger har Studenterrådgivningen i 2017 foretaget en skærpet afgrænsning af
deres behandlingsfelt, bl.a. for at modvirke stadig længere ventetid på individuelle samtaler. Dermed
omfatter rådgivning nu problematikker med direkte indvirkning på den studerendes studieaktivitet.
Studenterrådgivningen vurderer samtidig, at behovet for individuel rådgivning ikke er blevet mindre.
Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes midler til supplerende drift af Studenterrådgivningen i årene
2019-2022 med henblik på at styrke kapaciteten til at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og
behandling til studerende ved videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige
situation.
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1.7 Styrkelse af den tidlige, forebyggende indsats i kommunerne for psykisk sårbare unge
I 2017 var ca. 53 pct. flere børn og unge i kontakt til børne- og ungepsykiatrien end i 2010. I kommunerne
har udviklingen skabt et behov for at styrke den kommunale indsats i forhold til at forebygge, behandle og
følge op på børn og unge med psykisk sårbarhed.
Det er særligt bekymrende, at det er blandt de unge, som har fremtiden foran sig, at der især er en stigning i
antallet, der har behov for støtte og behandling. For når børn og unge har psykiske udfordringer, kan det
have store omkostninger for både den enkelte, familien og samfundet.
Der er fortsat behov for at styrke den tidlige og forebyggende indsats, så flere gribes uden for
behandlingspsykiatrien, og behovet for medicin forebygges. Mange børn og unge med psykiske udfordringer
har behov for hjælp og støtte, men ikke nødvendigvis behandling i sygehuspsykiatrien.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at der udvikles forebyggende kommunale tilbud målrettet
psykisk sårbare unge fra 13-25 år, samt forældre til psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et
forebyggende tilbud. I takt med styrkelse af PPR forventes det, at tilbuddene øger fokus på de 18-25 årige,
Tilbuddene skal være åbne og have en central koordinerende funktion ift. øvrige relevante tilbud i
kommunen, psykiatrien, på ungdomsuddannelser, i civilsamfundet m.v. Der skal i regi af tilbuddet være
mulighed for en individuel indsats, der matcher den unges behov for støtte, herunder i form af
korterevarende vejledning og forebyggende behandlingsforløb. Det kan eksempelvis være terapeutiske
programmer som supplement eller alternativ til medicin i de tilfælde, hvor det giver mening. Inspiration kan
bl.a. hentes fra Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi. For forældrene skal tilbuddet give en øget viden,
redskaber og forståelse for deres barns vanskeligheder og situation, samt styrkelse i at håndtere de
problemstillinger, som den unges vanskeligheder kan medføre for den unge, evt. søskende og familien som
helhed. Kommunerne kan indgå samarbejder med civilsamfundet om aktiviteter for målgruppen.
Målet er dermed at bidrage til, at de unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et
sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med
skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.
Initiativerne udmøntes af Socialstyrelsen i samarbejde med kommuner, der forpligter sig til at modtage
processtøtte og rådgivning til udvikling, kvalificering, implementering og forankring af tilbuddet. En
indledende screening af lovende indsatser og metoder skal afdække de kerneelementer, som skal danne
afsæt for udviklingen af de forebyggende tilbud. De deltagende kommuner skal have en organisering, som
bl.a. understøtter projektets gennemførelse og målopfyldelse.
Der etableres desuden et solidt projekt- og evalueringsdesign med henblik på evaluering af effekterne af
indsatserne og efterfølgende udbredelse til andre kommuner. Derfor skal de deltagende kommuner
samarbejde med en ekstern leverandør, herunder levere data og dokumentation til evaluering. Desuden skal
kommunerne forankre indsatserne efter tilskudsperiodens ophør.
Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativ 1.25 om styrkelse af PPR – udvikling og implementering.
1.8 Kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser
Børn og unge, som vokser op med forældre med en psykisk lidelse, er en sårbar gruppe, som kan have brug
for ekstra omsorg og opmærksomhed. Eksempelvis har børn og unge i familier med psykisk sygdom en
højere dødelighed end sammenlignelige grupper. Det er børn og unge, som kan opleve utryghed og
uforudsigelighed i hverdagen, der risikerer at gå ud over deres trivsel. Samtidig kan stigma forbundet med
det at have forældre med psykiske lidelser, gøre det særligt svært for børn og unge at tale om deres
udfordringer i hverdagen. Mange har dermed udviklet en evne til at holde deres bekymringer skjult af hensyn
til deres forældre. Det kan resultere i, at der alt for sjældent bliver reageret tidligt nok på deres utryghed og
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begyndende mistrivsel. Dermed er der potentiale for at forebygge og sikre, at der tidligt tages hånd om det
enkelte barn/unge, inden udfordringer ikke vokser sig store.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at der oprettes et nationalt kompetencecenter for
pårørendeindsatser målrettet børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Centeret skal
indsamle og formidle viden på området med henblik på at styrke relevante fagprofessionelles
kompetencer/redskaber i forhold til at forebygge, afdække og sætte tidligt og kvalificeret ind for børn og
unge, som er pårørende til mennesker med psykiske lidelser. Samtidig skal der være opmærksomhed på
familien frem for barnet alene, og dermed fokus på samarbejdet med forældre og andre primærpersoner i
barnet eller den unges liv.
Kompetencecenteret oprettes ved, at relevante aktører kan ansøge om at oprette centeret, eventuelt i
relation til en allerede eksisterende indsats på området.
1.9 Videreføre og udvide tilskud til psykologbehandling for angst og depression
Psykoterapi har en central rolle i behandlingen af både depression og angst. Det er derfor ofte afgørende for
mennesker, der lider af depression eller angst at kunne få behandling hos en psykolog. Psykologen kan
hjælpe den enkelte med at få det bedre og holde fast i hverdagen med familie, venner samt arbejde eller
uddannelse.
Det har stor betydning for den enkelte at få den rigtige hjælp i tide, så depressionen eller angsttilstanden
bliver behandlet, før hverdagen ikke længere hænger sammen og før sygemelding fra enten arbejde eller
uddannelse. Tilskudsordningen til psykologbehandling for depression og angst - også kaldet
psykologordningen - har forbedret muligheden for en hurtigt og individuel hjælp til psykiske problemer, så
behandling kommer i tide. For man ved, at en tidlig indsats med psykologbehandling kan forebygge, at
angsttilstanden forværres, og dermed potentielt ender med et behov for behandling i psykiatrien.
Der er dog nogle aldersgrupper, der ikke kan modtage tilskud til psykologbehandling af depression og angst,
ligesom en stor del af finansieringen af den nuværende ordning udløber med udgangen af 2018. Udløbet
vedrører tilskud til bestemte aldersgrupper - nærmere bestemt personer, der lider af let til moderat
depression, over 37 år, og personer, der lider af let til moderat angst, fra 29 år til og med 38 år. Voksne over
38 år kan i dag ikke modtage tilskud til psykologbehandling af let til moderat angst, men kun behandling af
let til moderat depression, selvom der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse herfor. En stor del af gruppen
af voksne over 38 år er desuden tilknyttet arbejdsmarkedet og har en hverdag med familie og venner, som
fungerer. Der forventes derfor gevinster både for den enkelte patient og for samfundet, hvis denne
aldersgruppe i fremtiden kan modtage tilskud til psykologbehandling af angst.
Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til at videreføre den eksisterende
mulighed for at modtage tilskud til psykologbehandling af depression og angst, og at der permanent afsættes
midler hertil. Midlerne finansierer, at personer over 37, der lider af depression, og personer mellem 29-38 år,
der lider af angst, fortsat kan modtage tilskud til psykologbehandling.
Satspuljepartierne er derudover enige om, at afsætte midler til fjerne aldersloftet på 38 år for tilskud til
psykologbehandling af angst. Personer over 38 år vil dermed i fremtiden kunne modtage tilskud til
psykologbehandling
1.10 Specialpsykologernes kompetencer skal bedre i spil
Kompetencerne i psykiatrien skal udnyttes bedst muligt. Det gælder også for specialpsykologerne, der er
autoriserede psykologer, som har gennemgået en fireårig videreuddannelse. En specialuddannet psykolog
kan varetage en række kliniske funktioner i den regionale børne- og ungdomspsykiatri eller voksen psykiatri,
bl.a. klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner, psykopatologisk diagnostisk
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udredning mv. Specialpsykologernes kompetencer er således en vigtig faglig ressource i den regionale
børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.
Der mangler dog stadig kendskab til specialpsykologernes uddannelse og kompetencer i regionerne og på
de psykiatriske afdelinger. En stor del af specialpsykologerne oplever til tider, at deres samarbejdspartnere
sætter spørgsmålstegn ved deres beføjelser. Det manglende kendskab til uddannelsen og usikkerheden om
specialpsykologernes kompetencer og beføjelser står i vejen for, at deres kompetencer kommer ordentligt i
spil og for et godt samt konstruktivt samarbejde i psykiatrien.
Der er derfor behov for at udbrede kendskabet til specialpsykologernes uddannelse og kompetencer og
afklare deres beføjelser, så det er klart for alle, hvilke opgaver specialpsykologer kan og må varetage. For i
endnu højere grad at udnytte ressourcerne i psykiatrien bedst muligt er der behov for samtidig at se på, om
specialpsykologerne bør få yderligere beføjelser, eksempelvis mulighed for at være behandlingsansvarlige i
den stationære psykiatri med inspiration fra Norge.
Formålet er, at specialpsykologernes kompetencer i fremtiden bliver udnyttet bedre, end tilfældet er i dag, og
at optimere et konstruktivt samarbejde mellem specialpsykologer og psykiatere. Dette skal ske i respekt for,
at psykiatere og specialpsykologer fortsat skal have attraktive opgaver i psykiatrien. Målet er dermed at
bidrage til, at den enkelte patient oplever et godt og relevant behandlingsforløb.
Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til, at der udarbejdes fælles vejledning for
specialpsykologernes anvendelse i psykiatrien, samt at Sundhedsstyrelsen med inspiration fra Norge
undersøger på hvilken måde, specialpsykologer mest hensigtsmæssigt kan få mulighed for at være
behandlingsansvarlige i den stationære psykiatri.
1.11 Understøtte rekruttering af dygtige medarbejdere til psykiatrien
Når flere danskere har brug for at blive behandlet for psykiske lidelser, så har vi også brug for, at flere læger,
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter mv. har psykiatrien som førstevalg, når de skal vælge
arbejdsplads. Det er der for få, der har i dag, og det er et problem. Problemerne med at rekruttere fagligt
personale til psykiatrien er ikke nye, og problemerne kan derfor heller ikke løses over natten. Det kræver en
fælles indsats at sikre en bedre rekruttering og fastholdelse af personale i psykiatrien.
Satspuljepartierne er enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen med
deltagelse af de faglige organisationer, Danske Regioner og KL. Arbejdsgruppen kan i relevant omfang
inddrage erfaringer fra andre sammenhænge, herunder Lægedækningsudvalgets anbefalinger samt
kortlægningen af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejersker i kommuner
og regioner. Arbejdsgruppen skal komme med anbefalinger til en bedre rekruttering og fastholdelse af
personale.
Satspuljen vil drøfte arbejdsgruppens anbefalinger til rekrutterings- og fastholdelsesindsatser af
sundhedspersonale i psykiatrien, herunder læger, psykologer, terapeuter, sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter mv. Målet er, at flere får øjnene op for de mange spændende faglige muligheder i
psykiatrien.
1.12 Strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien
Antallet af mennesker, der får hjælp i socialpsykiatrien, er steget, og deres udfordringer er mere komplekse
end før. Disse mennesker har ofte gode udviklingsmuligheder, hvis de får støtte og hjælp af høj kvalitet på
det rette tidspunkt. Der er således et stort omlægnings- og investeringspotentiale i socialpsykiatrien.
I en række kommuner er man i dag i gang med at udvikle og omlægge indsatsen for borgere med psykiske
vanskeligheder med fokus på borgernes recovery og rehabilitering. Udviklingen skal understøttes nationalt,

