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1. ORIENRINGSSAG: OPFØLGNING PÅ ANALYSER AF MENINGITIS
OG MENINGOKOKSYGDOM
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Forretningsudvalget besluttede d. 6. juni 2017, at sundhedsudvalget, som har kvalitet og patientsikkerhed
som ansvarsområde, skal: ”forelægge en sag for regionsrådet om opfølgning på den tværgående analyse,
som administrationen har iværksat af meningitis-sager i regionen, samt en sag om, hvordan der følges op
på den undersøgelse Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat af meningitis-sager.”
Af referatet fra d. 6. juni fremgår desuden at kommissoriet for den igangsatte analyse udvides, så der
også ses på diagnosefiksering og risikomanagerens rolle, samt at medlemmerne af analysegruppen kan
supplere den med de forhold, de finder relevant.
Sundhedsudvalget får her administrationens første afrapportering på det igangværende analysearbejde til
orientering. Den endelige afrapportering forelægges sundhedsudvalget d. 28. november med henblik på
forelægges i forretningsudvalget d. 12. december og regionsrådet d. 19. december 2017.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til sundhedsudvalget:
1. at opfølgningen på den tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og meningokoksygdom
(bilag 1), tages til efterretning,
2. at orientering om den i gangværende tværgående analyse om læringskultur og risikomanagerens
rolle, tages til efterretning,
3. at orientering om kerneårsagsanalyse i den Præhospitale Virksomhed (bilag 2) tages til efterretning,
4. at status på opfølgning af undersøgelser i Styrelsen for Patientsikkerhed tages til efterretning.
POLITISK BEHANDLING
1. Taget til efterretning
2. Taget til efterretning
3. Taget til efterretning
4. Taget til efterretning
Sundhedsudvalget roser arbejdet og bakker op om, at der arbejdes med de juridiske udfordringer i
forhold til, at personalet på Akuttelefonen 1813 kan få adgang til patientens journaloplysninger. Udvalget
ønsker desuden, at implementeringen af handlingsplanerne følges politisk.
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden har de seneste år oplevet en række ulykkelige tilfælde, hvor borgere, som er
kommet ind med symptomer på meningokoksygdom, ikke er blevet diagnosticeret og behandlet i tide og
at borgeren derefter døde. Det har ført til, at en række analyser er sat i værk, og at regionsrådet i budget
2018-2021 har vedtaget at afsætte 6,0 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til styrkelse af arbejdet med
patientsikkerhed og læring i forhold til hurtigere diagnosticering.
Samtlige analyser vil være afsluttet i november og forelagt politisk i november/december.
Jonas Egebart, vicedirektør på Bornholms Hospital og formand for analysegruppen deltager i
sundhedsudvalgets behandling af sagen.
Analyser
Som følge af opmærksomheden på patienter med meningitis og meningokosygdom har der generelt
været et øget fokus på området på regionens hospitaler. Siden foråret 2017 er der sat i alt tre analyser i
gang med henblik på at forbedre patientsikkerheden i regionen.
Meningokoksygdom er en samlet betegnelse for de to alvorligste sygdomme, som meningokokbakterien
kan medføre, hvilket er hjernehindebetændelse (meningitis) og blodforgiftning (sepsis).
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1. Tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og meningokoksygdom (bilag 1)
På baggrund af de konkrete patientforløb med meningitis besluttede administrationen i marts 2017
at foretage en tværgående analyse af, hvordan man undgår at give en forsinket diagnose af meningitis og
meningokoksygdom. I juni 2017 blev analysen gennemført og Implement og Dansk Selskab for
Patientsikkerhed deltog i analysen. I analysen indgik utilsigtede hændelser i forbindelse med meningitis og
meningokoksygdom i perioden 2015 til marts 2017.
Konklusionerne i rapporten er at sundhedsprofessionelle manglede at inddrage patienter og pårørendes
viden, og at der hos nogle sundhedsprofessioneller var en utilstrækkelig viden om meningitis og
meningokoksygdom. Der blev set på, hvordan det sikres, at det at skulle tage en rygmarvsprøve
(lumbalpunktur) ikke bliver en barriere for at udrede patienter for meningitis. Endvidere konkluderede
analysegruppen, at der er et utilstrækkeligt teamsamarbejde blandt sundhedsprofessionelle, og der derfor
er risiko for diagnosefiksering hos sundhedsprofessionelle, det vil sige, at sundhedsprofessionelle kan
komme til at fastholde fokus på et (forkert) symptom eller diagnose. Det blev også konkluderet, at nogle
patienter var sendt for tidligt hjem, og at der har været usikkerhed hos patienterne om, hvornår og
hvordan de skal henvende sig, efter de er blevet sendt hjem.
På baggrund af disse udfordringer har analysegruppen udarbejdet en række handlingsplaner, der
indeholder:








To større indsatser:
» Etablering af e-læring om meningitis og meningokoksygdom (herunder også for personale fra
1813 efter en analyse i Den Præhospitale Virksomhed), for at øge viden om disse sygdomme
blandt sundhedsprofessionelle,
» og systematisk simulationstræning af alle ansatte i akutmodtagelser i samarbejde og
kommunikation, hvor de ansatte træner samarbejde og kommunikation i en situation, der
efterligner virkelige situationer i akutmodtagelsen.
Et pilotprojekt på ét hospital, der skal forbedre samarbejde om patienter, der endnu ikke er
diagnosticerede, herunder lokalt arbejde med kultur for læring.
Fem nye arbejdsgange for sundhedsprofessionelle om prøvetagning hos patienten, inddragelse af
pårørende samt genhenvendelser.
Et møde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at bringe analysens viden og
overvejelser videre om vaccination og befolkningens viden om meningokoksygdom.

Rapporten har været i høring i analysegruppen, og der er afholdt høringsworkshop med deltagelse af:
analysegruppen inklusiv pårørende, medarbejdere udpeget af hospitalsdirektionerne, repræsentanter fra
Hjertestopkomiteen, det Regionale Medarbejder Udvalg og Center for HR.
Ved høringen var der særligt fokus på implementering af handlingsplanerne. Bemærkningerne fra
høringsworkshoppen koncentrerede sig om, at handlingsplanerne skulle fokuseres yderligere, at krav om
ledelsesinvolvering skulle fremgå tydeligt, og at gennemførelse af afprøvninger skulle foregå i lille skala,
hvor det var muligt.
Implementering af handlingsplanerne forventes sat i gang fra 4. kvartal 2017.
2. Tværgående analyse om læringskultur og risikomanagerens rolle
Den tværgående analyse om læringskultur og risikomanagerens rolle er sat i gang som opfølgning på, at
forretningsudvalget udvidede kommissorium for meningitisanalysen til at omfatte risikomanagerens rolle.
Analysen skal belyse arbejdet med patientsikkerhed i regionen i forhold til risikomanagerens rolle og
kompetencer samt hvilken læringskultur, der er i organisationen. Analysen blev påbegyndt d. 1.
september og forventes afsluttet i november 2017, og vil derefter blive forelagt politikkerne. Analysen
ledes af koncerndirektør Svend Hartling, og teamet er bredt sammensat med deltagelse fra alle
hospitalerne, Psykiatrien og Den Sociale Virksomhed. Implementering af tiltag fra analysen forventes
begyndt i starten af 2018.
3. Kerneårsagsanalyse i Den Præhospitale Virksomhed (bilag 2)
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I foråret 2017 gennemførte Den Præhospitale Virksomhed en selvstændig kerneårsagsanalyse i
forbindelse med at en patient døde af meningokoksygdom. En kerneårsagsanalyse er en dyberegående
analyse af en enkel alvorlig utilsigtet hændelse. Analysen identificerede kerneårsager, der handlede
om utilstrækkelig kommunikation mellem 1813 personale og borgere, manglende kompetence hos 1813
personale og behov for oplæring af 1813 personale i sjældne, alvorlige og tidskritiske akutte sygdomme,
samt manglende tilpasning af opgaver og ressourcer ved lav bemanding i 1813. Der blev på den
baggrund udarbejdet en række initiativer, bl.a. etablering af kompetenceudvikling inden for akutte sjældne
sygdomme - i første omgang som almindelig undervisning, på sigt i form af e-læring, samt adgang til
Sundhedsplatformen (kræver juridisk afklaring) og e-journalen på sundhed.dk til relevante medarbejdere.
Alle initiativer er påbegyndt i andet halvår af 2017.
4. Status på undersøgelser i Styrelsen for Patientsikkerhed
Opfølgning på klagesager
Pårørende har indsendt klager til Styrelsen for Patientsikkerhed over de tre patientforløb på Amager og
Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital og Den Præhospitale Virksomhed.
Styrelsen for Patientsikkerhed fandt grundlag for at kritisere både Amager og Hvidovre Hospital og
Herlev og Gentofte Hospital. Der afventes afgørelse på klagen over Den Præhospitale Virksomhed.
Kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed af de to patientforløb var:





at der for længe blev fokuseret på at undersøge for én sygdom,
at relevante prøver og undersøgelser for at fastlægge en diagnose ikke blev foretaget,
at opstart af antibiotikabehandling skulle være begyndt tidligere,
at patienten blev udskrevet for tidligt.

Disse kritikpunkter har regionen adresseret i den tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og
meningokoksygdom, hvor patientforløbene fra Herlev og Gentofte og Amager og Hvidovre Hospitaler
indgik sammen med en række andre patientforløb vedrørende meningitis og meningokoksygdom.
I analysen er der udarbejdet tiltag, der skal:








øge viden om meningitis og meningokoksygdom hos sundhedsprofessionelle
sikre klare vejledninger om, hvordan udredning af meningitis og meningokoksygdom skal foregå
træne sundhedsprofessionelle i kommunikation og teamsamarbejde for bl.a. at undgå at fiksere på
en diagnose
sikre klare vejledninger om hjemsendelse af patienter for at undgå hjemsendelse af akutte patienter,
der ikke har modtaget svar på deres undersøgelser for akut sygdom
sikre klarhed hos patient og pårørende om genhenvendelse, når patienter hjemsendes.

Opfølgning på tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital i forhold til
deres varetagelse af meningokoksygdom. Endvidere har styrelsen udarbejdet en tilsynsrapport af Den
Præhospitale Virksomhed, som i øjeblikket er i høring. Styrelsen for Patientsikkerhed har i forbindelse
med forløbene indført skærpet tilsyn af flere sundhedspersoner.
Styrelsen for Patientsikkerhed har udtrykt kritik af regionens instrukser om varetagelse af meningitis og
sepsis. Instruksen gælder for både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Instrukserne er ændret og
Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt ændringerne.
Endvidere har Styrelsen for Patientsikkerhed anmeldt Rigshospitalet til politiet i forbindelse med at en
ung mand døde af meningitis, fordi de mener at Rigshospitalet har overtrådt sundhedslovens regler om at
indberette et mistænkelige dødsfald til politiet.
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KONSEKVENSER
Administrationen arbejder videre med den tværgående analyse om læringskultur og risikomanagerens
rolle med henblik på at forelægge det i sundhedsudvalget d. 28. november, i forretningsudvalget d. 12.
december og regionsrådet d. 19. december 2017.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Det er med budget 2018-2021 vedtaget at afsætte 6,0 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til styrkelse af
patientsikkerhedsarbejdet og læring i forhold til hurtigere diagnosticering.
KOMMUNIKATION
Der udarbejdes efterfølgende en pressemeddelelse.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Næste sag forelægges sundhedsudvalget d. 28. november og forretningsudvalget d. 12. december og
regionsrådet d. 19. december 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling
JOURNALNUMMER
17013093

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 Tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og meningokoksygdom
2. Bilag 1.1 Bilag til rapporten Tværgående analyse af diagnosticering af meningitis og
meningokoksygdom
3. Bilag 2 Kerneårsagsanalyse forløb af meningokoksygdom hos en ung mand
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2. ORIENTERINGSSAG: KRÆFTMONITORERING 2. KVARTAL 2017
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Den nationale kræftmonitorering offentliggøres kvartalsvist, og Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 31.
august 2017 monitoreringen for 2. kvartal 2017. Sundhedsudvalget orienteres i nærværende sag om de
seneste monitoreringsdata.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til sundhedsudvalget:



at orientering om kræftmonitoreringen for 2. kvartal 2017 tages til efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Taget til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
Den nationale monitorering af forløbstider i kræftpakkerne blev for 2. kvartal 2017 offentliggjort den 31.
august 2017. Der orienteres hermed om monitoreringsdata (samlet i bilag 1 og oversigtstabel i bilag 2),
regionens udvikling i den samlede målopfyldelse samt for udvalgte kræftpakker og om initiativer for at
forbedre datagrundlaget. Desuden vil der være fokus på igangsatte initiativer på brystkræft området
under projektet med forløbsansvarlig vicedirektør, hvor Jonas Egebart, vicedirektør på Bornholms
Hospital, vil deltage på mødet og præsentere, hvilke forbedringstiltag der er iværksat for at optimere
forløbet for patienter med brystkræft.
Målopfyldelse i 2.kvartal 2017
I følge den nationale opgørelse over 2.kvartal 2017 blev 75 % af patienter med kræftdiagnose i Region
Hovedstaden behandlet indenfor standardforløbstiderne, som er fastsat i de enkelte kræftpakker. Til
sammenligning var målopfyldelsen 77 % på landsplan med variation mellem regionerne fra 73 % - 86 %.
Af tabellen nedenfor fremgår, at der siden 1. kvartal 2017 er sket et fald på 11 procentpoint i regionens
samlede målopfyldelse, mens der på landsplan er sket et fald på 7 procentpoint.

Periode
2.kvartal 2016
3.kvartal 2016
4.kvartal 2016
1.kvartal 2017
2.kvartal 2017

Region Hovedstaden
(Andel forløb inden for
standardforløbstiden,
opgjort i %)
81 %
77 %
81 %
86 %
75 %

Hele landet
(Andel forløb inden for
standardforløbstiden, opgjort
i %)
82 %
83 %
84 %
84 %
77 %

Stationære data, hvor forløbstiden er opgjort for patienternes første behandling
Den opgjorte målopfyldelse i 2. kvartal er baseret på 632 registrede patientforløb, hvilket er 127 flere
forløb end i 1.kvartal 2017.
Positiv udvikling i antal registrerede patientforløb
Som sundhedsudvalget ved tidligere monitoreringssager er blevet gjort opmærksom på, har der i
forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen været udfordringer med manglende registreringer og
indberetninger til Landspatientregistret (LPR). Det er meget positivt, at der er en hel del flere forløb
registreret i 2. kvartal sammenlignet med de seneste kvartaler. Der mangler dog fortsat registreringer, idet
regionen til sammenligning havde ca. 1200 registrerede forløb pr. kvartal før indførelsen af
Sundhedsplatformen.
I maj 2017 kom de sidste af regionens hospitaler på Sundhedsplatformen. Administrationen har lavet en
foreløbig analyse af 2. kvartal 2017, som viser, at ca. 600 patientforløb i Region Hovedstaden blot
mangler en sidste registrering for at være registreret korrekt i Sundhedsplatformen. Hvis disse ca. 600
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forløb i 2. kvartal var færdigregistreret, ville regionen samlet være på niveau som før Sundhedsplatformen
med antal registrerede patientforløb.
Administrationen følger fortsat op med undervisning i korrekt registrering på hospitalerne, og desuden er
der administrativt igangsat en række initiativer med henblik på at opnå bedre registrering og tidstro data.
Det er bl.a. aftalt med hospitalerne, at der løbende sendes lister til hospitalerne, som de kan anvende for
at få efterregistreret den eller de sidste koder i de patientforløb, som bør indgå i monitoreringen
(kongeindikatoren). Det er således forventningen, at datakompletheden bliver bedre fra 3. kvartal 2017.
De fem udvalgte kræftformer med forløbsansvarlig vicedirektør
Der har siden februar 2016 været fokus på fem udvalgte kræftformer (brystkræft, tyk- og
endetarmskræft, urologisk kræft, gynækologisk kræft og lungekræft). For disse kræftformer, er der
udpeget en forløbsansvarlig vicedirektør, og formålet er at sikre bedre målopfyldelse i regionen på de
udvalgte kræftformer. Brystkræft er seneste udvalgt til projektet, og har været igang siden starten af 2017.
I tabellen nedenfor fremgår udviklingen i målopfyldelsen for de fem kræftformer. Med undtagelse af
kirurgisk behandling for nyrekræft er målopfyldelsen siden 1. kvartal faldet for de udvalgte kræftformer.
Dog fremgår det også, at der siden 2. kvartal 2016 har været variation i den opgjorte målopfyldelse for de
forskellige kræftformer. Med projektet følger administrationen fortsat udviklingen i målopfyldelse på de
udvalgte kræftformer tæt, og nedenfor præsenteres kort nogle af de initiativer, som er igangsat for at
optimere forløbet for patienter med brystkræft.
Målopfyldelse på de fem udvalgte kræftformer
2.kvt. 2016 3.kvt. 2016 4.kvt. 2016 1.kvt. 2017 2.kvt. 2017
Brystkræft
Kirurgi
Tyk- og endetarmskræft
Kirurgi
Kemoterapi
Urologisk kræft
Blærekræft – kirurgi
Nyrekræft – kirurgi
Gynækologisk kræft
Livmoderkræft – kirurgi
Æggestokkræft – kirurgi
Æggestokkræft – medicinsk
Livmoderhalskræft – kirurgi
Lungekræft
Kirurgi
Kemoterapi
Strålebehandling

71 %

60 %

52 %

87 %

54 %

90 %
75 %

89 %
46 %

92 %
-

96 %
-

85 %
-

77 %
100 %

100 %

90 %

92 %

100 %

96 %
90 %
-

86 %
53 %
-

83 %
-

100 %
-

86 %
-

82 %

-

-

-

-

33 %
79 %
75 %

67 %
89 %
63 %

75 %
-

69 %
100 %
-

64 %
86 %
76 %

Stationære data, hvor forløbstiden er opgjort for patienternes første behandling
Igangsatte initiativer for optimering af forløbet for patienter med brystkræft i Region Hovedstaden:
Jonas Egebart, vicedirektør Bornholms Hospital, er udpeget som forløbsansvarlig vicedirektør for
brystkræft. Der er nedsat en arbejdsgruppe med relevante klinikere samt repræsentanter
fra hospitalsdirektionerne og administrationen.
Fra regeringens sundhedsstrategi er der med 2. økonomirapport udmøntet midler til hospitalerne, og
brystkræftområdet har især fået tildelt driftsmidler til udvidelse af bl.a. ambulatoriekapacitet og midler
apparatur. Desuden har området fået tilført midler til datagennemgang med henblik på at sikre retvisende
data i både Sundhedsplatformen og de nationale opgørelser jf. nedenstående afsnit.
Gruppen har besluttet at gennemføre en retrospektiv gennemgang af data for 1.kvartal 2017 for nærmere
at undersøge mulige forklaringer på, at antallet af registrede forløb i den nationale monitoreringsopgørelse
fra Sundhedsstyrelsen er markant lavere sammenlignet med før implementeringen af
Sundhedsplatformen. Herunder vil arbejdsgangene på hhv. Rigshospitalet og Herlev og
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Gentofte Hospital også blive gennemgået med henblik på at identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder
og muligheder for at forbedre registreringen og forløbet for patienter med brystkræft. Retvisende data
har høj prioritet, da det vil være et bedre styrings- og ledelsesværktøj for afdelingerne.
Herudover har gruppen arbejdet for kapacitetsudvidelser - både ved tilførelse af ét ekstra lægeårsværk til
den fusionerede brystkirurgiske afdeling med tjeneste på Rigshospitalet, og ved mere effektiv udnyttelse
af ambulatoriekapaciteten. Endelig har området fået tilført relevant apparatur.
Sundhedsstyrelsens fokus på faldet i målopfyldelsen
Monitoreringsopgørelsen for 2. kvartal 2017 adskiller sig fra tidligere opgørelser, idet der på landsplan og
i flere regioner har været et stort fald i andelen af gennemførte forløb indenfor standardforløbstiden
(samlet målopfyldelse) sammenlignet med 1.kvartal 2017.
Sundhedsstyrelsen har bedt Region Hovedstaden om at fremsende en redegørelse over baggrunden for
faldet i regionens målopfyldelse fra 86 % i 1.kvartal 2017 til 75 % i 2.kvartal 2017. Tilsvarende er Region
Nordjylland og Region Midtjylland blevet bedt om at redegøre for deres fald i målopfyldelse på hhv. 11
og 12 procentpoint.
Mulige årsager til faldet i målopfyldelse - bidrag fra hospitalerne
Administrationen har været i dialog med hospitalerne omkring tilbagegangen i den opgjorte
målopfyldelse med henblik på at fremsende en redegørelse til Sundhedsstyrelsen. Redegørelsen til
Sundhedsstyrelsen er vedlagt sagen som bilag 3.
Helt generelt er vurderingen fra hospitalerne og de afdelinger, som udreder og behandler kræftpatienter,
at monitoreringen for 2.kvartal 2017 ikke er retvisende, idet hospitalernes billede af virkeligheden ikke
genfindes i den nationale monitorering. De fleste hospitaler påpeger direkte, at de ikke har oplevet et fald i
antal kræftpatienter, og man bør være tilbageholden med at tolke og konkludere på målopfyldelsen.
Faldet i målopfyldelsen kan primært tilskrives fejl i registrering og overførsel til LPR.
Nogle af hospitalerne har helt konkret vurderet, at den opgjorte målopfyldelse på 75 % for regionen er
for lav, idet patienter med kræft fortsat prioriteres højt. Målopfyldelsen burde således være nogenlunde
uændret i forhold til tidligere monitoreringsopgørelser. For flere af kræftpakkerne betyder det, at den
reelle målopfyldelse med stor sandsynlighed er højere end den i den nationale monitorering opgjorte for
2.kvartal 2017.
I forhold til problematikker omkring data, som alle hospitalerne gør opmærksom på, igangsættes
forskellige initiativer for at optimere og forbedre registreringen og indberetningen til LPR. Der er bl.a. i
regi af Sundhedsplatformen nedsat en operationel gruppe for monitorering af kræftpakker, hvor
hospitalerne er repræsenteret. Gruppen skal fungere som en erfarings- og arbejdsgruppe i forhold til at få
etableret den lokale monitorering og derved sikre korrekt rettidig registrering i kræftpakkerne.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere konsekvenser end det i sagen henviste.
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
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Else Hjortsø
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JOURNALNUMMER
17025973

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1: Monitorering af kræftområdet 2.kvartal 2017
2. Bilag 2: Oversigtstabel monitorering kræftområdet 2. kvartal 2017
3. Bilag 3: Redegørelse til SST om kræftmonitorering 2.kvt.2017 Region Hovedstaden
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3. MEDLEMSFORSLAG VEDRØRENDE PROJEKT AKTIV
PATIENTSTØTTE
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) har i mail den 1. august 2017 henvendt sig til sundhedsudvalget
med anmodning om, at sundhedsudvalget drøfter spørgsmål relateret til projekt Aktiv Patientstøtte.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til sundhedsudvalget:



at drøfte, hvorvidt forslaget om projekt Aktiv Patientstøtte fra regionsrådsmedlem Lene Kaspersen
(C) skal behandles på et kommende møde.

POLITISK BEHANDLING
Drøftet. Sundhedsudvalget ønsker at følge sagen, når der foreligger en evaluering af projektet.
Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Regionsrådsmedlem Lene Kaspersen (C) har i mail den 1. august 2017 henvendt sig til sundhedsudvalget
med anmodning om, at sundhedsudvalget drøfter spørgsmål relateret til projekt Aktiv Patientstøtte.
Lene Kaspersens henvendelse:
Har hørt lidt om ovenstående, vil gerne have sagen på – på næste Sundhedsudvalgsmøde – med svar
på følgende spørgsmål:
Hvem står for at udvælge disse patienter i projektet?
Hvilke kriterier er der lagt til grund for udvælgelsen? - udover de tre overordnede
Hvori består samarbejdet med kommunerne?
Er kommunerne blevet hørt i sagen?
I hvilket omfang forventes kommunerne på sigt at medfinansiere et eventuel permanent forløb?
Hvad er budgettet for projektet?
Hvilke succeskriterier er der opstillet?
Hvordan sikres det at viden fra projektet løbende tilgår afdelingerne?
Om Projekt Aktiv Patientstøtte
Aktiv patientstøtte er en national indsats, der løber frem til udgangen af 2019, og som er finansieret
gennem økonomiaftalerne med regionerne. Modellen er inspireret og udviklet efter svensk model.
Aktiv patientstøtte er en midlertidig rådgivende og coachende indsats, som gives over telefonen af en
sygeplejerske. Formålet er at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv med sygdom og at navigere
i de eksisterende sundheds- og sociale tilbud i alle sektorer. Indsatsen er målrettet borgere med mange
akutte indlæggelser som følge af kroniske sygdomme, som fx diabetes, KOL, astma, gigt eller
hjertekarsygdom - ofte kombineret med en række andre sygdomme og udfordringer. Udvælgelsen af
borgere sker ud fra analyser af borgerens tidligere kontaktmønstre og diagnoser. Det er således ikke
muligt for hverken prkatiserende læger, hospitaler eller kommuner at henvise til indsatsen.
De allerførste borgere er indtaget primo juni 2017 og er fra det mindre planområde Nord. Der vil gradvis
ske en udvidelse til alle planområder.
Der er nationalt afsat ca. 200 mio. kr. til Aktiv patientstøtte, heraf får regionen ca. 65 mio. kr over den
treårige periode. Der skal i alt ansættes 30-35 sygeplejersker i perioden frem til medio 2018. I alt skal der
inkluderes ca. 4.500 patienter i perioden 1. juni 2017 til udgangen af 2019.
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Indsatsen følges i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, da det er inden for udvalgets ressortområde.
KONSEKVENSER
Såfremt sundhedsudvalget ønsker at behandles Aktiv patientstøtte på en kommende møde, udarbejder
administrationen en sag om dette.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges sundhedsudvalget den 29. august 2017
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling / Anne Skriver
JOURNALNUMMER
16000148
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4. BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF MIDLER TIL
PATIENTINDDRAGELSE FOR 2017-2019
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I forbindelse med aftale om regionernes økonomi for 2016 er der afsat midler til kompetenceudvikling og
implementering af initiativer til patientinddragelse i regionerne. Der er tale om varige midler. Der er den 18.
april 2017 indgået en aftale mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet om, hvordan midlerne
konkret skal udmøntes.
Nærværende sag er administrationens forslag til udmøntning af midlerne for 2017-2019, hvor Region
Hovedstaden vil få tildelt ca. 10 mio. kr. i 2017 og 15 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019.
Sagen behandles parallelt i psykiatriudvalget og sundhedsudvalget før den forelægges
forretningsudvalget.
INDSTILLING
1. Administrationen indstiller, at sundhedsudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet
anbefaler:


at godkende, at blokmidlerne prioriteres til at styrke patientinddragelse inden for følgende tre
indsatsområder i perioden 2017-2019:
a: Patientansvarlig læge
b: Min Sundhedsplatform
c: Patientrapporterede outcome data (PRO data)

2. Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:



at godkende, at Region Hovedstadens andel af midler til kompetenceudvikling og implementering
af initiativer til patientinddragelse i perioden 2017-2019 udmøntes på følgende måde:
a: Til lokale initiativer på hospitaler og i psykiatri udmøntes 5,7 mio. kr. i 2017 og 9,4 mio. kr. i
2018 og 2019.
b: Til fælles initiativer på tværs af hospitalerne udmøntes i alt 4,3 mio. kr. i 2017 og 5,6 mio.
kr. i 2018 og
2019. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed, Center for HR og Center for It, Medico
og Telefoni, hvor
initiativerne vil være forankret.

POLITISK BEHANDLING
1. Anbefalet
Leila Lindén (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Patientinddragelse er et centralt fokusområde i Region Hovedstaden og med den politiske målsætning,
om at patientens situation styrer forløbet, er der givet et tydeligt signal om vigtigheden af at tage hensyn
til den enkelte patients ønsker og behov. Både lokalt og på tværs af regionen arbejdes der på forskellig
vis med patientinddragelse. Denne indsats kan nu styrkes, da der i Økonomiaftalen for 2017 er afsat
midler til kompetenceudvikling i patientinddragelse.
Administrationen foreslår, at disse ekstra midler skal understøtte det arbejde, der allerede er i gang i
forhold til at sikre, at den enkelte patient oplever at være involveret i beslutninger vedr. egen behandling,
at patienternes oplevelse af behandlingens effekt bliver styrende for den videre behandling, og at vi
anvender de teknologiske muligheder, Min Sundhedsplatform giver for at øge patientens indblik i egne
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data, for at kommunikere med de sundhedsprofessionelle og for selv at booke aftaler. Derudover kan
midlerne også understøtte det igangværende arbejde med, at den enkelte patient får en tilknyttet en læge,
der er ansvarlig for at sikre opfølgning, kontinuitet og koordinering af patientens forløb (patientansvarlig
læge), og at den enkelte patient i højere grad støttes i selv at træffe beslutninger om sin behandling.
Dette oplæg indeholder et forslag til anvendelse af midlerne i perioden 2017-2019.
Patientinddragelsesudvalget har været inddraget i arbejdet.
Vedrørende midler for perioden 2020-2022 vil der i 2019 være en politisk proces omkring udmøntningen
af disse.
Økonomiaftalens ramme - de overordnede fokusområder
Af aftalen om udmøntning af midlerne fremgår det, at de kompetenceudviklingsinitiativer,
der iværksættes, skal understøtte visionerne i ”Borgernes Sundhedsvæsen” og spille sammen med
strategierne i regionerne og den nationale aftale om en standardiseret og bred anvendelse af
patientrapporterede oplysninger jf. Økonomiaftalen for 2017.
Der er lagt op til en bred fortolkning af kompetenceudvikling indenfor tre overordnede fokusområder:






Fælles beslutningstagning og dialogstøtte – herunder udbredelse af viden om beslutningsstøtte samt
redskaber, der understøtter dette
Systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger og tidstro feedback – både i den
konkrete patientbehandling og til kvalitetsudvikling
Brugerstyret behandling

Plan for anvendelse midlerne i 2017-2019 i Region Hovedstaden
Midlerne kan understøtte fælles strategiske indsatsområder i regionen. Derfor foreslås det, at en del af
midlerne afsættes centralt til at støtte tværgående fælles kompetenceudviklingsinitiativer i forhold til
strategisk prioriterede indsatsområder. En række udviklingsbehov vil være ens på tværs af hospitalerne,
og her vil det give mening at have fælles uddannelsestilbud og evt. tilbud om e-læring samt viden,
materiale og værktøjer, som alle hospitaler kan anvende.
De øvrige midler fordeles decentralt til de enkelte hospitaler og i psykiatrien, så der også lokalt er
mulighed for at understøtte de prioriterede indsatser med mere specifikke
kompetenceudviklingsinitiativer.
Administrationen foreslår, at prioritere midlerne til de tre nedenstående indsatsområder i perioden 20172019.
PatientAnsvarlig Læge
Kompetenceudviklingen i forhold til PatientAnsvarlig Læge (PAL) handler både om at udvikle
kompetencer i forhold til at varetage rollen som patientansvarlig læge på en måde, så patienten bliver
inddraget i beslutninger omkring sin behandling og om at udvikle de organisatoriske kompetencer til at
implementere PAL i praksis. De relevante kompetencer kan eksempelvis være faglig koordinering,
”overleveringskompetencer”, uddelegering, patient-/pårørendeinddragelse, fælles beslutningstagning,
relationelle kompetencer og kommunikation. I forhold til de organisatoriske kompetencer handler det
bl.a. om at lære af de erfaringer, som de første afdelinger gør sig omkring implementering af PAL og de
løsninger, de finder frem til i forhold til organisering af arbejdet, afgrænsning af funktion og ansvar,
overlevering af informationer, inddragelse af patient og pårørende osv. De tværgående initiativer skal
understøtte den lokale implementeringen i afdelingerne og sikre, at gode løsninger udviklet et sted,
spredes til andre afdelinger.
Min Sundhedsplatform
Min SP (Min Sundhedsplatform) styrker mulighederne for at inddrage patienter i eget forløb. Gennem
kompetenceudvikling og støtte til patienter og sundhedsprofessionelle og øget udbredelse af kendskabet
til Min SP samt optimering af de patientrettede funktioner i Min SP kan indsatsen understøtte, at
potentialet i Min SP udnyttes. Kendskabet til Min SP og støtte til patienter styrkes fx ved at tilbyde dropSide 14 af 34

in og telefonsupport for patienter og pårørende, tilbyde patientrettede e-læringer, videointroduktioner og
skriftlige pjecer i anvendelsen af Min SP samt gøre det muligt for patienten at udfylde spørgeskemaer
sammen med sundhedsprofessionelle. De sundhedsprofessionelles kompetencer kan fx styrkes ved
kurser i brugen af funktionerne i Min SP. Denne tværgående kompetenceudvikling kan finansieres af de
centrale midler. Uddannelse af lokale superbrugere samt medarbejdere, der kan assistere patienter på
selve afdelingen, kan være eksempler på, hvordan de decentrale midler kan anvendes.
PatientRapporterede Outcome data
PRO-data (patientrapporterede outcome data) er patienternes egne oplevelser af funktionsniveau og
livskvalitet og siger noget om, hvordan den enkelte patient oplever effekten af behandlingen. Ved at
inddrage patientens oplevelse af behandlingseffekten får hospitalerne nye muligheder for at forbedre
behandling og pleje i forhold til det, der giver behandlingsmæssig værdi for patienter og pårørende.
PRO-data indsamles ofte via spørgeskemaer, som patienten udfylder enten hjemme eller på hospitalet.
Fremover vil det kunne ske i Sundhedsplatformen. PRO-data giver mulighed for at inddrage patienter og
pårørende i egen behandling og kan være grundlag for at træffe fælles beslutninger om behandlingen.
Implementering af PRO vil indebære nye arbejdsgange, og de sundhedsprofessionelle skal udvikle
kompetencer i at indsamle og anvende PRO-data i dialog med patienterne. Kompetenceudviklingen kan
bl.a. ske ved brug af e-læring, der kan udvikles centralt og anvendes på alle regionens hospitaler og
psykiatri samt undervisningsforløb om, hvad PRO er, og hvordan det kan anvendes i praksis. På de
enkelte afdelinger, der skal implementere PRO, kan der være behov for lokal kompetenceudvikling i
forhold til nye arbejdsgange og tilrettelæggelse af dialogen med patienter omkring PRO-data.
Forslag til fordeling af midler
Nedenstående oversigtsskema viser forslag til fordelingen af de centrale og decentrale midler.
Oversigtsskema
Budgetpost 1000 kr.

2017

2018

2019

Samlet bloktilskud

10.000 kr.15.000 kr.15.000 kr.

Decentrale midler til hospitaler og psykiatri, som decentralt
prioriteres i forhold til de fire indsatsområder

5.700 kr. 9.400 kr. 9.400 kr.

Centrale midler til tværgående initiativer fordelt på indsatsområder
PAL (PatientAnsvarlig Læge)

3.400 kr. 900 kr.

Min SP (Min Sundhedsplatform)

-

PRO (PatientRapporterede Outcome data)

900 kr.

2.700 kr. 2.700 kr.

900 kr. 2.000 kr. 2.000 kr.

De decentrale midler fordeles efter antal medarbejdere inden for læge og plejegruppen samt øvrigt
sundhedspersonale på hvert hospital og i regionens psykiatri. Denne fordeling fremgår af nedenstående
tabel.
Penge til fordeling
Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Nordsjællands Hospital
Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet

Andel af det totale Beløb til fordeling i Beløb til fordeling i
antal
2017
2018 og 2019
medarbejdere
Kr. 5.700.000
Kr. 9.400.000
3.181
12,9%
734.702
1.211.613
2.469
10,0%
570.254
940.419
393
1,6%
90.769
149.690
4.768
19,3%
1.101.244
1.816.087
2.495
10,1%
576.259
950.322
3.784
15,3%
873.974
1.441.290
7.589
30,8%
1.752.798
2.890.579

Antal
medarbejdere
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Regionerne skal afrapportere til Danske Regioner medio 2018 om, hvordan midlerne er prioriteret.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen vil betyde, at de statslige blokmidler udmøntes til de tre prioriterede
områder: Patientansvarlig læge, Min Sundhedsplatform og Patientrapporterede outcome data til gavn for
borgerne. Herudover har de ansatte i regionen mulighed for et kompetenceløft inden for
patientinddragelse.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici, idet indsatserne kan afholdes inden for de tilførte
midler.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
Midlerne for 2017 udmøntes i 4. økonomirapport 2017.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. oktober 2017 og regionsrådet den 24. oktober 2017.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg og Svend Hartling
JOURNALNUMMER
17027150
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5. BESLUTNINGSSAG: REGION HOVEDSTADENS
SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Region Hovedstaden skal udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet én gang i hver
valgperiode jf. bekendtgørelse nr. 971 om planlægning af sundhedsberedskabet, herunder en plan for den
præhospitale indsats. Forud for dette har regionen indhentet udtalelser fra de i regionen beliggende
kommuner og indhente rådgivning i Sundhedsstyrelsen. Planen skal være koordineret med de
tilgrænsende regioner samt politikredsene og redningsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen er
udarbejdet og har været i høring i perioden fra den 17. maj til den 9. august 2017 og forelægges nu til
godkendelse.
INDSTILLING
Administrationen indstiller, at sundhedsudvalget over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler:



at den regionale sundhedsberedskabsplan godkendes (bilag 1).

POLITISK BEHANDLING
Anbefalet.
Leila Lindén (A) og Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Formål med sundhedsberedskabsplanen
Formålet med Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan er at beskrive, hvordan regionens
krisestyringsorganisation aktiveres og drives lokalt og centralt samt kontakten til andre
beredskabsmyndigheder. Planen anvendes ved hændelser, hvor der konkret vurderes at være behov for
at aktivere krisestyringsorganisationen.
Sundhedsberedskabsplanen er baseret på regionens daglige organisation og suppleres ved at etablere en
krisestyringsorganisation, der er centraliseret om koordination af den operative indsats på 1-1-2 AMKVagtcentralen ved Den Præhospitale Virksomhed. Krisestyringsorganisationen kan tilpasses den konkrete
hændelse. Planen gør det muligt for regionen hurtigt og effektivt at koordinere og løse sine opgaver i
relation til patientbehandling både præhospitalt og på det enkelte hospital. Planen sikrer, at regionen er i
stand til at håndtere mange syge og tilskadekomne eller potentielt syge og tilskadekomne, samt at
regionen i videst mulig omfang kan opretholde normale funktioner under forskellige former for
forsyningssvigt og under beredskabsmæssige forhold.
Planen indeholder samarbejdsaftaler internt i regionen mellem regionens hospitaler (somatisk og
psykiatrisk) og den centrale administration og koncernledelse. Derudover er der samarbejdsaftaler med
andre beredskabsmyndigheder samt almen praksis. En regional konsekvensanalyse, en analyse af den
regionale risikoprofil, samt Beredskabsstyrelsens rapport ”Nationalt Risikobillede” fra 2017 samt PET’s
Center for Terroranalyses ”Vurdering af terrortruslen mod Danmark” danner grundlag for planen.
Gyldighedsområde
Sundhedsberedskabsplanen omfatter alle relevante beredskabsmæssige opgaver i regionen og udstikker
de overordnede fælles rammer for regionens sundhedsberedskab og den overordnede operative indsats
præhospitalt og på hospitalerne (somatisk og psykiatrisk) samt den administrative krisestyring.
Planen suppleres af lokale beredskabsplaner med bilag og action cards på regionens hospitaler og
tværgående virksomheder samt en præhospital beredskabsplan. Derudover suppleres beredskabsplanen
af indsatsplaner for beredskabshændelser på særlige lokaliteter som Metroen, Københavns Lufthavne og
Øresundsforbindelsen samt beredskabsplan for Sundhedsberedskabs Øresund (samarbejde med Region
Skåne).
Planens indhold og struktur
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Sundhedsberedskabsplanen er struktureret efter Sundhedsstyrelsens vejledning: "Planlægning af
sundhedsberedskab, vejledning til regioner og kommuner", 2017. Sundhedsberedskabet omfatter
organisatorisk:





Sygehusberedskabet, som er beredskabet i det samlede sygehusvæsen
Den præhospitale indsats, som er indsatsen inden ankomst til sygehus
Lægemiddelberedskabet, som er beredskabet af lægemidler/antidoter og medicinsk udstyr
Beredskabet i den primære sundhedssektor, som er beredskabet i den del af sundhedsvæsenet,
som ikke er en del af sygehusberedskabet eller den præhospitale indsats

Planen beskriver, hvordan regionen løser opgaver indenfor:





Ekstraordinære konventionelle hændelser såsom større ulykker, forsyningssvigt mv.
CBRNE-hændelser (hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive
stoffer)
Den psykosociale indsats, krisestøtte og kriseterapeutisk beredskab

Opsummering på høringssvar
Planen har været i høring hos regionens 29 kommuner, de tilgrænsende regioner, fire politikredse og
Rigspolitiet, de kommunale redningsberedskaber, Beredskabsstyrelsen, PLO-Hovedstaden,
hospitalsdirektioner og tværgående virksomheder, administrative centre, relevante sundhedsfaglige råd og
komiteer samt til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen.
Regionen har modtaget mange positive høringssvar, der også indeholder konkrete forslag til ændringer
og præciseringer i planen. Sundhedsstyrelsen skriver i deres rådgivningssvar, at regionens
sundhedsberedskabsplan fremstår særdeles god, handlingsanvisende og som et eksempel til efterlevelse,
og styrelsen glæder sig over, at planen i høj grad følger deres anbefalinger. Mere konkret foreslår de at
tilrette en række begreber og ansvarsopgaver og at beskrive beredskabstrin. Rigspolitiet anbefaler
opdatering af retningslinjerne for Den Lokale Beredskabsstab og er kommet med justeringer
ifm. krisekommunikationen. Beredskabsstyrelsen har forslag om at beskrive den tværgående
krisestyringsorganisation og aktiveringstrinene mere detaljeret. Forslagene fra Sundhedsstyrelsen,
Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen er i vidt omfang indarbejdet. Regionen har modtaget høringssvar fra
13 kommuner. Kommunerne har bemærkninger vedr. præcisering af samarbejdet mellem region og
kommuner, særligt i tilfælde af behov for massevaccination af et større antal af regionens borgere.
Bemærkningerne er i et vist omfang indarbejdet. PLO-Hovedstaden vil gerne have de praktiserende
lægers rolle i forbindelsen med eventuelt terrorangreb afklaret. Regionen er i gang med at afklare dette
nærmere. Enkelte af regionens hospitaler har specifikke bemærkninger, der i vidt omfang er indarbejdet.
Nogle af bemærkningerne har ikke medført ændringer i planen, da de er ikke er på linje med
Sundhedsstyrelsens vejledning. Et skema med hovedpointer fra høringsparterne samt administrationens
kommentarer er vedlagt mødesagen.
Den videre proces
Den endelige plan forventes at kunne udsendes til orientering til alle høringsparter i november 2017.
KONSEKVENSER
Såfremt indstillingen tiltrædes, vil administrationen orientere alle relevante parter
om sundhedsberedskabsplanen i november 2017.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskil kommunikationsindsats planlagt
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TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges sundhedsudvalget den 26. september, forretningsudvalget den 10. oktober og
regionsrådet den 24. oktober 2017.
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Svend Hartling
JOURNALNUMMER
17001989