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 10 - Satspulje 2019-2022
Bilag 1 - Side -7 af 17
så kvaliteten i den samlede indsats i socialpsykiatrien løftes. Dette initiativ skal bidrage til, at den strategiske
omlægning, der allerede er i gang i en række kommuner på voksenområdet, kan udbredes og forankres i
landets øvrige kommuner.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til et partnerskab med to til fire kommuner, som skal udvikle
og afprøve en samlet model for omstillingen i kommuner og tilbud. Modellen kvalificeres i samarbejde med et
større antal interesserede referencekommuner, så det samlede partnerskabsinitiativ vil kunne omfatte op til
en tredjedel af landets kommuner, hvorved en bred forankring understøttes.
Dette understøttes af en investeringspulje, hvorfra kommunerne kan søge støtte til strategisk omlægning af
indsatsen til at være mere recovery- og progressionsorienteret, så omlægningen understøttes og
fremskyndes, og de involverede kommuner gennem Socialstyrelsen kan bidrage med vigtig viden og
erfaringer til landets øvrige kommuner om, hvordan man i praksis kan udvikle indsatsen på området. Op til
fire kommuner forventes at modtage støtte fra puljen.
1.13 Sikre kvaliteten på socialpsykiatriens største ydelsesområder
Der udarbejdes to sæt nationale anbefalinger for socialpsykiatriens to største ydelsesområder – botilbud og
bostøtte. Anbefalingerne skal være med til at danne grundlag for det over for beskrevne arbejde med
omlægning og udvikling af indsatserne, udbredelse af viden om virksomme indsatser samt
kompetenceudviklingsindsatsen. Dette skal understøtte en mere kvalificeret og ensartet praksis på tværs af
landets kommuner og tilbud.
Indsatskatalog om god kvalitet på botilbud
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til udarbejdelsen af et indsatskatalog om god kvalitet på
botilbud med beskrivelse af kerneelementer i indsatsen samt understøttende redskaber og metoder til
anvendelse på landets botilbud. Initiativet skal kvalitetsudvikle og effektivisere indsatsen i landets botilbud
efter servicelovens §§ 107 og 108 for borgere med psykiske vanskeligheder.
Pejlemærker for kvaliteten i den socialpædagogiske bistand (bostøtte)
Satspuljepartierne er endvidere enige om at afsætte midler til udvikling af faglige og organisatoriske
pejlemærker for kvaliteten i den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § 85 til borgere med
psykiske vanskeligheder. Der gennemføres en afdækning af den eksisterende viden samt formidling af
casebeskrivelser fra 8-9 kommuner med lovende praksis. Der etableres en arbejdsgruppe med fageksperter,
kommuner og andre relevante ressourcepersoner, som med afsæt i vidensafdækningen og casene
udarbejder pejlemærkerne.
1.14 Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
Flere med psykiske vanskeligheder har brug for hjælp og støtte fra kommunen. Forskelligartede støttebehov
stiller nye krav til de socialpsykiatriske tilbud samt ledere og medarbejdere herpå. Derfor er der brug for et
bredt kvalitets- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Initiativet har fokus på at bringe den viden i anvendelse
på landsplan, der allerede findes på området, samt den viden der udvikles i initiativerne 1.12 og 1.13
målrettet socialpsykiatrien.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til at iværksætte en omfattende og varig
kompetenceudviklingsindsats i landets kommuner og tilbud for at understøtte en bedre kvalitet og en mere
effektiv anvendelse af ressourcerne i socialpsykiatrien. Der udvikles og udbydes derfor
kompetenceudviklingstilbud til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Kompetenceudviklingstilbuddene
leveres af de bedste kursusleverandører på området, og der afsættes varige midler for at sikre en løbende
og varig kompetenceudvikling, der hele tiden bygger på den nyeste viden. Ligeledes udarbejdes guidelines
til god faglig ledelse i socialpsykiatrien, og der etableres et ledernetværk.
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For at understøtte en effektiv udbredelse af den erhvervede viden, er satspuljepartierne samtidig enige om at
afsætte midler til et udgående indsatsteam, der tilbyder landets kommuner og tilbud konkrete og målrettede
rådgivningsforløb med afsæt i resultaterne fra de øvrige initiativer til styrkelse af socialpsykiatrien samt øvrig
forsknings- og praksisnær viden. I de enkelte indsatsforløb vil der også indgå målrettet kompetenceudvikling,
og indsatsteamet vil således spille sammen med ovenstående kompetenceudviklingsinitiativ.
Indsatsteamet skal sikre, at den aktuelt bedste viden og de mest virkningsfulde metoder udbredes
systematisk til landets kommuner og tilbud, så den samlede indsats opkvalificeres og den ekspertviden, der
findes på området, kommer ud og kommer borgerne til gavn.
Desuden skal teamet sikre, at model og anbefalinger, der udvikles som led i de øvrige initiativer, udnyttes og
anvendes bredt og kommer til at gøre en forskel for flest muligt gennem indsatsteamets rådgivning.
Som led i det samlede løft af socialpsykiatrien afholdes en national konference om kvalitet i den
socialpsykiatriske indsats for medarbejdere og ledere i den kommunale socialpsykiatri. Formålet er at skabe
en landsdækkende opmærksomhed på den viden, der udvikles samt på mulighederne for at få hjælp til at
implementere denne viden.
1.15 Udvikling af et sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom
Mennesker med psykiske lidelser lever mellem 15 og 20 år kortere og med mere sygdom end den øvrige
befolkning. Det skyldes både højere forekomst af selvmord og bivirkninger ved psykofarmaka, men samlet
set udgør fysisk sygdom, og risikofaktorer herfor også en væsentlig årsag til den øgede sygelighed og
kortere levetid. Forskning viser, at mennesker med psykiske lidelser ofte underdiagnosticeres og
underbehandles for deres fysiske sygdomme. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser samtidig,
at mennesker med vedvarende psykisk lidelse er ligeså motiverede som andre for at ændre deres
sundhedsadfærd. Men det kan være svært at blive motiveret til fx at bevare et rygestop eller passe den rette
kostplan i en daglighed, der måske i forvejen er psykisk svær og uoverskuelig.
Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til, at der udarbejdes et
sundhedspædagogiske værktøj, der skal tage højde for denne forskel i patientgrupperne, og som dermed
skal bidrage til styrket kompetence hos personalet i forhold til forebyggelse af somatisk sygdom.
Det sundhedspædagogiske værktøj kan tage udgangspunkt i det eksisterende sundhedspædagogisk
værktøj målrettet mennesker med diabetes. Redskabet stilles til rådighed for kommuner og regioner og har til
formål at klæde personale, der arbejder med mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner,
bedre på til tage snakken med mennesker med psykiske lidelser om forebyggelse af fysiske lidelser, blandt
andet som følge af kost, rygning, alkohol mv. Værktøjet skal være med til at sikre, at indsatsen tilrettelægges
med udgangspunkt i borgerens sygdomstilstand, behov, ressourcer og motivation.
1.16 Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
Det er centralt, at mennesker med psykiske lidelser tidligt og i deres nære omgivelser får den rette hjælp, så
de kan bevare tilknytning til hverdagen med eksempelvis arbejde og familie. Med sundhedspuljen fra
finansloven for 2018 blev der afsat ca. 80 mio. kr. i 2018-2021 til udbredelsen af akut psykiatriske
udrykningstjenester i regionerne.
Ambitionen med regionale akutte udrykningstjenester er at tilbyde et alternativ til indlæggelse til borgere med
behov for akut psykiatrisk behandling. Evalueringen af projekterne, som fik støtte med satspuljeaftalen for
2014-2017, har vist, at indlæggelser kan forkortes eller helt undgås. Derudover er der bedre mulighed for, at
den enkelte kan blive på arbejdsmarkedet, når deres behandling foregår i ejet hjem. Blandt patienterne er
der en høj tilfredshed, som foretrækker behandling gennem ambulant akutteam frem for indlæggelse, fordi
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forholdet mellem behandler og personen med den psykiske lidelse bliver mere ligeværdigt og mindre
stigmatiserende.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en til en større udbredelse af de regionale akutte
udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at nogle
regioner dækker et større geografisk område end andre.
1.17 Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren
Politiet varetager til daglig en stor opgave med at håndtere en række forskelligartede hændelser,
der omfatter mødet med mennesker med psykiske lidelser, og som i mange tilfælde involverer
direkte samarbejde eller kontakt med andre myndigheder, herunder særligt
sundhedsmyndighederne. Politiets temaanalyse fra 2018 om beredskabets arbejde med personer
med psykiske lidelser viser samtidigt, at antallet af hændelser, der involverer personer med
psykiske lidelser, er steget markant fra 2009 til 2016.
Derudover er politiet i mange tilfælde den første myndighed, der får kontakt til borgere med
psykiske lidelser og udadreagerende adfærd, hvilket betyder, at politiet ofte befinder sig i
situationer, hvor der kan være behov for sundhedsfaglige kompetencer for at sikre, at der bedst
muligt tages hånd om borgeren og for at sikre, at der sker mindst mulig magtanvendelse i den givne
situation.
For at styrke myndighedssamarbejdet i håndteringen af hændelser, der involverer personer med
psykisk lidelser, vil der med initiativet blive igangsat et pilotprojekt om et fælles udrykningskoncept,
hvor personale fra både politiet og psykiatrien i fællesskab rykker ud og håndterer hændelser med
personer med psykiske lidelser. Udrykningskonceptet vil blive understøttet af en tværfaglig
vidensgruppe, der skal udvikle, følge og evaluere projektet. Vidensgruppen skal bl.a. løbende
vurdere udrykningsteams’ uddannelsesniveau i forbindelse med udrykninger, der involverer
personer med psykiske lidelser, således at udrykningsteams har de rette kompetencer til at
håndtere personerne bedst muligt og reducere politiets brug af magtanvendelse.
Derfor er satspuljepartierne enige om, at der afsættes midler til gennemførslen af pilotprojektet med
et fælles udrykningskoncept med personale fra politiet og psykiatrien i fire politikredse.
Det forventes, at et fælles udrykningskoncept vil få betydning for personer med psykiske lidelser,
der er i kontakt med politiet, bl.a. ved at deeskalere konfliktniveauet og mindske omfanget af skader
hos både personer med psykiske lidelser og de ansatte ved beredskabsmyndighederne. Det er
ligeledes forventningen, at initiativet vil bidrage til at sikre, at personer med psykiske lidelser tidligst
muligt får den rette hjælp af de rette myndigheder og således oplever en professionel og tilpasset
håndtering.
1.18 Bedre overgang fra behandlingspsykiatrien til socialpsykiatrien
Mennesker med psykiske lidelser oplever for ofte, at vigtige oplysninger ikke deles mellem de forskellige
aktører, der har ansvaret for deres forløb. I nogle tilfælde må borgerne eller de pårørende sørge for, at der
bliver koordineret og udvekslet oplysninger mellem de forskellige parter, fx når en patient udskrives fra
psykiatrien i regionen til sociale indsatser i kommunen.
Det kan være en sårbar situation, når en patient udskrives og skal hjælpes på vej i hverdagen af personale i
kommunerne og praksissektoren. Derfor er det vigtigt, at alle parter – inklusiv de pårørende - omkring
patienten er klar over, hvad der skal ske i forbindelse med overgangen fra fx indlæggelse i psykiatrien til
ophold på et botilbud. I dag koordineres overgangen ofte i forbindelse med udarbejdelsen af en
udskrivningsaftale eller en koordinationsplan, som laves, når overlægen vurderer, at patienten ikke selv vil
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opsøge den nødvendige behandling eller sociale tilbud efter at være blevet udskrevet. Det er dog kun et fåtal
af de psykiatriske patienter, der i forbindelse med deres udskrivelse fra psykiatrien, får udarbejdet en
udskrivningsaftale eller en koordinationsplan.
Satspuljepartierne er enige om, at der med satspuljen for 2019 afsættes midler til, at udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner gøres obligatoriske for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som modtager støtte i
regi af servicelovens bestemmelser. Forslaget vil kræve en ændring af psykiatriloven.
1.19 Bedre overgang fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Overgangen fra barn og ungdom til voksenlivet kan være svært for mange. For børn og unge med psykiske
lidelser kan det være særlig svært, fordi trygge og faste rammer ofte er afgørende for deres forløb. Samtidig
oplever unge, at 18-års alderen kan være udslagsgivende for flere skifte i personer og regler.
En af de svære overgange kan være fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, som for nogle
unge kan føles meget brat. I overgangen fra børn- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien kan de unge
opleve, at de møder en mere forskellig gruppe af behandlere og medpatienter i voksenpsykiatrien, end de
kender fra børne- og ungdomspsykiatrien. Omvendt kan nogle have gavn af de mere intensive indsatser,
som tilbydes i voksenpsykiatrien. Overgange er uundgåelige i et højt specialiseret sundhedsvæsen, hvor den
enkelte skal have behandling af høj kvalitet ud fra det aktuelle behov, men det afgørende er, at overgangene
er så smidige som muligt.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til at udvikle en model, der kan understøtte
sundhedspersonalet i at skabe en struktureret, smidig og individuel overgang. Modellen skal samtidig
understøtte den unges egenomsorg og handlekompetence. Det skal naturligvis ske med respekt for den
faglige vurdering i samarbejde med den unge og familien omkring. Målgruppen for modellen er unge med
moderate til svære psykiske lidelser, der har behov for at blive fulgt i voksenpsykiatrisk regi efter forløb i
børne- og ungdomspsykiatrien. En model for overgangen inspireres af ”det gode transitionsforløb” fra
somatikken og fokuseres omkring systematisk ændring af praksis/rutiner.
1.20 Nationalt kompetencecenter for behandling af personer med en psykisk lidelse og et
alkoholmisbrug
Dobbeltbelastning i form af en psykisk lidelse og et samtidigt alkoholmisbrug komplicerer indsatsen. Det
stiller store krav til personalets kompetencer. Selv dygtige behandlere har ikke nødvendigvis den krævede
ekspertise i behandling af dobbeltbelastning. De kan i det enkelte forløb have behov for konkret rådgivning
fra eksperter, ligesom de med henblik på kompetenceudvikling kan have stor nytte af at modtage
ekspertviden om behandlingen.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at Ringgården efter udløbet af den eksisterende
satspuljebevilling kan fortsætte som nationalt kompetencecenter med den opgave at yde konkret rådgivning
til alkoholmisbrugsbehandlere og behandlere i psykiatrien samt indsamle viden og formidle denne bredt til de
relevante behandlingssteder.
1.21 Udvikling og afprøvning af værktøjer til brug for opsporing af mennesker med psykiske lidelser
og samtidigt misbrug
Dobbeltbelastning i form af en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug komplicerer indsatsen. Behandling af
den psykiske lidelse er en forudsætning for at få gavn af behandling af misbruget og omvendt. Men ofte ved
man ikke, hvem der har en dobbeltbelastning. Det betyder, at man ofte ikke får iværksat den nødvendige
behandling. En forudsætning for behandlingens iværksættelse er, at misbruget hos mennesker med
psykiske lidelser opspores, og at den psykiske lidelse hos mennesker med misbrug ligeledes opspores.
Derfor skal personalet være klædt på til opsporingen.
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Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til udvikling og afprøvning af to værktøjer til opsporing af
mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Det ene værktøj skal kunne anvendes af personale
med ansvar for misbrugsbehandling og det andet af personale i psykiatrien. Værktøjerne udvikles i en samlet
proces af Sundhedsstyrelsen under inddragelse af Socialstyrelsen og relevante fagpersoner.
1.22 Mere viden om behandling med elektrochok (ECT)
ECT-behandling (Electro Convulsive Therapy), som på dansk også kaldes elektrochok er en
veldokumenteret og effektiv behandlingsform med relativt få bivirkninger. I nogle tilfælde kan ECTbehandling være livreddende pga. den hurtigt indsættende effekt, og den kan være den mest effektive
behandling til bl.a. patienter med svær depression.
Der mangler dog mere viden om, hvorfor nogle patienter oplever kognitive bivirkninger (påvirkning af
komplekse hjerneprocesser som indlæring, opmærksomhed, hukommelse mv.), mens andre ikke gør.
Hyppigheden og varigheden af skader i form af kognitive forstyrrelser efter ECT, herunder særligt
hukommelsesfunktioner, er endnu ikke fuldt klarlagt. Undersøgelser har vist, at patienter efterlyser bedre
information om bl.a. effekt og mulige bivirkninger ved ECT, før de påbegynder behandlingen.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til dels et forskningsprojekt vedr. omfanget af svært målbare
og langvarige skader efter ECT, dels en analyse vedr. information til patienter om effekten og risikoen for
bivirkninger ved ECT. Analysen skal også belyse patienters erfaringer med tilbud om rehabilitering, herunder
om patienterne modtager de nødvendige tilbud, hvis der er sket skader i forbindelse med behandlingen.
Forskningsprojektet skal give mere viden om risiko for langvarige skader efter ECT for at få et bedre
grundlag for rådgivning af patienter forud for eventuel behandling.
1.23 Nye Nationale Kliniske Retningslinjer
Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark psykiatriske patienter bliver
behandlet, og behandlingen skal svare til bedste praksis på området. Derfor er satspuljepartierne enige om,
at der skal der udarbejdes nye Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) på psykiatriområdet.
De Nationale Kliniske Retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan understøtte
sundhedspersonalet i deres udredning og behandling af psykiatriske patienter. Retningslinjerne er baseret
på videnskabelig evidens, nyeste forskning og den bedste praksis. Formålet er at medvirke til en ensartet
indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor.
Forud for udarbejdelsen af nye Nationale Kliniske Retningslinjer laves der i regi af Sundhedsstyrelsen en
afdækning af, hvor behovet for yderligere kliniske retningslinjer på psykiatriområdet er størst, og om er der
behov for revidering af eksisterende retningslinjer, fx som følge af nyligt publicerede internationale
retningslinjer, som bør afspejles i den danske behandling.
1.24 Ny klinisk kvalitetsdatabase for psykologbehandling
Sundhedsstyrelsen fremhævede i sin evaluering og perspektivering af tilskudsordningen til
psykologbehandling fra 2015, at der mangler data vedrørende kvalitet og effekt af tilskudsordningen til
psykologbehandling. Sundhedsstyrelsen konkluderede i samme evaluering, at det vil være hensigtsmæssigt
at styrke vidensgrundlaget om behandlingen i tilskudsordningen til psykologbehandling.
På den baggrund blev man i overenskomstaftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk
Psykolog Forening fra 27. februar 2016 enige om at etablere en klinisk kvalitetsdatabase for
psykologbehandling. Det har imidlertid været udfordringer at få parterne til at tilvejebringe finansiering af en
klinisk kvalitetsdatabase. Der findes således fortsat ikke data om behandlingseffekter eller om de
behandlingsmetoder, som psykologerne anvender i de konkrete behandlingsforløb i tilskudsordningen til
psykologbehandling.
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Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte midler til at finansiere etablering og den
indledende drift af en klinisk kvalitetsdatabase for tilskudsordningen til psykologbehandling. Derved sikres
det, at der tilvejebringes systematisk data om aktivitet, effekt og kvalitet i af behandlingen i tilskudsordningen
til psykologbehandling.
Det forudsættes, at en region påtager sig opgaven som dataansvarlig, og at den kliniske kvalitetsdatabase
etableres i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ligesom eksisterende kliniske
kvalitetsdatabaser.
1.25 En styrket indsats i PPR – udvikling og implementering
Pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) har ofte en stor og vigtig kontaktflade til både børn og unge
samt deres familier, men også involverede fagpersoner på tværs af enheder og sektorer. PPR er samtidig til
stede i hele landet, men der er i dag variation i PPR´s opgaver og organisering landet over.
Fra flere fronter efterspørges det, at PPR’s potentiale til at observere og reagere på børn og unge med
psykisk mistrivsel eller psykiske lidelser/tegn herpå udnyttes bedre ved at styrke PPR’s mulighed for at
tilbyde lettere behandling. Men der mangler dog viden om, hvad et lettere behandlingstilbud i PPR mest
hensigtsmæssigt indebærer, hvordan kvaliteten sikres, og PPR´s samspil med de involverede parter styrkes.
Derudover mangler der et overblik over kommunernes forskellige forudsætninger for at implementere lettere
behandlingsopgaver i PPR.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til, at der først laves et fagligt arbejde for lettere
behandlingstilbud i PPR, herunder en kortlægning af viden og praksis i dag. På baggrund af det faglige
arbejde afsættes der en ramme til implementering af anbefalingerne fra arbejdet.
Det faglige arbejde for lettere behandlingstilbud i PPR skal baseres på bedst mulig evidens, viden og
erfaringer på tværs af sundheds-, social- og undervisningsområdet. Arbejdet skal tage udgangspunkt i en
kortlægning af kommunernes nuværende PPR og forskellige forudsætninger forbundet hermed.
Arbejdet skal ses i sammenhæng med arbejdet på børn og ungeområdet i forhold til at sikre en gradueret
indsats. Sundhedsstyrelsen har som led i satspuljeaftalen for 2017-2020 udarbejdet forløbsprogrammer for
børn og unge med psykiske lidelser, hvor en gradueret indsats anbefales. Dette kan anvendes i det faglige
arbejde. Ligeledes kan der anvendes tankegangen fra Socialstyrelsens udviklings- og investeringsprogram
og erfaringerne fra puljen på i alt 133,2 mio. kr., som blev afsat til at styrke den tidlige og forebyggende
indsats i PPR i regi af satspuljeaftalen for 2017-2020 på socialområdet.
Målgruppen for arbejde og implementeringen heraf er børn og unge, der mistrives eller har/ er i risiko for at
udvikle en psykiske lidelse. Det faglige arbejde skal se på en nærmere målgruppeafgræsning, som skal
bidrage til et målrettet og fokuseret arbejde.
Det faglige arbejde skal beskrive, hvordan kommunerne implementerer lettere behandlingstilbud i PPR. Det
skal fagligt beskrives, hvordan lettere behandlingstilbud i PPR kan implementeres, herunder indhold, kvalitet,
behandlingsmekanismer, metode og relevante aktører samt deres ansvar og evt.
kompetenceudviklingsbehov, men også kommunernes forskellige forudsætninger for at implementere lettere
behandlingstilbud i PPR. Behandlingstilbuddene skal gives i forlængelse af PPRs indsatser i grundskolen i
forhold til at rådgive skoler om at tilrettelægge et læringsmiljø, der fremmer alle elevers læring og trivsel, når
der er behov for intensiveret indsats. Det faglige arbejde skal også udvikle en mere systematisk
vidensoverførsel til lærere og pædagoger, så man både understøtter og sikrer læreres og pædagogers viden
om mistrivsel og forebyggelse af psykiske lidelser. Det er også vigtigt, at styrkelsen af PPR reflekteres i
lærereres og pædagogers viden og handlekompetencer. Endvidere skal arbejdet belyse, hvordan
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behandlingstilbuddene tilrettelægges i samarbejde med fx sundhedsplejen, skolen, familien, andre
kommunale indsatser og børne- og ungdomspsykiatrien, dvs. på tværs af undervisning- og social- og
sundhedsområdet. Det faglige arbejde skal tage hensyn til kommunernes forskellige forudsætninger vedr.
størrelse, organisering, kompetencer mv. og skal dermed være realistisk i implementering.
Derudover er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til, at lettere behandlingstilbud i PPR
implementeres i kommunerne på baggrund af anbefalingerne fra det faglige arbejde. Midlerne til
implementering gives på baggrund af det faglige arbejde men kan fx gå til kommuner, som vurderes at have
et eksisterende set-up for PPR, der umiddelbart er gearet til implementering af lettere behandlingstilbud,
men også kommuner der har behov for en grundlæggende støtte til implementering af anbefalingerne. Dette
understøttes med implementeringsstøtte/rådgivning.
Satspuljepartierne er enige om, at målet er at styrke og ensarte PPRs tilstedeværelse i hverdagen for alle
børn og unge med mistrivsel, psykiske lidelser eller tegn herpå på tværs landet. Samtidig skal kvaliteten
højnes og ensartes. Satspuljepartierne er samtidig enige om, at målet på sigt er, at alle landets kommuner
skal have en PPR, der tilbyder lettere behandling af høj kvalitet. Dermed er satspuljepartierne enige om at
genbesøge området ved kommende satspuljeforhandlinger.
Målet er at understøtte, at PPR kan bidrage til, at indsatserne for børn og unge i mistrivsel leveres på rette
tid, sted og niveau under hensynstagen til organisering, samarbejdsrelationer, de forskellige faggruppers
ansvarsområder, kompetencer mv. Dermed er det også formålet at undgå at sygeliggøre børn og unge
unødigt med tilhørende unødvendig henvisning til behandlingspsykiatrien. Med et behandlingsmæssigt fokus
får PPR et stærkere sundheds- og social- og undervisningsfagligt sigte.
Implementeringen skal evalueres bl.a. vedr. organisering og indhold af lettere behandlingstilbud med henblik
på vurdering af evt. national udbredelse. Samtidig skal implementeringen følges løbende med henblik på at
kvalificere satspuljepartiernes drøftelser på området.
Det faglige arbejde udarbejdes i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet, som skal arbejde med en inddragende proces med andre relevante organisationer
og fagfolk på området.
Det bemærkes, at implementeringen af anbefalingerne fra det faglige arbejde skal holdes inden for den
afsatte økonomiske ramme. De faglige anbefalinger skal således være mulige at realisere inden for den
afsatte ramme. Såfremt der måtte komme et krav om DUT-kompensation fra kommunerne som følge af det
aftale initiativ, skal det finansieres inden for satspuljens ramme.
1.26 Udvidelse af forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge med depression og
angst
Angst og depressive symptomer er nogle af de mest almindelige psykiske helbredsproblemer blandt unge.
Unge gennemgår ofte store forandringer i livet - mange flytter hjemmefra og overgår fra ungdomsuddannelse
til videregående uddannelse eller til fuldtidsbeskæftigelse. De unge voksne har typisk et lavt rådighedsbeløb,
fordi de for eksempel er under uddannelse eller kun kortvarigt har arbejdsmarkedstilknytning. Dette var
baggrunden for, at satspuljepartierne med satspuljeaftalen for 2018-2021 blev enige om at igangsætte en
forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, der lider af let til moderat
depression eller angst i perioden 2018-2021.
Satspuljepartierne er enige om at udvide forsøgsordningen, så også 21-årige bliver omfattet af
forsøgsordningen til og med 2021.
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Der er reserveret midler til en eventuel efterregulering, såfremt efterspørgslen viser sig at være større end
oprindelig forudsat.
2. Øvrige prioriteringer
2.1 Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter
En del patienter med en varigt nedsat psykisk funktionsevne, fx mentalt retarderede og mennesker
med demens, modtager ikke den somatiske behandling, som de ud fra en sundhedsfaglig vurdering
har behov for. Det kan skyldes, at de som følge af deres mentale tilstand ikke er i stand til at forholde
sig til deres behandlingsbehov og derfor afviser at modtage behandling.
Med henblik på at sikre, at varigt inhabile somatiske patienter modtager den rette sundhedsfaglige
behandling er det i medfør af lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af
varigt inhabile per 1. januar 2018 blevet tilladt at tvangsbehandle varigt inhabile somatiske patienter. Med
loven er der samtidig etableret en række mekanismer, der skal sikre patienternes retssikkerhed. Disse
mekanismer indebærer merudgifter.
I satspuljeaftalen for 2018-2021 blev det besluttet at afsætte midler til at finansiere lov om anvendelse af
tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Med aftalen blev der afsat i alt 18,3 mio. kr. i 2018 og 16,8
mio. kr. fra 2019 og frem.
Efterfølgende har der været økonomiske forhandlinger om loven med Danske Regioner og KL. Resultatet af
disse forhandlinger førte til en aftale mellem Danske Regioner og staten og KL og staten, der betød, at der
skal ske en yderligere finansiering på samlet 5,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem svarende til forskellen på
den aftalte kompensation til Danske Regioner og KL og det beløb, der blev afsat med satspuljeaftalen for
2018-2021.
2.2 Styrket behandlingsgaranti og social stofmisbrugsbehandling for personer med et stofmisbrug
Borgere, der gerne vil i behandling for et stofmisbrug, skal have en hurtig, effektiv og helhedsorienteret
behandling, som er af høj faglig kvalitet, og som matcher borgerens behov for hjælp og støtte. Hvad enten
målet med behandlingen er stoffrihed, et stabiliseret eller reduceret forbrug af stoffer, kan en virksom indsats
bane vejen for, at borgeren kan begynde eller genoptage en uddannelse eller et arbejde, ligesom det kan
give større livskvalitet og bedre mulighed for at være en del af fællesskabet.
Den tværministerielle undersøgelse om mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for personer med
et stofmisbrug, der er offentliggjort i oktober 2018, viser imidlertid, at der er forskel på kommunernes tolkning
af behandlingsgarantien, samt at der er usikkerhed om nøjagtigheden i data på området som følge af
forskellig registreringspraksis i kommunerne.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til et initiativ, der har til formål at styrke den gældende
behandlingsgaranti, forbedre kvaliteten af kommunernes behandlingsindsats og løfte vidensgrundlaget på
stofmisbrugsområdet.
Midlerne skal for det første anvendes til at undervise og rådgive kommunerne i en lovændring, der skal sikre
mere klare regler for social behandling af stofmisbrug, herunder hvilke krav der stilles, fra en borger anmoder
om behandling, og til behandlingen skal være iværksat 14 dage senere. Lovændringen skal desuden sikre,
at kommunerne som led i behandlingen kan anvende gavekort, der har vist sig som et effektivt redskab til at
fastholde borgere i behandling. Derudover får Center for Rusmiddelforskning til opgave at understøtte
kommunerne i at benytte redskaber til at afdække problemer og behov hos borgere med et stofmisbrug.
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For at understøtte en helhedsorienteret og systematisk stofmisbrugsbehandling skal midlerne for det andet
anvendes til at videreføre implementeringen af de Nationale retningslinjer for den sociale
stofmisbrugsbehandling til yderligere 15-20 kommuner. Retningslinjerne bygger på lovgivning og aktuelt
bedste viden, og bliver implementeret i 20-25 kommuner fra offentliggørelsen i 2016 og til udgangen af 2019.
Initiativet videreføres nu for at bygge videre på de gode erfaringer og sikre en glidende overgang fra den
igangværende indsats. For at sikre sammenhæng med ovennævnte lovændring opdateres retningslinjerne,
så de er i overensstemmelse hermed. Udover at videreføre implementering af retningslinjerne til flere
kommuner, afholdes desuden temadage og informationsaktiviteter som et tilbud for alle kommuner.
Endelig skal der afsættes midler til at udvikle et nyt rapportværktøj, så kommuner kan udtrække data på
stofmisbrugsområdet og benytte det mere systematisk og aktivt i udviklingen af behandlingsindsatsen.
2.3 Etablering af Center for Digital Sundhed
Den stigende digitalisering af samfundet har betydning for den måde danskerne lever deres liv på. En
undersøgelse af Epinion på vegne af PFA viser bl.a., at knap hver 4. dansker på 25 år eller derover vurderer,
at deres mobilforbrug er med til at øge stressniveauet, ligesom en ny undersøgelse fra Statens Institut for
Folkesundhed viser, at over 60 procent af de unge kommer for sent i seng på grund af mobiltelefoner, tvserier og computere om aftenen.
Satspuljepartierne er derfor enige om, at der oprettes et Center for Digital Sundhed, der skal forestå
forsknings- og rådgivningsmæssige initiativer om, hvordan den stigende digitalisering påvirker danskernes
mentale og fysiske sundhed, herunder koncentrationsevne og søvn.
Centeret forankres i Sundhedsstyrelsen med udpegelse af en styregruppe, der bredt repræsenterer
eksperter og forskere inden for digital sundhed både ift. børn, unge, voksne og ældre. Styregruppen skal
løbende pege på relevante fokusområder, herunder konkrete forslag til, hvordan Centeret kan være med til
at styrke danskernes mentale sundhed relateret til danskernes digitale forbrug. Minimum en tredjedel af
centerets midler skal anvendes til forskning, samtidig opfordres der til, at centeret søger forskningsmidler via
fonde mv. Centerets forankring i Sundhedsstyrelsen skal samtidig bidrage til, at centerets arbejde tænkes
sammen med Sundhedsstyrelsens øvrige forebyggelsesindsatser og rådgivning af kommuner i deres
forebyggelsesindsats ift. bl.a. børn og unge.
2.4 Etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse
Senfølger efter hjernerystelse er grundlæggende et felt med sparsom evidens, og hvor der er behov for at
styrke vidensspredning på tværs af landet.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til etablering af et Dansk Center for Hjernerystelse.
Formålet med Dansk Center for Hjernerystelse er at gøre viden om best practice og aktuel evidens
lettilgængelig og brugbar for mennesker med hjerneskade, fagprofessionelle og andre interessenter på
området. Det skal bidrage til, at de ramte tilbydes den rette indsats, at rådgivning sker ensartet over hele
landet, og at den ramtes muligheder for at fastholde kontakt til arbejdsmarkedet eller studie optimeres,
hvorved de samfundsøkonomiske udgifter også mindskes.
Dansk Center for Hjernerystelse etableres i tilknytning til Center for Hjerneskade i København. Der etableres
en styregruppe, der følger op på, at centret efterlever sit formål. Sundhedsstyrelsen sidder med i
styregruppen – bl.a. for at understøtte, at der er sammenhæng til øvrige relevante tiltag i regi af
Sundhedsstyrelsen.
Der foretages en ekstern evaluering af Dansk Center for Hjernerystelse, bl.a. med henblik på at analysere og
vurdere erfaringer og resultater. Udmøntning vil ske direkte til Dansk Center for Hjernerystelse.
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2.5 Styrket indsats på området for test og behandling af sexsygdomme
Sexsygdomme kan få store konsekvenser for den enkeltes helbred – især hvis smitten ikke bliver opdaget
og behandlet. Det er derfor bekymrende, at 25-30 pct. af de 25-årige har haft en sexsygdom, og at
forekomsten af gonoré og syfilis de seneste 10 år er steget markant.
AIDS-Fondet er en NGO, der supplerer den offentlige indsats i arbejdet med seksuel sundhed og
bekæmpelsen af sexsygdomme. AIDS-Fondet tilbyder i dag gratis og anonymt at teste for hiv, syfilis og
hepatitis C i deres checkpoints, som i dag er beliggende i København, Odense og Aarhus. Fra 2018 kan
man i København også blive testet for klamydia og gonoré.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at AIDS-Fondet kan udvide deres test-, rådgivnings- og
forebyggelsestilbud ”Checkpoint” til også at være fysisk tilstede i Aalborg.
Derudover afsættes der midler til, at AIDS-Fondet kan teste for klamydia og gonoré i Odense, Aarhus, og
Aalborg, da disse sygdomme forekommer relativt hyppigt blandt AIDS-Fondets nuværende målgruppe, som
er mænd der har sex med mænd samt migranter. Midlerne skal også anvendes til en forsøgsordning med
behandling af klamydia og gonoré ude i checkpointsene, da det for visse dele af målgruppen kan være en
væsentlig barriere, efterfølgende at skulle opsøge lægebehandling efter et positivt testresultat. Endvidere
udvides målgruppen, der kan gøre brug af checkpoint, til de 15-29 årige.
2.6 Udbredelse af FitforKids
Det anslås, at der i Danmark er knap 30.000 svært overvægtige 3-18-årige børn. Overvægt blandt børn er en
udfordring, som vi er nødt til at tage meget alvorligt. Overvægt kan både fysisk, psykisk og socialt have store
konsekvenser for det enkelte barn. Hertil kommer, at overvægten ofte følger med ind i voksenlivet. Derfor er
det afgørende, at der er forskellige programmer og tilbud til børn og deres familier i forhold til behandlingen
af overvægt i hele landet.
FitforKids har gode erfaringer med deres børnevægttabsprogram for børn mellem 7 og 15 år og deres
familier. Programmet inkluderer både kostvejledning i hjemmet, to gange ugentlig træning for både børn og
forældre, forældrecoaching, motivationsprogram og sociale events med præmier. FitforKids har en positiv og
anerkendende tilgang til emnet samt fokus på succesoplevelser hos det enkelte barn, på det sociale samvær
med ligestillede, og på at have det sjovt og være aktive sammen. FitforKids-vægttabsprogrammet er
desuden undersøgt af en forskergruppe ved Rigshospitalet, som fandt positive resultater.
Satspuljepartierne er derfor enige om at støtte udbredelsen af vægttabsprogrammet FitforKids med nye
pladser til børn og deres familier over de næste fire år. Programmet er hovedsageligt drevet af frivillige, og
derfor forudsættes, at FitforKids har et tæt samarbejde med kommunerne. Det er afgørende, at
sundhedsplejersker og almen praksis vurderer, hvilket tilbud den enkelte har behov for – herunder om
FitforKids er relevant for det enkelte barn og deres familie.
2.7 Forebyggelses- og informationsindsats målrettet sårbare gravide
I Danmark finder vi gennemsnitligt ét spædbarn efterladt i det offentlige rum om året. De fleste hittebørn
bliver fundet i live, men ikke alle. Som samfund har vi pligt til at gøre, hvad vi kan for, at dette forhindres. Der
er i dag en række tilbud målrettet sårbare kvinder. Men der er stadig behov for en styrket forebyggelses- og
informationsindsats, der skal sikre, at gravide, der står i en særlig sårbar situation, får den nødvendige
rådgivning og støtte.
Særligt kvinder, der skjuler deres graviditet og møder op i aktiv fødsel uden forudgående kontakt med
sundhedsvæsenet, kan være i risiko for at efterlade deres nyfødte barn i det offentlige rum. Der findes
sparsom viden om denne målgruppe. Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til en mindre
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undersøgelse af årsagerne til og omfanget af kvinder, som skjuler deres graviditet i Danmark, samt
muligheden for anonyme fødsler.
På baggrund af undersøgelsen afsætter satspuljepartierne midler til en målrettet forebyggelses- og
informationsindsats, som skal bidrage til, at gravide, der står i en særlig sårbar situation – kan få den
nødvendige støtte og hjælp til at gennemføre graviditeten under så sikre forhold som muligt for både mor og
barn.
På den baggrund afsættes skal Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter gennemføre en
undersøgelse af årsagerne til og omfanget af kvinder, som skjuler deres graviditet, samt muligheden for
anonyme fødsler. Undersøgelsen gennemføres i 1. halvår 2019. Derudover skal der ske en styrket
forebyggelses- og informationsindsats, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens undersøgelse, og
som skal varetages af Mødrehjælpen.
2.8 Inkontinens og sygefravær
Mindst 300.000 danskere lider af inkontinens. Inkontinens kan have forskellige følger og påvirker i høj grad
livskvaliteten.
Det er kendt, at mange personer med inkontinens ikke søger læge - enten pga. manglende kendskab til
mulighederne for afhjælpning eller behandling af problemet, eller fordi inkontinens er tabubelagt.
Der mangler i dag viden om, hvordan inkontinens påvirker sygefravær og arbejdsevne. Der er ikke tidligere
udført studier i Danmark, som viser, om borgere med inkontinens har højere sygefravær, begrænsninger i at
udføre daglige arbejdsopgaver eller trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet sammenlignet med
borgere, som ikke lider af inkontinens.
Satspuljepartierne ønsker derfor at afsætte midler til Kontinensforeningen til en undersøgelse af, om
inkontinens påvirker sygefravær og arbejdsevne, med henblik på at øge fokus på inkontinens på
arbejdspladsen.
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Sundheds- og Ældreministeriet
Lisa Bugge-Toft
Holbergsgade 6
1057 København K

Udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden til
Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Statsrevisorernes
beretning nr. 06/2018 om forløbet for traumatiserede
flygtninge
Regionsrådet i Region Hovedstaden har behandlet sagen om en udtalelse til
Sundheds- og Ældreministeriet. Regionsrådet er blevet bedt om at forholde
sig til beretningens indhold og konklusioner samt Statsrevisorernes bemærkninger, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Statsrevisorerne udtaler følgende om beretningen:
"For nyankomne flygtninge er det ifølge integrationsloven et mål, at de skal i
beskæftigelse inden for 1 år. Ifølge Finansministeriet er 64 % af flygtningene
ikke i beskæftigelse. Det kan bl.a. skyldes fysiske og psykiske traumer. Det
anslås, at 30-50 % af flygtningene i Danmark lever med traumer. Rigsrevisionens registeranalyse viser, at flygtninge med en traumediagnose i gennemsnit
arbejder under halvt så mange timer som flygtninge uden en traumediagnose.
Det medfører betydelige offentlige udgifter og manglende skatteindtægter. Af
hensyn til samfundsøkonomien og den enkelte er det vigtigt, at behandlingskrævende og behandlingsparate flygtninge opspores og behandles så tidligt
som muligt.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne ikke har sikret et tilstrækkeligt samarbejde og koordination af opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har sørget for, at relevante oplysninger om flygtninges helbred
følger med i overgangen mellem asylcenter og kommune.
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Statsrevisorerne påpeger, at mangel på systematisk udveksling af relevante
oplysninger mellem ministerier, regioner og kommuner står i vejen for en hurtig og effektiv opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge og vanskeliggør en effektiv behandlings-, integrations- og beskæftigelsesindsats.
Statsrevisorerne bemærker:
•

•
•
•

At kommunerne i mange tilfælde har et utilstrækkeligt grundlag for at
tilrettelægge integrationsindsatsen, da den begrænsede videregivelse
af helbredsoplysninger kan vildlede kommunerne til at tro, at flygtningene ikke har helbredsproblemer.
At 51 % af flygtningene i asylcentre er registreret med psykiske problemer, men at oplysningerne kun for 5 % af flygtningene er videregivet i
overgivelsesskemaerne til kommunerne.
At kommunerne ikke fuldt ud overholder integrationsloven, fordi de ikke
vurderer behovet for en helbredsundersøgelse af godt ⅓ af de nyankomne flygtninge.
At regionerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de 7
regionale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af patientrettighederne. De 3 private behandlingstilbud, der varetages af selvejende humanitære organisationer, har derimod lange ventetider, som i
Region Hovedstaden er op til 2 år."

Region Hovedstaden lever ifølge beretningen op til patientrettighederne for de
traumatiserede flygtninge. De omtalte to private behandlingstilbud i Region
Hovedstaden er behandlingsstederne Oasis og Dignity. Det er her, at ventetiden er 2 år. Region Hovedstadens egen ventetid er overholdt inden for de 4
uger.
Region Hovedstaden ser gerne, at de to private behandlingssteder begynder
at arbejde med standardiserede behandlingspakker således, at der kommer
en større ensartethed i forhold til regionens egne tilbud.
Det er et krav via sundhedsloven at regionen har en driftsoverenskomst med
§79 klinikkerne, og der er fra statens side fastlagt en økonomisk ramme, som
Region Hovedstaden er forpligtet til at bruge på disse tilbud. Fra Region Hovedstadens side er der et stort ønske om at kunne ændre på vilkårene for
samarbejdet med disse tilbud. Region Hovedstaden kan ikke bestemme, hvordan §79 klinikkerne bruger deres kapacitet med den nuværende lovgivning.
Region Hovedstadens egen psykiatri kan behandle langt flere patienter for de
samme midler, men vi har ikke mulighed for at underlægge de private behandlingstilbud vores standardiserede behandlingspakker, ej heller pålægge dem
at reducere ventetid. De to tilbud er forpligtet til at oplyse patienterne om andre behandlingsmuligheder, når de ikke selv kan overholde patientrettighederne.

Udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden til Sundheds- og Ældreministeriet
vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 06/2018 om forløbet for traumatiserede
flygtninge
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Rigsrevisionen udtrykker kritik i forhold til den digitale understøttelse af korrespondance mellem regioner og kommuner om traumatiserede flygtninge. Hertil skal bemærkes, at Region Hovedstaden er den region, hvor man er længst
fremme med implementeringen af MedCom, hvormed regionens kommuner
kan modtage oplysningerne fra regionen digitalt.

Med venlig hilsen

Louise Hansen
Specialkonsulent
louise.hansen.08@regionh.dk
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6/2018
Beretning om

forløbet for flygtninge
med traumer
Statsrevisorerne fremsender denne beretning med
deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende
minister, jf. § 3 i lov om statsrevisorerne og § 18, stk. 1,
i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
København 2018

Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, § 18:
Statsrevisorerne fremsender med deres bemærkning Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister.
Udlændinge- og integrationsministeren og sundhedsministeren afgiver en redegørelse til beretningen.
Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministrenes redegørelser.
På baggrund af ministrenes redegørelser og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske i august 2019.
Ministrenes redegørelser, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles
i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i februar måned – i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2018, som afgives i februar 2020.
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Statsrevisorernes
bemærkning
Statsrevisorerne

Beretning om forløbet for flygtninge med traumer
For nyankomne flygtninge er det ifølge integrationsloven et mål, at de
skal i beskæftigelse inden for 1 år. Ifølge Finansministeriet er 64 % af flygtningene ikke i beskæftigelse. Det kan bl.a. skyldes fysiske og psykiske
traumer. Det anslås, at 30-50 % af flygtningene i Danmark lever med traumer. Rigsrevisionens registeranalyse viser, at flygtninge med en traumediagnose i gennemsnit arbejder under halvt så mange timer som flygtninge uden en traumediagnose. Det medfører betydelige offentlige udgifter
og manglende skatteindtægter. Af hensyn til samfundsøkonomien og den
enkelte er det vigtigt, at behandlingskrævende og behandlingsparate flygtninge opspores og behandles så tidligt som muligt.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne ikke har sikret et tilstrækkeligt samarbejde og koordination af opsporing og behandling af traumatiserede
flygtninge.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har sørget for, at relevante oplysninger om
flygtninges helbred følger med i overgangen mellem asylcenter og
kommune.
Statsrevisorerne påpeger, at mangel på systematisk udveksling af relevante oplysninger mellem ministerier, regioner og kommuner står i
vejen for en hurtig og effektiv opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge og vanskeliggør en effektiv behandlings-, integrationsog beskæftigelsesindsats.
Statsrevisorerne bemærker:
•

At kommunerne i mange tilfælde har et utilstrækkeligt grundlag for at
tilrettelægge integrationsindsatsen, da den begrænsede videregivelse
af helbredsoplysninger kan vildlede kommunerne til at tro, at flygtningene ikke har helbredsproblemer.
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•

•

•

At 51 % af flygtningene i asylcentre er registreret med psykiske problemer, men at oplysningerne kun for 5 % af flygtningene er videregivet
i overgivelsesskemaerne til kommunerne.
At kommunerne ikke fuldt ud overholder integrationsloven, fordi de
ikke vurderer behovet for en helbredsundersøgelse af godt ⅓ af de nyankomne flygtninge.
At regionerne tilbyder behandling af traumatiserede flygtninge i de 7
regionale behandlingstilbud inden for de 4 uger, som følger af patientrettighederne. De 3 private behandlingstilbud, der varetages af selvejende humanitære organisationer, har derimod lange ventetider, som
i Region Hovedstaden er op til 2 år.
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Rigsrevisionen har selv taget initiativ til denne undersøgelse og afgiver derfor beretningen til Statsrevisorerne i henhold til § 17, stk. 2,
i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012.
Rigsrevisionen har revideret regnskaberne efter § 2, stk. 1, nr. 1, jf.
§ 3 i rigsrevisorloven.
Rigsrevisionen har gennemgået regnskaberne efter § 4, stk. 1, nr. 1,
og § 5, jf. § 6 i rigsrevisorloven.
Beretningen vedrører finanslovens § 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet og § 16. Sundheds- og Ældreministeriet.
I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre:
Udlændinge- og Integrationsministeriet (2011-2018):
Karen Hækkerup: oktober 2011 - august 2013
Annette Vilhelmsen: august 2013 - februar 2014
Manu Sareen: februar 2014 - juni 2015
Inger Støjberg: juni 2015 (Bemærk, at asylområdet var under Justitsministeriet indtil 2015).
Sundheds- og Ældreministeriet:
Jakob Axel Nielsen: november 2007 - februar 2010
Bertel Haarder: februar 2010 - oktober 2011
Astrid Krag: oktober 2011 - februar 2014
Nick Hækkerup: februar 2014 - juni 2015
Sophie Løhde: juni 2015 - november 2016
Ellen Trane Nørby: november 2016 Beretningen har i udkast været forelagt Udlændinge- og Integrationsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet samt regionerne, hvis bemærkninger er afspejlet i beretningen.
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1. Introduktion og
konklusion
1.1.

Formål og konklusion

1. Denne beretning handler om myndighedernes indsats i forløbet med at opspore og
behandle flygtninge med psykiske traumer (herefter benævnt traumer). Det anslås,
at 30-50 % af flygtningene i Danmark lever med traumer. Ifølge flere specialiserede
behandlingscentre har mange flygtninge opholdt sig i Danmark i 10-15 år, før de bliver
henvist til traumebehandling. Traumer påvirker livskvaliteten hos den enkelte og har
betydning for hele familiens trivsel og integration. Traumatiserede flygtninge har desuden markant mere kontakt til sygehusvæsenet og lavere beskæftigelsesgrad end
andre flygtninge. Det medfører betydelige offentlige udgifter og manglende skatteindtægter.
I de seneste år har Danmark modtaget et stort antal flygtninge som følge af internationale kriser og ikke mindst krigen i Syrien. Alene i løbet af de seneste 5 år har knap
67.000 asylansøgere og familiesammenførte til flygtninge fået opholdstilladelse. Selv
om der i dag kommer markant færre flygtninge til landet end i de foregående år, vil
der fortsat komme både flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til landet. Ikke alle flygtninge med traumer er behandlingskrævende eller behandlingsparate, når
de ankommer. Men når de er, er det vigtigt, at de så tidligt som muligt opspores og
behandles.
2. Undersøgelsen er en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne sikrer en tilstrækkelig
og sammenhængende indsats for at opspore og behandle traumer hos flygtninge, så
flygtningene hurtigst muligt kommer i beskæftigelse. Vi besvarer følgende spørgsmål
i beretningen:
Sikrer Udlændinge- og Integrationsministeriet en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til kommunernes opsporing af flygtninge med traumer?
• Sikrer regionerne og understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, at flygtninge
med traumer kan modtage specialiseret behandling, og koordinerer regionerne
behandlingen med kommunerne?
•

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2017.
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Traume

Et traume er en reaktion på alvorlig overbelastning som følge af fx krigsoplevelser og tortur. Traumer kan medføre fysiske og/eller psykiske problemer, som kan nedsætte
funktionsevnen. Vi fokuserer i
denne beretning på psykiske
traumer hos flygtninge.
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Konklusion
Rigsrevisionen vurderer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne ikke
har sikret en tilstrækkelig og sammenhængende indsats i forløbet for at opspore og
behandle flygtninge med traumer. Det udfordrer kommunernes rammebetingelser for
at tilrettelægge en effektiv integrationsindsats, som hurtigst muligt får flygtningene i
beskæftigelse. For nyankomne flygtninge er målet, at de skal i beskæftigelse inden for
1 år.
Ændringen af
integrationsloven

Ændringen af integrationsloven i juni 2016 udmøntede
store dele af regeringens aftaler med arbejdsmarkedets
parter og KL fra marts samme
år. Aftalerne skulle sikre mere
beskæftigelse blandt flygtninge og give kommunerne mere
fleksible rammer for integrationsopgaven.

Forløbet for en flygtning med traumer kan bestå af en række overgange mellem ophold i et asylcenter, integration i en kommune og behandling på et sygehus. Ved alle
overgange er videregivelse af oplysninger en forudsætning for et effektivt forløb. I
overgangen mellem asylcenter og kommune har Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke sørget for, at relevante oplysninger om flygtninges helbred følger med. Det
skal ses i lyset af, at ministeriet ifølge forarbejderne fra Folketingets behandling af lovforslaget til ændringen af integrationsloven i 2016 ville fremme systematisk videregivelse af helbredsoplysninger. Kommunerne skal ifølge lovforarbejderne bruge oplysningerne til deres nye opgave med at vurdere behovet for helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge.
Videregivelse af helbredsoplysninger fra asylcentre forudsætter, at der findes relevante oplysninger og samtykke til at videregive dem. Rigsrevisionens undersøgelse, som
er baseret på en repræsentativ stikprøve, viser, at 51 % af flygtningene allerede i asylcentrene er registreret med psykiske problemer. Undersøgelsen viser også, at kommunerne kun har fået oplysninger om psykiske problemer for 5 % af de flygtninge, som
de modtager fra asylcentrene. Dette selv om stort set alle flygtningene har givet samtykke til at bl.a. helbredsoplysninger videregives i et overgivelsesskema, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har udviklet for at sikre, at relevante oplysninger videregives til kommunerne.
Rigsrevisionen vurderer, at den begrænsede videregivelse af helbredsoplysninger kan
vildlede kommunerne til at tro, at flygtningene ikke har helbredsproblemer. Dermed
er der risiko for, at kommunerne ikke selv indhenter oplysninger fra sundhedsjournalerne i asylcentrene og ikke målretter helbredsundersøgelsen mod de flygtninge, som
har størst behov. Rigsrevisionens stikprøve viser, at kommunerne for godt ⅓ af de nyankomne flygtninges vedkommende ikke vurderer behovet for en helbredsundersøgelse, som de skal ifølge integrationsloven. Yderligere ⅓ får ikke tilbudt en helbredsundersøgelse, selv om oplysningerne i asylcentrene for mange indikerer et behov.
Kommunerne har derfor i langt de fleste tilfælde et utilstrækkeligt grundlag for at tilrettelægge integrationsindsatsen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er i gang
med at følge op på udfordringer med overgivelsesskemaet og kommunernes praksis
med at vurdere behovet for helbredsundersøgelser.
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De flygtninge med traumer, som kommunerne opsporer, kan i overensstemmelse med
patientrettighederne modtage specialiseret behandling inden for 4 uger. Regionerne
har nedbragt tidligere års lange ventetider i de regionale tilbud. Dog er der fortsat længere ventetider i de 3 private af de i alt 10 behandlingstilbud. Ventetiden er her op mod
2 år. Når mange flygtninge venter lang tid på behandling, er det et problem, fordi deres helbred og integration kan forringes. Sundheds- og Ældreministeriet vil fremover
monitorere aktiviteten i den specialiserede behandling ved hjælp af registerdata. På
grund af mangelfuld indberetning af data fra behandlingstilbuddene har ministeriet
dog begrænsede muligheder for at monitorere behandlingen af traumatiserede flygtninge.

Private behandlingstilbud

For de flygtninge, som kommer i traumebehandling, koordinerer regionerne efter
Rigsrevisionens vurdering i utilstrækkeligt omfang forløbet med kommunerne. En årsag til den begrænsede koordinering kan være, at der trods flere års tilløb fortsat
mangler digital understøttelse af korrespondancen. I 3 af regionerne er kommunernes
social- og beskæftigelsesforvaltninger endnu ikke i stand til at modtage kliniske e-mails,
og i de 2 sidste regioner er brugen af dem fortsat yderst begrænset. Det udfordrer i alle regionerne sammenhængen i forløbet for bl.a. traumatiserede flygtninge.

Kliniske e-mails

De private behandlingstilbud
varetages af specialsygehuse,
som drives af selvejende humanitære organisationer og
foreninger. Der findes i alt 16
specialsygehuse, hvoraf 3 behandler traumatiserede flygtninge.

Kliniske e-mails (korrespondancemeddelelser) bruges til
hurtig og sikker udveksling af
følsomme personoplysninger.
De er udviklet af Medcom,
som ejes af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL.

Samlet set viser Rigsrevisionens undersøgelse, at aktørerne på tværs af forløb for flygtninge med traumer mangler at finde en form, der virker, når det gælder udveksling af
relevante oplysninger. Rigsrevisionen ser derfor et behov for, at aktørerne på udlændinge-, integrations- og sundhedsområdet samarbejder om at optimere forløbet, så
flygtninge med traumer opspores og behandles hurtigt og effektivt, så flest muligt kommer i beskæftigelse.

1.2. Baggrund
3. Beregninger fra Finansministeriet i 2018 viser, at flygtninge og øvrige ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere medfører en varig nettoudgift for det offentlige på ca.
36 mia. kr. om året. Dermed er der et betydeligt beløb at spare, hvis blot en del af
dem kommer i beskæftigelse. For nyankomne flygtninge er det ifølge integrationsloven et mål, at de skal i beskæftigelse inden for 1 år. Ifølge Finansministeriet er 26 % af
personer med dansk oprindelse ikke i beskæftigelse, mens tallet for flygtninge er
64 %, selv om der er sket fremgang under de senere års gunstige konjunkturer. Ifølge
Finansministeriets analyse kan det bl.a. skyldes begrænsede sproglige og uddannelsesmæssige kompetencer samt fysiske og psykiske traumer. Forskning fra Region
Hovedstaden i 2016 viser, at mere end 90 % af flygtningene på tidspunktet for henvisning til traumebehandling ikke er i beskæftigelse. Traumer, som hos nogle flygtninge medfører PTSD, angst eller depression, er således en væsentlig barriere for integration og beskæftigelse.
Rigsrevisionens registeranalyse viser, at hvis man dykker ned i de overordnede tal
om beskæftigelsesgrad, arbejder flygtninge med en traumediagnose i gennemsnit
under halvt så mange timer som flygtninge uden traumediagnose. Omfanget af arbejdstimer er for begge grupper relativt lavt og udgør i 2016 henholdsvis godt 4 uger
og knap 10 ugers ordinært fuldtidsarbejde.
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PTSD (Post Traumatic
Stress Disorder)

PTSD er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning. PTSD indebærer bl.a.
genoplevelse af den traumatiske begivenhed i form af flashbacks eller mareridt, søvnløshed, øget alarmberedskab og
overfølsomhed, der medfører
opfarende adfærd og undgåelsesadfærd.
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Gruppen af flygtninge uden traumediagnose kan omfatte personer, som har traumer,
men som ikke er diagnosticerede. Dermed er forskellen i arbejdstimer mellem flygtninge med og uden traumer højst sandsynligt større, end det fremgår af registeranalysen.
Der findes endnu ikke undersøgelser af, hvor mange flygtninge der er i beskæftigelse
efter traumebehandling, og hvilken betydning tidlig opsporing og behandling har for
flygtninges beskæftigelse. Forskere i Region Hovedstaden er dog aktuelt i gang med
et studie af de forventede sammenhænge mellem tidlig behandling og forebyggelse
af kronisk psykisk sygdom og nedsat funktionsevne hos traumatiserede flygtninge.
Hidtil har forskning entydigt peget på, at jo længere tid, der går, des større er risikoen
for, at sygdommen bliver kronisk. Derfor er tidlig opsporing og behandling af flygtninge med traumer ifølge fagfolks bedste vurdering en vigtig forudsætning for vellykket
integration og beskæftigelse. Således fremgår det også af et svar fra Udlændinge- og
Integrationsministeriet til Folketinget i 2016, at der næppe er tvivl om, at det er en fordel både for den enkelte og for samfundsøkonomien, hvis behandlingskrævende helbredsproblemer hos flygtninge opdages tidligt.
Udbredelsen af traumer hos flygtninge

4. Rigsrevisionens registeranalyse viser, at godt 9 % af flygtningene i Danmark er diagnosticeret med en traumerelateret lidelse. Dette tal er betydeligt lavere end de 3050 %, som flere danske og udenlandske studier gennem de senere år har anslået har
traumer. Dette kan indikere, at der er en mangelfuld opsporing af flygtninge med
traumer. Udbredelsen og konsekvenser af traumer hos flygtninge uddybes i boks 1.

Boks 1

Udbredelse og konsekvenser af traumer hos flygtninge
Der er betydelige metodiske vanskeligheder ved præcist at beregne, hvor mange flygtninge der har traumer. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i 2013 fået lavet en
undersøgelse, som på baggrund af dansk og international statistik, forskningslitteratur
og ekspertudsagn anslår, at 30-50 % af voksne flygtninge har traumer. En arbejdsgruppe nedsat af det daværende Sundhedsministerium vurderede fx, at 1/5 af flygtningene
opfylder diagnosekriterierne for PTSD, og at halvdelen lider af angst eller depression.
Tegn på traumer kan fx være:
• smerter, søvnløshed og koncentrationsbesvær
• alvorlig følelsesmæssig ustabilitet og manglende engagement
• grundlæggende mistillid til andre mennesker og påvirkning af sociale relationer.

Derudover kan især børn og ægtefæller være sekundært traumatiserede. Ifølge en forskningsoversigt om behandling og rehabilitering af PTSD kan børn af traumatiserede flygtninge være alvorligt negativt påvirkede og have forringede skolepræstationer og senere
erhvervsevne samt helbredsproblemer. En rapport fra 2015, der er udarbejdet af Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering, påpeger, at sekundært traumatiserede
unge oftere end andre unge er kriminelle og overrepræsenteret på sikrede institutioner
og i fængsler.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet,
Sundheds- og Ældreministeriet og Region Syddanmark.
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5. Ikke alle traumer udvikler sig til behandlingskrævende psykiske problemer, men
traumer kan medføre psykiske problemer, som kan nedsætte funktionsevnen hos
den enkelte og påvirke familien og den næste generation negativt. Opsporing af flygtninge med traumer forudsætter derfor en bevågenhed i forhold til risikogrupper. Fx
er det dokumenteret, at flygtninge, som har været udsat for tortur, har øget risiko for
psykiske problemer. Forskning peger på, at hvis man opsporer risikopersoner gennem
screening tidligt i forløbet, kan de formentlig ofte med en forebyggende indsats opnå
eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Tidlig opsporing og eventuel behandling
af flygtninge med traumer er således en vigtig forudsætning for, at integrationsindsatsen kan tilrettelægges, så den effektivt og hurtigst muligt baner vejen for beskæftigelse.
Forløb for flygtninge med traumer

6. Flygtninge kan komme til landet som asylansøgere eller som kvoteflygtninge fra FNflygtningelejre. Begge typer af flygtninge kan derefter blive familiesammenført med
børn og ægtefæller. Kvoteflygtninge og familiesammenførte til flygtninge opholder sig
ikke i et asylcenter, men ankommer direkte til kommunerne. Figur 1 viser overordnet
forløbet for alle 3 grupper fra ankomst til landet til eventuel traumebehandling og de
overgange, der er mellem ansvarlige aktører.
Figur 1

Forløb for flygtninge, kvoteflygtninge og familiesammenførte til flygtninge
KVOTEFLYGTNING

FLYGTNING
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne.
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Det fremgår af figur 1, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har det fulde myndighedsansvar for den første del af forløbet i asylcentrene og det overordnede ansvar for den anden del af forløbet i kommunerne. I kommunerne skal sagsbehandlere
løbende tilrettelægge integrationsindsatsen ud fra den enkelte flygtnings forudsætninger. Det skal ud over samtaler med flygtningen bl.a. ske på grundlag af relevante
oplysninger fra de operatører, som driver asylcentrene på vegne af Udlændinge- og
Integrationsministeriet. Den tredje del af forløbet handler om behandlingen af traumatiserede flygtninge, som varetages i regionerne efter rammer, som Sundheds- og
Ældreministeriet fastsætter.
I første del af forløbet udarbejder asyloperatørerne på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet 3 centrale dokumenter med helbredsoplysninger, som kommunerne kan anvende. Dokumenterne uddybes nedenfor.

Tortur

Tortur er ifølge FN’s torturkonvention fra 1984 defineret som
forsætlig påførelse af stærk
fysisk eller psykisk smerte eller lidelse for at opnå information eller tilståelse, for at straffe eller skræmme eller af anden grund udført af en repræsentant for eller med accept
af en offentlig myndighed.

Medicinsk modtagelse
Dette skema indeholder oplysninger om den nyankomne asylansøgers tidligere
og nuværende sygdomme og symptomer. Skemaet udfyldes af en sygeplejerske i asylcentret ved en standardiseret samtale og undersøgelse. Undersøgelsen omfatter en kortlægning af asylansøgerens fysiske og psykiske helbred,
herunder symptomer på psykiske problemer. Den indebærer desuden screening for følger af tortur. Den medicinske modtagelse indgår som en del af sundhedsjournalen.
Sundhedsjournal
Sundhedsjournalen indeholder oplysninger om asylansøgerens helbred fra start
til slut af opholdet i asylcentret. Oplysningerne er registreret af sygeplejersker
og læger på baggrund af sundhedsfaglige samtaler og observationer samt undersøgelser og behandling af asylansøgeren. Journalen indeholder desuden
oplysninger fra de regionale sygehuse, hvis asylansøgeren har været i kontakt
med disse.
Overgivelsesskema
Skemaet skal indeholde følgende oplysninger om asylansøgeren/flygtningen, i
det omfang oplysningerne er relevante for kommunens integrationsindsats:
• baggrundsinformation
• afdækning af kompetencer og kvalifikationer
• helbredsmæssig afdækning.

Medarbejdere på asylcentret skal løbende ajourføre oplysningerne om asylansøgeren og opdatere skemaet, hvis asylansøgeren får opholdstilladelse og skal
bosættes som flygtning i en kommune. Oplysningerne i skemaet er en kombination af asyloperatørens oplysninger og flygtningens egne informationer. Formålet med skemaet er så tidligt som muligt at give modtagerkommunen relevante oplysninger om flygtningen, så kommunen kan tilrettelægge integrationsindsatsen. Relevant dokumentation fra bl.a. sundhedsjournalen, inkl. den medicinske modtagelse, vedlægges som bilag, hvis operatøren har indhentet samtykke til at videregive dem.

Når en kommune modtager en flygtning, skal sagsbehandleren tilrettelægge integrationsindsatsen ud fra flygtningens forudsætninger, fx kvalifikationer og helbred. Det
skal bl.a. ske på baggrund af foreliggende oplysninger, som kommunen kan modtage
via overgivelsesskemaet eller indhente fra sundhedsjournalen, inkl. den medicinske
modtagelse, hos asyloperatørerne.
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Asyloperatørerne er ikke pålagt en særskilt opgave med at opspore traumer, men de
oplysninger, som operatørerne indsamler, bliver relevante for kommunernes opsporing, når flygtninge får ophold i en kommune. Helbredsoplysningerne har kommunen
behov for, når den som en del af integrationsindsatsen skal vurdere nyankomne flygtninges behov for en generel helbredsvurdering (herefter omtalt som helbredsundersøgelse). Hvis den kommunale sagsbehandler vurderer, at der er behov for det, skal
flygtningen tilbydes helbredsundersøgelsen snarest muligt og inden for 6 måneder
efter sin ankomst til kommunen. Helbredsundersøgelsen uddybes nedenfor.

Helbredsundersøgelse
Helbredsundersøgelsen skal indeholde oplysninger om den nyankomne
flygtnings fysiske og psykiske helbredssituation og eventuelle behov for
behandling. Den kommunale sagsbehandler skal anmode flygtningens læge om at gennemføre helbredsundersøgelsen via en attest (LÆ 141F),
hvor kommunen kort skal oplyse lægen om flygtningens situation og kendskab til særlige belastninger/traumer. Kommunen kan desuden vedlægge
relevante oplysninger, fx helbredsoplysninger, fra asyloperatøren. Attesten vejleder samtidig lægen om at være særligt opmærksom på, om der
er behov for yderligere helbredsmæssig udredning og behandling, især for
psykiske helbredsproblemer.

Helbredsundersøgelsen blev indført i juli 2013, hvor kommunerne blev forpligtet til at
tilbyde den til alle nyankomne flygtninge, bl.a. for at forhindre, at traumer udvikler sig
til en væsentlig barriere for integrationen. I juli 2016 blev helbredsundersøgelsen målrettet de flygtninge, som har behov, hvormed kommunerne fik til opgave at vurdere
behovet hos hver enkelt nyankommen flygtning.
Det fremgår af forarbejderne fra Folketingets behandling af lovforslaget til ændringen af integrationsloven i 2016, at kommunerne ved vurderingen kan tage udgangspunkt i de oplysninger, der er tilvejebragt i asylfasen, herunder ved det sundhedstjek
(den medicinske modtagelse), der sker her. Det fremgår også af forarbejderne, at Udlændinge- og Integrationsministeriet vil fremme, at der sker en mere systematisk videregivelse af relevante oplysninger fra asyloperatørerne til kommunerne, herunder
af helbredsoplysninger. Endelig fremgår det, at der vil blive taget højde for det behov,
kommunerne vil have for oplysninger, der kan anvendes til at vurdere behovet for at
tilbyde en helbredsundersøgelse. Til dette udviklede ministeriet ovennævnte overgivelsesskema. Når flygtninge overgår til kommunen, bliver de desuden omfattet af
den offentlige sygesikring og får derved tildelt en praktiserende læge.
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Det fremgår også af figur 1, at lægen, fx i forbindelse med helbredsundersøgelsen af
nyankomne flygtninge, kan henvise flygtninge til yderligere udredning og behandling
for traumer ved sygehuse i de 5 regioner. Der findes på landsplan 10 specialiserede
behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge. 7 varetages af regionernes egne
psykiatriske sygehusafsnit, mens 3 varetages af private specialsygehuse. De private
tilbud drives af selvejende humanitære organisationer og foreninger, som selv har ret
til at tilrettelægge behandlingen. Behandlingen foregår i alle tilfælde ambulant og typisk over flere måneder.
Patientrettigheder

Patienter har ret til udredning
inden for 30 dage og behandling inden for 30 dage efter
endt udredning.

Når en flygtning er blevet henvist til traumebehandling, er det for det første væsentligt, at flygtningen har adgang til udredning og behandling inden for de frister, som følger af patientrettighederne. For det andet er det væsentligt, at behandlingsforløbet
koordineres med kommunens integrationsindsats, så indsatsen bliver tilpasset flygtningens forudsætninger og understøtter rehabilitering og beskæftigelse. Som det også fremgår af figur 1, kan dette ske via korrespondance fra regionens specialiserede
behandlingstilbud til kommunen. Behandlingskorrespondancen uddybes nedenfor.