BILAGSFORTEGNELSE
1. Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2017
2. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens sundhedsberedskabs- og præhospitale plan
(3)
3. Bilag til mødesag_skema over høringssvar
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6. BESLUTNINGSSAG: HØRING OM OPDATERING AF
KONGEINDIKATORER, DRIFTSMÅL OG AMBITIONSNIVEAUER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
I Region Hovedstaden har Fokus og Forenkling været en overordnet strategi siden 2014. I forlængelse af
dette indførte regionen blandt andet driftsmålsstyring med dertilhørende indikatorer, herunder de såkaldte
kongeindikatorer. Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges kvartårlige rapporteringer om
fremdriften i forhold til målene.
Regionsrådet har besluttet, at der årligt skal ske en opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer på driftsmål. Administrationen har på den baggrund gennemgået målene og sender nu
opdateringen i høring i de stående udvalg. Med udgangspunkt i de stående udvalgs bemærkninger
fremlægges et endeligt forslag til justering for forretningsudvalget den 12. december 2017 og for
regionsrådet den 19. december 2017.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til sundhedsudvalget:
1. at afgive udtalelse om administrationens forslag til opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer inden for udvalgets ansvarsområde.
2. at udvalgets formand bemyndiges til at godkende udvalgets udtalelse, som afgives til
forretningsudvalget senest den 20. oktober 2017.
POLITISK BEHANDLING
1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.
Leila Lindén (A) og Marianne Stendell (A) deltog ikke i sagens behandling.
SAGSFREMSTILLING
Region Hovedstaden opdaterer hvert år regionens kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer, så
de tilpasses det kommende år. Kongeindikatorerne er driftsmål, der særligt repræsenterer udviklingen
på hver af de fire politiske målsætninger. I dette års foreslåede opdatering er det samlede antal
driftsmål uændret, men administrationen har forslag til justeringer i nogle af driftsmålene.
I denne sag forelægges udvalget de kongeindikatorer og driftsmål, der hører under
udvalgets ansvarsområde. Udvalget har således mulighed for at komme med bemærkninger til
kongeindikatorerne, driftsmål og ambitionsniveauet for disse. Ud for hvert driftsmål fremgår
det, hvorvidt administrationen foreslår en ændring.
I vedhæftede bilag findes en oversigt over relevante driftsmål.
Kongeindikatorer
Kongeindikatorer er særligt udvalgte driftsmål, der hver især repræsenterer udviklingen på én af de fire
politiske målsætninger. I det følgende gennemgås de foreslåede justeringer på de kongeindikatorer, der er
relevante for udvalget, og dertilhørende ambitionsniveau.
1. Politisk målsætning: Patientens situation styrer forløbet (uændret)
Den politiske målsætning "Patientens situation styrer forløbet" måles ved driftsmålet for generel
tilfredshed på sundhedsområdet: "patienttilfredshed". Der foreslås ingen ændringer i kongeindikatoren.
Ambitionsniveauet foreslås fastholdt på 4,5 - målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
2. Politisk målsætning: Høj faglig kvalitet (uændret)
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Den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" måles ved målet "Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske
kvalitetsdatabaser". Der foreslås ingen ændringer i kongeindikatoren.
Ambitionsniveauet foreslås fastholdt på 60 % målopfyldelse.
På foranledning af udvalgsformanden udarbejder administrationen en redegørelse om baggrunden for den
tidligere fastsatte ambitionsniveau på 60 %.
3. Politisk målsætning: Ekspansive vidensmiljøer (ændret)
Den politiske målsætning "Ekspansive vidensmiljøer" måles ved driftsmålet "Ekstern finansiering/
eksterne indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder".
Kongeindikatoren foreslås ikke ændret.
Ambitionsniveauet foreslås ændret fra det hidtidige ambitionsniveau på 1 % årlig stigning til et fast beløb.
Det foreslås at ambitionsniveauet fastsættes til årligt 80 mio. kr over perioden 2018-22. Det vil sige et
samlet hjemtag på 320 mio. kr. i perioden.
Driftsmål og ambitionsniveau for sundhedsområdet
I det følgende gennemgås de driftsmål, der er relevante for sundhedsudvalget, og dertilhørende
ambitionsniveau. Det er umiddelbart administrationens vurdering, at der kun er behov for få justeringer i
driftsmål og ambitionsniveau. Det vedrører: Belægning og Antibiotika (markeret med fed i oversigt).
Regionsrådet drøftede på mødet den 19. september 2017 ambitionsniveauet for udredningsret og vedtog,
at det skal være 100 %.
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Driftsmål

Forslag til ændring

Patienttilfredshed

-

Patientinddragelse

-

Svartider,
akuttelefonen

Uændret.

Tilfredshed

Overholdelse af
standardforløbstider i Uændret
kræftpakker

Levering

Udredning
Somatiske patienter
udredt indenfor 30
dage, psykiatriske
patienter (voksne)
udredt indenfor 30
dage, psykiatriske
patienter (børn og
unge) udredt indenfor
30 dage
Andel af elektroniske
epik- riser
(udskrivnings-breve)
afsendt indenfor én
dag

Belægning

Fremtidigt
Bemærkning
ambitionsniveau
Uændret:
4,5 på en skala fra 1-5
hvor 5 er bedst.
Uændret:
4,5 på en skala fra 1-5
hvor 5 er bedst.
Uændret:
90 % besvares
indenfor
3 minutter.
100 % besvares
indenfor
10 minutter.
(90 % af opkaldene
skal
besvares indenfor 3
minutter. Alle opkald
skal besvares indenfor
10 minutter)
Uændret:
Overholdelse af
standardforløbstider i
kræftpakker: 90 %.

Uændret definition,
ændring i
ambitionsniveau.

Målet er at
udredningsretten er
overholdt for 100 %.
(Gælder både
somatik og psykiatri).

Uændret.

Uændret:
90 %

Ændres til
"Overbelægning på
medicinske
afdelinger"

Regionsrådet drøftede
ambitionsniveau for
udredning på mødet d.
19/9 2017 og besluttede at
målet skal være 100 %.

-

Der er ikke fastlagt et
ambitionsniveau endnu.
Når der foreligger data
på regionalt niveau,
fremsættes forslag til
ambitionsniveau. Man
kan overveje et
ambitionsniveau, der
tager højde for de
naturlige udsving, der
er i belægningen over
året.
På nuværende tidspunkt
opgøres de to mål for
antibiotika ud fra indkøbt
antibiotika og sengedage
på hospitalerne. I løbet af
efteråret 2017 eller primo
2018 bliver det muligt at
følge faktisk
antibiotikaforbrug hos
patienterne på hospitalerne
Side 22 af 34

Kvalitet

Indikator 1: Andelen af i sundhedsplatformen. Når
penicilliner ift. det
det bliver muligt at følge
Opgørelsen af
samlede forbrug udgør det faktiske forbrug,
antibiotika ændres fra
mindst 70 pct.
foreslås det, at driftsmålet
indkøbt antibiotika til
Indikator 2: Faldende ændres til dette. Dette vil
faktisk forbrug i
antibiotikaforbrug
betyde, at der vil være et
hospitalssektoren.
operationaliseret som brud i dataserien fra det
Indikator 2 opgøres
Antibiotikaforbrug
10 pct. reduktion over tidspunkt, hvor de enkelte
efter en midlertidig
3 år.
hospitaler er gået på
opgørelsesmetode
Baseline er 95 aDDD sundhedsplatformen.
indtil de rette
pr. 100 sengedage i Indikator 2 bruger
måleenheder kan
2015, hvilket betyder måleenhederne aDDD og
leveres fra
at ambitionsniveauet er sengedage. Aktuelt kan
sundhedsplatformen.
86 aDDD pr. 100
disse måleenheder ikke
sengedage.
opgøres i
sundhedsplatformen. Indtil
det kan opgøres,
monitoreres indikator 1
ved hjælp af
”antibiotikadage” og
”udskrivninger”. Primo
2018 forventes
sundhedsplatformen at
kunne levere de ønskede
måleenheder.
Opfyldelse af
kvalitetsmål i de
Uændret: 60 %
Uændret.
kliniske
målopfyldelse.
kvalitetsdatabaser
Uændret.
Der er fortsat ikke
Overlevelse ved
Uændret.
fastsat et
uventet hjertestop
ambitionsniveau
nationalt.
Uændret (somatik):
Akutte genLøbende reduktion i
indlæggelser,
Uændret
antallet af
(somatik)
genindlæggelser.

Såfremt udvalget har bemærkninger til kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveau sendes disse til
forretningsudvalget.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ingen konsekvenser.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen har ingen risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Der er ikke planlagt en særskilt kommunikationsindsats.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges forretningsudvalget den 12. december og regionsrådet den 19. december 2017.
DIREKTØRPÅTEGNING
Anne Skriver / Svend Hartling
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JOURNALNUMMER
16034489

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1. opdaterede driftsmål - sundhedsområdet
2. Bilag 2 Ambitionsniveau for kongeindikator kliniske kvalitetsdatabaser 21092017
3. Bilag 3 Implementering Kongeindikator klinisk kvalitet 2016
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7. ORIENTERINGSSAG: STATUS FOR AFLYSTE OPERATIONER I
RIGSHOSPITALETS HJERTECENTER FOR JANUAR-AUGUST 2017
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Sundhedsudvalget fik en orientering om aflyste hjerteoperationer på Rigshospitalet på deres møde den
20. juni 2017. Som opfølgning på dette ønskede udvalget at blive orienteret om udviklingen i aflyste
operationer, når data for 1. halvår 2017 forelå.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til sundhedsudvalget:


at tage status for aflyste operationer i Rigshospitalets Hjertecenter for januar-august 2017 til
efterretning.

POLITISK BEHANDLING
Sundhedsudvalget har taget orienteringen til efterretning men understreger, at antallet af aflyste
operationer er uacceptabelt.
Udvalget beder om, at Niels Würgler Hansen, centerdirektør på Rigshospitalets Hjertecenter deltager i
udvalgets næste møde. Centerdirektøren skal give status og beskrive de konkrete igangsatte initiativer
samt redegøre for, hvornår antallet af aflyste operationer forventes at nå målet på max fem procent.
SAGSFREMSTILLING
I Region Hovedstaden foretages der på Rigshospitalets Hjertecenter næsten 1900 hjerteoperationer om
året. I foråret 2017 udførte Hjertecenteret en analyse af udsættelser for perioden 2014-2016, og den viste,
at antallet af udsættelser var for stort. Hjertecenteret igangsatte på denne baggrund en række initiativer.
På baggrund af sundhedsudvalgets forespørgsel har Rigshospitalet lavet en opgørelse over antallet af
patienter, der har fået udsat deres operation på hjertecenteret i perioden 1. januar - 31. august 2017.
Opgørelse over aflyste operationer i perioden 1. januar - 31. august 2017
I perioden 1. januar til 31. august 2017 har 221 patienter fået deres operation udsat. Til sammenligning
var antallet af aflyste operationer i perioden 2014-2017:




2016: 250 patienter
2015: 255 patienter
2014: 192 patienter

Således et der et øget antal aflysninger i første halvår af 2017 i forhold til tidligere år.
Af nedenstående figur ses en opgørelse over en procentvis udsættelse af operationer per måned (2017).
Målet er, at det højst er 5 % af operationerne, der udsættes per måned.
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Overordnet set er det høje antal udsættelser af patienters hjerteoperation en konsekvens af en høj
kapacitetsudnyttelse på tværs af operationsstuer, intensivafsnit og sengeafsnit. Operationsprogrammet
er over de seneste år blevet pakket så tæt som muligt, og dette har reduceret muligheden for
at absorbere for eksempel akutte patienter i operationsprogammet, eller hvis en operation trækker
ud. Endvidere har ombygning af intensiv-afsnit i forbindelse med samling af børnehjertekirurgien
resulteret i lavere aktivitet i slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017.
Rigshospitalet arbejder på at få antallet af aflyste operationer bragt ned ved at:






Øge kapaciteten i den fast track-enhed, der er dedikeret til de planlagte operationer. Dermed bliver
de planlagte operationer mindre afhængige af udsving i antal akutte patienter.
Balanceret og fleksibel operationsplanlægning og booking-system. For at sikre et kontinuerligt
patient-flow og undgå flaskehalse er det bl.a. nødvendigt, at operationsplanlægning tilrettelægges
således, at"tyngden" i den hjertekirurgiske patientpopulation fordeles jævnt. Herved kan det i højere
grad forebygges, at operationer må aflyses, fordi andre operationer trækker ud.
Øget fleksibilitet ved afvikling af operationsprogram. Ved behov for akut operationskapacitet i
dagstid arbejder Hjertecentret på at øge den planlagte operationskapacitet - dels ved mere fleksibel
afvikling af det planlagte operationsprogram, dels ved optimeringer af arbejdsgange og
vagtstrukturer for at undgå aflysninger i det planlagte operationsprogram.

Øget kapacitet i fast track-enheden kræver større organisatoriske ændringer med for
eksempel rekruttering, ansættelse og oplæring af nyt personale. Rigshospitalet forventer, at tiltagene vil
betyde, at betydeligt færre operationer skal aflyses. Hospitalet er parat til at sætte andre tiltag i værk, hvis
det skulle vise sig ikke at være tilstrækkeligt.
KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke konsekvenser, da der er tale om en status for aflyste
operationer.
RISIKOVURDERING
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke risici.
BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.
KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsplan er planlagt.
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Der gives en fornyet status til udvalget, når data for hele 2017 foreligger.
DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Hartling/Anne Skriver
JOURNALNUMMER
17007861
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8. EVENTUELT
EVENTUELT
1)
Direktør for Center for Sundhed Anne Skriver orienterede udvalget om, at det igennem en længere
periode har været en større tilgang af patienter til Karkirurgisk afdeling på Rigshospitalet end klinikken har
haft kapacitet til. Der er på den baggrund opstået en ventetid på op til 16 uger. Der har tidligere været
iværksat en række initiativer for at afhjælpe den manglende balance mellem kapacitet og antal ny-henviste
patienter. Direktionen har besluttet, at der nu iværksættes en intern omprioritering af puljemidler til en
ekstraordinær pukkelafvikling af ventelisten. Rigshospitalet arbejder sideløbende med en varig
afhjælpning af problemet.
Regionsrådet vil blive orienteret.
2)
Regionsrådsmedlem Ole Stark (V) rejste problematikken om udlændinge, der ikke betaler for den
sundhedsydelse, de modtager i Danmark. Udvalget drøftede det kort.
Jf. Styrelsesvedtægten hører dette område ikke under sundhedsudvalget men under forretningsudvalgets
ressortområde, hvorfor det ikke vil blive behandlet på et senere sundhedsudvalgsmøde.
Administrationen er bekendt med, at der er stillet et regionsrådsspørgsmål (spml. 155-17) og et
opfølgende spørgsmål om samme emne (spml. 169-17). Det opfølgende spørgsmål er netop i gang med
at blive sagsbehandlet. Svar på regionsrådsmedlemmernes spørgsmål offentliggøres og sendes til hele
regionsrådet.
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BESLUTNINGER

Sundhedsudvalget - meddelelser

SUNDHEDSSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
26-09-2017 13:00

MØDESTED
Mødelokale på regionsgården H4

MEDLEMMER
Karin Friis Bach
Flemming Pless
Annie Hagel
Katrine Vendelbo
Dencker

Formand
Næstformand
Medlem

Leila Lindén

Medlem

Lene Kaspersen
Marianne Stendell
Niels Høiby
Ole Stark

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Medlem
Deltog ikke i punkterne 3, 4, 5 og
6
Deltog ikke i punkterne 5 og 6
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INDHOLDSLISTE
1. Meddelelser - Nedsættelse af Task Force for udredningsret
2. Meddelelser - 3. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveau
3. Meddelelser - Patientkontoret/patientvejledningens Årsberetning 2016
4. Meddelelser Siden sidst og arbejdsplan for sundhedsudvalget
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1. MEDDELELSER - NEDSÆTTELSE AF TASK FORCE FOR
UDREDNINGSRET
MEDDELELSER
Sundhedsudvalget orienteres hermed om, at der i Region Hovedstaden myligt er nedsat en Task Force
for udredningsret med deltagelse af vicedirektører fra regionens hospitaler. Baggrunden for Task Forcen
er, at der ses en faldende overholdelse af udredningsretten i Region Hovedstaden.
Task Forcen får til opgave at foretage en tæt, dataunderstøttet opfølgning på udviklingen i overholdelse
og registrering af udredningsretten, så mønstre i data kan identificeres og drøftes på tværs af hospitaler
med henblik på læring.
Ud over den datanære opfølgning drøfter Task Forcen bredere problemstillinger i relation til
udredningsretten. Sigtet med de bredere drøftelser er at dele viden mellem hospitaler og at sikre en
ensartet praksis for implementering af udredningsretten.
Det første møde i Task Force blev afholdt den 20. september 2017. På mødet blev der aftalt konkrete
handlinger, som sættes i værk med det samme, herunder analyser i samarbejde med udvalgte
sundhedsfaglige råd af, hvad der skal til inden for udvalgte specialer for at forbedre målopfyldelsen.
Desuden blev der aftalt et forpligtende ledelsesmæssigt fokus samt erfaringsudveksling med andre
regioner.
Det kan desuden oplyses, at hospitalerne i september-november bliver undervist i registrering af
udredningsret.
JOURNALNUMMER
16000148
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2. MEDDELELSER - 3. KVARTÅRLIGE RAPPORTERING PÅ
KONGEINDIKATORER, DRIFTSMÅL OG AMBITIONSNIVEAU
MEDDELELSER
Forretningsudvalget behandlede på mødet den 12. september 2017 den 3. kvartårlige rapportering på
kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveau. Forretningsudvalgssagen er vedhæftet til
orientering (bilag 1 og 2).
JOURNALNUMMER
16000148

BILAGSFORTEGNELSE
1. FU kvartårlig rapportering kongeindikator, driftsmål og ambitionsniveau 12092017
2. FU kvartlårlige rapportering kongeindikator, driftsmål og ambitionsnvieau BILAG 12092017
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3. MEDDELELSER PATIENTKONTORET/PATIENTVEJLEDNINGENS ÅRSBERETNING
2016
MEDDELELSER
Sundhedsudvalget orienteres hermed om Patientkontoret/Patientvejledningens Årsberetning 2016.
Årsberetningen sendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
JOURNALNUMMER
Tomt indhold

BILAGSFORTEGNELSE
1. Patientkontorets Årsberetning 2016
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4. MEDDELELSER SIDEN SIDST OG ARBEJDSPLAN FOR
SUNDHEDSUDVALGET
MEDDELELSER
Siden sidst har sundhedsudvalget modtaget følgende:
Den 31. august 2017: Monitoreringsdata for kræftpakker for 2. kvartal 2017 (bilag 1)
Den 18. september 2017: Overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider er der tre
indberetninger for august 2017 (Bilag 2)
Tentativ arbejdsplan for sundhedsudvalget 2017:
Arbejdsplanen er vedlagt i bilag 3.

JOURNALNUMMER
16000148

BILAGSFORTEGNELSE
1. Notat til SUND monitorering 2 kræftpakker kvartal 2017 31.08.17
2. Brev til Sundhedsstyrelsen vedr. overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider for
august 2017
3. Sundhedsudvalget_arbejdsplan 20170921
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Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 1 - Side -1 af 34

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 1 - Side -2 af 34
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På baggrund af flere dødsfald efter meningitis og meningokoksygdom i de senere år har
Region Hovedstaden gennemført en aggregeret kerneårsagsanalyse af diagnostik af disse
sygdomme. Analysen blev gennemført af et bredt sammensat team med deltagelse af personale, pårørende og eksperter i meningitis, meningokoksygdom og forbedringsarbejde.
Analysen tog udgangspunkt i en opsamling af de seneste års rapporterede utilsigtede
hændelser på området, nyeste viden om meningitis og meningokoksygdom og erfaringer
fra patienter og pårørende.
Analysens mål er at reducere risikoen for dødsfald af meningitis og meningokoksygdom,
og analyseteamet pegede her på ét centralt målbart succeskriterie: nemlig at reducere tiden fra patientens første kontakt til sundhedsvæsenet til relevant behandling er påbegyndt.
Analyseteamet arbejdede med en lang række problemområder og identificerede med udgangspunkt i disse fire indsatsmål som samlet set vurderes at kunne bidrage til det overordnede mål:
 Mindske fixation1 og øge samarbejde om udredning og diagnostik
 Øge inddragelse af patienter og pårørende
 Sikre hurtig behandling
 Opdatere viden hos personale og borgere
Analyseteamets arbejde resulterede i ti konkrete handlingsplaner:
 To større indsatser
 Etablering af et læringskoncept med e-læring omkring meningitis og meningokoksygdom og
 Systematisk simulationstræning af alle ansatte i akutmodtagelser i samarbejde og kommunikation omkring den uafklarede patient.
 Et forbedringsprojekt på et pilothospital, der skal forbedre samarbejde om akutte
patienter, herunder lokalt arbejde med kultur for læring.
 Fem nye arbejdsgange om prøvetagning, pårørendeinddragelse samt genhenvendelser.
 Et møde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at viderebringe analysens viden og overvejelser om vaccination og befolkningens viden
om meningitis og meningokoksygdom.
Samt
 Udvikling af en indikator til monitorering af handlingsplanernes samlede effekt.
Indikatoren skal måle tiden fra patientens første kontakt til sundhedsvæsnet til
behandling iværksættes.
Analyseteamet har koncentreret sig om at formulere indsatser, der vil kunne reducere risikoen for forsinkelser i diagnostik af meningitis og meningokoksygdom, men mange af
1

Fixation betyder, at sundhedspersoner kan komme til at fastholde fokus på et (forkert) symptom eller diag-

nose længere end godt er.
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handlingsplanerne har et bredere fokus, der vil kunne forbedre diagnostikken af akutte patienter bredt. Det planlagte læringskoncept vil ligeledes blive udviklet, så det efterfølgende kan anvendes til andre tilstande eller diagnoser.
Teamet har endvidere identificeret de råd og udvalg, som i samarbejde med relevante stabe skal stå for implementeringen. For at sikre fremdriften af handlingsplanerne, afrapporterer analysens formand og regionens kvalitetschef til Koncernledelsen efter 3, 9 og 12
måneder.
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Der har i de seneste år været flere dødsfald grundet meningitis og meningokoksygdom i
Region Hovedstaden. Der har været rejst spørgsmål ved, om nogle af disse dødsfald kunne have været forhindret. Derfor har Region Hovedstadens direktion besluttet at igangsætte en tværgående analyse, som skal afdække muligheder for at forbedre diagnosticeringen
af meningitis og meningokoksygdom
Analysen er tværgående og dækker den præhospitale virksomhed og alle hospitaler i regionen og understøttes af de regionale risikomanagere i Center for Sundhed. Vicedirektøren
for Bornholms Hospital blev udpeget som formand.
Formanden sammensatte teamet sammen med Center for Sundhed. Det blev vurderet, at
det var væsentligt for kvalificering af problemområderne, at patienter og pårørende blev
en del af teamet. Konkret blev der taget kontakt til tre forældrepar, der i offentligheden
havde udtrykt ønske om at være med til at forbedre diagnostik og behandling af meningitis. To af disse ønskede at deltage. Herudover lagde regionen en meddelelse på hjemmesiden, hvor øvrige patienter eller pårørende blev opfordret til at søge kontakt.
Analyseteamet bestod derudover af sundhedspersoner med direkte patientkontakt og eksperter udpeget fra de relevante Sundhedsfaglige råd. Statens Serum Institut deltog med
en ekspert på området. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Implement Consulting
Group supplerede teamet med eksperter i forbedring og metoder hertil.
Analysearbejdet tog udgangspunkt i utilsigtede hændelser, pårørendes oplevelser og nyeste faglige viden vedrørende meningitis og meningokoksygdom.
Gennemgangen af de utilsigtede hændelser viste, at fejl med de alvorligste konsekvenser
især ses ved forsinket erkendelse af diagnosen. I analysen er formålet derfor afgrænset til
at formulere handlingsplaner, rettet mod forsinket erkendelse og diagnostik af meningitis
og meningokoksygdom.
Det er analyseteamets vurdering, at handlingsplanerne samlet vil kunne reducere risikoen
for forsinkelser i diagnostik af meningitis og meningokoksygdom. Samtidig er der ingen
tvivl om, at meningitis og meningokoksygdom er meget alvorlige sygdomme, der trods
rettidig diagnose og behandling kan føre til død. Det er analyseteamets forventning at analysens handlingsplaner bidrager til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at
overkomme deres sygdom, men der er også enighed om, at der fortsat vil kunne ses dødsfald efter meningitis og meningokoksygdom.
Nogle af de tragiske forløb med meningitis og meningokoksygdom har også givet anledning til at drøfte Region Hovedstadens generelle håndtering og læring af fejl og utilsigtede hændelser. Undervejs i analysen blev det besluttet, at analysens genstandsfelt skulle
udvides til også at omfatte, hvordan god kultur for læring fra utilsigtede hændelser under-
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støttes samt risikomanagerens rolle. Der vil blive nedsat en separat arbejdsgruppe til denne del af analysen, som vil blive afrapporteret selvstændigt i slutningen af 2017.