Behandlingskorrespondance
Behandlingskorrespondancen fra regionen indeholder typisk oplysninger
om flygtningens behandling og/eller helbredssituation i form af diagnoser
og funktionsevne. Konkret foregår korrespondancen via fx informationsbreve, notater til opfølgning på netværksmøder om patienten eller som
statusattester. Korrespondancen sker ofte via behandlingstilbuddets socialrådgivere eller lægesekretærer. Dog skal statusattesterne, som kommunerne selv skal anmode om, udfyldes af en sundhedsfaglig medarbejder. Dette sker på baggrund af behandlingsstedets journaloplysninger om
flygtningen. I alle tilfælde forudsættes samtykke fra flygtningen, hvis oplysningerne skal videregives.

Samtykke

Det kræver som altovervejende hovedregel samtykke at videregive personoplysninger
om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Dog
kan forvaltningsmyndigheder
efter konkret vurdering uden
samtykke videregive personoplysninger, herunder fortrolige oplysninger, til en anden
forvaltningsmyndighed, hvis
oplysningerne er nødvendige
for myndighedens sagsbehandling.

7. De mange forskellige aktører i forløbet for flygtninge med traumer i form af asyloperatører, kommuner og regioner nødvendiggør videndeling og koordinering i alle
overgange for at sikre tidlig opsporing og eventuel behandling samt en effektiv integrationsindsats. Det stiller særlige krav til de involverede aktører, så oplysninger, der
har relevans for den samlede indsats, ikke går tabt. Videregivelse af helbredsoplysningerne forudsætter i alle overgange et samtykke fra flygtningen.
Flygtninge, som har fået opholdstilladelse og bosættes i en kommune, får tildelt en
praktiserende læge og har adgang til social- og sundhedsydelser ligesom andre borgere. Flygtninge og deres familier har desuden kontakt til offentlige institutioner og
myndigheder, fx dagtilbud, skoler og socialforvaltninger, hvor det vil være muligt at
identificere behov for sundhedstilbud, undersøgelse og behandling. Flygtninge har
imidlertid begrænset kendskab til og forudsætning for at navigere i systemet. Vi undersøger derfor indsatsen hos de aktører, som har et særligt ansvar for tidlig opsporing og behandling af målgruppen, så traumer ikke udvikler sig til en væsentlig barriere for integration og beskæftigelse.
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Statens udgifter

8. Statens udgifter til Udlændinge- og Integrationsministeriets drift af asylsystemet
(inkl. medicinsk modtagelse mv.) og refusion til kommunernes forsørgelse og integration af nyankomne flygtninge er på finansloven for 2018 budgetteret til ca. 2,1 mia. kr.
Udgifterne til den specialiserede behandling af traumatiserede flygtninge har regionerne for 2018 budgetteret til knap 150 mio. kr., som i 2 regioner også inkluderer behandling af bl.a. danske krigsveteraner. Den specialiserede traumebehandling af flygtninge udgør således en relativt lille andel af det samlede budget til sygehusvæsenet.
Selv om udgifterne til den specialiserede traumebehandling af flygtninge er lav, er der
en betydelig afledt økonomisk væsentlighed i forhold til målgruppen. Undersøgelser
har vist, at traumatiserede flygtninge har et meget højt niveau af kontakt til og dermed udgiftstræk på det ikke-specialiserede sygehusvæsen. Det bekræftes af vores
registeranalyse. Analysen viser, at flygtninge med en traumediagnose i gennemsnit
har haft over 4 gange så meget kontakt til sygehusene for undersøgelse og behandling af fysiske problemer som flygtninge uden en psykiatrisk traumediagnose. Traumatiserede flygtninge medfører således et stort udgiftstræk, ikke blot i overførselsindkomster på grund af deres lave beskæftigelsesgrad, men også på grund af deres
brug af sundhedsydelser.

Specialiseret behandling
af traumatiserede flygtninge

Specialiseret behandling af
traumatiserede flygtninge i
sygehusvæsenet hører under
voksenpsykiatrien, som er ét
af i alt 36 lægefaglige specialer. Den specialiserede behandling under de 36 specialer udgør ca. 10 % af sygehusenes aktivitet.

Udlændingeloven

1.3. Revisionskriterier, metode og afgrænsning
Revisionskriterier

9. I denne undersøgelse fokuserer vi på, om forvaltningen af indsatsen for at opspore
og behandle flygtninge med traumer er hensigtsmæssig og effektiv, herunder om aktørerne lever op til gældende regler de steder, hvor der er specifikke lovkrav til deres
indsats.
10. Revisionskriterierne, som knytter sig til undersøgelsens første del om opsporing,
(kapitel 2) tager udgangspunkt i Udlændinge- og Integrationsministeriets ansvar for
driften af asylsystemet og understøttelsen af kommunernes integration af flygtninge.
Ifølge udlændingeloven og ministeriets kontrakter med asyloperatørerne skal operatørerne tilbyde undersøgelse af flygtningens helbred i form af den medicinske modtagelse og nødvendige, uopsættelige undersøgelser og behandling.
Ifølge integrationsloven skal kommunerne vurdere, om der er behov for nærmere helbredsundersøgelse. Opsporing af traumer er ikke en særskilt opgave i asylsystemet,
men de oplysninger, som asyloperatørerne indsamler, kan være relevante at videregive til brug for kommunernes vurdering af behovet for en helbredsundersøgelse.
Oplysninger fra asylcentrene indgår dermed som en del af det samlede grundlag for
kommunernes opsporing af flygtninge med traumer og lægens henvisning til specialiseret traumebehandling.
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Ifølge udlændingelovens (lovbekendtgørelse nr. 117 af 2.
oktober 2017) § 42a tilvejebringer og driver Udlændingestyrelsen asylcentre. Driften
varetages af asyloperatører,
som styrelsen har kontrakt
med. Ifølge kontrakten skal
operatørerne bl.a. tilbyde nyankomne asylansøgere den
medicinske modtagelse.
Integrationsloven

Ifølge integrationslovens (lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11.
oktober 2017) § 15 skal kommunen efter konkret vurdering tilbyde flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
en helbredsundersøgelse. Ved
vurderingen skal kommunen
inddrage allerede foreliggende helbredsoplysninger om
flygtningen fra fx asylcentrene. Kvoteflygtninge skal altid
have tilbudt en helbredsundersøgelse.
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Kommunernes statsrefusion

Kommunernes statsrefusion
er bl.a. betinget af, at kommunen har givet ydelsen eller
indsatsen i overensstemmelse
med lovgivningen. Ministerierne aflægger regnskab for egne bevillinger over for Folketinget og har dermed bl.a. ansvaret for at følge op på, at
bevillingerne er brugt i overensstemmelse med det formål, som Folketinget har bevilget dem til, jf. grundlovens
§ 46, stk. 2.

Sundhedsloven

Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar
2018) fastsætter kravene til
sundhedsvæsenet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har det direkte myndighedsansvar for asylsystemet og betaler asyloperatørerne for driften af asylcentrene. Ministeriet har derudover det overordnede ansvar for integrationsindsatsen i kommunerne, som ministeriet yder refusion til. Ministeriet har således en lovbestemt pligt til at sikre, at bevillingerne på ministerområdet på finansloven afholdes med hjemmel i lovgivningen. Derudover har ministeriet en generel forpligtelse til på ulovbestemt grundlag at følge
med i, hvordan lovgivningen inden for ressortet forvaltes, herunder om lovgivningen
overholdes og er hensigtsmæssig.
11. Revisionskriterierne, som knytter sig til undersøgelsens anden del om behandling
(kapitel 3), tager udgangspunkt i regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets ansvar ifølge sundhedsloven. Vi undersøger bl.a. ventetiden til de specialiserede behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge i sygehusvæsenet og regionernes styring af tilbuddenes kapacitet, samt om regionerne koordinerer med kommunerne for
at skabe sammenhæng mellem behandlings- og integrationsindsatsen i forløbet.
Regionerne har driftsansvaret for behandlingen, som er finansieret via bloktilskud,
mens Sundheds- og Ældreministeriet har ansvaret for de lovgivningsmæssige rammer for sundhedsvæsenet. Ministeriet har dermed ret og pligt til at følge med i, om loven overholdes, og om den er hensigtsmæssig.
Revisionskriterierne uddybes i kapitel 2 og 3.
Metode

12. Undersøgelsen er baseret på en gennemgang af materiale fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (herunder 4 asyloperatører), Sundheds- og Ældreministeriet,
de 5 regioner og 68 af landets 98 kommuner. Kommunerne er tilfældigt udvalgt som
en del af undersøgelsens repræsentative stikprøver blandt flygtninge. Derudover har
vi gennemført en registeranalyse, hvis resultater indgår i kapitel 1.
Kvoteflygtninge

Siden 1989 har Danmark modtaget ca. 500 kvoteflygtninge
om året. På grund af det øgede antal asylansøgere som
følge af flygtningekrisen har
regeringen besluttet ikke at
modtage kvoteflygtninge i
2017 og 2018.

I undersøgelsens første del om opsporing har vi udtaget 3 stikprøver. Stikprøverne
omfatter i alt 214 tilfældigt udvalgte personer, som er fordelt på 83 flygtninge, 73 familiesammenførte til flygtninge, som er ankommet til kommunerne i 1. kvartal 2017, og
58 kvoteflygtninge, som er ankommet i 2016. Alle 3 stikprøver er repræsentative. Materialet i stikprøverne omfatter oplysninger om helbred fra både asyloperatører (den
medicinske modtagelse og andre sundhedsundersøgelser) og kommuner (helbredsundersøgelser, anden kontakt med sundhedsvæsenet og integrationsindsats). Desuden har vi holdt møder med og gennemgået redegørelser og materiale fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om bl.a. asyloperatørernes opgaver og ministeriets
indsats i forhold til kommunernes opsporing af flygtninge med traumer.
I undersøgelsens anden del om behandling har vi gennemgået redegørelser og materiale om Sundheds- og Ældreministeriets planlægning af og opfølgning på den specialiserede behandling af traumatiserede flygtninge i sygehusvæsenet og regionernes
kapacitetsstyring og koordinering af behandlingen i forhold til kommunerne. Vi har
desuden gennemført en mindre og derfor ikke-repræsentativ stikprøve på i alt 50 nyligt afsluttede patientforløb. Materialet i stikprøven omfatter oplysninger om korrespondancen mellem behandlingstilbud og kommuner fra opstart til afslutning af behandlingen. Vi har desuden holdt møder med ministeriet, regionerne og udvalgte specialiserede psykiatriske behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge.
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13. Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision,
jf. bilag 1.
Afgrænsning

14. Undersøgelsens første del handler om Udlændinge- og Integrationsministeriets
indsats i forhold til nyankomne flygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet,
som kan vare op til 5 år. Flygtninge, som ikke er i beskæftigelse efter 5 år, vil fortsat
modtage en kommunal indsats, som bl.a. Beskæftigelsesministeriet har det overordnede ansvar for. Denne indsats er ikke omfattet af undersøgelsen. Undersøgelsen
vedrører primært Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats i perioden 20162018. I 2016 blev det obligatoriske tilbud om helbredsundersøgelse af nyankomne
flygtninge afskaffet. Kommunerne skal nu vurdere behovet hos den enkelte. Vores
primære stikprøve består af flygtninge, som er ankommet til kommunerne i 1. kvartal
2017. Stikprøven indeholder materiale fra deres ophold i asylcentre og fra deres første år i kommunerne (frem til stikprøvetidspunktet i starten af 2018). Vi inddrager desuden oplysninger om ministeriets indsats og opfølgning på kommunernes integrationsindsats for nyankomne flygtninge tilbage til 2013, som er det år, hvor helbredsundersøgelsen blev indført.
15. Undersøgelsens anden del vedrører regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets indsats med fokus på perioden 2016-2018. Vi inddrager desuden oplysninger om
behandlingen af traumatiserede flygtninge tilbage til regionernes etablering i 2007 og
regionernes 4-årige sundhedsaftaler med kommunerne for perioden 2015-2018. Undersøgelsen omfatter alene den specialiserede sygehusbehandling af traumatiserede flygtninge, jf. ministeriets specialeplan, og ikke øvrig ikke-specialiseret behandling
af målgruppen eller kommunale social- og sundhedstilbud, som kan benyttes før, under og efter behandling. Undersøgelsen fokuserer på rammerne for og styringen af
sygehusbehandlingen og omhandler ikke indholdet eller kvaliteten af behandlingen.
Vi undersøger bl.a. ventetid og fokuserer her på ventetiden til behandling. Det skyldes, at alle behandlingstilbuddene har oplyst, at de kan tilbyde udredning inden for 4
uger, og at Rigsrevisionen tidligere har undersøgt udredningsretten i en særskilt beretning (nr. 3/2018).
Undersøgelsen omfatter ikke de praktiserende læger, da vi fokuserer på de aktører,
som via deres ressortansvar eller specialiserede sygehusbehandling af traumatiserede flygtninge har et særligt ansvar i forhold til målgruppen. Når vi reviderer helbredsundersøgelsen af nyankomne flygtninge, reviderer vi således ikke den lægelige
vurdering, men om redskabet, som fremgår af Udlændinge- og Integrationsministeriets lovgivning, og som er en del af kommunernes grundlag for at tilrettelægge integrationsindsatsen, anvendes efter lovens hensigt.
16. I bilag 1 er undersøgelsens metodiske tilgang beskrevet. Bilag 2 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.
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2. Opsporing af flygtninge
med traumer

Delkonklusion
Rigsrevisionen vurderer, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har sikret en
tidlig og sammenhængende indsats for at understøtte kommunernes opsporing af
flygtninge med traumer. Det skyldes primært, at ministeriet ikke har sørget for, at relevante oplysninger om psykiske problemer videregives fra asylcentrene. Ifølge forarbejderne fra Folketingets behandling af lovforslaget til ændringen af integrationsloven
i 2016 ville ministeriet fremme systematisk videregivelse af helbredsoplysninger til
brug for kommunernes nye opgave med at vurdere behovet for helbredsundersøgelse
af nyankomne flygtninge. Når oplysningerne ikke videregives, kan det markant forringe kommunernes forudsætninger for at tilrettelægge en effektiv integrationsindsats,
der kan indfri målet om, at flygtningene skal i beskæftigelse inden for 1 år.
Medicinsk modtagelse

Medicinsk modtagelse er en
kortlægning af det fysiske og
psykiske helbred og indebærer også en screening for følger af tortur. Alle nyankomne
asylansøgere skal tilbydes
denne undersøgelse.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet kan manglende oplysninger i overgivelsesskemaet, som ministeriet har udviklet, skyldes, at der ikke er relevante oplysninger
at videregive, eller at flygtningene ikke ønsker, at oplysningerne videregives. Undersøgelsen viser, at 99 % af flygtningene i Rigsrevisionens stikprøve er blevet tilbudt en
medicinsk modtagelse, da de ankom til asylcentrene. Det finder Rigsrevisionen positivt. For 51 % af flygtningene er der i den medicinske modtagelse eller i den øvrige
sundhedsjournal registreret oplysninger om psykiske problemer. Der er dog kun videregivet oplysninger om psykiske problemer for 5 % af flygtningene via overgivelsesskemaet. Rigsrevisionen vurderer derfor, at skemaet for så vidt angår helbredsoplysninger ikke indfrier sit formål om tidligt at give kommunerne relevante oplysninger.
Da stort set alle flygtningene i Rigsrevisionens stikprøve har givet samtykke til, at bl.a.
helbredsoplysninger videregives, vurderer Rigsrevisionen, at samtykke ikke er en barriere for videregivelse i overgivelsesskemaet. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at
den begrænsede videregivelse skyldes, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke
har stillet krav om, at helbredsoplysningerne i skemaet skal udfyldes af en sundhedsfaglig medarbejder, som har adgang til sundhedsjournalen og dermed kan vurdere,
hvilke oplysninger der er relevante at overføre til skemaet og vedlægge som dokumentation. Således beror videregivelsen primært på, om den asylmedarbejder, som udfylder skemaet, men ikke har adgang til sundhedsjournalen, har kendskab til flygtningens helbred. Dermed er videregivelsen efter Rigsrevisionens opfattelse i høj grad personafhængig og ikke systematisk understøttet.
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Rigsrevisionen vurderer, at den begrænsede videregivelse af helbredsoplysninger i
overgivelsesskemaerne kan vildlede kommunerne til at tro, at flygtningene ikke har
psykiske problemer, så de ikke selv indhenter supplerende oplysninger fra sundhedsjournalen i asylcentrene. Undersøgelsen viser, at kommunerne blot for 4 % af flygtningene har oplysninger om psykiske problemer fra sundhedsjournalerne, som ikke fremgår af overgivelsesskemaerne.
Kommunerne har brug for helbredsoplysninger fra asylcentrene som en del af grundlaget for at vurdere den enkelte flygtnings behov for en helbredsundersøgelse, som med
lovændringen i 2016 ikke længere er et obligatorisk tilbud for alle. Når kommunerne i
langt de fleste tilfælde ikke modtager helbredsoplysninger, er der en risiko for, at helbredsundersøgelserne ikke målrettes de flygtninge, som har behovet. Rigsrevisionens
undersøgelse viser, at knap ⅓ ikke bliver tilbudt en helbredsundersøgelse, selv om oplysninger i asylcentrene for mange indikerer et behov. Desuden har kommunerne for
⅓ af flygtningene og lidt flere familiesammenførte til flygtninge ikke vurderet, om der
var behov for helbredsundersøgelsen. Hermed lever de ikke op til integrationsloven.
For den sidste ⅓, som får tilbudt og oftest gennemfører helbredsundersøgelsen, omfatter 29 % af undersøgelserne ikke det psykiske helbred, som integrationsloven kræver.
Rigsrevisionen vurderer, at det bl.a. kan skyldes, at lægerne ikke altid har sundhedsjournalen fra asylcentrene som grundlag for at udføre undersøgelsen.
Ministerierne har ikke afklaret, om det er Udlændinge- og Integrationsministeriets eller Sundheds- og Ældreministeriets ansvar at følge op på videregivelse af sundhedsjournaler fra asylcentre til læger. Udlændinge- og Integrationsministeriet er i gang
med at følge op på udfordringer med overgivelsesskemaet fra asylcentrene og kommunernes praksis med at vurdere behovet for helbredsundersøgelser.

17. Dette kapitel handler om Udlændinge- og Integrationsministeriets sikring af en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til at understøtte kommunernes opsporing
af flygtninge med traumer.

2.1. Helbredsoplysninger fra asylcentrene
18. Vi har ved hjælp af en repræsentativ stikprøve af 83 tilfældigt udvalgte flygtninge
undersøgt, om de ved ankomst til asylcentret har fået tilbudt en medicinsk modtagelse, som bl.a. skal afdække det psykiske helbred. Vi har også undersøgt, i hvilket omfang Udlændinge- og Integrationsministeriet har sørget for, at helbredsoplysninger
om psykiske problemer er blevet videregivet fra asylcentrene til kommunerne, som
har brug for dem til at tilrettelægge integrationsindsatsen. I den forbindelse har vi også undersøgt indhentelsen af flygtninges samtykke som forudsætning for videregivelsen. Endelig har vi undersøgt ministeriets initiativer og opfølgning på området. I
dette afsnit fokuserer vi på indsamling og videregivelse af oplysninger i overgangen
mellem asylcentre og kommuner, som varetager integrationsindsatsen, jf. figur 2.
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Figur 2

Helbredsoplysninger fra asylcentrene til kommunerne
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det fremgår af figur 2, at sundhedsfagligt personale i asylcentrene registrerer helbredsoplysninger i den mediciske modtagelse, som tilbydes asylansøgere, der sidenhen kan opnå opholdstilladelse og blive bosat i kommuner som flygtninge. Den medicinske modtagelse indgår som en del af sundhedsjournalen, og helbredsoplysninger
herfra kan med flygtningens samtykke videregives til den kommune, hvor flygtningen
bosættes.
19. Det fremgår af forarbejderne fra Folketingets behandling af lovforslaget til ændringen af integrationsloven i 2016, som bl.a. afskaffede det obligatorisk tilbud om
helbredsundersøgelse til alle nyankomne flygtninge, at Udlændinge- og Integrationsministeriet vil fremme en mere systematisk videregivelse af relevante oplysninger,
herunder helbredsoplysninger, fra asyloperatørerne til kommunerne. Ifølge lovforarbejderne kan kommunerne efter lovændringen tage udgangspunkt i de oplysninger,
der er tilvejebragt i asylfasen, herunder ved den medicinske modtagelse, når de skal
vurdere behovet for en helbredsundersøgelse af hver enkelt nyankommen flygtning.
Det fremgår også, at der i forbindelse med arbejdet med at fremme systematisk videregivelse af relevante oplysninger vil blive taget højde for kommunernes behov for
oplysninger, der kan anvendes til at vurdere behovet for at tilbyde en helbredsundersøgelse.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 11 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Statsrevisorernes
beretning 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer Opsporing af flygtninge med traumer
Bilag 2 - Side -22 af 62

Udlændinge- og integrationsministeren og sundheds- og ældreministeren var i december 2016 i Folketinget i et fælles samråd om psykisk syge og traumatiserede asylansøgere og flygtninge. Af materiale fra samrådet fremgår det, at asylcentrene har fokus på at identificere og behandle asylansøgere, der udviser tegn på psykiske problemer og traumer, bl.a. ved hjælp af den medicinske modtagelse. Det fremgår også, at
Udlændinge- og Integrationsministeriet har taget en række initiativer for at lette kommunernes opgave og sikre en tidlig indsats, herunder at ministeriet har sørget for, at
den viden, der indsamles i asylfasen, systematiseres og følger med den enkelte flygtning ud i kommunen. Ifølge samrådsmaterialet har ministeriet udarbejdet et overgivelsesskema med oplysninger om personlige og familiemæssige forhold og helbred
mv., som udfyldes af asylcentret og med flygtningens samtykke sendes til kommunen.
20. Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte overgivelsesskemaet, inkl. vejledning til asyloperatørerne, i juli 2016, og det fremgår af ministeriets kontrakter med
asyloperatørerne for 2017, at operatørerne skal benytte overgivelsesskemaet. Ifølge
vejledningen er formålet med skemaet tidligt at give kommunerne adgang til relevante oplysninger fra asylcentrene, så de kan tilrettelægge integrationsindsatsen. Ministeriet har oplyst, at overgivelsesskemaet hovedsageligt omhandler flygtningenes
kompetencer og kvalifikationer. Rigsrevisionen kan konstatere, at dette punkt fylder
mere i skemaet og vejledningen end de 2 øvrige punkter om baggrundsinformation
og helbredsmæssig afdækning. Rigsrevisionen finder dog, at helbredsoplysninger
kan være lige så relevante for kommunen at modtage, jf. overgivelsesskemaets formål og oplysningerne på omtalte samråd.
Indsamling af helbredsoplysninger i asylcentrene

21. Når asylansøgere ankommer til asylcentret, har Udlændinge- og Integrationsministeriet i kontrakter pålagt operatørerne af asylcentrene at tilbyde asylansøgerne en
medicinsk modtagelse. Modtagelsen skal ifølge operatørkontrakterne omfatte en
kortlægning af det fysiske og psykiske helbred og indebærer også en screening for
følger af tortur.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at den medicinske modtagelse har
til formål at afdække eventuelle behov for nødvendig behandling, og at det ikke er et
formål i sig selv at afdække psykiske problemer, som kan være tegn på traumer, hvis
der ikke er et uopsætteligt behandlingsbehov. Rigsrevisionen er enig i, at asylcentrene ikke derudover er pålagt et ansvar for at opspore traumer. Men ifølge vejledningen
til den medicinske modtagelse er PTSD en hyppig tilstand blandt asylansøgere, og
den ledsages ofte af angst og depression og kan være socialt invaliderende. Derfor
kan oplysninger, som asyloperatørerne registrerer, efter Rigsrevisionens opfattelse
være relevante at videregive til kommunerne i de sager, hvor asylansøgeren opnår
opholdstilladelse og bliver bosat i en kommune som flygtning.
Undersøgelsen viser, at asyloperatørerne har tilbudt 99 % af flygtningene i Rigsrevisionens stikprøve en medicinsk modtagelse, som 90 % har gennemført. Resultaterne
herfra indgår som en del af asylansøgerens øvrige sundhedsjournal, som alle flygtninge får oprettet i asylcentrene, og som indeholder oplysninger om lægebesøg, medicin
og øvrig behandling.
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Videregivelse af helbredsoplysninger til kommunerne
Registrering af psykiske
problemer

Vi gengiver de oplysninger,
som det sundhedsfaglige personale i asylcentrene har registreret om psykiske problemer. Da diagnosticering først
sker efter udredning på et sygehus (og asylansøgere kun i
begrænset omfang har adgang til sygehuse), gengiver vi
overvejende registreringer af
symptomer.

22. Vi har med udgangspunkt i asyloperatørernes registreringer om fx PTSD, angst
og depression i den medicinske modtagelse og øvrige sundhedsjournal undersøgt videregivelsen af oplysninger om psykiske helbredsproblemer til kommunerne via
overgivelsesskemaet. Skemaet indeholder både en del om kvalifikationer og en del
om helbred. Helbredsdelen uddybes i boks 2.

Boks 2

Overgivelsesskemaets del om helbredsmæssig afdækning
Overgivelsesskemaets del om helbred indeholder følgende punkter:
• Eventuelt erstatningscpr-nummer udleveret ved hospitalsbehandling.
• Sygdomshistorik (fx oplysninger fra tidligere sygdomme og behandling, der kan ha-

ve relevans for nuværende situation).

• Aktuel helbredstilstand (fx relevante oplysninger fra helbredsundersøgelse i asyl-

perioden, kognitive forhold som fx koncentrationsbesvær).

• Igangsat behandling mv. i Danmark (igangsat eller aftalt sundhedsmæssig behand-

ling og eventuelle forebyggende sundhedsmæssige tiltag).

• Igangsat behandling mv. i udlandet (igangsat eller aftalt sundhedsmæssig behand-

ling og eventuelle forebyggende sundhedsmæssige tiltag).

• Medicinforbrug (medicin ordineret i forbindelse med behandling samt håndkøbsme-

dicin).

• Ægtefælles helbredstilstand (oplysninger om ægtefælles helbredstilstand, der kan

have betydning for egen deltagelse i en beskæftigelsesrettet indsats – fysisk og psykisk).
• Børns helbredstilstand og behandling (Fx resultatet af helbredsundersøgelse af
børn i asylperioden. Forhold, der kan have betydning for forældres deltagelse i en beskæftigelsesrettet indsats. Medicinsk journal sendes til kommunens sundhedsplejerske).
Dokumentation om undersøgelse og behandling vedlægges som bilag, hvis operatøren
har indhentet samtykke til at videregive oplysningerne.
Note: Udlændinge- og Integrationsministeriet justerede i december 2017 opsætningen af skemaet
og vejledningen, men indholdet, herunder punkterne i forhold til helbredsmæssig afdækning, er uændret.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

23. Figur 3 viser andelen af flygtninge i vores stikprøve, hvor asyloperatørerne har registreret oplysninger om psykiske problemer i den medicinske modtagelse og/eller i
sundhedsjournalen og andelen af oplysningerne, der er videregivet i overgivelsesskemaet.
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Figur 3

Psykiske problemer registreret i medicinsk modtagelse og/eller sundhedsjournal og videregivet i overgivelsesskema
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Note: N=83. Nogle flygtninge med psykiske problemer registreres i både den medicinske modtagelse og i den
øvrige sundhedsjournal og optræder derfor i begge de 2 første søjler. Andre er kun registreret det ene
sted. Den grå søjle viser andelen, som er registreret med psykiske problemer mindst ét af stederne.
Kilde: Rigsrevisionens stikprøve.