Analysens kommissorium er vedhæftet som bilag nr.1.
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Utilsigtede hændelser kan analyseres ved hjælp af forskellige metoder. Én metode er kerneårsagsanalyse – en systematisk metode til afdækning af en hændelse i forhold til hvad
der skete, hvorfor det skete, og hvordan man undgår, at en lignende hændelse opstår igen.
Denne analyse blev gennemført som en aggregeret kerneårsagsanalyse. Det vil sige en
kerneårsagsanalyse af flere utilsigtede hændelser af samme karakter, opsamlet over en given tidsperiode. Metodisk følger analysen de samme trin som den enkeltstående kerneårsagsanalyse, dog er det skriftlige datamateriale alene de rapporterede utilsigtede hændelser (ikke journalnotater osv.). Hændelsesrapporter kan være meget forskellige og give et
mere eller mindre klart billede af selve hændelsen, og hvordan den kunne have været forhindret. Når de beskrevne udfordringer og problemområder kvalificeres yderligere af et
bredt sammensat team af fagpersoner, kan de give et værdifuldt grundlag for forbedring2.
I praksis blev den aggregerede analyse gennemført over tre møder. På det første møde var
hovedvægten på forskellige oplæg for at sikre fælles viden. På de to næste møder blev
problemer indenfor meningitisbehandling drøftet, og der blev identificeret indsatsområder
og konkrete handlingsplaner, herunder et stærkt fokus på ansvar og opfølgning.
Rapporten vil blive godkendt af Koncernledelsen og skal forelægges politisk.

Vicedirektør fra Bornholms Hospital Jonas Egebart blev af koncerndirektionen udpeget
som formand for analysen. Analyseteamet bestod af pårørende og sundhedspersoner.
Sidstnævnte både med direkte patientkontakt og med eksperter udpeget fra de relevante
Sundhedsfaglige råd. Statens Serum Institut deltog med en ekspert i infektionsepidemiologi og vaccination. Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltog med en ekspert i forbedringsmetoder. Konsulentfirmaet Implement Consulting Group blev tilknyttet som ekstern
facilitator og ekspert i forbedringsvidenskab.
Følgende deltog i analyseteamet:
• Pårørende til patienter med meningitis / meningokoksepsis
• Næstformanden for Sundhedsfagligt Råd for Pædiatri
• En læge med pædiatrisk speciale
• En sygeplejerske med tjeneste i en børnemodtagelse
• Næstformanden for Sundhedsfagligt Råd for Infektionsmedicin
• En ledende overlæge fra kliniske mikrobiologisk afdeling udpeget af Sundhedsfagligt

2

kilde: Dansk Selskab for Patientsikkerheds publikation om Aggregeret kerneårsagsanalyse fra
2006.
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Råd for Mikrobiologi
• En ledende oversygeplejerske fra en akutmodtagelse
• En leder fra Den Præhospitale Virksomhed med indsigt i både 1813 og akutlægebiler
• En yngre læge ansat på en medicinsk afdeling
• En intensiv sygeplejerske tilknyttet de Mobile Akutteam
• En praktiserende læge
• En repræsentant fra Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi
og Forebyggelse
• En repræsentant fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed
• En læge fra Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed
• En konsulent fra Implement Consulting Group
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Analysens grundlag er opsummeret indledningsvis og gennemgås efterfølgende mere detaljeret.
Analysens empiriske grundlag:
 Faglige erfaringer med meningitis og meningokoksygdom
 Statistisk viden om forekomst, udviklingsbillede og vaccination
 Utilsigtede hændelser
 Patienter og pårørendes oplevelser
Analysens teoretiske grundlag:
 Nyeste forskning inden for meningitis og meningokoksygdom herunder symptomatologi og diagnosticering
 Nyeste viden om vaccination

Som grundlag for analysen fik analyseteamet på første møde gennemgået den nyeste faglige viden om meningitis, meningokoksygdom og vaccination via korte oplæg.
Om meningokoksygdom hos børn og unge:
Overordnet erfarede analysegruppen, at meningokoksygdom kan være en svær diagnose
at stille tidligt i forløbet. Sygdommen er relativt sjælden, og dermed er de fleste lægers erfaring begrænset. Sygdommen udvikler sig typisk over meget kort tid, og der er ingen
symptomer eller biokemiske prøver, der med sikkerhed kan af- eller bekræfte diagnosen
på indlæggelsestidspunktet. For grundigere faglig gennemgang henvises til bilagene, men
analyseteamet hæftede sig ved følgende fakta:


De alvorligste sygdomme, som meningokokbakterien (Neisseria meningitidis)
kan medføre, er hjernehindebetændelse (meningitis) og blodforgiftning (sepsis).
Disse sygdomme kan optræde enkeltvis eller samtidigt og kaldes under ét meningokoksygdom.

Forekomst af meningokoksygdom
 Antallet af meningokoksygdom tilfælde har været gradvist faldende i en årrække
– der var 37 tilfælde i 2016 blandt både børn og voksne.
 Sygdommen er derved relativt sjælden, og de færreste læger vil have prøvet at diagnosticere et barn med meningokoksygdom.
 Blandt børn og unge er tilstanden hyppigst i alderen < 2 år og 13-19 år, men ses i
alle aldre.
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Forløb af sygdommen
 De fleste tilfælde af meningokoksygdom forløber meget hurtigt (over 12-24 timer), hvor tilstanden går fra at være stabil til at være livstruende.
 Dødeligheden blandt børn og unge medmeningokoksygdom er ca. 6 % i Danmark, svarende til dødeligheden i andre europæiske lande.
 Dødeligheden er højere ved sepsis end ved meningitis.
 Tidlig diagnostik og behandling af meningokoksygdom kan forbedre prognosen.
Symptomer
 De første symptomer på meningokoksygdom omfatter feber, sløvhed, spisevægring og irritabilitet hos mindre børn og feber, kvalme og opkastninger samt hovedpine hos større børn. Derudover er forkølelsessymptomer hos mindre børn og
smerter i halsen hos større børn blandt de tidligste tegn hos ca. en fjerdedel af de
børn, som har meningokoksygdom. Disse uspecifikke symptomer er årsag til, at
diagnosen i starten kan være svær at stille, da sygdommen kan ligne andre mindre
farlige sygdomme som eksempelvis influenza.
 Tidlige symptomer omfatter også muskelsmerter og smerter i benene.
 Ved akut opstået febersygdom, hvor der ikke findes behov for indlæggelse, er det
derfor vigtigt at informere forældre til børn og unge om at henvende sig igen inden for samme døgn, hvis tilstanden forværres.
 Udtalt forældrebekymring og genhenvendelser ved akut sygdom bør foranledige skærpet opmærksomhed hos lægen.
 De klassiske tegn på meningokoksygdom som nakke-rygstivhed, hudblødninger
og/eller septisk shock forekommer kun hos ca. halvdelen af børn med meningokoksygdom. Disse kliniske fund opstår dog ofte mere end 12 timer efter de første
symptomer.
 Det er vigtigt at bemærke, at op til 20 % af børn med meningokoksygdom ikke
har feber ved ankomst til hospitalet, men de fleste har haft feber inden for det
seneste døgn.
 Hudblødninger er karakteristisk for meningokoksygdom, men ses kun hos 5075%.
 Hudblødninger < 2 mm betegnes petekkier, mens hudblødninger > 2 mm
betegnes purpura.
 Kun 1-2 børn ud af 100 børn med petekkier har meningokoksygdom. Størstedelen
af de børn som har feber og petekkier, har virus sygdom, der ikke kræver behandling.
 Risikoen for meningokoksygdom er markant forøget, hvis én eller flere hudblødningerne er > 2 mm i diameter
 Risikoen for meningokoksygdom er forøget, hvis hudblødningerne er fordelt på
hele kroppen.
 Unge med petekkier kræver skærpet opmærksomhed, da der er en højere forekomst af meningokoksygdom i denne aldersgruppe.
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Undersøgelse for sygdommen
 Der findes ingen biokemiske undersøgelser, hvormed man kan be- eller afkræfte
meningokoksygdom på indlæggelsestidspunktet.
 De fleste børn, som har akut meningokoksygdom, har markant forhøjet C-reaktivt
protein (CRP)-niveau i blodprøverne, men op til 10 % har normalt eller kun let
forhøjet CRP-niveau på indlæggelsestidspunktet.
 75 % af de børn, som har meningokoksygdom, har normalt eller lavt leukocytniveau i blodprøverne på indlæggelsestidspunktet.
 I de gældende behandlingsvejledninger står der, at lumbalpunktur skal udføres
akut ved mistanke om meningokoksygdom, hvis der ikke er kontraindikationer,
og såfremt undersøgelsen ikke forsinker antibiotikabehandling.
 Ved mistanke om meningokoksygdom bør der tages blod fra til dyrkning hurtigst
muligt og helst inden behandling med antibiotika gives.
Kilde: Oplæg ved Ulrikka Nygaard og Karen Vitting Andersen.
Der kan læses mere om den faglige viden om meningitis og meningokoksygdom i bilag
nr.2 og 3.
Om vaccination mod meningokoksygdom:
Mulige fordele, ulemper og udfordringer ved at indføre vaccination blev drøftet i analysen.
 For at indføre en vaccine skal disse generelle kriterier være opfyldt:
o Sygdommen skal have en vis alvorlighed og hyppighed.
o Der skal være bred erfaring med vaccinen blandt børn.
o Der skal være tilstrækkelig dokumentation for gavnlig virkning i forhold
til eventuelle bivirkninger.
o Det skal sikres, at vaccinen passer ind i det eksisterende vaccinationsprogram (at den ikke påvirker andre vacciner negativt).
o Indførelse af vaccinen skal være samfundsøkonomisk rimelig.
 Antallet af MS tilfælde har været gradvist faldende i en årrække. De fleste dødsfald af meningokoksygdom forekommer blandt ældre mennesker, som ikke vil
være omfattet af et børnevaccinationsprogram.
 Meningokokker er ikke den eneste årsag til meningitis og sepsis.
 Meningokokker inddeles i 8 grupper (A,B, C, W135, X, Y, Z og 29A).
 Meningokokgruppe B og C er de hyppigste.
 Der findes ingen vacciner, der beskytter mod alle grupper.
 Det er forholdsvis nyt, at man kan vaccinere mod gruppe B og der er endnu ikke
så stor erfaring med vaccinen.
 Fælles for de eksisterende vacciner er:
o der skal vaccineres af flere omgange
o den præcise varighed af beskyttelsen er ikke kendt
 Vaccination modmeningokoksygdom er ikke en del af det danske vaccinationsprogram. I det danske vaccinationsprogram indgår aktuelt 9 vacciner.
 Man kan vælge selv at betale for vaccinen.
 I nogle lande har man valgt at indføre vaccination mod meningokoksygdom.
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I England har man en højere forekomst af meningokoksygdom end i Danmark.
England har indført vaccination mod grupperne A,B,C,Y og W135. Alle børn får
5 vaccinationer mod meningokoksygdom.
Det er Sundhedsministeriet, der på baggrund af Sundhedsstyrelsens indstilling beslutter om der er grundlag for at indføre et vaccinationsprogram i Danmark.
Sundhedsstyrelsen har hidtil vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag.

Kilde: Staten Serum Institut.
Der kan læses mere om vaccination mod meningokoksygdom og meningitis i bilag nr. 4
og 5.

Region Hovedstaden har gennemgået alle regionens rapporterede utilsigtede hændelser fra
2015 til 28. marts 2017, der omhandler meningitis og meningokoksygdom. Hændelserne
er fundet i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Der blev identificeret 76 utilsigtede
hændelser, der omhandlede udredning og behandling af patienter mistænkt for meningitis
eller meningokoksygdom. Ved flertallet af de utilsigtede hændelser, der blev identificeret,
var den mulige alvor for patienten minimal. Enten fordi patienten viste sig ikke at have
meningitis, eller fordi hændelsen var af en karakter, der havde ingen eller beskeden betydning for behandlingen.
Personalet har dog alligevel valgt at rapportere hændelsen, typisk fordi de har oplevet, at
arbejdsgangene for håndtering af patienter mistænkt for meningitis har været uhensigtsmæssige. Der har været en oplevelse af, at de utilsigtede hændelser potentielt kunne være
alvorlige og et ønske om at lære af disse hændelser uanset, at de i den konkrete situation
ikke medførte skade. Dette er helt i tråd med Region Hovedstadens ønske om at understøtte en god patientsikkerhedskultur og en læringskultur.
Det skal understreges, at rapportering af utilsigtede hændelser sker med henblik på læring
og forbedring af sundhedsvæsenet. Utilsigtede hændelser giver et værdifuldt indblik i behandlingsforløb – typisk beskrevet af det personale, patient eller pårørende, som selv var
til stede og er dermed væsentlige i et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv.
Data fra DPSD er ikke velegnede til kvantitative opgørelser (at forholde sig til antal), og
utilsigtede hændelser kan ikke anvendes som mål for kvalitet.

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 1 - Side -13 af 34

Mønstre og tendenser
De 76 utilsigtede hændelser beskriver forskellige udfordringer, som kan inddeles følgende
hovedkategorier:







Uhensigtsmæssig visitation
Forsinket erkendelse af diagnose
Forsinket prøvetagning eller behandling (når diagnosen er kendt/mistænkt)
Problemer i forbindelse med prøvetagning
Problemer i forbindelse med medicingivning
Manglende hygiejniske forholdsregler

Nedenfor bliver hver kategori uddybet.
Uhensigtsmæssig visitation:
Utilsigtede hændelser, der omhandler visitation af patienter. Ifølge rapportøren burde patienten have været tilset eller transporteret hurtigere eller til et andet sted med henblik på
vurdering af symptomer, som kunne være forenelige med meningitis eller meningokoksygdom.
Forsinket erkendelse af diagnose:
Utilsigtede hændelser, der omhandler patienter, der har meningitis, hvor rapportøren har
oplevet, at der er gået for lang tid, før diagnosen blev mistænkt.
Forsinket prøvetagning eller behandling (når diagnosen er kendt/mistænkt):
Utilsigtede hændelser, der omhandler patienter, der mistænkes for mulig meningitis, men
som har ventet på relevant undersøgelse eller behandling.
Problemer i forbindelse med prøvetagning:
Utilsigtede hændelser, der omhandler problemer i forbindelse med prøvetagning. Når diagnosen meningitis skal stilles eller afkræftes, skal der tages flere prøver – både blodprøver og lumbalpunktur (spinalvæskeprøver fra rygmarven) Prøverne skal analyseres forskellige steder, nogle skal undersøges for bakterier på en mikrobiologisk afdeling, nogle
analyseres på en klinisk biokemisk afdeling.
Det kan være vanskeligt at tage lumbalpunkturen. Det kræver det rette udstyr, og prøverne
skal analyseres i løbet af kort tid På nogle hospitaler skal prøverne sendes med taxa til et
andet hospital til analyse. I disse processer opleves der fejl i forløb, hvor eksempelvis
prøverne sendes til en forkert afdeling, bliver glemt i et køleskab eller lignende.
Problemer i forbindelse med medicingivning:
Utilsigtede hændelser, der omhandler patienter, der er i behandling for meningitis, hvor
medicingivning har været forsinket eller i forkert dosis.
Manglende hygiejniske forholdsregler:
Utilsigtede hændelser, der omhandler patienter mistænkt for meningitis, som ikke er blevet isoleret efter forskrifterne.
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Vurdering af hændelsernes alvorlighed
Den mulige alvor for patienterne er vurderet ud fra teksten i de rapporterede hændelser.
De utilsigtede hændelser, hvor den mulige konsekvens blev vurderet som alvorlig falder
hovedsagligt inden for kategorierne forsinket erkendelse af diagnose og forsinket prøvetagning eller behandling. I enkelte af disse hændelser ender patienten med at dø af meningitis eller meningokoksygdom. Det kan ikke afgøres med sikkerhed om en utilsigtet hændelse, som eksempelvis en forsinkelse af diagnosen på nogle timer, ændrer ved behandlingsresultatet. Meningitis er en alvorlig sygdom, der trods rettidig behandling kan medføre død, men udgangspunktet i patientsikkerhedsarbejdet er, at sundhedsvæsenet skal sørge
for, at patienten altid har de bedst mulige betingelser for at overkomme sin sygdom.

De alvorligste utilsigtede hændelser
De utilsigtede hændelser, hvor den mulige konsekvens blev vurderet som alvorlig kan opdeles i 3 grupper:


Unge mennesker med meningokoksepsis. Disse hændelser falder hovedsageligt
inden for kategorierne forsinket erkendelse af diagnosen og uhensigtsmæssig visitation. I flere af forløbene udvikles hudblødninger, nogle i form af petekkier, nogle i form af større blødninger (beskrevet som sorte eller blå mærker). I flere af forløbene er der ved kontakt til sundhedsvæsenet ikke pågående feber eller nakkerygstivhed. I flere af forløbene bliver de unge mænd ikke opfattet som værende
alvorligt syge af pludselig opstået sygdom. I ét af forløbene ses der ved første
kontakt normale blodprøver (infektionstal). I alle forløbene er der flere kontakter
til sundhedsvæsenet.



Midaldrende og ældre mennesker med meningitis forårsaget af bakterier. I
flere af tilfældene drejer det sig om meningitis med bakterien pneumokokker. Der
ses indlæggelser af patienter, hvor indlæggelsesårsagen er uspecifik (fald, dehydrering, konfusion) og hvor patientens blodtryk, puls, temperatur og bevidsthed er
stort set normale, hvilket gør, at de ikke tilses akut af læge. Ved lægeligt tilsyn
(typisk efter nogle timer) findes patienterne oftest nakke-rygstive, og herefter
iværksættes relevant behandling. I enkelte af disse hændelser bliver meningitis
diagnosen mistænkt tidligt, men udredning og behandling bliver forsinket.



Mennesker der har fået foretaget et kirurgisk indgreb (eksempelvis operation i hjernen eller rygmarvsbedøvelse). I hændelserne beskrives at patienterne i
efterforløbet af en operation udvikler meningitis forårsaget af bakterier. Der gives
udtryk for, at udviklingen af meningitis er en kendt komplikation, men der stilles
spørgsmål ved, om diagnosen kunne være opfanget tidligere i forløbet.
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Region Hovedstaden valgte at inddrage patienter og pårørende i analysen, fordi deres viden og erfaringer blev vurderet som væsentlige. De blev både inddraget som medlemmer i
analyseteamet og via Regionens hjemmeside, hvor patienter og pårørende blev opfordret
til at henvende sig med oplevelser med meningitis og meningokoksygdom – både de gode
og de dårlige oplevelser.
Det havde stor værdi for analyseteamet, at de pårørende deltog og var inddraget i analyseprocessen. De havde gjort sig væsentlige erfaringer og refleksioner i forbindelse med mødet med sundhedsvæsenet, og de var gode til at stille spørgsmål ved nogle af de ting, som
sundhedsvæsenet i højere grad tager for givet.
Regionen modtog to henvendelser på baggrund af opslaget på hjemmesiden – de to henvendelser belyste væsentlige problematikker, men opslag via hjemmesiden var i denne
sammenhæng mindre effektiv, idet målet var at modtage flere henvendelser. Teamets pårørenderepræsentanter havde dog et stort netværk og kunne bidrage med mange patientog pårørendeoplevelser indhentet gennem de sociale medier (over 50), og dermed blev patienter og pårørendes oplevelser og erfaringer i høj grad belyst.
Overordnet kan patienternes og de pårørendes oplevelser kategoriseres i følgende temaer:
 En oplevelse af sundhedspersoners og egen manglende kendskab til symptomer
på meningitis og meningokoksygdom
 En oplevelse af varierende faglige kompetencer hos sundhedspersoner
 En oplevelse af manglende lydhørhed fra sundhedspersoner
 Manglende kendskab til muligheden for vaccination hos borgere

Manglende kendskab til symptomer på meningitis og meningokoksygdom hos sundhedspersoner og borgere
Der blev både beskrevet manglende kendskab til relevante symptomer hos borgere og hos
sundhedsprofessionelle. Meningitis og meningokoksygdom kan (især i starten) vise sig
med de samme symptomer som influenza – og det bliver beskrevet, at både patienter, pårørende og sundhedspersoner kan have svært ved at skelne. Flere pårørende beskriver, at
patienten ikke udviklede nakke-rygstivhed eller hudblødninger, men havde mere uspecifikke symptomer som feber, hovedpine, opkastninger og lysskyhed – hvilket i nogle tilfælde førte til, at sygdommen ikke blev opdaget ved første kontakt til sundhedsvæsenet.
 Manglende nakke-rygstivhed: Mange beskriver, at der ikke er tilstrækkeligt kendskab blandt hverken borgere eller sundhedsprofessionelle til, at meningitis og især
meningokoksygdom ikke nødvendigvis medfører nakke-rygstivhed. Der er flere,
der beskriver at være blevet afvist af sundhedsvæsenet med begrundelsen om, at
der ikke var nakkeryg-stivhed.
 Hudblødninger (pettekier, purpura, ekkymoser og suggilationer): Patienter og pårørende beskriver manglende kendskab til hudblødninger som alarmsymptom –
enkelte beskriver, at de ville ønske, at de havde haft kendskab til dette, så de måske kunne have observeret tættere eller handlet hurtigere.
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Det beskrives også, at sundhedspersoners kendskab til hudblødninger er mangelfuldt og fejltolkes som andre former for udslæt.