Det fremgår af figur 3, at 51 % af flygtningene er registreret med psykiske problemer i
asylcentrenes medicinske modtagelser og/eller sundhedsjournaler, men at oplysningerne kun for 5 % af flygtningene er videregivet i overgivelsesskemaerne. Der er således registreret en 10 gange højere andel af flygtninge med psykiske problemer, end
kommunerne får oplyst i skemaerne.
Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet er de registrerede psykiske problemer
ikke nødvendigvis alvorlige eller fortsat til stede ved overgangen til integration. Baseret på gennemgangen af sagsmaterialet i stikprøven er det dog ikke Rigsrevisionens
opfattelse, at der er tale om forbigående psykiske problemer, da vi af forsigtighedshensyn kun har gengivet operatørernes registreringer om PTSD, angst, depression o.l.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at kommunerne også selv kan indhente oplysninger fra sundhedsjournalen i asylcentrene, og at ministeriet i en opdateret vejledning til kommunerne om overgivelsesskemaet fra december 2017 har gjort
kommunerne opmærksomme herpå. Undersøgelsen viser, at kommunerne for 4 % af
flygtningene har oplysninger om psykiske problemer fra sundhedsjournalerne, som
ikke var oplyst i overgivelsesskemaerne. Dermed har kommunerne på asylcentrenes
eller eget initiativ fået oplysninger om psykiske problemer for samlet set 9 % af flygtningene og dermed knap 1/5 af dem, som i asylcentrene er registreret med psykiske
problemer. Da vores stikprøve stammer fra starten af 2017, kan vi ikke vurdere, om
ministeriets justerede vejledning har medført, at kommunerne i højere grad end tidligere selv anmoder asylcentrene om at sende oplysninger fra sundhedsjournalen.
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Udlændinge- og Integrationsministeriet har desuden oplyst, at overgivelsesskemaet
alene indeholder flygtningens selvoplyste sundhedsoplysninger, hvis pågældende
har haft et ønske om, at der skal ske videregivelse heraf til integrationskommunen.
Ifølge ministeriet kan det derfor i sagens natur ikke være formålet med overgivelsesskemaet at sikre, at alle oplysninger med relevans for integrationsindsatsen altid videregives til kommunen.
Rigsrevisionen kan konstatere, at det af forarbejderne fra Folketingets behandling af
lovforslaget til ændringen af integrationsloven i 2016 og ministeriets vejledning til
asyloperatørerne fremgår, at overgivelsesskemaet som redskab har til formål tidligt
at give kommunerne adgang til relevante oplysninger fra asylcentrene om bl.a. flygtningenes helbred. Ifølge vejledningen og overgivelsesskemaet udfyldes det ikke
alene på baggrund af flygtningens egne oplysninger, men primært på baggrund af oplysninger fra en asylmedarbejder, som vedlægger dokumentation for undersøgelser
og behandling, hvis flygtningen har givet samtykke til det.
Samtykke til indsamling og videregivelse af oplysninger
24. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i forbindelse med overgivelsesskemaet udarbejdet en skabelon til samtykkeerklæring til brug for asyloperatørerne. Flygtningen giver med sin underskrift på samtykkeerklæringen asyloperatøren lov til at
indsamle og videregive bl.a. helbredsoplysninger. Boks 3 viser samtykkeerklæringens
formulering på tidspunktet for vores stikprøve.

Boks 3

Samtykkeerklæring om indsamling og videregivelse af oplysninger fra asylcenter til kommune
”Jeg giver herved samtykke til, at indkvarteringsoperatøren kan indsamle og videregive
oplysninger om mig, herunder oplysninger om mine rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til den koordinerende forvaltning i kommunen, som har ansvaret for min
integration. Det drejer sig om oplysninger om mine personlige forhold, kompetencer og
kvalifikationer samt helbredsmæssige forhold. Oplysningerne videregives til brug for
kommunens varetagelse af opgaver efter integrationsloven.”
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I vores stikprøve har asyloperatørerne for 93 % af flygtningene registreret et samtykke til at videregive bl.a. helbredsoplysninger til kommunen. Tallet er det samme for
flygtninge med og uden registrerede psykiske problemer.
Rigsrevisionen kan konstatere, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i sin opdaterede skabelon til samtykkeerklæringen i december 2017 har indsat en ekstra sætning i ovenstående formulering (i boks 3), så den specifikt henviser til videregivelse af
oplysninger i overgivelsesskemaet. I den opdaterede vejledning til overgivelsesskemaet har ministeriet desuden tydeliggjort, at ikke alle flygtninge tager imod en overgivelsessamtale, men at asyloperatøren alligevel skal opdatere og videregive skemaet.
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Det er også tydeliggjort, at operatøren allerede ved modtagelsen af en asylansøger
skal afklare, om vedkommende ønsker at give samtykke til, at operatøren kan indsamle og videregive oplysninger til kommunen.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at samtykket kun dækker oplysningerne i selve overgivelsesskemaet og ikke kan udstrækkes til at omfatte videregivelse af hele eller dele af sundhedsjournalen, som ifølge skemaet skal vedlægges
som dokumentation. Det vil efter ministeriets opfattelse kræve et særskilt samtykke.
Rigsrevisionen finder, at det gælder generelt ved indsamling og videregivelse af personoplysninger, at oplysningerne skal være relevante og nødvendige. Det skal således understreges, at Rigsrevisionen ikke lægger op til, at asyloperatørerne skal videregive hele sundhedsjournalen, inkl. den medicinske modtagelse, men blot de oplysninger herfra, som asyloperatøren vurderer er relevante for kommunens integrationsindsats, og som flygtningen samtykker til at videregive.
25. Det er sundhedsfagligt personale hos asyloperatøren, der registrerer oplysninger
i sundhedsjournalen, mens overgivelsesskemaet ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning til skemaet udfyldes af en ikke-sundhedsfaglig medarbejder
hos asyloperatøren, der ikke har adgang til sundhedsjournalen, inkl. den medicinske
modtagelse.
Da nogle af oplysningerne i sundhedsjournalen kan være relevante for integrationskommunen, er det efter Rigsrevisionens opfattelse afgørende, at der hos asyloperatøren sker en vurdering af, om og i givet fald hvilke oplysninger fra journalen der er relevante at videregive. Rigsrevisionen kan konstatere, at den ikke-sundhedsfaglige
medarbejder, som udfylder overgivelsesskemaet (herunder oplysninger om kvalifikationer), på grund af sin manglende adgang til sundhedsjournalen ikke har mulighed
for at foretage en sådan vurdering af journalens helbredsoplysninger. Medarbejderen
kan derfor hverken overføre relevante oplysninger herfra til skemaet eller vedlægge
relevant dokumentation fra journalen.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har i sin vejledning stillet krav om, at en sundhedsfaglig medarbejder med forældrenes samtykke skal oversende helbredsoplysninger, herunder relevante bilag fra sundhedsjournalen, for flygtningebørn. Dette kan
efter Rigsrevisionens opfattelse også være relevant for voksne flygtninge.
Udfyldelsen af overgivelsesskemaet
26. Vi har undersøgt, i hvilken grad overgivelsesskemaernes del om helbredsmæssig
afdækning er udfyldt, herunder om punkterne nævnt i boks 2 er udfyldt, og særligt
om punktet ”Aktuel helbredstilstand” er meningsfuldt udfyldt. Efter Rigsrevisionens
opfattelse vil dette punkt altid være relevant at udfylde, om ikke andet for at oplyse
kommunen om, at der ikke er helbredsproblemer, så kommunen effektivt kan tilrettelægge integrationsindsatsen.
Undersøgelsen viser, at helbredsdelen i overgivelsesskemaet til kommunerne for
størstedelen af flygtningene enten ikke var udarbejdet eller var begrænset udfyldt.
Figur 4 viser, hvor mange overgivelsesskemaer der var udfyldt, og hvor mange af disse der indeholdt oplysninger om aktuel helbredstilstand.
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Figur 4

Helbredsoplysninger i overgivelsesskemaer
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Note: Venstre del af figuren: N=83. Højre del af figuren: N=51. De 8 % i figurens højre del svarer til de 5 % i figur 3. Andelen varierer, fordi der er tale om
2 forskellige populationer (4 ud af 51 skemaer i denne figur og 4 ud af 83 flygtninge i figur 3).
Kilde: Rigsrevisionens stikprøve.

Det fremgår af figur 4 (venstre del), at helbredsdelen indgår helt eller delvist i knap ⅔
af overgivelsesskemaerne (39 % + 23 % = 62 %). Når man ser nærmere på de skemaer, hvor helbredsdelen indgår, viser figuren (højre del), at der i knap ⅓ af dem (14 % +
18 % = 32 %) enten ikke er oplysninger om aktuel helbredstilstand, eller at dette punkt
ikke er meningsfuldt udfyldt. I 61 % af skemaerne, hvor helbredsdelen indgår, er punktet om aktuel helbredstilstand meningsfyldt udfyldt, men oplysningerne er som oftest
meget sparsomme og afspejler yderst sjældent de oplysninger, der fremgår af sundhedsjournalen. Således er der i blot 8 % af skemaerne oplyst om psykiske problemer.
Boks 4 viser et eksempel på et forløb, hvor oplysninger om psykiske problemer ikke
blev indført i skemaet og videregivet til kommunen fra asylcentret, selv om der var givet samtykke, og overgivelsesskema var udarbejdet.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 11 - Udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Statsrevisorernes
beretning 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer Opsporing af flygtninge med traumer
Bilag 2 - Side -28 af 62

Boks 4

Case om tab af oplysninger mellem asylcenter og kommune
Flygtningen har kort efter ankomst til asylcentret gennemført en medicinsk modtagelse,
hvoraf det fremgår, at hun har psykiske problemer. Ifølge den øvrige sundhedsjournal
fra hendes ophold i asylcentret har hun fra starten klaget over rygsmerter. I de kommende måneder har hun mange klager og smerter, som betyder, at hun har vanskeligt
ved at gå. Hun er desuden plaget af søvnløshed og er meget glemsom. Hendes tilstand
forklares med stressvirkninger på kroppen. Smerterne udvikler sig til også at omfatte
mavepine, hovedpine og tandpine. Desuden forværres hendes korttidshukommelse,
hvilket betyder, at hun udebliver fra lægeaftaler.
Flygtningen har givet samtykke til, at asyloperatøren kan videregive bl.a. helbredsoplysninger til kommunen, men i overgivelsesskemaet står om flygtningens sygdomshistorik
og aktuelle helbredstilstand: ”Det vides ikke”. Kommunen har heller ikke modtaget helbredsoplysninger i form af uddrag fra sundhedsjournalen i asylcentret, som med flygtningens samtykke skal vedlægges som bilag.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og en
kommune.

27. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at når kommunerne modtager overgivelsesskemaer, hvor helbredsoplysninger om psykiske problemer ikke indgår, kan det have den
konsekvens, at kommunerne antager, at oplysningerne i skemaet er fyldestgørende,
og at kommunen derfor ikke nærmere afdækker flygtningens psykiske helbred. Kommunen risikerer derfor at tilrettelægge integrationsindsatsen ud fra en opfattelse af,
at flygtningen ikke har psykiske problemer, dvs. på et uoplyst grundlag i forhold til
flygtningens forudsætninger.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at ministeriet i en vejledning om
overgivelsesskemaet, som er udsendt til alle kommuner i oktober 2016, har beskrevet, at de oplysninger, som fremgår af skemaet, ikke kan betragtes som en medicinsk
vurdering, og at de medarbejdere, som har noteret oplysningerne i skemaet, ikke er
sundhedsfagligt personale og derfor ikke fagligt kan kvalificere og verificere oplysningerne. Efter ministeriets opfattelse er det således klart beskrevet for kommunerne,
at oplysningerne i skemaet ikke er fyldestgørende. Rigsrevisionen kan konstatere, at
omtalte vejledning ikke fremgår som en del af selve overgivelsesskemaet. Dvs. at den
enkelte sagsbehandler i langt de fleste tilfælde (hvor der er udarbejdet et overgivelsesskema) modtager et skema, hvor det ikke fremgår, at flygtningen har psykiske problemer. I vores stikprøve gælder det for 92 % (100 % ÷ 8 %, jf. højre del af figur 4).
Udlændinge- og Integrationsministeriets initiativer og opfølgning

28. Udlændinge- og Integrationsministeriet har primo 2017 som led i sin opfølgning på
lovændringen i juli 2016 undersøgt asylcentrenes brug af overgivelsesskemaer gennem en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne. Undersøgelsen gav klare indikationer på, at der var problemer med overdragelsen til kommunerne, og at ikke alle kommuner modtog skemaet fra asyloperatørerne.
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I december 2017 gav Udlændinge- og Integrationsministeriet kommunerne elektronisk adgang til overgivelsesskemaerne, så asyloperatørerne ikke længere skal fremsende skemaerne. I stedet skal kommunerne nu selv tilgå skemaet digitalt. Ministeriet har oplyst, at størstedelen af kommunerne siden har anvendt den digitale løsning.
Ministeriet har også oplyst, at ministeriet som led i implementeringen af digitaliseringen i august 2018 har afholdt en temadag om overgivelsesproceduren mellem asylcenter og kommune, som ministeriet er i gang med at følge op på.
Udlændinge- og Integrationsministeriets spørgeskemaundersøgelse fra primo 2017
viste desuden, at 59 % af kommunerne var meget utilfredse eller utilfredse med udfyldelsen af skemaets helbredsdel. Ministeriet har gennem en mindre stikprøve ultimo 2017 fulgt op på, om asylcentrene udarbejder overgivelsesskemaerne. Opfølgningen viste, at skemaerne blev udarbejdet, men opfølgningen omfattede ikke indholdet af skemaerne, herunder om de forskellige dele af skemaerne var udfyldt.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har endnu ikke fulgt op på, om overgivelsesskemaerne lever op til formålet om tidligst muligt at give kommunerne relevante oplysninger, så de kan tilrettelægge integrationsindsatsen. Men ministeriet har oplyst, at
ministeriet for at styrke kvaliteten af de oplysninger, der overgives fra operatørerne
til kommunerne, i forsommeren 2017 har afviklet 5 regionale kurser med fokus på
overgivelsesskemaet. Desuden har ministeriet bestilt en undersøgelse af kvaliteten
af overgivelsesskemaerne, som på grund af udfordringer med at tilvejebringe de oplysninger, der skal ligge til grund for den, er 1 år forsinket. Ministeriet forventer en afrapportering inden udgangen af 2018.

Resultater

Asyloperatørerne har tilbudt 99 % af de flygtninge, der indgår i Rigsrevisionens stikprøve, en medicinsk modtagelse, som bl.a. kortlægger deres psykiske helbred. 90 %
af flygtningene har gennemført den medicinske modtagelse. Resultaterne fremgår af
flygtningenes sundhedsjournaler i asylcentrene. Udlændinge- og Integrationsministeriet har dog trods flere initiativer ikke sørget for, at relevante oplysninger om psykiske
problemer videregives til kommunerne. Det skal ses i lyset af, at ministeriet ifølge forarbejderne fra Folketingets behandling af lovforslaget til ændringen af integrationsloven i 2016 ville fremme systematisk videregivelse af bl.a. helbredsoplysninger. På et
samråd i Folketinget i december 2016 fremgik det, at ministeriet havde sørget for videregivelsen til kommunerne ved hjælp af et overgivelsesskema.
Skemaets formål er tidligt at give kommunerne relevante oplysninger om flygtningens
kvalifikationer og helbred, så kommunerne kan tilrettelægge integrationsindsatsen.
Men den medarbejder, som udfylder skemaet, har ikke adgang til flygtningens sundhedsjournal og kan således hverken vurdere, om foreliggende helbredsoplysninger er
relevante for kommunen at modtage og overføre dem til skemaet eller vedlægge eventuel dokumentation i form af uddrag fra journalen. Udlændinge- og Integrationsministeriet har stillet krav om, at en sundhedsfaglig medarbejder skal oversende sundhedsoplysninger for flygtningebørn. Det er efter Rigsrevisionens opfattelse også relevant
for voksne flygtninge, hvis overgivelsesskemaets formål skal indfris.
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Rigsrevisionens stikprøve viser, at 51 % af flygtningene i asylcentrene er registreret
med psykiske problemer, men at overgivelsesskemaerne kun for 5 % af flygtningene
har oplyst kommunerne herom. For yderligere 4 % har kommunerne modtaget oplysningerne direkte fra sundhedsjournalerne. Ifølge Rigsrevisionens stikprøve er det at
få flygtningenes samtykke ikke en barriere for videregivelse, da 93 % af flygtningene
her har givet samtykke til, at asyloperatørerne kan videregive bl.a. helbredsoplysninger til kommunen. Rigsrevisionen finder, at overgivelsesskemaet kan forlede kommunerne til at tro, at flygtningene ikke har psykiske problemer, så kommunerne ikke selv
indhenter supplerende oplysninger fra sundhedsjournalen.

2.2. Helbredsundersøgelse i kommunerne
29. Vi har undersøgt, i hvilket omfang kommunerne vurderer behovet for at tilbyde
nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge en helbredsundersøgelse,
og hvordan Udlændinge- og Integrationsministeriet har understøttet og fulgt op på
kommunernes brug af helbredsundersøgelser. Undersøgelsen er foruden stikprøven
af 83 flygtninge baseret på stikprøver af 58 kvoteflygtninge og 73 familiesammenførte til flygtninge. Alle personer i de 3 repræsentative stikprøver er tilfældigt udvalgt. I
dette afsnit fokuserer vi på den del af forløbet, hvor flygtningene fra asylcentrene,
kvoteflygtningene og de familiesammenførte til flygtninge er ankommet til kommunerne og får en integrationsindsats, jf. figur 5.
Figur 5
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
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Det fremgår af figur 5, at kommunerne kan tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge en helbredsundersøgelse, som læger gennemfører. Undersøgelsen er bl.a. et redskab til at opspore dem, der har traumer, og tilrettelægge
integrationsindsatsen ud fra deres helbredsmæssige forudsætninger, så de hurtigst
muligt kommer i beskæftigelse.
Helbredsundersøgelser

Helbredsundersøgelse af flygtninge fra asylcentre
30. Figur 6 viser kommunernes vurdering, tilbud og gennemførelse af helbredsundersøgelser af flygtninge, fordelt på flygtninge med eller uden registrerede psykiske problemer i asylcentrene. På grund af den begrænsede videregivelse af helbredsoplysninger er kommunerne oftest ikke bekendt med de tidligere registrerede psykiske
problemer.
Figur 6
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Note: N=83.
Kilde: Rigsrevisionens stikprøve.

Det fremgår af figur 6, at kommunerne for 33 % af de nyankomne flygtninge ikke havde vurderet behovet for helbredsundersøgelse, heraf var ⅓ registeret med psykiske
problemer i asylcentret. I 33 % af sagerne lever kommunerne således ikke op til integrationsloven. Det fremgår også af figuren, at kommunerne vurderede, at 31 % af flygtningene ikke havde behov for at blive tilbudt en helbredsundersøgelse, selv om over
⅓ af dem var registreret med psykiske problemer i asylcentret. Det viser, at der er en
risiko for, at langt fra alle flygtninge, som kan have behovet, får vurderet og tilbudt en
helbredsundersøgelse.
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Endelig fremgår det af figuren, at 30 % af flygtningene har fået vurderet, tilbudt og
har gennemført en helbredsundersøgelse, hvoraf langt størstedelen var registreret
med psykiske problemer allerede i asylcentret.
Helbredsundersøgelse af kvoteflygtninge og af familiesammenførte til flygtninge
31. Til forskel fra flygtninge, som først opholder sig i et asylcenter, ankommer kvoteflygtninge og familiesammenførte til flygtninge direkte til kommunerne. For disse 2
grupper foreligger der således ikke helbredsoplysninger fra et asylcenter, som kommunerne vil kunne basere deres indsats på.
For de familiesammenførte til flygtninge har Udlændinge- og Integrationsministeriet
derfor på baggrund af bemærkningerne til lovændringen i 2016 vejledt kommunerne
om, at det kan være relevant at inddrage helbredsoplysninger om den flygtning, som
vedkommende er familiesammenført til, når kommunerne skal vurdere behovet for
en helbredsundersøgelse. Det forudsætter samtykke fra den flygtning, som oplysningerne vedrører. Vores undersøgelse viser, at kommunerne i meget få tilfælde (7 %)
inddrager oplysninger om flygtningen, når kommunen skal vurdere den familiesammenførtes behov for en helbredsundersøgelse.
Kommunerne skal ifølge integrationsloven – også efter lovændringen i 2016 – altid tilbyde en kvoteflygtning en helbredsundersøgelse. Figur 7 viser brugen af helbredsundersøgelser for familiesammenførte til flygtninge og for kvoteflygtninge sammenlignet med gruppen af flygtninge fra asylcentrene.
Figur 7
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Kilde: Rigsrevisionens stikprøve.
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Det fremgår af figur 7, at kommunerne har tilbudt 90 % (22 % + 68 %) af kvoteflygtningene en helbredsundersøgelse, hvormed 10 % af kvoteflygtningene ikke er blevet
tilbudt helbredsundersøgelsen, selv om det er et lovkrav.
For de familiesammenførte til flygtninge fremgår det af figuren, at kommunerne for
39 % ikke har vurderet behovet for en helbredsundersøgelse, sådan som de skal ifølge integrationsloven. For yderligere 30 % har kommunerne vurderet behovet, men
har ikke tilbudt helbredsundersøgelsen, mens den sidste tredjedel (24 % + 7 %) af de
familiesammenførte har fået tilbudt en helbredsundersøgelse, som de fleste også har
gennemført. Sammenlignet med flygtningene får færre familiesammenførte til flygtninge altså vurderet behovet, tilbudt og gennemført en helbredsundersøgelse.
Helbredsundersøgelse af det psykiske helbred
32. Når flygtninge og deres familiesammenførte gennemfører en helbredsundersøgelse, skal den ifølge integrationsloven omfatte både det fysiske og psykiske helbred.
Undersøgelsen viser, at 29 % af de gennemførte helbredsundersøgelser af flygtninge
og familiesammenførte til flygtninge ikke omfatter det psykiske helbred. Boks 5 viser
et eksempel herpå.

Boks 5

Case om helbredsundersøgelse, som ikke omfatter det psykiske
helbred
Ifølge sundhedsjournalen i asylcentret har en flygtning lige fra ankomsten til landet haft
psykiske problemer, samtidig med at han er besværet af en somatisk sygdom. Under
opholdet i asylcentret har han været meget følelsesmæssigt påvirket og har bl.a. udvist
truende adfærd og talt om selvmord. Han beskrives som ustabil.
I overgivelsesskemaet er helbredsdelen ikke udarbejdet, selv om flygtningen har givet
samtykke til, at helbredsoplysninger kan videregives til kommunen. Kommunen har således ikke viden om flygtningens psykiske helbredstilstand, da den anmoder lægen om
helbredsundersøgelsen. Af lægens skriftlige rapport fremgår det, at flygtningen er psykisk upåfaldende, men henvises til yderligere undersøgelse af den somatiske sygdom.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsminiateriet og en
kommune.