Varierende faglige kompetencer hos sundhedspersoner
Gennemgangen af patient- og pårørendeoplevelser viste, at der ikke altid opleves tilstrækkelig faglig kompetence hos de sundhedsprofessionelle, der har håndteret patienter medmeningitis og meningokoksygdom.

Manglende lydhørhed fra sundhedspersoner
Flere pårørende har oplevet, at det var svært at få sundhedspersoner til at lytte til deres
bekymringer – flere har følt sig afvist, og deres opfattelse af situationens alvor blev ikke
respekteret eller taget seriøst. Nogle beskriver, at det kun lykkedes at få deres pårørende i
behandling ved at være meget insisterende. Flere pårørende har nævnt diagnosen ”meningitis” overfor sundhedspersonale, uden der blev handlet tilstrækkeligt herpå.

Manglende kendskab til muligheden for vaccination hos borgere
Flere beskriver, at de ville ønske, at de havde vidst, at det var muligt at vaccinere mod
nogle typer af meningitis og meningokoksygdom, eller at de vil overveje at få deres børn
vaccineret.
Læs mere om en pårørendes tanker og oplevelser i bilag nr. 6 ”Tanker omkring muligheder og tiltag til reduktion af fatale tilfælde af meningitis og meningokoksepsis” af Ivar G.
Petersen.
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Med afsæt i viden om typiske gode og dårlige forløb samt utilsigtede hændelser stillede
analyseteamet på første møde en række undringsspørgsmål. Spørgsmålene blev efterfølgende grupperet i problemområder og analyseret med henblik på at opstille hypoteser på
underliggende årsager.
Andet møde tog afsæt i de grupperede problemområder. Teamet blev opdelt i mindre arbejdsgrupper, der diskuterede problemområderne og mulige handlinger, der kunne afhjælpe problemerne. Efter andet møde blev alle input til handlingsplaner samlet op, bearbejdet og uddybet med tid, ansvar og implementeringsforudsætninger.
På tredje møde blev mere detaljerede handlingsplaner gennemgået en for en, og hele teamet havde lejlighed til at komme med input og justeringer til de handlingsplaner, der var
opstillet. Der var her et stærkt fokus på ansvar og opfølgning.

1. Manglende inddragelse af patienter og pårørendes viden
De utilsigtede hændelser, patienters oplevelser og teamets erfaringer viste, at der i
Region Hovedstaden ikke findes en tilstrækkelig udbredt stærk kultur for inddragelse
af patienter og pårørende.
2. Prøvetagning som forsinkende barriere
Analysen beskæftigede sig med flere relevante hypoteser om, hvordan man kunne
undgå forsinkende processer i udredningsfasen. Blandt andet hvordan vi sikrer, at det
at skulle tage en lumbalpunktur (rygmarvsprøve) ikke bliver en barriere for at udrede
patienter for meningitis.
3. Utilstrækkelig viden om meningitis og meningokoksygdom hos sundhedsprofessionelle
Både de utilsigtede hændelser og de pårørendes oplevelser viste, at der hos nogen
sundhedsprofessionelle er en utilstrækkelig viden om meningitis og meningokoksygdom - særligt om hvordan sygdommen kan præsentere sig.
4. Fixation3 og utilstrækkeligt samarbejde blandt sundhedsprofessionelle
Analysen konkluderede at samarbejdet blandt sundhedsprofessionelle ikke var tilstrækkeligt. Utilstrækkeligt teamsamarbejde kan have den konsekvens, at behand3

Fixation betyder, at sundhedspersoner kan komme til at fastholde fokus på et (forkert) symptom
eller diagnose længere end godt er.
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lingsteamets samlede viden og kompetencer ikke kommer effektivt i spil, og dette kan
betyde, at vigtige ting overses, fejltolkes, eller at der fixeres på en forkert diagnose.
Disse ting kan forsinke den rette diagnose.
5. Hjemsendelse af uafklarede patienter
Analysen konkluderede, at patienter i nogle forløb var blevet sendt for tidligt hjem fra
hospitalet – nogle gange midt om natten, nogle gange før der forelå resultater på prøvesvar taget med henblik på at udelukke akut sygdom.
6. Uklarhed om genhenvendelse
Analysen identificerede, at der i nogle situationer var en udfordring med at få tilset
patienter, der var blevet sendt hjem, men som havde fornyet behov vurdering, tilpas
hurtigt og smidigt. Det er normal praksis, at patienter sendes hjem med beskeden om
”at komme igen, hvis det bliver værre”. Det er dog ikke altid tydeligt, hvad der konkret menes med dette, hverken for patienter eller sundhedspersoner. Analysen viste
samtidig, at der er forskellig praksis for genhenvendelse i Region Hovedstaden - både
på tværs af hospitaler og på tværs af børnemodtagelsen og akutmodtagelsen.
7. Utilstrækkelig viden hos patienter og pårørende
Analysen identificerede et behov for fremadrettet at sikre bedre oplysning af den bredere befolkning med viden om meningitis og meningokoksygdom. Teamet vurderede,
at den enkelte borgers evne til at vurdere symptomer er en styrke, såfremt opdateret
viden om symptomatologien er formidlet og er handlingsanvisende.
8. Manglende vaccination af befolkningen
Analysen beskæftigede sig med muligheden for vaccination og eventuelle fordele og
ulemper i denne forbindelse. Beslutningen om at indføre nye vacciner i børnevaccinationsprogrammet er et nationalt anliggende, der afgøres af Sundhedsministeriet på
baggrund af fagligt input fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
Derudover identificerede teamet problemområdet ”Uhensigtsmæssig kultur for læring af
fejl”, der som tidligere beskrevet vil blive analyseret selvstændigt.
Et problemområde i sundhedsvæsenets organisering af faglige kompetencer blev også berørt. Det blev drøftet, at det nogle gange kan være en udfordring, at det er en mindre erfaren læge, der modtager patienten. Problemstillingen blev dog ikke behandlet yderligere,
da Region Hovedstaden har igangsat projekt ”Fremtidens Akuthospital”, som blandt andet
beskæftiger sig med kompetencer og bemanding i akutmodtagelserne. Teamet drøftede
også kompetencer i den akutte telefonvisitation. Den problemstilling er dog blevet håndteret i en særskilt kerneårsagsanalyse, som Den Præhospitale Virksomhed har gennemført i
foråret 2017, og den blev derfor ikke behandlet yderligere i denne analyse.
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Analysens overordnede mål er at reducere dødsfald forårsaget af meningitis og meningokoksygdom og analyseteamet har herunder fastlagt tre delmål:




At reducere tiden fra første kontakt til Sundhedsvæsnet frem til behandling er påbegyndt.
At reducere tiden fra symptomerne opstår frem til første kontakt med sundhedsvæsenet.
At forhindre, at sygdommen opstår ved at forebygge med vaccination.

For at opnå delmålene har analyseteamet, med udgangspunkt i de tidligere beskrevne problemområder, identificeret fire overordnede indsatsområder:





Mindske fixation og øge samarbejde om udredning og diagnostik
Øge inddragelse af patienter og pårørende
Sikre hurtig behandling
Opdatere viden hos personale og borgere

For hvert indsatsområde er formuleret mindst én handlingsplan. Handlingsplanerne rummer:






Samt


To større indsatser
 Etablering af et læringskoncept med e-læring omkring meningitis og meningokoksygdom og
 Systematisk simulationstræning af alle ansatte i akutmodtagelser i samarbejde og kommunikation omkring den uafklarede patient.
Et forbedringsprojekt på et pilothospital, der skal forbedre samarbejde om akutte
patienter, herunder lokalt arbejde med kultur for læring.
Fem nye arbejdsgange om prøvetagning, pårørendeinddragelse samt genhenvendelser.
Et møde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at viderebringe analysens viden og overvejelser om vaccination og befolkningens viden
om meningitis og meningokoksygdom.
Udvikling af en indikator til monitorering af handlingsplanernes samlede effekt.
Indikatoren skal måle tiden fra patientens første kontakt til sundhedsvæsnet til
behandling iværksættes.

De ti handlingsplaner skal ses som dele af en samlet indsats, der kan bidrage til at opnå
det overordnede mål. Det er ikke tanken, at de enkelte handlingsplaner kan stå alene, men
at synergien i at sætte ind på flere fronter gør at vi kan nå vores mål. De ti handlingsplaner
er beskrevet overordnede i det følgende. Alle handlingsplanerne skal yderligere kvalifice-

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 1 - Side -20 af 34

res, beskrives og udvikles af de ansvarlige i samarbejde med aktørerne. Når de konkrete
handlinger igangsættes, vil de ansvarlige få til opgave at udarbejde egentlig projektplaner.
Disse planer vil indeholde konkrete aktiviteter, målpunkter og en specificering af opfølgnings- og justeringsproces for de enkelte handlinger.
Handlingsplanernes succes afhænger derudover af ledelsesinvolvering – at ledelserne baner vejen, bakker op og bidrager i såvel det indledende udviklingsarbejde og i fastholdensen af indsatserne.

Her listes de 10 handlingsplaner samlet:
1. Udvikle overordnet indikator, der måler tiden fra patientens første kontakt til
sundhedsvæsenet til behandling er påbegyndt.
2. Etablere forbedringsprojekt på pilothospital, der omhandler samarbejde omkring akutte patienter og lokal kultur omkring håndtering af fejl med henblik
på efterfølgende bred implementering
3. Etablere simulationstræning, der øger samarbejde og mindsker fixation omkring den uafklarede patient.
4. Øge brugen af patienter og pårørendes bekymring som anledning til at revurdere det sundhedsfaglige respons.
5. Forbedre forudsætning for inddragelse af patienter og pårørendes viden i forbindelse med udredning.
6. Undgå hjemsendelse af patienter med udestående akutte prøvesvar.
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7. Forbedre procedurer omkring genhenvendelse og sikre kendskab til patientforløb.
8. Sikre klare og handlingsanvisende vejledninger omkring lumbalpunktur.
9. Etablere læringskoncept for at øge viden hos sundhedsprofessionelle om meningitis og meningokoksygdom.
10. Sikre vidensdeling nationalt.

I det følgende beskrives alle handlingsplaner nærmere.

Indsats: Der skal udvikles en indikator, der måler på et af analysen centrale succeskriterier - at reducere tiden fra første kontakt til behandling er påbegyndt.
En del patienter med meningitis og meningokoksygdom vil, som tidligere anført, have flere kontakter til sundhedsvæsenet op til en indlæggelse for meningtis og meningokoksygdom. Der ønskes at måle på tiden fra første kontakt til hospitalsvæsen, 1813 eller 112 til
første dosis antibiotika er givet. Såfremt det er muligt, inkluderes også patienter hvis forløb starter i almen praksis. Det ønskes, at der defineres en baseline på baggrund af data fra
2016. Det ønskes, at opnå data på alle patienter i Region Hovedstaden, der udskrives med
diagnosen meningitis eller meningokoksygdom. Gruppen skal afklare om indikatoren kun
skal omhandle de meningitisforløb forårsaget af bakterier eller om også de meningitisforløb, der skyldes eksempelvis virus skal inkluderes. Gruppen skal afklare behovet for klinisk validering. Gruppen må gerne tage stilling til om den eksisterende kliniske database
kan indgå i arbejdet.
Gruppen skal ligeledes afklare og eventuelt udvikle en indikator (obs. indikator), der måler på alle patienter, der bliver meldt obs. meningitis eller meningokoksygdom, da dette
vil give et større datagrundlag for at vurdere om regionens udredning af disse patienter er
tilstrækkelig hurtig.
Endelig skal gruppen afklare om der skal udvikles en ulempeindikator.
Det anbefales at obs. indikatoren og ulempeindikatoren udvikles og afprøves i mindre
skala på for eksempel en enkelt afdeling inden evt. udrulning til hele regionen.
Der har været vigtigt for analyseteamet, at der bliver defineret en overordnet resultatindikator. Det har været drøftet om der skulle udvikles indikatorer til at følge de enkelte handlingsplaner, men da handlingsplanerne er tænkt som forskelligartede indsatser, der alle arbejder frem mod det overordnede mål, blev det vurderet at en overordnet resultatindikator
var vigtigst. Der er dog lagt op til at man lokalt på enkelte hospitaler eller afdelinger kan
benytte sig af procesindikatorer som man finder relevante i forhold til den lokale implementering. De procesindikatorer som har været drøftet undervejs i analysen vil blive samlet i et proceskatalog som kan benyttes som inspiration.
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Forventet effekt: At Region Hovedstaden kan følge om handlingsplanerne har en samlet
effekt på tiden fra henvendelse til behandling.
Ansvarlige: Sundhedsfagligt Råd (SFR) infektionsmedicin.
Øvrige aktører: Den Præhospitale Virksomhed, Center for Økonomi (dataenheden) og
Enhed for Tværsektoriel Udvikling (evt. inklusion af praksissektoren). Det vil sandsynligvis være relevant at få tilknyttet en person med ekspertice i udvikling af indikatorer.
Tidsfrist: Inden udgangen af første kvartal 2018 for såvel udvikling af indikator som opsamling af baseline

Indsats: Udvikling og afprøvning af metoder til at etablere et godt teamsamarbejde omkring den akutte patient. Metoderne skal udvikles og justeres ved hjælp af forbedringsmetoder på et udpeget pilothospital. Pilothospitalet skal i samarbejde med SFR præhospital
og akutmodtagelser fremlægge hvordan erfaringerne og metoderne fra forbedringsprojektet kan spredes og implementeres i alle regionens akutmodtagelser.
Der ønskes, at pilothospitalet arbejdes med at udvikle:
 Faste ”stop-op-møder” (time-out) omkring akutte patienter. Pilothospitalet skal
beskrive og udvikle stop-op-møderne. Projektet kræver blandt andet at begrebet
”akutte patienter” afklares. Der kan tages udgangspunkt i eksisterende gode erfaringer (eksempelvis ”huddles”) og der kan søges inspiration fra indsatser som
sikker kirurgi, sikre fødsler og samarbejde om traumepatienter.
 En kultur med åbenhed omkring fejl. Det foreslås, at alle, der ”er gået en forkert
diagnostisk vej”, deler deres historie på tværfaglige konferencer til læring og refleksion – og hyldes som helte: ”Månedens svære historie”.
 I forhold til begge indsatser vurderes ledelsens aktive involvering at være essentiel for succes. Ledelsen anbefales at gå forrest. Der kan også arbejdes med at italesætte lederskab – at alle medarbejdere kan tage lederskab i forhold til at sikre patienterne en optimal behandling. Der kan arbejdes med at med at etablere en sikker ledelsesinvolveringsmulighed, hvis en sundhedsperson ikke føler at teamsamarbejdet er lykkedes. En inspiration er, en åben telefon/kontaktmulighed, hvor en
problematik opstået i en vagt næste dag kan drøftes.
Forventet effekt:
 Et åbent teamsamarbejde der fungerer i dagligdagen.
 Fejl og manglende lydhørhed bruges systematisk til læring fra dag til dag, og fejlbarlighed anerkendes og anvendes som konkret læringsgrundlag.
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Ansvarlige: Pilothospital udpeget af koncernledelsen.
Øvrige aktører: Projektet forankres i SFR præhospital og akutmedicin.
Tidsfrist: Udpegning af pilothospital inden udgangen af 2017. Fremlæggelsen af erfaringer for SFR senest efter 12 måneder.
Monitorering og tilpasning: Indikatorer udvikles som en del af forbedringsprojektet. Projektet spiller ind i det det overordnede mål.

Indsats: Der skal udvikles undervisning, der omhandler træning i håndtering af den diagnostisk uafklarede patient, for personalet på de akutte modtagelser. Der skal udarbejdes en
selvstændig projektbeskrivelse som beskriver indsatsen nærmere. Det ønskes at undervisningen afprøves på et pilothospital inden den udrulles til hele regionen. Det ønskes også at
undervisningen samtænkes med de øvrige indsatser, særligt e-læringen. I forbindelse med
udviklingen skal der tages afsæt i den eksisterende gode praksis som findes mange steder
lokalt. CAMES skal stå for undervisningen, som skal foregå lokalt på hospitalerne gerne i
samarbejde med de lokale simulationsenheder. Der skal etableres en certificeringsordning.
Læringsmål for kurset er:
 At kende egne begrænsninger.
 At træne tværfaglig kommunikation.
 At træne patient- og pårørendeinddragelse og bidrage til at de opfattes som en del
af teamet.
 At bidrage til gensidig respekt mellem forskellige faggrupper.
 At træne ledelsesadfærd med åbenhed for og anerkendelse af andres perspektiver.
 At forbedre erfarne lægers evne til og ønske om aktiv inddragelse af andre.
 Træning i stop-op metoden (se handleplan 3).
Forventet effekt:
Forbedret teamsamarbejde med mere åbenhed og anerkendelse for teamets bekymringer,
herunder for meningitis og andre sjældne, alvorlige sygdomme.
Ansvarlige:
Center for HR (CAMES) står for projektledelsen.
Formand SFR for præhospital og Akutmodtagelse er projektejer.
Projektet godkendes af Forum for ledelse og uddannelse og forelægges Koncernledelsen.
I forbindelse med udrulningen af undervisningen vil hospitalsdirektioner og afdelingsledelser være ansvarlige for, at der frigøres tid til ledere og medarbejderes deltagelse.
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Tidsfrist: Udvikling frem til 1. kvartal 2018, derefter afprøvning på pilothospital og siden
trinvis udrulning til resten af regionen.
Monitorering og tilpasning:
Der følges løbende op på deltagelse på uddannelsen i Forum for ledelse og uddannelse.
o Inden udgangen af 2018 er andel af personale med funktion i akutmodtagelsen med gennemført (eller aktuel uddannelse) 50 %.
o Inden medio 2019 skal andelen af personale med funktion i akutmodtagelsen med gennemført (eller aktuel uddannelse) være 85 %.
Effekten monitoreres ved hjælp af den overordnede indikator, der måler tid fra patientens
første kontakt til behandling er påbegyndt.

Handlingsplan 4.A – indføre patienter eller pårørendes bekymring som mulig indikation for aktivering af Mobilt Akut Team (MAT4) på sengeafdelinger.
Indsats: På sengeafdelinger med voksne patienter indføres patienter eller pårørendes bekymring som indikation for aktivering af MAT. Det vil fortsat være en sundhedsperson,
der tilkalder MAT teamet, men begrundelsen for tilkald vil alene kunne være at patient eller pårørende udtrykker bekymring. Det er tænkt som et tydeligt signal fra organisationen
om at patienter og pårørendes bekymring skal anerkendes og er ligeværdige i forhold til
andre mere objektive kriterier som puls og blodtryk. Dette indebærer ændring i MATvejledningerne.
Forventet effekt: At patienter og pårørendes bekymringer tages alvorligt samt en understøttelse rettidig diagnostik af akut kritisk sygdom.
Ansvarlige:
Hjertestopkomitéen er ansvarlig for justering af vejledninger og udarbejdelse af implementeringsplan.
Ledelsesstrengen er ansvarlig for implementering.
Hjertestopkomiteen er ansvarlig for monitorering og opfølgning.
Tidsfrist: Afklaring og revidering af vejledning samt udarbejdelse af implementeringsplan
inden udgangen af 4. kvartal 2017.
4

Flere af regionens hospitaler har mulighed for at tilkalde et mobilt akut team (MAT) til patienter
med akut forværring af vitale parametre. MAT er typisk bemandet med erfarent personale fra hospitalets intensiv afdeling og kan tilkaldes med henblik på at undersøge en patient og lægge en plan
for den videre behandling
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Monitorering
o

Antal af MAT kald, der er aktiveret på baggrund af patienter eller pårørendes bekymring.
Udviklingen følges i Hjertestopkomiteen. Ordningen evalueres for effekt efter et år.

Handlingsplan 4.B - at afdække erfaringer med patienter og pårørendes direkte aktivering af et sundhedsfagligt respons.
Indsats: At afdække erfaringer med patienter og pårørendes aktivering af et sundhedsfagligt respons (eks. MAT kald) ved bekymring gennem en miniundersøgelse som grundlag
for videre beslutning. Afdækningen skal både omfatte erfaringer fra voksen- og børneafdelinger. Det skal søges afdækket, om en sådan indsatsen vil være en fordel for patienter
og pårørendes oplevelse af behandlingen og om det kan give forbedret sikkerhed. Ydermere skal undersøges om patient- eller pårørendeaktivering kan være potentielt konfliktfyldt i forhold til læge-, patient-, pårørenderelationen, og om man ved ordningen lægger
mere ansvar på patienter og pårørende, end de ønsker. Der bør endvidere forsøges at estimere omfanget det forventede omfang af patient- og pårørendekald baseret på erfaringer
fra ind- og udland.
Forventet effekt: En klarhed over perspektiverne herunder fordele og ulemper ved direkte
patient- eller pårørendeaktivering.
Ansvarlige: Center for Sundhed (Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed).
Tidsfrist: Afdækningen er afsluttet inden 1. november. Pårørende og Patientinddragelsesudvalget (PIU) høres ultimo 2017. I første kvartal af 2018 drøftes afdækningen i Hjertestopkomiteen, der herefter via Center for Sundhed, indstiller en anbefaling til koncernledelsen.

Indsats: At forbedre sundhedspersonalets forudsætninger for inddragelse af de pårørendes
viden.
Indsatsen sker gennem:
a) Tilføjelse af pårørendes viden som fast punkt i Sundhedsplatformen i forbindelse
med lægelig journaloptagelse. Det vil sige, at der skal udarbejdes et ændringsønske til Sundhedsplatformen. Det skal afklares om udfyldelse af feltet skal være
obligatorisk (hard stop) og om det skal gælde alle afdelinger. Ved journaloptagelse hos børn, vil det meste af journaloplysningerne ofte vil være baseret på pårørendes oplysninger i forvejen.
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b) Opfordre lægefaglige og sygeplejefaglige grunduddannelser via samarbejdsfora
til at sikre særligt fokus på inddragelse af patienter og pårørende som obligatorisk
element – også i journaloptagelse.
c) Det ønskes at afdække om min Sundhedsplatform kan bruges til realtime journalindsigt og måske på sigt til at patienter eller de pårørende selv kan notere egne
oplevelser i journalen.

Forventet effekt: At bidrage til at skabe åbenhed og respekt, samt ændre adfærd ift. den
viden, den pårørende kan supplere den faglige vurdering med.
Ansvarlige:
Center for Sundhed.
Hospitalsdirektioner, afdelingsledelser og specialeansvarlige overlæger vil være ansvarlige for vedvarende fokus på anvendelsen i praksis.
Øvrige aktører: Center for HR og CIMT (Sundhedsplatformen).
Tidsfrist:
A: Ultimo 2018 ift. Sundhedsplatformen.
B: Medio 2018 ift. kontakt til grunduddannelser.
Monitorering og tilpasning:
Effekten, som forventes at være på langt sigt, monitoreres ved hjælp af den overordnede
indikator, der måler tid fra patientens første kontakt til behandling er påbegyndt.

Indsats: Der skal udarbejdes en ny retningslinje, der præciserer, at patienter ikke hjemsendes, før der er modtaget svar på prøver ordineret for at udelukke akutte og potentielt
livstruende sygdomme. Retningslinjen vil kræve en definering af begreberne ”uafklaret”,
”akut” og ”livstruende”. Yderligere skal vejledningen beskrive sondringen mellem på den
ene side en patient, som synes afklaret, og hvor et patologisk svar er et ”tilfældigt fund”
og på den anden side den akutte uafklarede patient. Det skal undersøges, om der via
Sundhedsplatformen kan laves en barriere så patienter med udestående prøvesvar (omfattet af retningslinjen) ikke udskrives/hjemsendes.
Hvis det er muligt, så ønskes det, afdækket hvor mange patienter den ændrede arbejdsgang vil påvirke. En ændret arbejdsgang vil måske betyde, at der er behov for en udvidelse af venteområder, hvor patienter som ikke umiddelbart behøver indlæggelse kan opholde sig, mens akutte prøvesvar afventes. Det kan også være relevant at undersøge om det er
muligt at modtage prøvesvar hurtigere.
Det skal endvidere undersøges om mikrobiologisk Point of Care Testing (POCT) kan bidrage til hurtigere at afklare patienters diagnoser. Der afventes en national rapport om
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POCT i løbet af efteråret 2017. SFR for mikrobiologi vil følge området og eventuelt indstille til indførelse af mikrobiologisk POCT på regionens hospitaler med akutfunktion.
Forventet effekt: Det forventes, at den direkte effekt er at uafklarede patienter ikke hjemsendes, før der foreligger svar på diagnostiske prøver, der er taget for at udelukke akutte,
livstruende sygdomme, så behandling kan igangsættes uden forsinkelse. Dette medvirker
til at undgå, at der sker unødig forsinkelse i behandling – og at patienter med risiko for
meningitis mv. observeres på hospital.
Ansvarlige: SFR pædiatri for udvikling af retningslinje. SFR mikrobiologi for at undersøge mulighederne i forhold til POCT. Hospitalsdirektionerne har ansvaret for implementering af vejledningen og lokal tilpasning.
Øvrige aktører: SFR præhospital og akutmodtagelse, SFR biokemi og SFR infektionsmedicin.
Tidsfrist: Indført d. 1/1 2018.
Monitorering og tilpasning:
Effekten følges via monitorering af utilsigtede hændelser på området ved Center for
Sundhed (EKP). Hændelsesmønstret afrapporteres til SFR pædiatri.
Yderligere monitoreres effekten ved hjælp af den overordnede indikator, der måler tid fra
patientens første kontakt til behandling er påbegyndt.

Handlingsplan 7A - sikring af kendskab til procedurer omkring genhenvendelse og
udarbejdelse af genhenvendelseskort:
Indsats:
 Der skal udarbejdes et genhenvendelseskort, som udleveres til patienter og pårørende, når de afsluttes eller udskrives fra akutte modtagelser. Kortet skal beskrive,
hvornår og hvordan de skal henvende sig ved manglende bedring eller forværring.
Det skal afprøves i lille skala inden bred implementering. Udskrivelsesvejledning
skal tilpasses. Der kan indhentes inspiration og erfaring fra børneafdelinger, der
anvender genhenvendelses-vejledninger. Der skal udarbejdes en tydelig tekst til
patienter og pårørende om, hvad forværring betyder på de mest relevante symptomer – samt særlige symptomer relateret til særlig kritisk sygdom, herunder meningitis. Det kan være relevant at understøtte arbejdsgangen via Sundhedsplatformen (måske i form af et tillæg til det nuværende besøgssammendrag).
 Der skal kommunikeres til alle relevante afdelinger om forpligtelse og praksis ved
genhenvendelser, og der skal sendes kopi af genhenvendelseskort til alle akutafdelinger og børnemodtagelser.
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Forventet effekt: At det er tydeligt for patienter og pårørende samt for personalet, hvilken
procedure, der er ved genhenvendelse, så der ikke tabes tid ved at patienten ”starter forfra” i systemet. Dette vurderes at kunne mindske tiden i forhold til at igangsætte relevant
behandling når en patient oplever forværring af akut sygdom.
Ansvarlige: Kvalitetschefkredsen for udvikling.
Hospitalsdirektioner og afdelingsledelser skal sikre anvendelse i praksis gennem løbende
og vedholdende opfølgning.
Øvrige aktører: Center for Kommunikation. SFR præhospital og akutmodtagelse, SFR infektionsmedicin og SFR pædiatri kan bruges som faglige sparringsparter.
Tidsfrist: Primo 1. kvartal 2018 for udarbejdelse. Implementeringen skal være senest være
gennemført ultimo 2018.
Monitorering og tilpasning:
Effekten monitoreres ved hjælp af den overordnede indikator, der måler tid fra patientens
første kontakt til behandling er påbegyndt

Handlingsplan 7.B – sikre mulighed for kendskab hos 1813 til patientforløb ved genhenvendelse
Indsats: Der skal laves en ny vejledning til 1813 personale med tydeliggørelse af, at 1813
kan indhente patientens samtykke, så der kan laves opslag i journalen – hvorved nylige
indlæggelser og udredning i akutmodtagelser kan ses. Det kræver, at 1813 kan få systemadgang til Sundhedsplatformen og det skal afklares, om det kræver uddannelse i brug af
Sundhedsplatformen for 1813 personale.
Forventet effekt: At personalet på 1813 i forbindelse med visitation kan afklare om patienten har haft en nylig indlæggelse eller udredning i en akut modtagelse. På mange akutafdelinger/børneafdelinger er der mulighed for at komme direkte tilbage til afdelingen inden
for det første døgn efter udskrivelse – uden om den normale visitation eller egen læge.
Dermed kan patienter med nylige indlæggelser, der henvender sig med forværring af sygdom, hurtigere modtages på relevant afdeling til start af behandling uden at unødig tid
spildes på ny vurdering hos egen læge og/eller i en akutmodtagelse.
Ansvarlige: Den Præhospitale Virksomhed.
Tidsfrist: Primo 1. kvartal 2018 foreligger en ny vejledning.
Monitorering og tilpasning:
Effekten monitoreres ved hjælp af den overordnede indikator, der måler tid fra patientens
første kontakt til behandling er påbegyndt.
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Indsats: Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til, hvordan usikkerhed om udførelse af lumbalpunktur ikke bliver en barriere for at mistænke meningitis og
meningokoksygdom. Arbejdsgruppen skal blandt andet drøfte om, der er grundlag for at
ændre nuværende praksis, hvor lumbalpunktur som udgangspunkt altid foretages før behandling med antibiotika. Gruppen skal sikre, at vejledningen bliver handlingsanvisende –
at det er tydeligt for personalet at eventuel usikkerhed om lumbalpunktur ikke skal forsinke antibiotisk behandling, når dette er indiceret. Gruppen skal yderligere drøfte, hvordan
det sikres at alle afdelinger på alle matrikler har hurtig adgang til det rette udstyr, således
at manglende udstyr ikke bliver en barriere. Herunder skal det afdækkes om der via regionens centrale indkøbsfunktion kan etableres færdigpakket lumbalpunktur-sæt som kan bestilles til alle afdelinger. Gruppen skal endelig drøfte, hvordan de enkelte hospitaler sikrer,
at eventuelle manglende kompetencer hos personalet i at foretage en lumbalpunktur, ikke
forsinker den rette udredning (fx mulighed for tilkald af personale fra andre afdelinger/
MAT).
Forventet effekt: At sundhedspersoner ikke er tilbageholdende med at nævne meningitis
som mulig diagnose, således at behandling kan iværksættes uden forsinkelse ikke mindst,
når der er tvivl om diagnose.
Ansvarlige: En arbejdsgruppe med ledelse af SFR infektionsmedicin nedsættes med repræsentanter fra SFR i infektionsmedicin, pædiatri, mikrobiologi og anæstesiologi.
Tidsfrist:
Gruppens anbefalinger til praksis skal sendes til Center for Sundhed inden udgangen af
2017.
Monitorering og tilpasning:
Effekten monitoreres ved hjælp af den overordnede indikator, der måler tid fra patientens
første kontakt til behandling er påbegyndt.

Indsats: Der skal udvikles et læringskoncept med formål at opdatere viden hos sundhedsfaglige blandt andet via e-læring om meningitis og meningokoksygdom. Der skal udarbejdes en projektbeskrivelse som beskriver indsatsen nærmere. Indsatsen må gerne samtænkes med de øvrige beskrevne indsatser, så der opnås bedst mulig synergi. Konceptet
anbefales afprøvet inden det fastlægges. Det ønskes ligeledes vurderet om det udviklede
læringskoncept kan bruges generisk og efterfølgende appliceres på andre tilstande eller
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diagnoser. Det ønskes, at projektgruppen inkluderer erfaringer fra andre regioner og andre
kliniske e-læringskursusforløb.
Projektgruppen skal blandt andet afklare:
 Skal kurset være obligatorisk?
 Skal der være en form for certificering og hvor ofte skal kurset gentages?
 Skal der være konsekvenser ved manglende deltagelse?
 Skal almen praksis have mulighed for at tage kurset?
Forventet effekt: Øget viden vil medføre, at flere tilfælde diagnosticeres tidligere i forløbet og dermed øges sandsynligheden for, at succesfuld og rettidig behandling igangsættes.
Ansvarlige:
Projektledelsen for udviklingen forankres i Center for HR.
Formand for SFR Infektionsmedicin er projektejer.
Projektet godkendes af Forum for Ledelse og Uddannelse og forelægges Koncernledelsen.
Følgende skal inddrages som medlemmer i projektgruppen:
 SFR i infektionsmedicin (redaktion for løbende revisioner).
 SFR akutmodtagelser og præhospital
 SFR mikrobiologi
 SFR Pædiatri
Tidsfrist: Nedsættelse af projektgruppe inden udgang af 2017. Udvikling af indhold frem
til udgang af 2. kvartal 2018, derefter trinvis udrulning til de omfattede medarbejdere og
ledere i regionen jf. nedenstående mål.
Monitorering og tilpasning:
Der følges løbende op på deltagelse på uddannelsen i Forum for Ledelse og Uddannelse.
o Det sættes som mål at 75 % af personale med akutfunktion, pædiatri, infektionsmedicin og anæstesi har gennemført kurset ved udgangen af
2018.
Effekten monitoreres ved hjælp af den overordnede indikator, der måler tid fra patientens
første kontakt til behandling er påbegyndt.

Indsats: Der planlægges et møde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på at formidle resultaterne af nærværende analyse. Målet med møderne
er:
 At opfordre til at opdatere information til borgere og sundhedspersoner om meningitis og meningokoksygdom med nyeste viden om symptomatologien. Andre
relevante parter som kan informeres (evt. via Sundhedsstyrelsen) er Sundhed.dk,
herunder:
- Patient-håndbogen
- Læge-håndbogen
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- Praksis-information
At formidle overvejelser om fordele og ulemper ved vaccination på baggrund af
analysen til Sundhedsstyrelsen. Opfordring til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut om i højere grad at informere befolkningen om muligheden for vaccination. Repræsentanter for de pårørende inviteres med til mødet.

Forventet effekt: Almen oplysning, så borgerne og sundhedspersoner bliver bedre i stand
til at genkende og handle på symptomer på meningtis og meningokoksygdom. Mere aktiv
oplysning til befolkningen og risikogrupper om muligheder for vaccination.
Ansvarlige:
 Center for Sundhed formidler viden til Sundhedsstyrelsen.
 SFR mikrobiologi og infektionsmedicin samt pædiatri understøtter i forhold til at
levere det faglige input.
 Center for Kommunikation har ansvar for formidling af viden på regionens egne
platforme inklusiv evt. sociale medier.
Tidsfrist: Inden udgangen af 4. kvartal 2017.
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Analyseteamet har gjort sig umage for at opstille ambitiøse, men også realistiske handlingsplaner. Teamet er enigt om, at implementering af de anførte handlingsplaner samlet
vil kunne reducere risikoen for forsinket erkendelse og diagnostik af meningitis.
Teamet har drøftet, hvordan implementeringen bedst understøttes blandt andet med afsæt
i de anførte principper for effektfulde forbedringer i bilag 7.
Det er teamets vurdering at lokal ledelsesinvolvering bliver central i implementeringen,
herunder at der bakkes op om deltagelse i såvel det indledende udviklingsarbejde som senere deltagelse i fx e-læring og simulation.
Den overordnede fremdrift i projektet måles på få resultatindikatorer, som udvikles i regi
af analysens handlingsplaner. Det forventes at de lokale ledelser selv opstiller relevante
procesindikatorer til brug for måling af fremdrift med forbedringsarbejdet i eget regi.
Selvom der er udpeget forskellige regionale ansvarlige for flere af handlingsplanernes udarbejdelse er det i sidste ende hospitalsdirektionerne og afdelingsledelserne, der har den
største opgave med at sikre dels implementering og dels, at der etableres rollemodeller og
kulturbærere for de nævnte forbedringer.
Formandskabet har på den baggrund gennemført en høringsproces af handlingsplanerne
på en workshop, hvor alle hospitalsdirektioner var repræsenteret sammen med de, der er
nævnt som ansvarlige for handlingsplanerne. Høringens formål var at sikre, at handlingsplanerne blev kvalificeret og at sikre implementering og ejerskab. Bemærkningerne fra
høringsworkshoppen koncentrerede sig om:
- at fokusere handlingsplanerne yderligere,
- at sikre tydelig ledelsesinvolvering og,
- at gennemføre afprøvning i lille skala der, hvor der var muligt.
Bemærkningerne er indarbejdet i den endelige rapport.
Herefter blev handlingsplanerne forelagt Koncernledelsen til endelig godkendelse.
Slutteligt blev det aftalt, at formandskabet og regionens kvalitetschef fastholder fokus på
fremdrift af handlingsplaner ved afrapporteringer til Koncerndirektionen 3, 9 og 12 måneder efter rapportens endelige godkendelse.
Medlemmerne af analyseteamet inviteres til at følge med i afrapporteringerne.
I forbindelse med disse afrapporteringer kan formandsskabet og regionens kvalitetschef
indstille, at der etableres regionale eller hospitalsspecifikke procesmål, hvis det er behov
for dette for at følge fremdriften nærmere.
Læs mere om hvordan implementering af forbedringer i sundhedsvæsenet bedst understøttes i bilag nr. 7 og 8.
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Bilag nr.1

Analysen kommissorium.

Bilag nr. 2

Oplæg om meningokoksygdom hos børn og unge af Ulrikka Nygaard, infektionspædiater, ph.d. og lektor og Karen Vitting Andersen, klinikchef,
dr. med., BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, juni 2017.

Bilag nr. 3

”Akut meningokoksygdom hos børn og unge “ af Ulrikka Nygaard et al,
Ugeskrift for Læger, 4. September 2017.

Bilag nr. 4

”Meningokoksygdom i Danmark” Statens Serum Institut.

Bilag nr. 5

Oplæg om ”Diagnostik af meningokoksygdom i Region Hovedstaden – en
tværgående analyse” ved afdelingslæge Palle Valentiner-Branth, leder af
sektion for vaccineforebyggelige sygdomme, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, juni 2017.

Bilag nr. 6

”Tanker omkring muligheder og tiltag til reduktion af fatale tilfælde af meningitis og meningokoksepsis” af Ivar G. Petersen, august 2017.

Bilag nr. 7

Oplæg om ”Forandring med effekt” ved Michael Daubjerg, partner i Implement Consulting Group, juni 2017.

Bilag nr.8

Oplæg om ”The what and the how” ved Vibeke Rischel, Sundhedsfaglig
chef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juni 2017.
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Sundhedsstyrelsens vejledning om praktiserende lægers og vagtlægers behandling af meningokoksygdom: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142112
Region Hovedstadens vejledning om behandling af meningitis hos børn og unge:
http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X646BBF64E1E3
343CC1257F33004F008F&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&wind
owheight=600&windowtitle=S%F8g
Region Hovedstadens vejledning om behandling af meningitis hos voksne inkl. bilag:
http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X4FA7516E5123
32A6C1257F570031070C&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&wind
owheight=600&windowtitle=S%F8g
Region Hovedstadens vejledning om behandling ved mistanke om meningitis præhospitalt:
http://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.region
h.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=XAE4FC9D284B00C99C12579A
B0043C246&dbpath=/VIP/Redaktoer/1596.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=60
0&windowtitle=S%F8g
Sundhedsstyrelsen information om meningokoksygdom:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/1E8409FD720A4A2AA009BC4A87A45
478.ashx
EPI NYT fra Statens Serum Institut fra 2017 om meningokokker:
http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2017/Uge%206%20-%202017.aspx
Patientombuddets temarapport om meningitis fra 2011:
https://stps.dk/da/udgivelser/2011/temarapport-ommeningitis/~/media/BF41BA6942F34DBAB546E8A0839EA150.ashx
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Center for Sundhed
Kvalitet & Patientsikkerhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

KOMMISSORIUM
ANALYSE AF REGION HOVEDSTADENS DIAGNOSTIK AF BAKTERIEL MENINGITIS OG MENINGOKOKSEPSIS

Opgang
Telefon
Direkte
Mail

Indledning
I lyset af, at der de sidste år har været flere dødsfald grundet meningitis og meningokoksepsis har Region Hovedstadens koncerndirektion besluttet, at der skal igangsættes
en analyse om særligt diagnosticeringen af meningitis og meningokoksepsis kan forbedres. Vicedirektør fra Bornholms Hospital Jonas Egebart er udpeget som formand
for analysen.
Formålet med analysen er at formulere konkrete handlingsplaner i forhold til håndtering af patienter med meningitis og meningokoksepsis, så vi i videst muligt omfang
undgår at sygdommen fører til død. Analysen vil også beskæftige sig med hvordan læring fra utilsigtede hændelser bedst muligt understøttes med udgangspunkt i de konkrete hændelser.
Materiale
Region Hovedstaden har gennemgået alle de utilsigtede hændelser, der omhandler disse sygdomme, og som er rapporteret i regionen fra 2015- 2017. Opgørelsen har givet
et kvalitativt indblik i problemstillinger, der vedrører behandling af meningitis og meningokoksepsis samt et indblik i det regionale læringspotentiale.
Behandling af meningitis og meningokoksepsis kræver, at mange faktorer går op i en
højere enhed – der er mange processer fra visitation, erkendelse af diagnosen, prøvetagning og behandling, der skal fungere, og det hele skal ske hurtigst muligt, da tiden
er en afgørende faktor for overlevelse. Erfaringen fra de utilsigtede hændelser er, at
der kan ske fejl i alle disse processer. Opgørelsen viser samtidig, at fejl med de alvorligste konsekvenser især findes i den forsinkede erkendelse af diagnosen.
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Metode
Analysen vil tage udgangspunkt i diagnosticering og afgrænses således fra første
symptomer til der gives intravenøst antibiotika. Ved denne indgift anses sygdommen
som erkendt og under behandling, og forløbet herfra er derfor ikke en del af denne
analyse.
Dertil vil analysen sammen med nationale myndigheder undersøge forebyggelsesmuligheder eksempelvis ved vaccination.
Analysen samler, aggregerer, den patientsikkerhedsviden der er på området. Det være
sig via rapporter om utilsigtede hændelser, relevante patientsikkerhedsanalyser udført i
regionen samt litteratur og internationale erfaringer. Der gennemføres ikke en særskilt
kerneårsagsanalyser af hændelser, der ikke i sig selv er blevet analyseret, men hændelsesrapporterne bruges til at identificere og kvalificere de temaer, som skal behandles.
Med udgangspunkt erfaringerne fra de konkrete sager vedr. bakteriel meningitis og
meningokoksepsis vil analysen også beskæftige sig med hvordan god kultur omkring
læring fra utilsigtede hændelser understøttes.
Analysen inddrager patienter og pårørendes oplevelser både ved deltagelse i analysemøderne og ved indhentning via opslag på regionens hjemmeside.
Tidsplan og deltagere
Analysen vil foregå i juni måned 2017 og analyserapporten forventes offentliggjort
august/september 2017.
Analysegruppen er sammensat bredt for dels at belyse emnet fra så mange vinkler som
muligt og dels for at sikre, at handleplaner kan bæres ind i regionens organisation efterfølgende.
Følgende deltagere er udpeget til analyseteamet:












Næstformanden for Sundhedsfagligt Råd for Pædiatri
En læge med pædiatrisk speciale
En sygeplejerske med tjeneste i en børnemodtagelse
Næstformanden for Sundhedsfagligt Råd for Infektionsmedicin
En ledende overlæge, kliniske mikrobiologisk afdeling udpeget af Sundhedsfagligt Råd for Mikrobiologi
En ledende oversygeplejerske fra en akutmodtagelse
En leder fra den præhospitale virksomhed med indsigt i både 1813 og akutlægebiler
En yngre læge ansat på en medicinsk afdeling
En intensiv sygeplejerske tilknyttet de Mobile Akut-team
En praktiserende læge
En repræsentant fra Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse
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En læge fra Region Hovedstadens Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed
En repræsentant fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Pårørende til patienter med meningitis / meningokoksepsis

Analyseteamet kan vælge at supplere sig i analysen såfremt behov opstår.
Der vil søges tilknyttet en ekstern facilitator til at understøtte analysen. Den eksterne
facilitator skal bl.a. have fokus på og erfaring med implementering
af de forbedringstiltag, analysen skal foreslå.