For lægerne, som skal undersøge og behandle flygtninge, vil det – modsat for kommunerne – altid være relevant at have adgang til hele flygtningens sundhedsjournal fra
asylcentret. Men Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at ikke alle læger kender
til muligheden for at anmode asylcentrene om at få tilsendt sundhedsjournalen, og at
dem, der gør, kan opleve barrierer for at modtage den. Uden journalerne fra asylcentrene har lægerne ikke oplysninger om de tidligere konstaterede psykiske problemer,
som kan lægges til grund for helbredsundersøgelsen.
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Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at ministeriet ikke har kendskab til
de omtalte barrierer, eller i hvilket omfang lægerne modtager journalerne. Rigsrevisionen kan konstatere, at konsekvensen af manglende oplysninger om det psykiske helbred i helbredsundersøgelserne er, at kommunerne selv med en helbredsundersøgelse ikke altid får et fuldstændigt billede af flygtningens helbredssituation. I disse tilfælde har kommunen således heller ikke et tilstrækkeligt grundlag at tilrettelægge integrationsindsatsen på.
En mulig forklaring på helbredsundersøgelsernes manglende afdækning af det psykiske helbred kan i øvrigt være, at kommunerne ikke i alle tilfælde anvender den korrekte attest (LÆ 141F), som er udarbejdet specifikt til at anmode om helbredsundersøgelsen af nyankomne flygtninge. Vi har i vores stikprøver set eksempler på, at kommunerne i stedet benytter den generelle attest (LÆ 141), som ikke vejleder lægen om
at være særligt opmærksom på psykiske helbredsproblemer og traumer hos nyankomne flygtninge.
Udlændinge- og Integrationsministeriets initiativer og opfølgning

33. Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at ministeriet har iværksat puljeprojekter, som bl.a. skal afdække best practice, bidrage med værktøjer til opsporing
og håndtering af traumatiserede flygtninge og udbrede viden blandt læger om helbredsundersøgelsen af nyankomne flygtninge.
Ministeriet har bl.a. med inddragelse af Sundheds- og Ældreministeriet i maj 2015 udarbejdet anvisninger til læger om helbredsundersøgelsen og i 2017 og 2018 afholdt 3
kurser herom for praktiserende læger. Her er de fremmødte læger bl.a. blevet oplyst
om, at de kan anmode asylcentrene om at få tilsendt flygtningens sundhedsjournal
som grundlag for at udføre undersøgelsen. Ingen af de 2 ministerier har fulgt op på
omfanget af eller barrierer for videregivelse af sundhedsjournaler fra asylcentre til
læger. Rigsrevisionen kan konstatere, at det hidtil har været og fortsat er uklart, hvilket
ministerium der har ressortansvaret for en eventuel opfølgning.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har endnu ikke fulgt op på, om kommunerne
ved vurderingen af, om nyankomne flygtninge skal tilbydes en helbredsundersøgelse,
inddrager foreliggende helbredsoplysninger, herunder oplysninger fra asylcentrene.
Vores undersøgelse viser, at ministeriet ikke har viden om, hvorvidt kommunernes
grundlag eller deres vurdering af flygtningenes behov for helbredsundersøgelsen lever op til hensigten i integrationsloven. Ministeriet har dog primo 2017 via en spørgeskemaundersøgelse som led i sin opfølgning på lovændringen i juli 2016 skabt et
overordnet billede af, i hvilken grad kommunerne tilbyder helbredsundersøgelsen til
nyankomne flygtninge. Her fremgik det, at en række kommuner tilbyder helbredsundersøgelserne til mindre end hver 4. flygtning og familiesammenført til en flygtning.
Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderer, at der er behov for en mere systematisk indsamling af viden om brugen af helbredsundersøgelser og har oplyst, at ministeriet i oktober 2018 har udsendt en spørgeskemaundersøgelse, som bl.a. skal afdække kommunernes praksis for at vurdere behovet for helbredsundersøgelsen. Ministeriet vil i den forbindelse afdække kommunernes attestanvendelse.
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Resultater

Undersøgelsen viser, at kommunerne ikke har vurderet behovet for helbredsundersøgelse for ⅓ af de nyankomne flygtninge og for en lidt større andel af de familiesammenførte til flygtninge. Dermed lever kommunerne i disse tilfælde ikke op til integrationsloven. For endnu knap ⅓ af flygtningene og de familiesammenførte til flygtninge
har kommunen vurderet behovet, men ikke tilbudt helbredsundersøgelsen. Desuden
får 10 % af kvoteflygtningene ikke tilbudt helbredsundersøgelsen, som de skal ifølge
loven. Samlet set får ca. ⅓ af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge tilbudt helbredsundersøgelsen, som de fleste også gennemfører. Men 29 % af
helbredsundersøgelserne omfatter ikke det psykiske helbred, selv om det er et krav i
integrationsloven. Dermed får blot hver 5. flygtning og familiesammenførte til flygtninge en helbredsundersøgelse, som omfatter det psykiske helbred.
Den manglende afdækning af det psykiske helbred kan bl.a. skyldes, at ikke alle læger,
som udfører helbredsundersøgelserne, kender til muligheden for at anmode asylcentrene om at få tilsendt flygtningens sundhedsjournal, trods ministeriets vejledning.
Det er ifølge Sundheds- og Ældreministeriet heller ikke alle læger, der modtager journalerne, når de anmoder om dem. Dermed kan lægerne ikke lægge oplysninger om
tidligere registrerede psykiske problemer til grund for undersøgelsen. Udlændingeog Integrationsministeriet har ikke kendskab til de barrierer, der efter Sundheds- og
Ældreministeriets opfattelse kan være for asylcentrenes videregivelse af sundhedsjournaler til læger. Rigsrevisionen kan konstatere, at ministerierne fortsat ikke har afklaret, hvilket ministerium der har ressortansvaret for en eventuel opfølgning på videregivelsen.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke indsamlet viden om, hvorvidt kommunerne anvender foreliggende helbredsoplysninger fra asylcentrene, og om de vurderer nyankomne flygtninges og familiesammenførte til flygtninges behov for en helbredsundersøgelse, sådan som kommunerne skal efter lovændringen i 2016. Ministeriet har oplyst, at ministeriet i oktober 2018 er gået i gang med at følge op på kommunernes praksis på området.
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3. Behandling af
flygtninge med traumer

Delkonklusion
Regionerne har i de seneste år sikret, at traumatiserede flygtninge, som er blevet opsporet, kan starte specialiseret behandling mindst ét sted i hver region inden for de 4
uger, som følger af patientrettighederne. Dog er forløbet for en væsentlig del af flygtningene udfordret af længere ventetid og af begrænset koordinering mellem regionerne og kommunerne, som skal tilpasse integrationsindsatsen efter flygtningens forudsætninger.
Regionerne har i de seneste år nedbragt de tidligere lange ventetider til behandling for
traumatiserede flygtninge. Det finder Rigsrevisionen positivt. Dog har 3 af de i alt 10 behandlingstilbud fortsat svingende og ofte lange ventetider på op til 2 år, særligt i Region Hovedstaden. Der er her tale om private tilbud, der varetages af selvejende humanitære organisationer, som behandler ca. ⅓ og dermed en væsentlig andel af de henviste flygtninge. Regionerne visiterer ikke selv til de private tilbud, men skal inden for
en økonomisk ramme, som ikke tilpasses antallet af henviste patienter, betale for deres behandling.
Rigsrevisionen vurderer, at regionerne har begrænset incitament til og mulighed for at
styre kapaciteten i de private tilbud. Kapaciteten har ikke været tilstrækkelig til at modsvare efterspørgslen og undgå ventetid. Ventetid er et problem, fordi det kan forværre
flygtningenes helbred, mindske udbyttet af integrations- og beskæftigelsesindsatsen og
påvirke de pårørendes trivsel og integration. Selv om patienterne har frit sygehusvalg,
venter mange flygtninge i praksis 1-2 år på den private behandling, som deres læge har
henvist dem til. Rigsrevisionen kan konstatere, at de lange ventetider til privat behandling er et tilbagevendende problem.
Sundheds- og Ældreministeriet har efter Rigsrevisionens vurdering ikke i helt tilstrækkelig grad understøttet regionernes specialiserede behandling af traumatiserede flygtninge. Regionerne har oplysningspligten over for patienterne, men ministeriet har en
hjemmeside, som skal hjælpe patienterne med at få overblik over ventetider. Hjemmesiden omfatter generelt ikke de specialiserede områder, herunder behandlingen af
traumatiserede flygtninge. Ministeriet følger op på den specialiserede behandling ved
hjælp af årlige statusrapporter, men er ikke her blevet orienteret om ventetiderne. Ministeriet arbejder på at udvikle en databaseret monitorering af bl.a. aktiviteten på de
specialiserede områder.
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Ministeriet har imidlertid begrænsede muligheder for at monitorere behandlingen af
traumatiserede flygtninge på grund af mangelfuld indberetning af data fra både regionale og private tilbud. Den mangelfulde indberetning fra de 3 private tilbud skyldes en
dispensation, som ministeriet har trukket tilbage i foråret 2018.
Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad koordinerer behandlingsforløbet med kommunerne, som det er formålet med sundhedsaftalerne. Det udfordrer kommunernes muligheder for at tilrettelægge integrations- og beskæftigelsesindsatsen ud fra flygtningens forudsætninger. Undersøgelsen viser, at der for ¼ af
flygtningene i vores stikprøve ikke har været korrespondance mellem region og kommune, og at regionerne for de andre flygtninge ofte først sent i forløbet oplyser kommunerne om behandlingen. Region Hovedstaden er den region, som i flest tilfælde
har koordineret med kommunerne. 3 andre regioner har samarbejdsaftaler med kommunerne om traumatiserede flygtninge, men Rigsrevisionens undersøgelse viser, at
aftalerne ikke på patientniveau har medført højere grad af koordinering set i forhold
til de 2 regioner uden samarbejdsaftaler.
Undersøgelsen viser også, at der på grund af forskelligartede it-systemer i kommunerne endnu ikke er etableret mulighed for systematisk digital understøttet korrespondance mellem regionerne og kommunerne, undtagen på beskæftigelsesområdet i Region Hovedstaden og på socialområdet i Region Sjælland. Men selv her er brugen af
kliniske e-mails fortsat yderst begrænset, hvilket udgør en risiko i forhold til koordineringen af forløbet for traumatiserede flygtninge. Det skal ses i lyset af, at Sundheds- og
Ældreministeriet og regionerne i samarbejde med kommunerne i 5 år har arbejdet på
at udbrede de kliniske e-mails fra andre forvaltningsområder, hvor de har eksisteret i
en længere årrække. Ministeriet har oplyst, at der i oktober 2018 er nedsat en styregruppe for at fremme national implementering.

34. Dette kapitel handler om regionernes indsats for at behandle traumatiserede
flygtninge og koordinere forløbet med kommunerne samt Sundheds- og Ældreministeriets understøttelse af indsatsen.

3.1. Ventetid til traumebehandling
35. Når en flygtning med traumer er blevet opsporet og henvist til specialiseret behandling, er det væsentligt, at flygtningen hurtigt kan starte behandlingen. Ventetid
kan forværre flygtningens helbred, udbyttet af integrations- og beskæftigelsesindsatsen og familiens trivsel. Vi har derfor undersøgt ventetider til traumebehandling og
herunder regionernes styring af kapaciteten. Vi har også undersøgt, hvordan Sundheds- og Ældreministeriet ved hjælp af sin opfølgning og andre initiativer har understøttet de 5 regioners behandling. I dette afsnit fokuserer vi på overgangen til behandling for de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er blevet opsporet i kommunerne, jf. figur 8.
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Figur 8

Adgang og ventetid til behandling for traumatiserede flygtninge
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne.

Det fremgår af figur 8, at der på landsplan findes 10 specialiserede psykiatriske behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge. Tilbuddene omfatter også kvoteflygtninge og familiesammenførte til flygtninge. 7 af tilbuddene varetages af regionernes
egne sygehuse, og alle regionerne har mindst ét specialiseret behandlingstilbud, som
er regionalt.
Af de 3 private behandlingstilbud er 2 placeret i Region Hovedstaden og 1 i Region
Syddanmark. Disse tilbud varetages af specialsygehuse, som drives af selvejende
humanitære organisationer og foreninger. De private tilbud står samlet set for behandlingen af ca. ⅓ af de henviste traumatiserede flygtninge.
Da patienterne har frit sygehusvalg, kan udredning og behandling enten ske i patientens egen region eller i en anden region, herunder på private sygehuse, hvis de har
kapacitet. Det er typisk alment praktiserende læger, som henviser flygtningene, og
de private tilbud visiterer derefter selv flygtningene til behandling.
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Regionernes styring af kapacitet og ventetid
Ventetid

Ventetid til behandling opgøres som et øjebliksbillede af,
hvor mange uger det på tidspunktet for indberetningen af
ventetiden forventes at tage
fra afsluttet undersøgelse (udredning) og indtil den dato,
hvor behandlingen indledes.

36. Ifølge patientrettighederne har traumatiserede flygtninge ligesom andre patienter
ret til udredning inden for 4 uger og derefter ret til behandling inden for nye 4 uger. Regionerne fastsætter kapaciteten i de regionale behandlingstilbud ud fra antallet af
henvisninger og styrer især kapaciteten i forhold til at overholde de 4 ugers ventetid
til udredning og eventuel efterfølgende behandling. Patientrettighederne er ikke knyttet til hvert behandlingstilbud, men til regionerne som helhed. Alligevel har regionerne
i de seneste knap 3 år kunnet tilbyde traumatiserede flygtninge specialiseret behandling inden for 4 uger mindst ét sted i hver region.
Indtil for få år siden var ventetiden i både regionale og private behandlingstilbud 1-2
år. De 3 private tilbud har fortsat ventetider, som markant overskrider 4 uger. Figur 9
viser udviklingen i ventetid for voksne flygtninge til de 3 private behandlingstilbud over
de seneste 3 år.
Figur 9

Ventetid til behandling ved private tilbud for voksne traumatiserede
flygtninge
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Patienterne oplyses om en forventet ventetid for individuel behandling på 22-24 måneder (svarende til 92
uger), mens den forventede ventetid for familiebehandling oplyses til 4-6 måneder.

Note: I 2016 trådte nye regler om ret til behandling inden for 4 uger i kraft for alle patienter.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne.

Det fremgår af figur 9, at ventetiden til alle 3 private behandlingstilbud er væsentligt
forøget fra 2016 til 2017, mens ventetiden i 2018 er yderligere øget for ét af tilbuddene, men faldet for de 2 andre. Ventetiden varierer dog markant mellem de 3 tilbud. I
Region Syddanmarks private tilbud er ventetiden – som opgøres som et øjebliksbillede – i efteråret 2018 nedbragt til 5 uger, men regionen har oplyst, at den i perioder har
været op til 1 år. I Region Hovedstaden har ventetiden i 2018 svinget mellem knap 1½
og 2 år.
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37. I modsætning til regionernes egne behandlingstilbud tilpasses kapaciteten i de
private tilbud ikke antallet af patienter og ventetid, men er begrænset til en fast økonomisk ramme, som Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter, jf. boks 6.

Boks 6

Den økonomiske ramme for de 3 private behandlingstilbud
I perioden 2003-2006 blev de 3 private rehabiliteringscentre for traumatiserede flygtninge lagt ind under sundhedsloven. Ifølge lovbemærkningerne blev den økonomiske
ramme for hvert af de 3 private tilbud fastsat, så den svarer til deres primære indtægter
fra behandling betalt af det offentlige samt en merbevilling til løsning af ekstra behandlingsopgaver.
Det fremgår også af lovbemærkningerne, at beløbet overføres til regionerne via bloktilskuddet, og at beløbsrammen årligt reguleres på samme måde som bloktilskudsbeløbet. Således har Sundheds- og Ældreministeriet i 2018 pris- og lønreguleret beløbene til
hvert af de 3 private tilbud til henholdsvis ca. 19 og 20 mio. kr. i Region Hovedstaden og
ca. 14 mio. kr. i Region Syddanmark.
I perioden 2008-2011 blev der tilført 75 mio. kr. fra satspuljen til at udvide kapaciteten og
nedbringe ventetiden til behandling af traumatiserede flygtninge, hvoraf de private tilbud modtog i alt 24 mio. kr.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af materiale fra Sundheds- og Ældreministeriet.

38. Region Hovedstaden og Region Syddanmark har driftsoverenskomster med de 3
private behandlingstilbud. Formålet med overenskomsterne er at sikre økonomisk
rationel drift og tilsyn med de private tilbud. Regionerne og de private tilbud skal selv
forhandle overenskomsterne, og Rigsrevisionen kan konstatere, at samarbejdet med
det private tilbud er tættere i Region Syddanmark, end det er i Region Hovedstaden,
hvor ventetiden er væsentligt længere.
Ingen af de 2 regioner har i de seneste år benyttet sig af muligheden for at tilføre yderligere midler fra deres egne bloktilskud til de private tilbud for at udvide kapaciteten
og nedbringe ventetiderne. Det skyldes ifølge regionerne, at det ikke vil være økonomisk rationelt, da de selv kan behandle flygtningene til en lavere pris, end de private
tilbud kan. Konsekvensen ville derfor ifølge regionerne samlet set være, at der ville
blive behandlet færre traumatiserede flygtninge.
39. De 2 private tilbud i Region Hovedstaden har oplyst, at de orienterer om ventetider på deres hjemmesider, og at henviste patienter både mundtligt og skriftligt får information om ventetiderne og muligheden for hurtig behandling i det regionale tilbud.
Rigsrevisionen kan konstatere, at dette ikke har forhindret lange ventelister og ventetider, og at mange flygtningepatienter ikke i praksis benytter retten til frit sygehusvalg. Boks 7 uddyber konsekvenserne af ventetid.
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Boks 7

Konsekvenser af ventetid til traumebehandling
Hvis en flygtning har nedsat funktionsevne på grund af traumer i form af fx smerter,
søvnløshed og koncentrationsbesvær, kan den kommunale sagsbehandler på baggrund
af en konkret vurdering fritage flygtningen fra fuld deltagelse i fx danskundervisning og
beskæftigelsesindsats, indtil helbredet er stabiliseret eller forbedret. Hvis flygtningen
bliver henvist til et specialiseret behandlingstilbud, hvor der er lang ventetid, kan det
medføre forlænget fritagelse fra kommunens integrationsindsats. Det kan også forværre flygtningens helbred og gennem sekundær traumatisering påvirke ægtefællens og
børnenes trivsel i hjemmet og dermed hele familiens integration.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra regioner og kommuner.

40. For nogle af de flygtninge, som benytter sig af retten til frit sygehusvalg for at få
hurtig behandling ved et regionalt tilbud, kan det medføre længere transport. Det
gælder særligt i Region Syddanmark, hvor der er større afstand mellem det regionale
tilbud og det private tilbud, som i perioder har haft ventetid på op til 1 år. Ifølge Region
Syddanmark kan afstanden afskære især de flygtninge, som har lavest funktionsevne, fra at benytte det frie sygehusvalg. Rigsrevisionen har i stikprøvematerialet set
eksempler på, at transportafstand kan være en barriere for behandling, jf. boks 8.

Boks 8

Case om transportafstand som barriere for behandling
En kvinde, der er familiesammenført til en flygtning, føler sig meget stresset og har søvnproblemer samt smerter, som hindrer hendes mobilitet. Hun har flere gange været indlagt på grund af hjerteproblemer og bliver af egen læge henvist til et behandlingstilbud
for traumatiserede flygtninge med symptomer på diagnosen PTSD og depression. På
grund af sin nedsatte mobilitet og familiens økonomi ser hun sig ikke i stand til at møde
til behandlingen. Afstanden er ca. 50 km., og transporttiden er med offentlig transport
ca. 1½ time tur/retur.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra en kommune.

Det skal understreges, at denne problemstilling ikke kun gælder for traumatiserede
flygtninge, men også for andre udsatte patientgrupper med begrænsede resurser og
mobilitet, som bor langt fra et behandlingstilbud.
Sundheds- og Ældreministeriets understøttelse

41. Sundheds- og Ældreministeriet har hjemmesiden mitsygehusvalg.dk, der skal
hjælpe patienter med at vælge, hvor de vil undersøges eller behandles. Regionerne
har oplysningspligten i forhold til ventetider, men formålet med ministeriets hjemmeside er at facilitere et overblik over bl.a. ventetiderne. Enkelte af de specialiserede
behandlingstilbud har indberettet til hjemmesiden, som ellers generelt ikke omfatter
specialiseret behandling. Det betyder, at det er vanskeligt for flygtningene og de henvisende læger via hjemmesiden at få et overblik over ventetiderne.
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42. Sundheds- og Ældreministeriet følger ventetiden i psykiatrien generelt, men har
oplyst, at ministeriet ikke er forpligtet til at lave særskilt systematisk eller løbende
ventetidsstatistik på specialiserede behandlingsområder. Ministeriet følger i stedet
op på den specialiserede behandling ved hjælp af årlige statusrapporter, hvor regionerne forventes at rapportere om eventuelle udfordringer. Regionerne og de private
tilbud har ikke i rapporterne, men dog ad anden vej, oplyst ministeriet om ventetiderne på området for traumatiserede flygtninge. For det første har Region Syddanmark
siden 2016 inddraget ministeriet i en dialog med sit private tilbud om opdatering af
driftsoverenskomsten. For det andet har regionerne udarbejdet materiale til samrådet i Folketinget i december 2016 om bl.a. traumatiserede flygtninge. Da regionerne
har ansvaret for behandlingen, har ministeriet ikke fundet anledning til særskilte initiativer på området.
Databaseret monitorering
43. Sundheds- og Ældreministeriet arbejder aktuelt på at udvikle en databaseret monitorering af aktivitet og kvalitet i den specialiserede behandling generelt, som gradvist kan udbygges i takt med øget datatilgængelighed. Monitoreringen skal bl.a. baseres på oplysninger fra Landspatientregisteret (herefter LPR). LPR har siden 1995 indeholdt data om behandling af ambulante psykiatriske patienter, som flygtninge i
specialiseret traumebehandling tilhører. Undersøgelsen viser, at ministeriet vil have
begrænsede muligheder for at følge området ved hjælp af sin nye registerbaserede
monitorering af denne målgruppe ved hjælp af LPR-data.
Det skyldes for det første, at de 2 private behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge i Region Hovedstaden ikke hidtil har indberettet til LPR, fordi ministeriet i 2004
har givet de 2 private tilbud dispensation, som ikke har været begrundet eller tidsafgrænset. Også det private tilbud i Region Syddanmark har indtil 2016 været fritaget
fra at indberette. Ministeriet har trukket dispensationerne tilbage, da ministeriet i forbindelse med denne undersøgelse blev bekendt med dem i april 2018. For det andet
har ikke alle de regionale tilbud konsistent indberettet data til LPR. Det skyldes bl.a.
systemtekniske udfordringer med nye patientadministrative systemer. Desuden betyder den konkrete organisering, at det for nogle behandlingstilbud ikke er muligt at
udskille data om traumatiserede flygtninge fra data om fx danske krigsveteraner.

Resultater

Undersøgelsen viser, at traumatiserede flygtninge kan opstarte specialiseret behandling mindst ét sted i hver region inden for de 4 uger, som følger af patientrettighederne. Således har regionerne i løbet af de seneste år nedbragt de tidligere lange ventetider i de 7 regionale behandlingstilbud. Dog har de 3 private behandlingstilbud, som
varetages af selvejende humanitære organisationer, fortsat svingende og ofte lange
ventetider, som i Region Hovedstaden er op til 2 år.
Det er typisk alment praktiserende læger, der henviser, og de private tilbud selv, der
visiterer patienterne til behandlingen, men regionerne skal betale for behandlingen
inden for en økonomisk ramme, som Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter, og
som ikke tilpasses antallet af henviste patienter. Uanset at flygtningene oplyses om
muligheden for hurtig behandling i regionale tilbud, benytter de i praksis ikke retten til
frit sygehusvalg, men venter på den private behandling.
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til at følge udviklingen i sygehusenes behandling af patienter.
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Regionerne har oplysningspligten over for patienterne, mens Sundheds- og Ældreministeriet har en hjemmeside, som skal hjælpe patienter med at få overblik over ventetider. Hjemmesiden omfatter dog generelt ikke de specialiserede områder, herunder
behandlingen af traumatiserede flygtninge. Ministeriet er ikke via de årlige statusrapporter blevet orienteret om ventetiderne i de private tilbud, men regionerne har bl.a. i
samrådsmateriale til ministeriet i 2016 oplyst herom. Ministeriet arbejder på at udvikle databaseret monitorering af de specialiserede områder, men ministeriets mulighed
for at følge behandlingen af traumatiserede flygtninge er begrænset af mangelfuld
indberetning af data. Det skyldes for de 3 private tilbuds vedkommende en dispensation, som ministeriet har trukket tilbage i foråret 2018.

3.2. Koordinering af forløbet under traumebehandling
44. Når en traumatiseret flygtning kommer i specialiseret behandling, er det af hensyn til sammenhængen i forløbet vigtigt, at regionen koordinerer med kommunen, så
det understøtter målet om integration og beskæftigelse. Vi har derfor undersøgt regionernes rammer og praksis for at koordinere med kommunerne, og i hvilket omfang
koordineringen er systematisk, digitalt understøttet. I dette afsnit fokuserer vi på overgangen fra behandling til integrationsindsats, jf. figur 10.
Figur 10

Koordinering under behandling af traumatiserede flygtninge
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra regionerne.
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Det fremgår af figur 10, at koordineringen kan ske via behandlingskorrespondance
mellem regioner og kommuner. Et koordineret og sammenhængende forløb sikrer, at
den regionale behandling og den kommunale integrationsindsats understøtter hinanden bedst muligt, så flygtningens sandsynlighed for at komme i beskæftigelse øges.
Sundheds- og samarbejdsaftaler mellem region og kommuner

45. Sundhedsaftalerne er den overordnede ramme for regionernes og kommunernes
koordinering, som har til formål at skabe sammenhængende forløb på tværs. Som led
i sundhedsaftalerne kan der for mindre patientgrupper med særlige tværsektorielle
udfordringer indgås samarbejdsaftaler, som beskriver arbejdsdeling og samarbejde
mellem aktørerne under og efter et behandlingsforløb.
46. Undersøgelsen viser, at 3 af de 5 regioner har indgået samarbejdsaftaler med
kommunerne om traumatiserede flygtninge. Aftalernes udformning, indhold og detaljeringsgrad varierer fra region til region. Region Midtjylland og Region Nordjylland har
i deres samarbejdsaftaler konkrete aftaler om kommunikationen med kommunerne
om patientforløbene. Samarbejdsaftalerne kan både omfatte initiativer på patientniveau og overordnede tiltag i forhold til koordineringen med kommunerne om målgruppen. Boks 9 beskriver 2 af Region Syddanmarks overordnede tiltag.

Boks 9

Koordinerende tiltag i Region Syddanmarks samarbejdsaftale
med kommunerne om traumatiserede flygtninge
Temamøder
Regionen afholder temaeftermiddage 4 gange om året for praktiserende læger og kommunale samarbejdspartnere med særligt fokus på at formidle viden om traumatiserede
flygtninge og PTSD.
Besøgsrunde
Ledelsen fra regionens behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge har i 2017 haft
en besøgsrunde, som har omfattet møder med repræsentanter fra både almen praksis
og fra den kommunale forvaltning i 17 af regionens 22 kommuner. Formålet var bl.a. at
opdatere hinanden på viden om flygtningestrømme og behandling.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Syddanmark.

Regionernes praksis for at koordinere med kommunerne

47. Regionernes koordinering med kommunerne om behandlingsforløb kan være et
vigtigt bidrag til, at kommunerne kan tilrettelægge integrationsindsatsen ud fra flygtningenes helbredsmæssige forudsætninger og dermed på sigt bidrage til beskæftigelse. Rigsrevisionen har ved hjælp af en stikprøve på 50 flygtninge i specialiseret traumebehandling, som er fordelt ligeligt på de 5 regioner, undersøgt regionernes praksis
for at koordinere med kommunerne gennem korrespondance pr. telefon, e-mail og
fysisk post. Stikprøven har et mindre omfang og er derfor ikke repræsentativ, men giver et billede af regionernes praksis og forskelle imellem dem i de forløb, hvor flygtningene har givet samtykke til, at der kan videregives oplysninger til kommunen.
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Sundhedsaftaler indgås mellem regionsrådet og kommunerne, der ligger i regionen, og
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aftaleperioden 2015-2018 har
aftalerne skullet dække 4 obligatoriske indsatsområder: forebyggelse, behandling og rehabilitering samt digitale arbejdsgange.
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Undersøgelsen viser, at der i mange behandlingsforløb ikke har været korrespondance mellem region og kommune, og at oplysninger om behandlingen i andre forløb er
udvekslet relativt sent. Det betyder, at kommunerne har begrænsede forudsætninger
for at tilpasse integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Vi har undersøgt, hvor lang
tid der går, før regionerne oplyser kommunerne om behandlingen. Figur 11 viser resultatet af gennemgangen.
Figur 11

Antal flygtninge, hvor regionerne har haft korrespondance med kommunerne, opgjort efter tidspunktet for 1. korrespondance
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Kilde: Rigsrevisionens stikprøve.

Det fremgår af figur 11, at regionerne samlet set for 45 ud af 50 flygtninge ikke har oplyst kommunerne om behandlingen 1 måned efter opstart af behandling. Efter et halvt
år har der fortsat ikke været korrespondance for ca. halvdelen af flygtningene i stikprøven. I hele behandlingsforløbet var der for 14 af de 50 flygtninge ingen korrespondance mellem region og kommune.
Region Sjælland har oplyst, at regionen ikke mener, at der er belæg for at konkludere,
at korrespondancen er for langsommelig, og at der inden for de første 3 måneder vil
være meget begrænset information, som kommunerne kan handle på. Mere handlingsorienteret information vil ifølge regionen først foreligge ca. 6 måneder inde i patientkontakten.
Region Midtjylland, som i 5 ud af 10 undersøgte patientforløb ikke har haft korrespondance med kommunen på noget tidspunkt, er den region i stikprøven, som har haft
mindst korrespondance.
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Region Midtjylland har oplyst, at man ikke systematisk orienterer kommunen, når det
omhandler behandlingen af ambulante patienter, som bl.a. omfatter traumatiserede
flygtninge, men at kommunikationen tager udgangspunkt i patientens behov, dvs. en
konkret vurdering af det enkelte patientforløb. Regionen mener ikke, at det på baggrund af en overordnet konstatering af, om og hvornår kommunikationen foregår, kan
konkluderes, at den ikke er tilstrækkelig.
Rigsrevisionen kan konstatere, at Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge, hvoraf det fremgår, at en koordineret tværsektoriel
indsats er særlig vigtig for denne målgruppe, og at alle parter orienteres om forhold af
relevans for patientens sundhed og trivsel.
Region Hovedstaden har siden 2008 haft en formaliseret praksis om at sende opstarts- og afslutningsbrev til kommunerne om behandling af traumatiserede flygtninge. Rigsrevisionens stikprøve viser således, at denne region i 9 ud af 10 tilfælde har
orienteret kommunerne om behandlingen. Boks 10 viser et eksempel på Region Hovedstadens opstartsbrev og afslutningsbrev til kommunerne.