Afrapportering
Analysens konklusioner og mulige handleplaner samles i en rapport som forelægges
regionens Forum for Kvalitet og efterfølgende godkendes af koncernledelsen. Rapporten offentliggøres i anonymiseret form, sådan at viden kan spredes også udenfor regionen.
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Meningokoksygdom hos børn og unge
Diagnostik og behandling

Med tilladelse fra patientens familie

Ulrikka Nygaard, infektionspædiater, ph.d., lektor
&
Karen Vitting Andersen, klinikchef, dr. med.

BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
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Palle Valentiner-Branth, SSI
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Meningokoksygdom hos børn og unge
Udvikler sig i nogle tilfælde progressivt over dage

De fleste tilfælde forløber dog hyperakut over 1224 timer, hvor tilstanden går fra at være stabil til
livstruende
Thompson MJ et al., Lancet, 2006
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• Feber, eller en
anamnese med feber
• Op til 20% er afebrile
ved ankomst til
hospital
Feber
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Red flags in primary care:
• % Abnormal skin colour
• % Cold hands and feet
Hai-Hassan et al., 2011
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UK 2015-2016: Men W
47% Diarrhoea and vomiting
(71% mortality within 24 h)
Campell et al., 2016
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Hai-Hassan et al., 2011

(LR+ 8 (5-12))

(LR+ 6 (4-7))
(LR+ 5 (4-8))
(LR+ 7 (4-11))

(LR+ 24 (12-51))
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Hudblødninger
hos børn og unge med feber
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Virus og andre
ætiologier
Meningokoksygdom
Referencer:
Schneider et al, 2013
Hircks et al, 2014

NB!
< 2 mm =
petekkier
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Rigshospitalet
Med tilladelse fra patientens familie

Meningokoksygdom, 6-årig dreng, Rigshospitalet
Med tilladelse fra patientens familie

Risikofaktorer for meningokoksygdom
• Hudblødninger > 2 mm (purpura)
• Karakteristisk udseende (uregelmæssig)
• Universel distribution
• Påvirket almentilstand
Andersen, 2001; Mandl, 1997;
Wells, 2001; Baker, 1989

Ikke korreleret til meningokoksygdom
• Petekkier i vena cava superiors
distributionsområde
• Antal petekkier
Schnneider, 2013
Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017
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Blodprøver og lumbalpunktur

C-reaktivt protein Lumbalpunktur

De fleste børn med
meningokoksygdom har markant
forhøjet CRP

Op til 10% har normal eller kun let
forhøjet CRP på
indlæggelsestidspunktet
Sprong et al., 2008
Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Kontraindiceret ved
• shock
• forhøjet intrakranielt tryk
• purpura
Pleocytose > 1000 celler/mm3
Obs! Normal eller let forhøjet antal
celler i nogle tilfælde
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Behandling af børn og unge med
meningokoksygdom

• Antibiotikabehandling har høj prioritet. Meningokokker har en
fordoblingstid på blot 40 minutter, hvorfor få timers forsinket behandling
kan resultere i signifikant stigning i bakterieantal, hvilket er associeret til
øget mortalitet
Darton T et al. Clin Inf D, 2009
• Forsinket opstart af inotropi ved sepsis er associeret til øget mortalitet
(OR 6 (2-14))
Ninis N et al., BMJ, 2005
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Ulrikka Nygaard, infektionspædiater, ph.d., lektor & Karen Vitting Andersen, klinikchef, dr. med.
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•

Information til patienter og pårørende om genhenvende sig indenfor samme døgn,
hvis tilstanden progredierer

•

Uddannelse af læger i det akutte beredskab vil kunne optimere diagnostik og
behandling

•

Der vil fortsat være diagnostiske udfordringer
• tidligt i sygdomsforløbet og i atypiske tilfælde
• i opgørelser fra udlandet bliver ca. halvdelen af børn med meningokoksygdom
sendt hjem efter det initiale lægebesøg
• fordi det er en sjælden sygdom - i dag sjældnere end f.eks. leukæmi hos børn

•

Trods patientinformation, optimal viden om meningokoksygdom i forhold til
diagnostik og behandling, vil der fortsat forekomme dødsfald
• pga. fejlvisitation
• pga. lægelig fejlvurdering
• inden lægevurdering
• på trods af tidlig diagnostik og behandling

•

Nogle af disse dødsfald vil kunne forebygges ved vaccination

Ulrikka Nygaard, infektionspædiater, ph.d., lektor & Karen Vitting Andersen, klinikchef, dr. med.
Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017 BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
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Akut meningokoksygdom hos børn og unge
Ulrikka Nygaard1, Nadja Hawwa Vissing1, Morten Steensen2, Christian Østergaard Andersen3, Palle Valentiner-Branth4,
Kaare Engell Lundstrøm1 & Anja Poulsen1

1) BørneUngeKlinikken,
Rigshospitalet
2) Intensiv Terapiklinik,
Rigshospitalet
3) Klinisk Mikrobiologisk
Afdeling,
Hvidovre Hospital
4) Afdeling for
Infektionsepidemiologi
og forebyggelse,
Statens Serum Institut
Ugeskr Læger
2017;179:V06170443

De alvorligste sygdomme, der kan forårsages af Neis
seria meningitidis, er meningitis og sepsis. Disse sygdomme kan optræde enkeltvis eller samtidigt og kaldes
under ét meningokoksygdom (MS). Forekomsten af MS
er faldet støt i de seneste årtier. I de seneste fem år har
der været 11-30 tilfælde årligt blandt børn og unge under 18 år i Danmark, i modsætning til over 100 tilfælde
årligt i 2000 (Figur 1). Således er sygdommen i dag
sjældnere end f.eks. leukæmi hos børn, og de færreste
læger vil være involveret i den initiale diagnostik af et
barn med MS. Blandt børn og unge er tilstanden hyppigst i alderen < 2 år og 13-19 år, men ses i alle aldre.
Mortaliteten blandt børn og unge med MS er ca. 6% i
Danmark, svarende til mortaliteten i andre europæiske
lande [1]. Mortaliteten er højere ved sepsis end ved
meningitis [1]. Tidlig diagnostik og behandling af akut
MS kan forbedre prognosen [2], og det er derfor vigtigt, at alle læger har kendskab til de kliniske tegn på
MS og særligt de udfordringer, der kan være i forbindelse med at stille diagnosen. Vi vil i denne artikel gennemgå symptomer og kliniske tegn på akut MS samt
den initiale behandling.

SYMPTOMER OG KLINISKE FUND
Kliniske tegn på MS afhænger af barnets alder, varigheden af sygdommen, bakteriens type og virulens i kombination med barnets immunologiske reaktion på infektionen. I nogle tilfælde udvikler MS sig progressivt over
dage, men de fleste tilfælde forløber hyperakut over
12-24 timer, hvor tilstanden går fra at være stabil til at
være livstruende [3].

HOVEDBUDSKABER
▶▶ Mikropetekkier ses hyppigt hos børn
med viral sygdom. Risikoen for meningokoksygdom er signifikant forøget
ved hudblødninger > 2 mm, påvirket
almentilstand og universel distribution af hudblødningerne.
▶▶ Bensmerter, fotofobi, hudblødninger,
nakke-ryg-stivhed og konfusion øger
risikoen for meningokoksygdom i forhold til selvlimiterende febril sygdom,
men ses kun hos ca. halvdelen af
børn og unge. Op til 20% har ikke feber

2

ved ankomsten til hospitalet, men en
anamnese med feber.
▶▶ De initiale symptomer er ofte uspecifikke ved meningokoksygdom, men
tilstanden kan ændre sig på få timer.
Forældre til børn, der har akut febril
sygdom og hjemsendes efter initial
vurdering, skal derfor informeres om
vigtigheden af at henvende sig inden
for samme døgn, hvis tilstanden
progredierer.
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FIGUR 1
Anmeldte tilfælde af invasiv meningokoksygdom hos børn og
unge < 18 år i Danmark i 2000-2016 (baseret på Statens Serum
Instituts overvågning af meningokoksygdom).
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Debutsymptomerne på akut MS omfatter feber,
sløvhed, spisevægring og irritabilitet hos mindre børn
og feber, kvalme og opkastninger samt hovedpine hos
større børn. Derudover er forkølelsessymptomer hos
mindre børn og smerter i halsen hos større børn blandt
de tidligste tegn hos ca. en fjerdedel af de børn, som
har MS [3]. I England var der i 2015-2016 et udbrud
blandt teenagere med N. meningitidis type W, hvor de
primære tegn var diarré, mavesmerter og opkastninger
[4]. Disse uspecifikke symptomer er årsag til, at diagnosen i det initiale forløb sjældent kan differentieres fra
selvlimiterende infektioner [3]. Tidlige symptomer omfatter også myalgier, herunder er smerter i benene associeret med en otte fold øget risiko for akut MS i forhold til selvlimiterende febril sygdom [3, 5]. Ved akut
opstået febersygdom, hvor der ikke findes behov for
indlæggelse, er det derfor vigtigt at informere forældre
til børn og unge om at genhenvende sig inden for
samme døgn, hvis tilstanden progredierer. Udtalt forældrebekymring og genhenvendelser ved akut sygdom
bør foranledige skærpet opmærksomhed hos lægen [6].
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FIGUR 2
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De klassiske tegn på MS som nakke-ryg-stivhed,
hudblødninger og/eller septisk shock forekommer kun
hos ca. halvdelen af børn med MS [3]. Disse kliniske
fund opstår dog ofte mere end 12 timer efter de initiale
symptomer (Figur 2). Sene symptomer er nedsat bevidsthedsniveau og kramper. Konfusion er associeret
med en 24 fold øget risiko for akut MS i forhold til viral
sygdom, og hhv. fotofobi, hudblødninger og nakke-rygstivhed er associeret med en 5-6 fold øget risiko [5].
Det er vigtigt at bemærke, at op til 20% af børn med MS
ikke har feber ved ankomst til hospitalet, men de fleste
har en anamnese med feber inden for det seneste døgn
(Figur 2).

Hudblødninger
Hudblødninger er karakteristisk for MS, men udslættet
ses kun hos 50-75%. Hos 15-30% af de børn, som har
akut MS, kommer der et uspecifikt makulopapuløst udslæt, inden der kommer hudblødninger. Hudblødningerne spreder sig klassisk i løbet af timer og tiltager i
størrelse. Hos 15-20% progredierer de til store konflu

erende ekkymoser (> 1 cm), purpura fulminans. Hudblødninger < 2 mm betegnes petekkier, mens hudblødninger > 2 mm betegnes purpura.
Skal alle febrile børn med petekkier behandles akut
for meningokoksygdom?
Ikke alle febrile børn med hudblødninger skal behandles for MS (Figur 3). Det estimeres, at < 2% af børn
med petekkier (< 2 mm) har MS [7, 8]. Størstedelen af
de børn, som har feber og petekkier, har selvlimite
rende viral sygdom, primært luftvejsinfektion og gastroenteritis [7, 8].
Risikoen for MS er markant forøget, hvis hudblødningerne er > 2 mm i diameter og har et karakteristisk
udseende med uregelmæssig kant (Figur 4A) [9, 10].
Størstedelen af børn med MS har både purpura og petekkier, og blot én hudblødning > 2 mm øger sandsynligheden for MS (Figur 4B) [9, 10]. Risikoen er derudover associeret til påvirket almentilstand [10, 11].
Enkelte børn kan dog være upåvirkede tidligt i forløbet.
Risikoen for MS er forøget, hvis hudblødningerne er
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FIGUR 3
Håndtering af hudblødninger hos børn og unge med feber.

Hudblødninger hos børn og unge med feber
eller anamnese med febera

Påvirket barn

Upåvirket barn

Purpura (> 2 mm)b

Petekkier (< 2mm)
Petekkier kun over papillærlinjen
f.eks. efter hoste eller opkast
Nej
Blodprøver:
Hb, leukocytter + diff, trombocytter, CRP

Forhøjet CRP
Nej

Ja

Normal CRP

Helt upåvirket og let forhøjet CRPc
Ja
Observer i 4-6 timer:
ABC + hud hver 1/2-1 time, gentag CRP

Ja
Akut udredning og
behandling af
meningokoksygdom

Forværring af ABC, petekkier eller CRP?
Nej

Udskrivelse
Anbefal at søge læge inden for samme døgn ved forværring
Planlæg evt. revurdering

ABC = airway, breathing, circulation; CRP = C-reaktivt protein-koncentration; diff = differentialtælling; Hb = hæmoglobin.
a) 10-20% af børn med meningokoksygdom har ikke feber ved ankomst til hospital.
b) Overvej Schönlein-Henochs purpura ved hudblødninger udelukkende på underekstremiteter og nates; forekommer primært i alderen 3-10 år; vurdering bør foretages af speciallæge.
c) Der kan ikke angives en specifik grænse for let forhøjet CRP; langt de fleste upåvirkede
børn med petekkier (< 2 mm) og let forhøjet CRP har viral sygdom, men CRP kan være normal eller kun let forhøjet tidligt i forløbet ved meningokoksygom; obs. ved teenagere med
petekkier, da de relativt sjældnere har petekkier pga. viral sygdom; vurdering bør foretages af speciallæge.

universelt fordelt på kroppen (Figur 4C) [9-11].
Petekkier kranialt for papillærlinjen (hals, ansigt, arme
og øverste del af thorax) ses ofte efter hoste og/eller
opkastninger og er ikke associeret med MS [9-11].
Antallet af petekkier har ikke kunnet relateres til risikoen for MS [7]. Differentialdiagnoser ved hudblødninger er, ud over MS og viral sygdom, sepsis af andre årsager, Schönlein-Henochs purpura, trombocytopeni,
traumer og børnemishandling. Unge med petekkier
kræver skærpet opmærksomhed, da der er en højere
forekomst af MS i denne aldersgruppe samtidig med en
sjældnere forekomst af petekkier af anden årsag [1].
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UDREDNING
Der findes ingen biokemiske undersøgelser, hvormed
man kan be- eller afkræfte MS på indlæggelsestidspunktet. De fleste børn, som har akut MS, har markant
forhøjet C-reaktivt protein (CRP)-niveau, men op til
10% har normalt eller kun let forhøjet CRP-niveau på
indlæggelsestidspunktet [12-14]. CRP-niveauet stiger
ofte signifikant inden for det første døgn efter indlæggelsestidspunktet og topper efter 24 timer ved meningitis og efter 48 timer ved septisk shock [14]. Akut MS
kan afkræftes, hvis CRP-niveauet er normalt 24 timer
efter indlæggelse [14]. Markant stigning i leukocyt- og
neutrocytniveauet kan bekræfte mistanken om bakteriel infektion, men ca. 75% af de børn, som har MS, har
normalt eller lavt leukocytniveau på indlæggelsestidspunktet [15]. Lumbalpunktur udføres akut ved mistanke om MS, hvis der ikke er kontraindikationer, og
såfremt undersøgelsen ikke forsinker antibiotikabehandling (Figur 5) [16]. CT af cerebrum kan ikke anvendes til udelukkelse af forhøjet intrakranialt tryk hos
børn med meningitis. I et ældre studie sås normale forhold på en CT for en tredjedel af de børn, der inkarcererede pga. meningitis, [17].
Ved mistanke om MS bør der tages blod fra til dyrkning hurtigst muligt og helst inden antibiotikaindgift,
f.eks. i forbindelse med anlæggelse af intravenøs eller
intraossøs adgang. Blod og cerebrospinalvæske (CSV)
steriliseres få timer efter antibiotikaindgift [18].
Undersøgelse for meningokok-DNA i blod og CSV har
høj sensitivitet og specificitet (> 90%) og påvirkes ikke
af eventuel forudgående antibiotikabehandling [16].
Ligeledes ændres CSV-pleocytose ikke i det første døgn
efter påbegyndelse af antibiotikabehandling. Biopsi fra
petekkier kan sendes til mikroskopi, dyrkning og DNAundersøgelse, men har lav sensitivitet (ca. 30%) og anbefales ikke som standardundersøgelse.
BEHANDLING
Behandlingen af børn, som har MS, afhænger af den
kliniske tilstand, der varierer fra mildere forløb til akut
livstruende tilstande i form af septisk shock og inkarceration ved meningitis. De mindre fulminante forløb kan
behandles og observeres på en børneafdeling. Det er
vigtigt med tæt observation i de første seks timer, idet
rapid forværring af tilstanden kan forekomme efter den
initiale behandling (Figur 5). Børn med fulminante forløb overflyttes til en intensivafdeling med erfaring i den
relevante aldersgruppe.
Antibiotikabehandling har høj prioritet ved akut MS
og tilstræbes administreret inden for 15 minutter efter,
at man har fået mistanke om diagnosen. Hvis intravenøs adgang ikke kan opnås inden for 15 minutter, bør
der gives antibiotika intraossøst eller intramuskulært.
Meningokokker har en fordoblingstid på blot 40 minutter, hvorfor få timers forsinket behandling kan resul-
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tere i en signifikant stigning i bakterieantallet, hvilket
er associeret til øget mortalitet [19].
Det empiriske behandlingsvalg er penicillin (eller
ceftriaxon) præhospitalt. Her anbefales det ikke at give
dexamethason, da akut indlæggelse med ambulance og
lægeledsagelse bør prioriteres [20]. På hospitalet på
begyndes empirisk behandling med ceftriaxon, samt
ampicillin/penicillin mhp. Listeria monocytogenes-dækning, indtil mikrobiologisk diagnostik foreligger. Der er
ingen evidens for, at steroid reducerer morbiditet eller
mortalitet hos børn, som har MS [21]. Steroid anbefales til børn, hos hvem man har mistanke om purulent
meningitis, fordi steroid reducerer høretab og neurologiske sequelae ved meningitis forårsaget af Haemo
philus influenzae type b (sjældent i dag pga. vaccination) og muligvis ved Streptococcus pneumoniae [16].
Steroid bør gives før eller samtidig med antibiotika og
kan gives op til fire timer efter, at antibiotikabehandling er påbegyndt [22]. Behandlingen må ikke forsinke
antibiotikabehandling eller andre livreddende tiltag.
Hvis der påvises MS, bør steroidbehandling seponeres
[22]. Steroid anbefales ikke til børn med septisk shock
pga. MS, jf. de generelle retningslinjer for behandling
af septisk shock hos børn og voksne [16, 23].

SEPTISK SHOCK
Op til 75% af de børn, som har akut MS, har septikæmi.
Behandling af septisk shock kan være ressourcekrævende, og det anbefales, at man tidligt i forløbet rådfører sig med speciallæger i hhv. pædiatri og anæstesiologi mhp. at optimere behandlingen [24]. Isotonisk
NaCl gives som bolus på 20 ml/kg så hurtigt som muligt og gentages, hvis der fortsat er tegn på shock ved
revurdering af luftveje, vejrtrækning og blodcirkulation. Forsinket påbegyndelse af inotropikabehandling
er relateret til en signifikant øget risiko for død, hvorfor
den bør påbegyndes ved tegn på shock efter to boli
NaCl (40 ml/kg) [16, 24].
Adrenalininfusion anbefales som førstevalg, idet
adrenalin i forhold til dopamin er påvist at have større
effekt i forhold til reduktion af mortaliteten og større
succesrate mht. normalisering af blodcirkulationen inden for 60 minutter hos børn med septisk shock (uanset ætiologi) [25, 26]. Adrenalin kan gives i et perifert
venekateter eller intraossøs på en skadestue eller i en
børnemodtagelse, indtil central adgang kan etableres.
Dopamin kan anvendes som alternativ. Barnet bør intuberes og respiratorbehandles ved tegn på shock efter to
boli NaCl for at reducere iltkrav og optimere oxygenering og for at forhindre udvikling af lungeødem [16].
Barnet bør intuberes før manifest respirationssvigt med
fald i iltsaturation og ophobning af kuldioxid, jf. internationale retningslinjer [16]. Lave calcium-, kalium-,
magnesium- og fosfatniveauer ses hyppigt hos børn
med MS og kan bidrage til nedsat myokardiekontrakti-

FIGUR 4
A. Hudblødning på benet af et 1-årigt barn med akut meningokoksygdom. Bemærk diameter > 2 mm og uregelmæssig kant. Yderligere hudblødninger tilkom i løbet af timer. B. Hudblødninger af
forskellige størrelser ved meningokoksygdom. Blot én hudblødning > 2 mm øger risikoen for akut meningokoksygdom signifikant.
C. Akut meningokoksygdom hos en 8-årig patient. Bemærk hudblødninger > 2 mm og lokalisation både under og over papillærlinje.

A

B

C
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FIGUR 5
Behandling af akut meningokoksygdom hos børn
og unge.

Præhospital
Penicillin i.v./i.m./i.m./i.o. lægeledsagelse til hospital
Hospital
Kald hjælp (special- og anæstesilæge)
ABC-vurdering
2 intravenøse adgange (eller i.o.) → Tag blodprøvera
Lumbalpunktur, hvis ingen kontraindikationerb (må ikke forsinke antibiotika)
Antibiotika: Ceftriaxon (+ ampicillin ved meningitis)
Steroid: Ikke ved shock. Gives ved meningsitis (må ikke forsinke antibiotikabehandling)
Nej
Septisk shockc?