Boks 10

Eksempel på opstartsbrev og afslutningsbrev fra Region Hovedstaden
Opstartsbrev
En flygtning, som har PTSD og smerter, er henvist til specialiseret traumebehandling.
Regionen sender et brev til kommunen om, at flygtningen er startet i traumebehandling.
Kommunen oplyses her om diagnosen, formålet med behandlingen og dens forventede
varighed. Desuden fremgår det, at kommunen kan kontakte behandlingstilbuddets socialrådgiver, hvis der er brug for at drøfte sagen.
Afslutningsbrev
Regionen fremsender et brev til kommunen om, at flygtningens specialiserede behandling er afsluttet. Her oplyser regionen bl.a. om behandlingens omfang, og at flygtningens
læge også er orienteret. Kommunen informeres desuden om, at den kan anmode om en
statusattest, hvis den ønsker uddybende helbredsoplysninger. I statusattesten oplyses
om flygtningens diagnoser og helbredstilstand ved afslutningen af behandlingen.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden.

48. Undersøgelsen viser, at regionerne har relativt lidt korrespondance med kommunerne i forbindelse med opstart af behandlingen. Det gælder især Region Sjælland,
Region Syddanmark og Region Midtjylland.
Undersøgelsen viser også, at regionerne oftere har korrespondance med kommunerne ved afslutning af behandlingen. Dog har Region Nordjylland i blot 1 af 10 forløb udvekslet oplysninger med kommunen ved afslutning af behandlingen. Dette selv om
den afsluttende korrespondance kan være vigtig for, at kommunerne kan tilpasse
den fremadrettede integrations- og beskæftigelsesindsats til flygtningens helbredsmæssige forudsætninger.
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Region Nordjylland har oplyst, at de indkalder alle kommuner til udskrivningskonference. Rigsrevisionen kan konstatere, at korrespondance herom ikke fremgår af den
tilsendte dokumentation til Rigsrevisionens stikprøve.
49. Rigsrevisionens gennemgang af patientforløb viser, at samarbejdsaftalerne i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland ikke har medført højere
grad af koordinering med kommunerne i form af korrespondance i de konkrete patientforløb set i forhold til de 2 regioner uden samarbejdsaftaler. Region Syddanmark
har oplyst, at regionens samarbejdsaftale tidligt har været med til at sikre klare forløbsbeskrivelser for koordineringen mellem region og kommuner via systematiske
netværksmøder.

Medcom

Medcom er stiftet i 1994 og
ejes af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner
og KL. Medcom beskrives som
den digitale rygrad i sundhedsvæsenet og har til opgave at
udvikle og udbrede tværsektorielle digitale kommunikationsløsninger, herunder kliniske e-mails (korrespondancemeddelelser).

Digital understøttelse af korrespondancen mellem regioner og kommuner

50. Når regionerne skal udveksle oplysninger med kommunerne om behandlingen af
traumatiserede flygtninge, er det vigtigt, at oplysningerne når sikkert og rettidigt frem,
så kommunen kan inddrage dem i sin tilrettelæggelse af integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Vi har undersøgt status med at etablere systematisk digital understøttelse af korrespondancen mellem region og kommuner i form af kliniske e-mails,
der er udviklet af Medcom. I forhold til almindelige sikre (krypterede) e-mails har disse e-mails bl.a. den fordel, at de automatisk journaliseres på det cpr-nummer, som
korrespondancen vedrører. De kliniske e-mails har i en årrække været anvendt mellem region og kommuner til korrespondance om pleje og genoptræning af patienter
med behov for hjemmepleje.
Undersøgelsen viser, at alle regionerne i sundhedsaftalerne med kommunerne for
perioden 2015-2018 har haft fokus på at etablere digital korrespondance på tværs af
regioner og kommuner på især socialområdet, men også på beskæftigelsesområdet.
Pr. 1. oktober 2018 er der i 3 ud af 5 regioner endnu ikke etableret mulighed for korrespondance via kliniske e-mails på disse områder, da de relevante forvaltninger i kommunerne ikke er i stand til at modtage denne type e-mails. Tabel 1 viser den aktuelle
status for muligheden for at udveksle kliniske e-mails mellem hver region og kommunernes socialforvaltninger og beskæftigelsesforvaltninger.

Tabel 1

Status og planer for brug af kliniske e-mails mellem regioner og kommuner på socialområdet og
beskæftigelsesområdet
Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

Delvist implementeret
på beskæftigelsesområdet og under
implementering på
socialområdet.

Taget i brug
pr. 1. oktober 2018
på socialområdet.

Under implementering
på socialområdet og
besluttet udvidet til
beskæftigelsesområdet.

Ikke taget i brug,
men planer om
implementering fra
efteråret 2019.

Ikke taget i brug og
ingen aktuelle planer
herom.

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra regionerne.
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Det fremgår af tabel 1, at det i Region Hovedstaden er muligt at bruge kliniske e-mails
til korrespondance mellem regionen og de fleste af kommunernes beskæftigelsesforvaltninger, mens der arbejdes på implementeringen på socialområdet. Region Sjælland er for nylig begyndt at bruge kliniske e-mails mellem regionen og kommunernes
socialområde. Det fremgår videre af tabellen, at det alene er Region Nordjylland, som
ikke for nuværende har planer om at indføre kliniske e-mails til korrespondance med
kommunerne og således fortsætter med bl.a. at anvende almindelig, sikker e-mail.
Selv om det i 2 regioner er blevet teknisk muligt for regionen at afsende og for kommunerne at modtage de kliniske e-mails på social- og/eller beskæftigelsesområdet,
er der fortsat ikke et stabilt udvekslingsflow. Generelt er der fortsat meget begrænset udveksling af kliniske e-mails mellem sygehusafdelinger og kommunernes socialog beskæftigelsesområder. Flere enheder har så lave tal pr. måned (ofte blot en enkelt), at der ifølge Medcom kan være tale om en fejlforsendelse.
51. Alle regioner har oplyst, at de kan afsende kliniske e-mails, og at de forsøger at sikre digitale aftaler med kommunerne, men at de ikke kan tvinge kommunerne til at anvende samme digitale løsninger, som er en forudsætning for, at kommunerne kan
modtage de kliniske e-mails. Medcom har oplyst, at når kommunernes social- og beskæftigelsesforvaltninger endnu ikke kan modtage de kliniske e-mails, som i en årrække har været brugt af sundheds- og omsorgsforvaltningerne, skyldes det, at kommunernes it-landskab er meget komplekst og kendetegnet ved forskelligartede itsystemer på tværs af forvaltninger.
Med de nuværende kommunikationsløsninger kan korrespondancen være en tung og
omstændelig proces. E-mails og post afhænger ligesom telefonkontakt i høj grad af
åbnings- og ekspeditionstider samt videresendelse til den rette (sags)behandler. Mens
telefonkontakt medfører en risiko for manglende journalisering, medfører e-mails (og
post) en risiko for, at relevante følsomme personoplysninger ikke rettidigt når frem til
den rette person og placeres på den rette sag. Det kan have konsekvenser for koordineringen af forløbet, jf. boks 11.

Boks 11

Konsekvens af manglende digital understøttelse
Personhenførbare helbredsoplysninger, som sendes pr. e-mail, skal sendes krypteret.
Dette vil ofte ske til kommunens hovedpostkasse for sikker e-mail, hvorfra e-mailen internt skal videresendes til den rette sagsbehandler.
Rigsrevisionen har ved indhentningen af sagsmateriale til denne undersøgelse fra 68
kommuner oplevet væsentlige udfordringer med, at e-mails ikke har kunnet findes i
kommunernes hovedpostkasse. Desuden har der i mange tilfælde været betydelig ekspeditionstid i forhold til at finde den rette sagsbehandler i kommunen. Korrespondance
med kommunerne kan derfor forudsætte, at afsenderen skal følge tæt op og genfremsende materialet, hvilket er tids- og resursekrævende.
I sagsmaterialet fra regionerne har vi set flere tilfælde af forgæves forsøg på korrespondance fra regioner til kommuner.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af stikprøver i regioner og kommuner.
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52. Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og kommunerne har siden 1990’erne i
regi af Medcom arbejdet på at fremme effektiv anvendelse af it i sundhedsvæsenet til
bl.a. at skabe sammenhængende patientforløb mellem sektorerne. Rigsrevisionen kan
konstatere, at det trods fokus i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for 2013-2017 endnu ikke er lykkedes at udbrede brugen af de kliniske e-mails
hverken på socialområdet eller beskæftigelsesområdet.
Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at Medcom i oktober 2018 har nedsat en
operationel styregruppe for at fremme den nationale implementering. Medcom vurderer, at der med den rette resurseunderstøttelse de kommende 2-4 år er mulighed
for at udbrede de kliniske e-mails, som vil kunne anvendes, mens der udvikles mere
avancerede digitale løsninger, jf. den nye strategi for digital sundhed for 2018-2022.

Resultater

Undersøgelsen viser, at regionerne i mange tilfælde ikke koordinerer indsatsen for
traumatiserede flygtninge med kommunerne. Ifølge Rigsrevisionens stikprøve har der
for halvdelen af flygtningene ikke været korrespondance mellem parterne et halvt år
efter opstart af behandlingen. Det samme gælder for ¼ af de afsluttede patientforløb.
Dog har Region Hovedstaden i 9 ud af 10 patientforløb koordineret med kommunen
om behandlingen af traumatiserede flygtninge.
3 regioner har indgået samarbejdsaftaler med kommunerne om traumatiserede flygtninge. Men disse regioner har i Rigsrevisionens stikprøve ikke koordineret de konkrete patientforløb i større omfang end de 2 regioner uden samarbejdsaftaler. Dog har
Region Syddanmark via sin aftale på et mere overordnet niveau understøttet opsporing og behandling af traumatiserede flygtninge.
I 3 af de 5 regioner er der på grund af forskelligartede it-systemer i kommunerne endnu ikke etableret mulighed for systematisk digitalt understøttet korrespondance i
form af kliniske e-mails om behandlingen af bl.a. traumatiserede flygtninge. Selv om
det i Region Hovedstaden og Region Sjælland er muligt at udveksle kliniske e-mails
med henholdsvis kommunernes beskæftigelsesområde og socialområde, er brugen
af dem fortsat yderst begrænset. Dermed er der i alle regioner risiko for, at vigtige
oplysninger om behandlingen ikke når rettidigt frem til den rette modtager i kommunen, som skal tilpasse indsatsen efter flygtningens forudsætninger. Det skal ses i lyset af, at Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og kommunerne siden 1990’erne haft fokus på at udvikle og udbrede de kliniske e-mails, som i en årrække har været i brug på andre kommunale forvaltningsområder. Ministeriet har oplyst, at der i
oktober 2018 er nedsat en styregruppe for at fremme national implementering.

Rigsrevisionen, den 12. december 2018

Lone Strøm

/Michala Krakauer
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Bilag 1. Metodisk tilgang
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udlændinge- og Integrationsministeriet og regionerne sikrer en tilstrækkelig og sammenhængende indsats for at opspore
og behandle traumer hos flygtninge, så flygtningene hurtigst muligt kommer i beskæftigelse. Derfor har vi undersøgt følgende:
Sikrer Udlændinge- og Integrationsministeriet en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til kommunernes opsporing af flygtninge med traumer?
• Sikrer regionerne og understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, at flygtninge
med traumer kan modtage specialiseret behandling, og koordinerer regionerne
behandlingen med kommunerne?
•

I undersøgelsen indgår Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne. Udlændinge- og Integrationsministeriet indgår, fordi ministeriet har det direkte ansvar for asylfasen og det overordnede ansvar for integrationsindsatsen i kommunerne og deres opsporing af flygtninge med traumer. Sundhedsog Ældreministeriet og regionerne er centrale i forhold til den specialiserede behandling af traumatiserede flygtninge.
Undersøgelsen vedrører primært Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats i perioden 2016-2018, som er den periode, materialet i stikprøverne hovedsageligt stammer fra. Vi inddrager desuden oplysninger om ministeriets indsats og opfølgning på
kommunernes integrationsindsats for nyankomne flygtninge tilbage til 2013, hvor den
generelle helbredsvurdering (i denne beretning omtalt som helbredsundersøgelsen)
af nyankomne flygtninge blev indført.
Undersøgelsens anden del vedrører Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes
indsats med fokus på perioden 2016-2018. Vi inddrager desuden oplysninger om behandlingen af traumatiserede flygtninge tilbage til regionernes etablering som led i
strukturreformen i 2007 og regionernes sundhedsaftaler med kommunerne for perioden 2015-2018.
Undersøgelsen bygger på en gennemgang af dokumenter, stikprøver, cases og registerdata. Vi har desuden holdt møder med og besøgt centrale aktører på området.
Væsentlige dokumenter

Vi har gennemgået en række dokumenter, herunder:
Stikprøvemateriale og redegørelser til Rigsrevisionen
• 214 sager om nyankomne flygtninges helbred og integrationsindsats fra 68 kommuner og 4 asyloperatører, som driver asylcentre
• 50 sager fra de 5 regioners specialiserede behandlingstilbud for traumatiserede
flygtninge om korrespondance med kommuner
• redegørelser og dokumentation for ministeriernes og regionernes indsats i forhold
til opsporing og behandling af flygtninge med traumer.
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Udlændinge- og Integrationsministeriet og Finansministeriet: rapporter og analyser
• ”Traumeundersøgelse – Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i
Danmark”, Social-, Børne- og Integrationsministeriet 2013
• ”Økonomisk analyse: Beskæftigelsen stiger blandt ikke-vestlige indvandrere”, Finansministeriet februar 2018
• ”Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2015”,
Finansministeriet februar 2018.
Integrations- og Udlændingeministeriet: love, inkl. lovforarbejder og samråd
• udlændingeloven
• integrationsloven, herunder forarbejder fra Folketingets behandling af lovforslaget til ændringen, som i 2013 indførte helbredsundersøgelsen af nyankomne flygtninge og i 2016 ændrede vilkårene for den, fx:
• notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram
m.v.), maj 2016 [lov nr. 189]
• ministerens svar på udvalgsspørgsmål nr. 10 og nr. 16 til lov nr. 189 i forbindelse
med lovbehandlingen af ændringen af integrationsloven, maj 2016.
• materiale til fælles samråd med sundheds- og ældreministeren og udlændinge- og
integrationsministeren om tilbud om psykiatrisk behandling til psykisk syge asylansøgere og flygtninge, december 2016.
Udlændinge- og Integrationsministeriet: overgivelsesskema og operatørkontrakter
• overgivelsesskema, juli 2016
• vejledning til udfyldelse af overgivelsesskema fra indkvarteringsoperatør til kommune, juli 2016
• vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen, oktober 2016
• overgivelsesskema, december 2017 (digitaliseret)
• vejledning om videregivelse af oplysninger fra asyloperatør til kommune, december 2017
• vejledning til kommunerne vedrørende indsamling af oplysninger fra asyloperatørerne om nye flygtninge i kommunen, december 2017
• kontrakter for 2017 mellem Udlændingestyrelsen og asyloperatører.
Udlændinge- og Integrationsministeriet: helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge
• bekendtgørelse om tilbud om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge
og familiesammenførte til flygtninge, 2016
• vejledning om generelle helbredsmæssige vurderinger af familiesammenførte til
flygtninge, 2016
• orienteringsskrivelse til kommunerne om ændring af integrationsloven, 2016
• ”Faglige anvisninger til praktiserende læger og andre læger, som gennemfører helbredsmæssige vurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge”, Styrelsen for International Rekruttering og Integration 2015
• lægeattesterne LÆ 141 Anmodning om generel helbredsattest og LÆ 141F Anmodning om generel helbredsattest til nyankommen flygtning samt LÆ 145 Generel helbredsattest.
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Sundheds- og Ældreministeriet og regioner: rapporter og forskning
• opgørelse af beskæftigelsesgrad blandt flygtninge henvist til specialiseret traumebehandling i forskningsprojektet: Pharmacological treatment and predictors of
treatment outcome, Region Hovedstaden i 2016 (omtalt i materiale til Udlændinge- og Integrationsudvalget i maj 2017)
• igangværende forskningsprojekt: Migranter og psykisk sygdom, Region Hovedstaden (omtalt på regionens hjemmeside og i Børsen 12. april 2018)
• ”Rapport for arbejdsgruppen om hurtigere visiterende undersøgelser til det særlige behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge”, Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse 2008
• ”Rapport fra arbejdsgruppen om afklaring af ansvarsforhold for tilbud om behandling ved visse af de foreningsejede specialsygehuse”, Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse 2009
• ”MTV om behandling og rehabilitering af PTSD – herunder traumatiserede flygtninge”, Center for kvalitet, Region Syddanmark 2008
• ”Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen” (kapitel 4: Behov for en tidlig
indsats – behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge), Sundhedsstyrelsen 2010
• ”Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning i
sundhedsvæsenet”, Sundhedsstyrelsen 2010.
Sundheds- og Ældreministeriet og regioner: love, regler og standarder
• sundhedsloven, herunder bekendtgørelse og vejledning om sundhedsaftaler
• ”Specialeplanlægning – begreber, principper og krav”, Sundhedsstyrelsen 2015
• ”Specialevejledning for psykiatri”, Sundhedsstyrelsen 2018
• ”Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge – voksne”, Danske Regioner 2017.
Formålet med gennemgangen af dokumenterne har for det første været at skabe et
overblik over Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats i forhold til kommunernes opsporing af traumatiserede flygtninge, herunder hvilke helbredsoplysninger
asyloperatørerne, som driver asylcentrene på vegne af ministeriet, skal overdrage til
kommunerne, og om denne overdragelse har fundet sted. For det andet har formålet
været at skabe overblik over regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets indsats
i forhold til behandlingen af traumatiserede flygtninge, herunder regionernes praksis
for korrespondance med kommunerne om patientgruppen. Endelig har formålet været at opnå kendskab til området, herunder baggrund og præmisser for ændringen af
integrationsloven i 2016, rammer for den specialiserede sygehusbehandling af traumatiserede flygtninge og problemstillinger i forhold til opsporing og behandling af flygtninge med traumer.
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Møder med ministerier, regioner og kommune

Vi har holdt møder med:
•

•
•

•
•

Udlændinge- og Integrationsministeriet, herunder repræsentanter fra departementet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Sundheds- og Ældreministeriet, herunder repræsentanter fra departementet,
Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen
De 5 regioner, herunder et regionalt og et privat specialiseret behandlingstilbud
for traumatiserede flygtninge i Region Hovedstaden samt Indvandrermedicinsk
Klinik i Region Syddanmark
Danske Regioner
Næstved Kommune.

Formålet med møderne har været at opnå en bred forståelse af området, og desuden
har designet til undersøgelsen været drøftet med ministerierne og regionerne.
Cases

Der indgår flere cases i beretningen, som skal bidrage til at tydeliggøre de problemstillinger, som undersøgelsen har afdækket. De er udvalgt primært ud fra, om de er gode
eksempler, og de er således ikke repræsentative for hele populationen i de enkelte
stikprøver.
Stikprøve

Vi har udvalgt 3 repræsentative stikprøver på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og 1 mindre stikprøve i regionerne, som ikke er repræsentativ.
Stikprøve på Udlændinge- og Integrationsministeriets område
Vi har inddraget Udlændinge- og Integrationsministeriet i designet af stikprøven, herunder stikprøveperiode, og indhentet materiale, som er suppleret med ministeriets
forslag til relevant dokumentation. Ministeriet har i forbindelse med høringen af beretningsudkastet bemærket, at overgivelsesskemaet i stikprøveperioden var på et
tidligt tidspunkt i implementeringsfasen. Ministeriet udsendte det standardiserede
overgivelsesskema med tilhørende vejledning til asyloperatørerne i juli 2016, og det
fremgår af ministeriets kontrakter med asyloperatørerne for 2017, at operatørerne
skal benytte overgivelsesskemaet. Rigsrevisionens stikprøve består af flygtninge,
som er overgået til kommunerne i 1. kvartal 2017, dvs. ca. et halvt år efter, at overgivelsesskemaet er introduceret. En kontrol af vores stikprøve viser ingen sammenhæng mellem en tidlig overgivelsesdato i stikprøveperioden, og at overgivelsesskemaet ikke er udarbejdet.
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De 3 repræsentative stikprøver er beskrevet i tabellen nedenfor.

Stikprøve

Population, stikprøven
er udtaget af

Antal i
stikprøven

Flygtninge,
som kommer
fra asylfasen

626 personer/asylansøgere over 18 år, som
i 1. kvartal 2017 er
overgivet til kommunerne fra de 4 største operatører af asylcentre.

83

Indhentet materiale (dokumentation)
Fra ministeriet (asylfasen):
• medicinsk modtagelse (fx tjekskema udfyldt af sundhedsfagligt personale)
• alle andre sundheds-/helbredsoplysninger fra asylcentrene
• samtykkeerklæring om overgivelse af information til kommuner,
herunder helbredsoplysninger
• overgivelsesskema fra det afgivende asylcenter til kommunen
• dokumentation for oversendelse af ovenstående oplysninger til
kommunen
• dokumentation for eventuel videresendelse af sundhedsjournaloplysninger fra asylsystemet til den praktiserende læge.
Fra kommuner:
Relevant dokumentation og journalnotater, som ligger til grund for
kommunens vurdering af behovet for en helbredsundersøgelse (inkl.
noter om afgivelse af tilbuddet, og om tilbuddet er accepteret eller afvist).
Alle foreliggende sundheds-/helbredsoplysninger fra asylsystemet, fx:
• overgivelsesskemaet fra det afgivende asylcenter (om bl.a. helbred,

jf. del 3)

• øvrige sundheds-/helbredsoplysninger fra det afgivende asylcenter

(herunder korrespondance og udtalelser herom)

• eventuelle oplysninger fra den medicinske modtagelse og/eller an-

dre sundhedsfaglige (journal)oplysninger fra asylsystemet.

Helbredsundersøgelse, herunder:
• blanket LÆ 141 F
• blanket LÆ 145
• e-mailkorrespondance og telefonnotater fra samtaler med læge om
helbredsundersøgelsen.
Eventuelle andre oplysninger fra og korrespondance med praktiserende læge, psykolog, psykiater eller sygehusvæsen, herunder også private behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge.
Kvoteflygtninge

144 personer/flygtninge over 18 år, som ankom til landet i 2016.

58

Fra ministeriet:
Sundhedsundersøgelse udarbejdet før ankomst til landet.
Fra kommuner:
Sundhedsundersøgelse udarbejdet før ankomst til landet.
Dokumentation for, at kommunen har tilbudt en helbredsvurdering (fx
journalnoter), og om flygtningen har taget imod tilbuddet, herunder:
• blanket LÆ 141F
• blanket LÆ 145.
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Stikprøve

Population, stikprøven
er udtaget af

Antal i
stikprøven

Familiesammenførte til
flygtninge

313 personer/familiesammenførte over 18
år, som ankom til landet
i 1. kvartal 2017.

73

Indhentet materiale (dokumentation)
Fra kommuner:
Relevant dokumentation og journalnotater, som ligger til grund for
kommunens vurdering af behovet for en helbredsundersøgelse (inkl.
noter om afgivelse af tilbuddet, og om tilbuddet er accepteret eller afvist).
Eventuelle helbredsoplysninger om den person, som familiesammenføring er sket med, hvis det har ligget til grund for kommunens vurdering af tilbud om helbredsundersøgelse (jf. orienteringsskrivelse fra
Udlændinge- og Integrationsministeriet fra 2016).
Helbredsundersøgelse, herunder:
• blanket LÆ 141 F
• blanket LÆ 145
• e-mailkorrespondance og telefonnotater fra samtaler med læge om
helbredsundersøgelsen.
Eventuelle andre oplysninger fra og korrespondance med praktiserende læge, psykolog, psykiater eller sygehusvæsen, herunder også private behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge.

Note: Helbredsundersøgelsen omtalt i tabellen refererer til helbredsvurderingen, jf. § 15 i lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017.
Kilde: Rigsrevisionen.

Konfidensniveau og
konfidensinterval

Konfidensniveau og konfidensinterval knytter sig til sikkerheden i stikprøven, dvs. hvor
sikker man kan være på, at resultaterne er gældende for
hele populationen. Vi kan med
95 % sikkerhed fastslå, at den
procentvise fordeling af resultaterne ikke afviger mere end
±10 % fra populationen generelt.

De 3 stikprøver har alle et konfidensniveau på 95 % og et konfidensinterval på 10 %.
Vores stikprøve af kvoteflygtninge er afgrænset til 2016, fordi der i 2017 alene ankom
2 kvoteflygtninge over 18 år. Vores stikprøve af flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge er afgrænset til dem, der er ankommet til kommunerne i 1. kvartal 2017.
Denne periode er valgt for at sikre tid til, at kommunerne har nået at tilbyde helbredsundersøgelser, modtage resultatet fra lægen og tilrette integrationskontrakten i de
tilfælde, hvor det er relevant, før vores stikprøveanmodning til kommunerne i 1. kvartal 2018. Vores frafaldsanalyse viser, at der generelt er stor overensstemmelse mellem stikprøven og kvartalets population med hensyn til køn og nationalitet. Vi har
desuden sammenlignet kvartalets population med årets population, hvor der tilsvarende er stor overensstemmelse.
Der er indhentet materiale fra 68 kommuner og via ministeriet fra 4 operatører, som
driver asylcentre. I undersøgelsesperioden har der været flere asyloperatører, men af
hensyn til aktualiteten omfatter stikprøven alene sagsmateriale fra de 4 operatører,
som ministeriet på undersøgelsestidspunktet forventede at have i drift fremadrettet.
Vi har i vores gennemgang af stikprøvematerialet registreret, hvis der i den medicinske modtagelse og den øvrige sundhedsjournal fra asyloperatørerne eller i kommunernes dokumenter, herunder helbredsundersøgelsen, har været oplysninger om
psykiske problemer, fx symptomer på PTSD, angst og depression. Vi har også registreret øvrige oplysninger om fx psykologbehandling eller selvskadende adfærd. Undersøgelsens resultater er således en gengivelse af operatørernes og kommunernes
registreringer. Vi har ud fra et forsigtighedsprincip ikke registreret risikomarkører for
traumer, fx oplysninger om tortur, søvnproblemer og hukommelsesbesvær, medmindre de optræder i sammenhæng med ovennævnte oplysninger.
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Formålet med de 3 stikprøver har været at få et overblik over praksis for overdragelse af helbredsoplysninger fra asylcentrene til kommunerne. Desuden skulle stikprøverne vise kommunernes praksis for vurderingen af behovet for helbredsundersøgelser, herunder hvor mange flygtninge som fik tilbudt, og som gennemførte, en
helbredsundersøgelse.
Stikprøve i regionerne
Stikprøven omfatter 50 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har et
afsluttet behandlingsforløb i de 5 regioner i 3. kvartal 2017. Denne periode er valgt for
at sikre, at regionerne har haft tid til at orientere kommunen om afslutning af behandlingen, og kommunen har haft mulighed for eventuelt at anmode om en statusattest
og modtage den fra regionen før vores stikprøveanmodning til regionerne i starten af
2. kvartal 2018. Stikprøven er fordelt med 10 sager fra hver region. De private tilbud
indgår ikke i stikprøven.
Flygtningene skal – for at indgå i stikprøven – have haft mindst 3 fremmøder under
deres nu afsluttede behandlingsforløb. Flygtningene skal have været i et kommunalt
forløb samtidig med behandlingen, så der har været et behov for koordinering mellem region og kommune. Desuden skal flygtningene have givet samtykke til, at oplysninger videregives til kommunen. Vi har indhentet og gennemgået al korrespondance
mellem regionen og kommunen for de 50 flygtninge i form af standardiserede breve,
statusattester, e-mails, telefonnotater og øvrige journalnoter. Vi har ad 2 omgange
præciseret og indhentet materiale for at sikre, at regionerne har sendt os alt foreliggende (journaliseret) materiale på de cpr-numre, som indgår i stikprøven.
Formålet med denne ikke-repræsentative stikprøve har været at få et billede af, i
hvilket omfang regionerne koordinerer behandlingsindsatsen med kommunerne for
derved at opnå et sammenhængende forløb for flygtningen. Ifølge en forskningsoversigt fra 2008 (”MTV om behandling og rehabilitering af PTSD – herunder traumatiserede flygtninge”) er overgangen og overdragelsen mellem de specialiserede behandlingstilbud og kommunerne en svaghed, som det anbefales af have fokus på.
Registerdata

Formålet med analysen af registerdata har været at undersøge omfanget af beskæftigelse og kontakt til sygehusvæsenet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med eller uden diagnosticerede traumer. Analysen er gennemført ved at sammenkøre anonymiserede data på individniveau fra registre på Udlændinge- og Integrationsministeriets område med data fra registre på henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriets og Beskæftigelsesministeriets område. Sammenkøringen er sket via
Forskermaskinen hos Danmarks Statistik.
Grundpopulation
Undersøgelsens population omfatter voksne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som var 18 år eller ældre ved opholdstilladelsens begyndelse. Populationen er
afgrænset til flygtninge, der har fået opholdstilladelse i perioden 1997-2015, og familiesammenførte til flygtninge, der har fået opholdstilladelse i perioden 2010-2015. Afgrænsningen er betinget af den periode, hvor de data, vi bruger i analysen, er tilgængelige hos Danmarks Statistik.
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Analysen omfatter 38.070 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som fordeler sig som vist i tabellen nedenfor.

Antal personer

Andel

33�893

89 %

4�177

11 %

38�070

100 %

Flygtninge
Familiesammenførte
I alt
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik.

Populationen er udvalgt ud fra en bruttopopulation på i alt 84.477 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Vi har frasorteret følgende personer:
personer under 18 på tidspunktet for opholdstilladelsens start
personer, som har fået opholdstilladelse flere gange og dermed er rejst ind og ud
af Danmark flere gange
• personer, som har fået opholdstilladelse én gang, men ikke er blevet i Danmark i
hele perioden.
•
•

Dette har vi gjort for at sikre, at analysen omfatter personer, som har stabilt ophold i
landet, hvorved vi kan identificere tidspunktet for den første traumerelaterede diagnose og den første ordinering af medicin.
Gruppering
Vi anvender i analyserne 3 grupper:
referencegruppen: flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som hverken
har en traumerelateret diagnose eller har fået ordineret medicin (psykofarmaka)
• traumediagnosticerede: flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har
fået en traumerelateret diagnose i perioden fra ankomst til Danmark og til 2016
• medicinerede: flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået ordineret medicin (psykofarmaka) mindst én gang i perioden fra ankomst til Danmark
og til 2016.
•

I forhold til diagnoser har vi anvendt de psykiatriske diagnosekoder, som fremgår af
Danske Regioners pakkeforløb for traumatiserede flygtninge, og traume.dk, der er en
vidensportal i samarbejde mellem de specialiserede behandlingstilbud: Afdeling for
Traume- og Torturoverlevere (psykiatrien i Region Syddanmark), DIGNITY – dansk
institut mod tortur, OASIS, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri (psykiatrien i Region Hovedstaden) og Dansk Flygtningehjælp.
Gruppen af medicinerede har vi anvendt til at ”rense” referencegruppen, så den ikke
indeholder flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har psykiske problemer uden at have en traumediagnose. Medicin kan udskrives af flygtningens egen læge, mens diagnosticering sker efter udredning på et sygehus. I de tilfælde, hvor en person har fået både en diagnose og medicin, indgår vedkommende i populationen af
personer med en diagnose.
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Vores fremgangsmåde med at bruge medicin til at udskille populationen er inspireret
af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har analyseret danske krigsveteraner med og uden psykiske problemer defineret ud fra psykiatriske diagnoser eller udskrevet psykofarmaka. Analysen er afrapporteret i publikationen ”Trivsel hos børn af veteraner – med fokus på veteraner med psykisk mistrivsel”.
I forhold til ordineret medicin har vi – ligesom VIVE – anvendt psykofarmaka, som
bruges til medicinsk behandling af psykiatriske lidelser som depressions- og angsttilstande. Til forskel fra VIVE, som har udskilt en population, som har haft mindst 2 på
hinanden følgende recepter på mindre end 1 år i løbet af deres liv, har vi i vores analyse udskilt en population, som har haft én recept. Dette metodiske valg er taget ud
fra en betragtning om, at det er tilstrækkeligt, at en læge har taget stilling til behovet
for at ordinere medicinen, og at populationen af flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge ofte har begrænsede økonomiske midler, som kan betyde, at de ikke anmoder om receptfornyelse.
Populationen fordeler sig på de 3 grupper som vist i tabellen nedenfor.

Referencegruppe
Traumediagnostiserede
I alt – uden medicinerede
Medicinerede
I alt – med medicinerede

Antal

Andel

26�344

69�20 %

3�571

9�40 %

29�915

78�60 %

8�155

21�40 %

38�070

100�00 %

Note: I de tilfælde, hvor en person har fået både en diagnose og medicin, indgår vedkommende i populationen
af traumediagnosticerede.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik og Sundheds- og Ældreministeriet.

Da vi udskiller gruppen af medicinerede, er analyserne af beskæftigelse og sygehuskontakt for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med eller uden traumer foretaget med en population på 29.915 personer. For gruppen med traumer skal diagnosticeringen have fundet sted før 2016, som er det senest tilgængelige år med registeroplysninger om sygehuskontakt hos Danmarks Statistik og derfor også dette år,
vi måler kontakten og deres beskæftigelsesgrad (jf. afsnittet Forbehold nedenfor).
Dataregistre og variable
Dataregistre og variable, som indgår i analyserne, er beskrevet i tabellen nedenfor.
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Register

Indhold

Variable

Specificeret indhold

OPHGIN

Opholdsgrundlag for
indvandrede

PNR

Personnummer. Entydig identifikation af person.

Kategori
Grundlag
Forklar

Opholdstilladelsens type er defineret ved hjælp af 3 variable fra Udlændingestyrelsen: Kategori, Grundlag og Forklar.
Kategori er den overordnede gruppering af opholdstilladelserne i 6 værdier:
Asyl mv., Det øvrige opholdsområde, Erhverv, EU/EØS, Familiesammenføring
og Studie.
Variablene Grundlag og Forklar bruges til at underopdele opholdstilladelsestypen fra Kategori. I de fleste tilfælde vil der være tale om at kombinere Kategori
og Grundlag. Men kombination af kategorien Familiesammenført og bestemte
koder i Forklar bruges til at opdele familiesammenførte efter, om de er familiesammenførte til flygtninge, danske/nordiske statsborgere eller andet. Forklar
kan ikke bruges for tilladelser givet før 2010.

Tilladelsesdato

Dato for opholdstilladelser. Danmarks Statistik har kun oplysninger om opholdstilladelser, der er meddelt fra 1997 og frem.

VAN_TIL

Dato for, hvornår indvandringen gælder fra. En person, der indvandrer flere
gange i løbet af en periode, medtages det tilsvarende antal gange og optræder
med flere indvandringsdatoer.

BEF

Befolkningsoplysninger

PNR

Personnummer. Entydig identifikation af person.

FOED_DAG

Fødselsdato på formlen åååå-mm-dd udledt fra PNR.

DREAM

Forløbsdatabase over
befolkningens
beskæftigelse

PNR

Personnummer. Entydig identifikation af person.

Grad_yyyy_mm

Den månedlige beskæftigelsesgrad i år (yyyy) og måned (mm). Graden er konverteret til timer ved at gange med 160�33.

LMDB

LPR

Lægemiddeldatabasen

Landspatientregisteret

PNR

Personnummer. Entydig identifikation af person.

Eksd

Ekspeditionsdato.

Atc3

Kode for aktivstoffer i psykofarmakologiske lægemidler på 3. niveau. Følgende
koder er anvendt:
• NO5B (angstdæmpende midler)
• NO5C (beroligende midler)
• NO6A (antidepressive midler)
• NO6B (psykostimulerende midler).

PNR

Personnummer. Entydig identifikation af person.

RECNUM

LPR-identnummer.

D_inddto

Indlæggelsesdato.

D_uddto

Udskrivningsdato.

C-adiag

Aktionsdiagnosekode (dvs. den diagnose, som der primært behandles for) i
henhold til Klassifikation af Sygdomme, jf. International Classification of Diseases (ICD-10) fra World Health Organization (WHO). Følgende koder er anvendt:
• DF 23.x1 (akutte og forbigående psykoser)
• DF 32 (depressiv enkeltepisode)
• DF 33 (periodisk depression)
• DF 34.1 (dysthymi)
• DF 43 (belastnings- og tilpasningsreaktion, herunder angst og PTSD)
• DF 44 (dissociative tilstande eller forstyrrelser)
• DF 45 (somatoforme tilstande)
• DF 62 (personlighedsændring efter katastrofeoplevelse).

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statestik.
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Analysemetoder
Analyserne er baseret på deskriptive analysemetoder med signifikanstest af forskelle mellem gruppernes andele eller forskelle i gruppernes gennemsnit betinget af
den afhængige variabel i de respektive analyser (beskæftigelse og kontakt til sygehuse).
Vi har foretaget en deskriptiv analyse af beskæftigelsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvor beskæftigelsen er opgjort som antallet af timer, de har
arbejdet i 2016. For flygtninge med og uden traumer ser den gennemsnitlige beskæftigelse ud, som det fremgår af tabellen.

Beskæftigelse

Antal timer
(gennemsnit)

Standardafvigelse

Antal personer

Referencegruppe

353�70

636�20

26�344

Traumediagnostiserede

161�00

454�50

3�571

I alt

330�70

620�40

29�915

Note: På baggrund af variansanalysen (envejs-ANOVA) er de 2 grupper signifikant forskellige fra hinanden på
et 0,001 signifikansniveau.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik.

Vi har også udarbejdet en deskriptiv analyse af flygtninge og familiesammenførtes
somatiske kontakter til sygehusvæsenet siden ankomst til landet. Tallet dækker derfor ikke over kontakter til alment praktiserende læger, andre speciallæger eller psykiatriske henvendelser. De 3 grupper har i gennemsnit følgende antal somatiske kontakter, som fremgår af tabellen.

Somatiske kontakter
Referencegruppe
Traumediagnostiserede
I alt

Antal kontakter
(gennemsnit)

Standardafvigelse

Antal personer

4�20

7�8

26�344

17�80

17�20

3�571

5�90

10�40

29�915

Note: På baggrund af variansanalysen (envejs-ANOVA) er de 2 grupper signifikant forskellige fra hinanden på
et 0,001 signifikansniveau.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

| 53

Deskriptive analysemetoder

Deskriptive analysemetoder
beskriver, hvordan genstandsfeltet er, men ikke hvorfor, dvs.
de indeholder ikke årsagsforklaringer.
Signifikanstest

En signifikanstest er en systematisk afprøvning af sandsynligheden for, at et resultat kan
være fremkommet ved en tilfældighed.
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Forbehold
Som undersøgelsen har vist, har 3 af de i alt 10 behandlingstilbud for traumatiserede
flygtninge på grund af dispensation indtil tidligst 2016 ikke indberettet data til LPRregistret. Det betyder, at der er en andel af populationen, som er diagnosticeret (og i
dette tilfælde også behandlet for traumer), men som ikke fremgår med diagnose i
LPR-registret. For at kunne inddrage disse personer i gruppen med traumediagnose,
har Rigsrevisionen via Sundhedsdatastyrelsen indhentet data fra de 3 behandlingstilbud, der i alt omfatter 1.439 personer, som er blevet koblet med dataene fra Danmarks
Statistik. Det har ikke ud fra de data, Sundhedsdatastyrelsen har leveret, været muligt for Rigsrevisionen at tidsbestemme diagnosticeringen. Det betyder, at en mindre
del af de traumediagnosticerede flygtninge, som indgår i analysen, kan være diagnosticeret tidligere end 1997 (tilbage til 1992) eller senere end 2016 (til og med 2018),
som er tidsafgræsningen for de øvrige data i registeranalysen.
Den mangelfulde indberetning fra behandlingstilbuddene, som ikke alene omfatter føromtalte 3 tilbud, men i perioder også de 7 andre tilbud, betyder desuden, at referencegruppen uden diagnose og medicin kan omfatte personer, som har psykiske problemer, men som ikke er registreret med en diagnose. Dermed er forskellen i beskæftigelse og kontakt til sygehuse mellem grupperne reelt større, end hvad det med de
foreliggende data er muligt at vise.
SHAK-koder

SHAK-koder anvendes bl.a.
ved indberetning til LPR og
angiver, hvilket sygehus, afdeling og afsnit der har varetaget
en given behandling. SHAK-koderne kan således anvendes
til at stedfæste behandlingen.

Den manglende fuldstændighed af data blandt de resterende 7 behandlingstilbud,
som i forskellige perioder ikke har indberettet til LPR-registret, har desuden betydet,
at Rigsrevisionen ikke har kunnet gennemføre analyser af behandlingen. Analyse heraf kræver, at det er muligt at koble patienternes cpr-numre til de specifikke behandlingstilbud på afdelingsniveau ved hjælp af såkaldte sygehusklassifikationskoder
(SHAK-koder) i en ubrudt periode, som er den samme for alle behandlingstilbud. Dette har vist sig ikke at være muligt, selv om alle behandlingstilbuddene er oprettet med
SHAK-koder i LPR-registret. Vi har derfor ikke kunnet sammenligne beskæftigelse og
sygehuskontakt for henholdsvis behandlede og ikke-behandlede, herunder forskelle
set i forhold til opholdstid forud for behandling, eller andel behandlede ved hver af de
10 tilbud i de 5 regioner, set i forhold til flygtningepopulationen i den enkelte region.
Sidstnævnte var tiltænkt at skulle underbygge revisionens resultater om betydningen
af nærhed og ventetid.
Standarderne for offentlig revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.
Standarderne fastlægger, hvad brugerne og offentligheden kan forvente af revisionen, for at der er tale om en god faglig ydelse. Standarderne er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI
100-999).
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Bilag 2. Ordliste
Alment praktiserende læge

Betegnes ofte som borgerens egen læge, som kan undersøge og behandle for sygdomme og henvise til yderligere undersøgelse eller behandling i fx sygehusvæsenet.

Ambulant behandling

Behandling uden indlæggelse på et sygehus.

Asyl

Udlændinge kan få opholdstilladelse, hvis de er omfattet af FN’s flygtningekonvention af 28. juli
1951, eller hvis de risikerer dødsstraf, tortur mv., hvis de vender tilbage til hjemlandet.

Asylcenter

Et indkvarteringssted for asylansøgere, hvor man opholder sig, mens asylsagen behandles.

Attest

En skriftlig udtalelse om en persons sundhedstilstand, som lægen laver til brug for en juridisk afgørelse i fx en kommune.

Familiesammenføring

Når visse betingelser er opfyldt, kan udlændinge få opholdstilladelse efter reglerne om familiesammenføring. Reglerne omfatter ægtefæller og faste samlevere samt børn og øvrige familiemedlemmer.

Flygtning

En asylansøger, som får godkendt sin asylansøgning, får status som flygtning og dermed tidsbegrænset opholdstilladelse.

Frit sygehusvalg

Borgerne har ret til frit at vælge mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i landet, inkl. visse private sygehuse, når de skal undersøges eller behandles. Det gælder dog ikke, hvis fx den afdeling,
borgeren ønsker, ikke har kapacitet.

Private behandlingstilbud

De private tilbud, som omtales i denne beretning, omfatter (jf. sundhedslovens § 79, stk. 2, og bemærkningerne til loven) 16 bevaringsværdige selvejende specialsygehuse, klinikker og hospices,
som yder ikke-kommerciel behandling af forskellige patientgrupper. 3 af dem behandler traumatiserede flygtninge, mens andre behandler eller rehabiliterer patienter med fx epilepsi eller sclerose.

Samtykke

Tilkendegiver en hensigt. I forhold til personoplysninger skal samtykke ses som en frivillig tilkendegivelse af, at personen, som oplysningerne omhandler, på informeret grundlag indvilger i, at oplysningerne fx kan indsamles og videregives til et specifikt formål.

Social- og sundhedstilbud

Kan i kommunerne fx omfatte personlig støtte, familierettede indsatser og forebyggende foranstaltninger og genoptræning. De kommunale sundhedstilbud har forebyggende eller rehabiliterende karakter, mens behandling af ambulante eller indlagte patienter og genoptræning af indlagte patienter varetages af sygehusene.

Somatisk

I sundhedsvæsenet er somatik defineret som al legemlig (fysisk) behandling. Til sammenligning
handler psykiatri om følelser, tanker og handlinger. Endelig findes somatoforme lidelser, hvor fysiske gener som fx trykken i brystet, svimmelhed og smerter ikke skyldes somatisk sygdom, men kan
behandles med psykoterapi og medicin.

Specialiseret behandling

Kan forstås på 2 måder. Enten som behandling på et sygehus i stedet for hos egen læge, speciallæge eller andre praktiserende sundhedspersoner. Eller som en særlig specialiseret behandling inden
for sygehusvæsenet, som fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets specialeplan. Specialiseret
behandling skal i denne beretning forstås som sidstnævnte.

Udredning

Når sygehuset undersøger, hvad patienten fejler. Patienten er udredt, når der er foretaget de undersøgelser, der er nødvendige for at kunne afklare, hvilken behandling patienten eventuelt skal
have.

Møde i REGIONSRÅD d. 05-02-2019

Punkt nr. 12 - Høring: lukning af HF & VUC Nordsjællands uddannelsessteder i
Frederikssund og Frederiksværk
Bilag 1 - Side -1 af 2
Til Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Mobilitet og uddannelse
Att.: Bente Liss Hartbøl
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Hillerød 21. november 2018

Anmodning om udtalelse i forbindelse med HF & VUC Nordsjællands beslutning om at lukke for
udbud af Hf-enkeltfag i Frederikssund
HF & VUC Nordsjælland besluttede på sit bestyrelsesmøde 12. juni 2018 at lukke skolens
afdelinger i hhv. Frederikssund og Frederiksværk.
På den ene af disse lokationer – Frederikssund – har det i perioden 2015-2018 været muligt at
følge Hf-enkeltfag på matriklen. HF & VUC Nordsjælland tilbyder p.t. kun 5 fag i Frederikssund, og
alle disse fag kan i øvrigt tages som e-learning.
HF & VUC Nordsjælland har i forbindelse med beslutningen om lukning af ovenstående tilbud ikke
fået sendt en anmodning til Regionsrådet for en udtalelse. Der er åbenbart sket et
kommunikationsbrist i den forbindelse, og det beklager skolen meget.
Vi beder derfor Regionsrådet om en udtalelse i forhold til skolens beslutning om at lukke tilbuddet
i Frederikssund. Regionens svar sender vi derpå til ministeriet for afgørelse.
Begrundelse for beslutningen:
Fra 1. august 2019 skal HF & VUC Nordsjælland overdrage kursister på hhv. AVU, FVU og OBU til
den nye FGU-institution.
På den baggrund har skolen udarbejdet nogle fremtidsscenarier, som bestyrelsen drøftede
intensivt og længe på sit møde 12. juni. Scenarierne beskriver de direkte økonomiske, politiske og
pædagogiske konsekvenser hos HF & VUC Nordsjælland, som direkte følge af åbning af de nye FGU
pr. august 2019. På den baggrund blev det besluttet at nedlægge afdelingerne i Frederikssund og
Frederiksværk pr. august 2019.
Beslutningen er en direkte konsekvens af en politisk beslutning om, at alle vores AVU-kursister
under 25 år fremover skal undervises på de nye FGU-skoler. Derved mister vi ca. 50 % af vores
kursister på AVU på alle vores nuværende 4 afdelinger.
I vores - i forvejen - små afdelinger i Frederiksværk og Frederikssund betyder en 50% nedgang i
aktiviteten, at afdelingerne ikke længere har en attraktiv størrelse, hverken ud fra et
kvalitetsmæssigt, pædagogisk eller økonomisk synspunkt.
Bestyrelsen havde også fokus på, at med en 50 % nedgang i aktiviteten ville det ikke være muligt
at opretholde et attraktivt studiemiljø for kursisterne på de to afdelinger, ligesom det ikke ville
være muligt at opretholde et attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne på de to afdelinger.
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I både Frederiksværk og Frederikssund vil der komme til at ligge FGU skoler, som sikrer
uddannelse til målgruppen under 25 år. De unge/voksne over 25 år, som forsat ønsker at gå på HF
& VUC Nordsjælland, vil forsat kunne tage uddannelse på vores Hillerød og Helsingør afdelinger
eller via E-learning. De unge/voksne over 25 år formodes i højere grad at være mere geografisk
mobile sammenholdt med de unge under 25 år.
Bestyrelsen ønsker således med beslutningen fremadrettet at sikre
•
•
•
•
•

•

kvalitet i undervisningen,
attraktivt studie- og undervisningsmiljø for kursister,
attraktivt arbejdsmiljø for ansatte,
tilstræbt ensartethed i de ansattes arbejdsvilkår,
økonomisk grundlag for det fremtidige tilbud af fag og tilrettelæggelser på to
afdelinger i Hillerød og Helsingør, også i lyset af de fortsatte årlige
omprioriteringsbidrag (årlige 2 % besparelser frem til pt år 2021), samt de seneste
udmeldte besparelser på vore taxametre.
at vi fortsat har mulighed for udvikling af undervisningen

Venlig hilsen
Tommy Sylvest
Rektor
HF & VUC Nordsjælland
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Trine Larsen <TRL@vucns.dk>
06 December 2018 08:20
Bente Liss Hartbøl
re: anmodning til regionsrådet

Sag:
Sagsdokument:

18057910
5087797

Kære Bente Liss Hartbøl
Som konstitueret rektor, da Tommy Sylvest netop er fratrådt sender jeg hermed et svar på din mail af 26.11, som har ligget i Tommy Sylvests mail.
Her er en opgørelse over årselever 2017/2018 (AVU, FVU og OBU fordelt på alder):
Årselever
HF2

Hillerød

Helsingør

Frederiksværk Frederikssund Forlagt

I alt

179

159

338
0
0

260

93

6

33

391
0
0

236
113
122

89
51
38

40
13
27

75
42
33

440
220
220

18
11
7

12
7
5

4
2
2

14
9
5

0
0
0

48
30
19

o. 25
u. 25

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15
10
5

15
10
5

I alt
o. 25

693
125

353
58

50
16

121
51

15
10

1.233
259

o. 25
u. 25

HFe
o. 25
u. 25

AVU
o. 25
u. 25

FVU
o. 25
u. 25

OBU
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Cecilie Bredenfeld Matzen

130

43

28

38

5

244
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u. 25

FVU og OBU udbydes af driftsoverenskomstparterne, som i pågældende område er: LOF Øresund, AOF Nordsjælland, Sprogcenter Nordsjælland, AOF
Frederikssund/Halsnæs og Sprogcenter Furesø. Alle har ret til at udbyde i hele vores dækningsområde, men p.t. er sprogcenter Furesø kun i egen kommune.
Vi har desværre ingen mulighed for at opgøre, i hvilken grad vores nuværende FVU-kursister er beskæftigede.
Venlig hilsen
Tommy Sylvest
Rektor
Mobil: 23346817

Med venlig hilsen,
Trine Larsen
TRL@vucns.dk / 2132 2220
Souschef
Uddannelseschef HF

Milnersvej 40
3400 Hillerød
4820 1600 / vucns.dk

2

Kære Tommy
Mange tak for tilsendte. Vi forstår det sådan
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Fra: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Sendt: 26. november 2018 15:07
Til: Tommy Sylvest <TSY@vucns.dk>
Cc: Bolette Christensen <bolettechr@outlook.com>; Dorthe Heide <dhe@brock.dk>; Kåre Albrechtsen <kaare.albrechtsen@regionh.dk>; Cecilie Bredenfeld Matzen
<cecilie.bredenfeld.matzen@regionh.dk>
Emne: SV: Anmodning til regionsrådet

At HF & VUC Nordsjælland fra august 2019 lukker sine afdelinger i Frederikssund og Frederiksværk helt.
At lukningen berører HF VUC Nordsjællands udbud af
• almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) i både Frederikssund og
Frederiksværk
• hf-enkeltfag i Frederikssund
Hvis du mener, at der er fejl i ovenstående beder vi dig venligst korrigere.

Det fremgår, at lukningerne skyldes FGU, og at bestyrelsesbeslutningen skyldes, at det med en forventet aktivitetsnedgang på 50 % ikke vil være
muligt at opretholde et attraktivt studiemiljø for kursisterne på de to afdelinger, ligesom det ikke ville være muligt at opretholde et attraktivt
arbejdsmiljø for medarbejderne på de to afdelinger. Det fremgår, at de to afdelinger er små, men ikke hvor små. Vi har derfor brug for, at få oplyst
antallet af elever på hvert af uddannelsestilbuddene, og sådan at elevtallet er inddelt på elever over og under 24 år – herunder om de nuværende FVUkursister har 18 timers beskæftigelse. Elevtallet bedes venligst sammenholdt med HF VUC Nordsjællands øvrige uddannelsessteder.
Vi hører gerne, såfremt HF VUC Nordsjælland har været i dialog med institutioner i Frederikssund og Frederiksværk om et samarbejde mhp. at
opretholde uddannelsestilbuddene, men går uden anden underretning ud fra, at det ikke er tilfælde..
Mvh
Bente Liss
3

Bente Liss Hartbøl
Chefkonsulent
Tlf. direkte 38665545 – mobil 20561241
Mail direkte: blh@regionh.dk
Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Mobilitet og Uddannelse
Kgs. Vænge 2
3400 Hillerød

Fra: Tommy Sylvest <TSY@vucns.dk>
Sendt: 23. november 2018 12:32
Til: Bente Liss Hartbøl <bente.liss.hartboel@regionh.dk>
Cc: Bolette Christensen <bolettechr@outlook.com>; Dorthe Heide <dhe@brock.dk>
Emne: Anmodning til regionsrådet
Kære Bente Liss Hartbøl
Hermed en anmodning fra HF & VUC Nordsjælland vedr. lukning af vores udbud af Hfe i Frederikssund.
Venlig hilsen
Tommy Sylvest
Rektor
Mobil: 23346817
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Med venlig hilsen

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig
bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
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