Truende inkarcerationd?

Ja

Ja

Nej
Tæt observation

A: Observer og stabiliser luftvej, evt. støtteventilation
B: Ilt på maske med reservoir (10-15 liter)
C: Aggressiv væsketerapi
1. Bolus isotonisk NaCI 20 ml/kg/5-10 min
Revurder ABC: Fortsat tegn på shock?
2. Bolus NaCI 20 ml/kg/5-10 min
Revurder ABC
Korriger glukose <3 mmol/l, pH < 7,20, CA2+ < 1,0 mmol/l

Stadig tegn på shock efter 40 ml/kg NaCI?
Ja

Nej
Tæt observatione

3. Bolus NaCI 20 ml/kg/5-10 min og samtidigt:
– Påbegynd adrenalininfusion i.v./i.o.f
– Kontakt intensivafdeling mhp. intubation,
respiratorbehandling og overflyning

Kontakt intensiv afdeling mhp.
Intubation og respiratorbehandling
Inital stabilisering:
A: Observér og stabilisér luftvej, evt. støtteventilation
B: Ilt på maske med reservoir (10-15 liter)
C: Evt. samtidigt shock behandles
D: – Støtteventilation ved GCS < 9
– Overkrop eleveres 30 grader (cave hypotension)
– Hovedet midtstillet
– Behandling af kramper
– Hyperton NaCI (1 mmol/ml) 2 mmol/kg bolus
(kan gentages)g
– Behandling af smerter
– Undgå hypertermi – paracetamol, afklædning
Avanceret neurointensiv behandling:
Intubation og respiratorbehandling, evt. inotropi,
fortsat behandling med hyperton NaCI

ABCD = airway, breathing, circulation, disability; APTT = aktiveret partiel tromboplastin-tid; EDTA = ethylendiamin-tetra-eddikesyre; GCS = Glasgow coma scale-score; Hb = hæmoglobin; i.m. = intramuskulært;
INR = international normaliseret ratio; i.o. = intraossøst; i.v. = intravenøst.
a) Bloddyrkning, akut syre-base-status inkl. laktat, glukose, Hb, elektrolytter, hæmatologisk status, nyretal.
Elektrolytter: natrium, kalium, magnesium og fosfat; koagulationstal: INR, APTT, fibrinogen, D-dimer; meningokok-DNA, 2 ml i EDTA-glas. b) Kontraindikation til lumbalpunktur, ABC-instabilitet, tegn på truende inkarceration og/eller hudblødninger > 2 mm. c) Septisk shock kan omfatte takykardi, nedsat pulsfylde, forlænget
kapillærrespons, hypotension (sent), samt nedsat bevidsthed og takypnø/saturation < 95%; laktatniveau kan
være normalt, > 4 mmol/l er associeret med øget mortalitet. d) Truende inkarceration ved GCS < 9 eller faldende bevidsthedsniveau (> 2 GCS-point), kramper, patologisk pupilrespons, fokale neurologiske udfald samt
kombination af stigende blodtryk og faldende puls. e) Tæt observation med ABC-vurdering hvert kvarter i 2
t., dernæst hver 0,5 t. i 4 t. Konferer med speciallæge. f) Adrenalin kan gives i perifert venekateter eller i.o.,
indtil central adgang etableres: startdosis 0,1 μg/kg/min, som titreres efter effekt. Alternativt dopamin:
startdosis 5-10 μg/kg/min, som titreres efter effekt. g) Hyperton NaCl kan gives ufortyndet i et perifert venekateter. Plasmanatriumkoncentration holdes > 137 mmol/l. Hypotone væsker, f.eks. Glucose Darrow, er
kontraindiceret til børn med meningitis.

litet, hvorfor de bør korrigeres efter den initiale resuscitering (Figur 5).

TRUENDE INKARCERATION
De fleste børn med meningitis pga. MS har let forhøjet
intrakranialt tryk pga. inflammerede meninges og kapillærlækage i cerebrum. En del børn får dog signifikant forhøjet intrakranialt tryk med risiko for inkarceration. Ved en Glascow coma scale-score < 9 skal barnet
6
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støtteventileres, samtidig med at der planlægges akut
intubation, da hyperkapni og hypoksi forårsager cerebral vasodilation, hvorved det intracerebrale tryk øges.
Indgift af hypertont NaCl anbefales til børn med truende inkarceration og har erstattet mannitol [27].
Øvrige tiltag fremgår af Figur 5.

DISSEMINERET INTRAVASKULÆR KOAGULATION
Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) er hyp-
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pig hos børn, som har MS, og manifesterer sig ved forhøjet international normaliseret ratio (INR) og aktiveret partiel tromboplastin-tid (APTT) samt lave niveauer
af trombocytter og fibrinogen i kombination med forhøjede værdier af fibrindegranuleringsprodukter, bl.a.
D-dimer. Behandlingen er problematisk, fordi der ofte
er samtidig blødning og trombose. Paraklinisk DIC
uden aktiv blødning (ud over hudblødninger) skal ikke
behandles med blodprodukter [28]. Børn, der har DIC
og aktiv blødning, f.eks. slimhindeblødning, behandles
med frisk frosset plasma (eller kryopræcipitat) og/eller
trombocytter [29]. Ved purpura fulminans har barnet
ofte, ud over ekkymoser, udbredt trombedannelse, der
kan medføre vævsnekrose, ekstremitetsiskæmi og behov for amputation. Der er ingen evidensbaseret behandling af truende ekstremitetsnekrose [28, 29].

PROFYLAKSE
Husstandskontakter og »kyssekontakter« har ca. 0,4%
risiko for at få MS. Antibiotika eradikerer N. meningiti
dis-kolonisering hos 90%, hvorfor profylakse anbefales
(number needed to treat: ca. 1:200) [30]. Ciproxin gives
som profylakse og kan anvendes til børn i alle aldre,
også i neonatalperioden. Alternativt kan der anvendes
ceftriaxon intramuskulært eller rifampicin peroralt.
[30]. Styrelsen for Patientsikkerhed står for at afgrænse den relevante personkreds mhp. antibiotika
profylakse og evt. vaccination(er).
I flere lande har man implementeret meningokokvacciner i de nationale immuniseringsprogrammer.
I Storbritannien vaccineres spædbørn rutinemæssigt
mod N. meningitidis type B og C, og teenagere vacci
neres mod N. meningitidis type A, C, W135 og Y.
I Danmark har Sundhedsstyrelsen valgt ikke at indføre
rutinevaccinationer, fordi sygdommen er sjælden, og
fordi der er sket et spontant fald i forekomsten.
KONKLUSION
MS er en frygtet sygdom pga. det ofte fulminante forløb
hos tidligere raske børn og unge. Mortaliteten er 6%,
og der er ca. 15% risiko for sequelae [16]. Der har løbende været patientklager over lægers håndtering af
MS. Uddannelse af læger i akut beredskab vil kunne optimere diagnostik og behandling i nogle tilfælde, men
diagnosen vil fortsat være udfordrende, bl.a. da de
klassiske tegn på MS, såsom meningeal reaktion, hudblødninger og/eller septisk shock, ses relativt sent i forløbet og kun hos ca. halvdelen. Samtidig forekommer
der en del dødsfald inden lægevurdering, og der forekommer også en del på trods af tidlig diagnostik og optimal behandling. MS kan sjældent differentieres fra
selvlimiterende viral sygdom tidligt i forløbet, og i opgørelser fra udlandet bliver ca. halvdelen af de børn,
som har MS, sendt hjem efter det initiale lægebesøg [3,
4]. Det er derfor vigtigt at informere forældrene om

vigtigheden af genhenvendelse inden for samme døgn
ved progression af akut opstået febersygdom, selv om
der initialt ikke er fundet at være behov for indlæggelse. Trods forbedret patientinformation samt optimal
diagnostik og behandling vil der fortsat forekomme
dødsfald blandt de børn, som har akut MS.
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Meningococcal disease is a rapidly progressing infection,
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Meningokoksygdom i Danmark

Meningokoksygdom (MS) er betegnelsen for meningitis og/eller blodforgiftning med
bakterien Neisseria meningitidis (meningokokker).
Antal tilfælde årligt 1997 -2016

Meningokoksygdom
MS er en alvorlig sygdom,
der kan give varige mén, og
ca. 1 ud af 10 risikerer at
dø af sygdommen.

250

200

150

I Danmark har der været
et gradvist fald i antallet
af tilfælde siden 1985. I
2016 var der 37 tilfælde det laveste nogensinde.

100

50

Meningokoksygdom
rammer mest børn og
unge. I 3 ud af 4 tilfælde er
patienten under 25 år.

0

Meningokoksygdom

Pneumokok meningitis

Andre meningitis

Vaccination mod meningokoksygdom
Meningokokker inddeles i 8 grupper: A, B, C, W135, X, Y,
Z og 29E. Der findes desværre ingen vacciner, der
beskytter mod alle grupperne af meningokokker.
Fælles for vaccinerne er, at:
der skal vaccineres ad flere omgange,
den præcise varighed af beskyttelsen
er ikke kendt.
Vaccination mod meningokoksygdom er
ikke en del af det danske vaccinationsprogram, men man kan vælge selv at
betale for det.

Kombinationsvacciner mod
A,C,Y og W135.

C A
W
135 Y

Meningokokgruppe B og C er de hyppigste

Vacciner mod
gruppe B.

B
X
Z

Der findes ikke
vacciner mod Z,
X og 29E

29E

Antal tilfælde af meningokokker fordelt på
grupper i perioden 2007-2016

Y
W135
C
B
Andre *
* Omfatter andre grupper samt tilfælde,
hvor gruppen ikke kan bestemmes

Eksempel fra England
Forekomsten af meningokoksygdom i England
er højere end i Danmark. Derfor har man
indført vaccination mod sygdommen i børnevaccinationsprogrammet. Alle børn får i alt 5
vaccinationer mod meningokoksygdom.
3 vaccinationer mod B der gives ved 2, 4
og 12 måneder.
1 vaccination mod C der gives ved 12
måneder.
1 vaccination mod A,C,Y og W135 ved 14 år.

Læs mere om meningokoksygdom på ssi.dk
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Hovedstaden

–en tværgående analyse

Afdelingslæge Palle Valentiner-Branth, leder af sektion for
vaccineforebyggelige sygdomme, Afdeling for Infektionsepidemiologi &
Forebyggelse
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Hyppigste infektiøse årsager til
meningitis
Svampe

Hyppigste
Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenza
Haemolytiske streptokokker
Stafylokokker
E. Coli
Bakterier
Listeria monocytogenes
Tuberkulosebakterier
Spirokæter (bl.a. Leptospira)

Kilde: Control of communicable diseases manual, 19th ed., 2008
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Hyppigst
Cryptococccus neoformans

Infektiøs
meningitis

Virus

Hyppigste
Enterovirus
Coxsackievirus
Echovirus
Parotitisvirus
Herpex simplex virus
Epstein-Barr virus
Influenzavirus
Mæslingevirus
Varicellavirus
Arbovirus
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Incidens på aldersgrupper, total og på gruppe (2008– 12)
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Incidens
i Danmark er nu under 1/100.000 per år
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Meningokok sygdom

• 95% af tilfælde er sporadiske
• I en femårig periode fra 2008-12 var
dødeligheden 32/362~9%. Der var 16/45
blandt +65~36%, 7/74 blandt 20-64~9%
3/81~4% for 13-19 årige, 6/138~4% for
0-4 årige og 0/24 tilfælde sås for 5-12
årige~0%
• Derudover ses langtidsfølger hos cirka 1
ud af 8
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kendte risikofaktorer for
meningokoksygdom
Alder
Vinter/forår
Forudgående viral øvre luftvejsinfektion
Rygning (passiv/aktiv)
Crowding (militær barakker, sovesale, 1. års college
studerende, husholdskontakter til en case)
Lav socio-økonomisk status
Immunsvækkelse:defekt i komplementsystemet (C3,
C5-9)
Funktionel eller anatomisk miltmangel
Rejse til lande med høj forekomst fx meningitisbælte i
Afrika
Eculizumab (Soliris) et monoklonalt antistof til
behandling af paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
(PNH) og atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS)
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Invasiv Pneumokoksygdom
År for
indførelse
2007

Sygdomsforekomst før

Sygdomsforekomst
efter

Var årsag til over
1.000 tilfælde årligt af
meningitis og blodforgiftning (IPS) hos
især små børn og hos
ældre.

Forekomsten af IPS er
faldet med 71 % hos
børn under 2 år, EPINYT 19/13, og i hele
befolkningen med 30
%, EPI-NYT 38b/15.

Harboe Z et al. Impact of PCV13 on IPD in Denmark • CID. DOI:
10.1093/cid/ciu524

I Danmark er dødeligheden efter
Invasiv Pneumokoksygdom 16%.
Pneumokokker er også en hyppig
årsag til alvorlig lungebetændelse
særligt hos ældre.
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http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx
meningokoksygdom
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18 out of 33
countries
have introduced at
least one
meningococcal
vaccine
in their programme
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Kriterier for at indføre en vaccine
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Hvilke vacciner kan bruges?
• Men B vaccine (Bexsero)
• Conjugate AWCY
vaccine~800 kr
(Menveo/Nimenrix) ~400 kr
• Conjugate Men C vaccine
(Neisvac C) ~350 kr
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A genomics-based approach to biodefence preparedness
A genomics-based approach to biodefence
preparedness
Claire
M. Fraser
Claire M.
, Fraser
,
Nature Reviews Genetics 5

23-33 (January 2004)

Nature Reviews Genetics 5

doi:10.1038/nrg1245
23-33 (January 2004)
doi:10.1038/nrg1245

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 2 - Side -42 af 85

Reverse vaccinology: a
genomics-enabled approach to
vaccine development

A genomics-based approach to biodefence preparedness, Claire M. Fraser, Nature Reviews Genetics 5,
23-33 (January 2004), doi:10.1038/nrg1245
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Ny vaccine mod meningokoksygdom
gruppe B Bexsero®

Multikomponent proteinvaccine som indeholder tre meningokokproteiner: NHBA
(Neisseria heparinbindende antigen), NadA (Neisserial adhesin A) og fHbp (faktor Hbindende protein) samt meningokok gruppe B ydre membran vesikler (Outer
Membrane Vesicles).

Vaccineeffektiviteten er skønnet ved, at undersøge induktionen af serum-baktericidt
antistofrespons mod hvert af vaccineantigenerne. Det vurderes, at Bexsero® vil
kunne forebygge 78 % af alle tilfælde af gruppe B meningokoksygdom i Europa (95
% konfidensgrænser 63-90 %).
Virkningen af Bexsero® er ikke blevet evalueret ved kliniske forsøg.
Bexsero® er godkendt til spædbørn fra 2-måneders-alder og til voksne.
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Vaccinationsprogram ved risiko
for eksponering

Der foreligger ikke data for effekten af vaccinen for voksne over 50 år eller for
patienter med kroniske medicinske tilstande eller svækket immunforsvar. Det
vurderes, at der også i disse grupper bør gives to doser med mindst 1 måneds
interval. Behovet for booster er ikke fastlagt.
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Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger i de kliniske forsøg hos spædbørn og børn
under 10 år var ømhed og rødme på injektionsstedet, feber > 38 °C, irritabilitet,
spiseforstyrrelser, søvnighed, usædvanlig gråd, diarré, opkastning og udslæt.

Såfremt Bexsero® blev givet som den eneste vaccine, var hyppigheden af feber
den samme som ved rutinemæssige børnevaccinationer.
Profylaktisk brug af paracetamol nedsatte forekomst og sværhedsgrad af feber
uden påvirkning af immunogeniciteten af Bexsero®.
De mest almindelige lokale og systemiske observerede bivirkninger hos unge
fra 11 år og voksne var smerte på injektionsstedet, utilpashed, hovedpine,
kvalme samt muskel- og led-ømhed.
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Udleveringstilladelse

Da Bexsero® ikke er markedsført i Danmark, skal der
søges udleveringstilladelse til vaccinen hos Sundhedsstyrelsen. Det er
muligt at søge udleveringstilladelse til en enkelt patient (enkelt tilladelse)
eller til flere patienter (generel tilladelse).
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1. FORORD
Jeg skriver om medicinske emner, men jeg har ingen medicinsk baggrund eller uddannelse. Det er en
lægmands opsummering og formidling af erfaringer og tanker baseret på egne og andres
patientoplevelser.
VIGTIGT: For information, råd og fakta omkring vaccination, diagnose og behandling af
sygdomme – herunder selvfølgelig Meningitis og Meningokok infektioner – søg altid relevant og
professionel hjælp, evt. via egen læge.
Nytårsaften 2016 var min 17-årige søn Hans blevet syg. Vi kontaktede 1813 og fik at vide det var
influenza. Nytårsmorgen udviklede han petekkier, blev indlagt på hospitalet, fik hjertestop nogle timer
senere og blev erklæret død om eftermiddagen, cirka 23 timer efter vores første opkald.
At stå og se sin søn dø, at skulle gå fra et liv sammen med en ellers sund, sporty og intelligent dreng med
fremtiden foran sig, til at skulle vænne sig til tomrummet med en amputeret sjæl, er det mest urimelige,
hårdeste og værste jeg har oplevet og for den sags skyld, stadig oplever.
Igennem sorggrupper og andre fællesskaber erfarer jeg, at et fællestræk for forældre, der mister deres
barn, er en søgen efter mening. Jeg har for længst opgivet at finde en mening med Hans’ død, og prøver
nu i stedet at finde en mening i den. Der blev begået flere fejl under Hans’ forløb, og jeg er efterfølgende
kommet i kontakt med 2 andre familier, der nyligt har mistet deres drenge til Meningokok og under hvis
forløb der også er blevet begået fejl. Vi ved vi har mistet vores drenge for altid, så vores mål – og
meningen med at skrive om mine tanker og idéer– er at arbejde for forbedringer til ”systemet”, der skal
reducere – hvis ikke eliminere – risikoen for at andre dør og andre forældre skal opleve vores mareridt.
Jeg har valgt at strukturere formidlingen kronologisk fra infektions-tidspunkt til kommunikation af
information efter behandling.
Hans’ forløb er genstand for en kærneårsagsanalyse, der i skrivende stund ikke er afsluttet. Den vil
fokusere på akutberedskabet generelt og 1813 specifikt og resultere i handlingsplaner for hvordan disse
forbedres.
Vi har medvirket i en aggregeret analyse omkring diagnostik af bakteriel Meningitis og Meningokoksepsis
kørt af Region Hovedstaden med repræsentativ deltagelse af alle interessenter. Der er blevet afholdt 3
møder med resulterende forslag til handlingsplan. Der arbejdes stadig på rapporten og da de helt
specifikke handlingspunkter kan ændres, vil jeg i de forskellige afsnit kun referere til de overliggende
indsatsmål. Jeg har igennem de tre møder med alle mulige forskellige speciel-læger, sygeplejersker mv.
lært meget omkring diagnosticering af Meningitis og Sepsis og har forsøgt at inddrage denne viden så godt
jeg har formået.
Jeg har - hvor relevant - refereret til Hans’ forløb. I de tilfælde hvor det synes at være relevant at
inkludere eller sammenligne med de 3 andre sager, jeg har kendskab til, omtales de som hhv. ”C”, ”E” &
”M”.
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2. INFEKTION
Der forskes stadig i omstændighederne omkring Meningokok infektioner. WHO angiver
inkubationsperioden til at være mellem 2 og 10 dage, men det er perioden fra patienten bliver inficeret
(Meningokok invaderer blodbanen) og til de første symptomer viser sig. Mange mennesker går rundt med
Meningokok bakterien i svælget – der er forskning der antyder at dette muligvis er en fordel ift. at kunne
modstå infektion.
Så infektionen kan i princippet foregå på to forskellige måder:
•

Bakterierne i svælget bryder af den ene eller anden grund pludselig ind i blodbanen. Der er forskning,
der antyder, anden hals infektion evt. kan virke som katalysator eller provokere en Meningokok
infektion. Der forskes f.eks. i om der eksister en forbindelse mellem influenza og Meningokok infektion.

•

Patienten bliver inficeret af en udefra kommende bakterie, overført som dråbeinfektion. Det er en af
grundene til man opererer med konceptet ”rask smittebærer”.

95% af tilfældene er sporadiske, dvs. enkeltstående.
I en femårig periode fra 2008-2012 døde i Danmark 32 ud af 362 tilfælde af Meningokok, dvs. 9%.
Halvdelen af de døde kom fra de 45 tilfælde hos patienter ældre end 65 år (16/45 = 36%).
7/74 (9%) blandt 20-64-årige og 3/81 (4%) for de 13-19 årige.
Sidst var 6/138 (4%) blandt de 0-4-årige, medens ingen af de 24 tilfælde hos 5-12-årige medførte døden.
Blandt de overlevende ses langtidsfølger hos 1/8 (13%).
Der er iflg. SSI følgende kendte risikofaktorer for Meningokok sygdomme:
•
Alder
•
Vinter/forår
•
Rygning (passiv såvel som aktiv)
•
Crowding (militær barakker, sovesale, kostskoler/efterskoler, husholdskontakter til en case)
•
Lav socioøkonomisk status
•
Immunsvækkelse: defekt i komplementsystemet (C3, C5-9)
•
Funktionel eller anatomisk miltmangel
•
Rejse til lande med høj forekomst
•
Eculizumab (Soliris) et monoklonalt antistof til behandling af paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
(PNH)
Er E’s, Hans’ og C’s W-135 infektion forbundet?
Der er for øvrigt bemærkelsesværdige sammentræf at finde i E’s, Hans’ og C’s (alle 3 var W-135) forløb,
der må give stof til overvejelser omkring inkubation, smitte metode og efterfølgende smittesporing:
Hans & E går på samme gymnasium, men de har ingen fælles venner – der er (endnu) ikke fundet én
person der har haft personlig omgang med begge inden for den sidste måned før smitte. De går på
juleferie 21/12 hvilket er sidste praktiske chance for personlig kontakt (som iflg. E ikke fandt sted) og
præcis 10 dage før Hans begynder at blive syg.
Hans & C befinder sig til samme fest 17/12/2016. De kender ikke hinanden og har sandsynligvis ikke
personlig kontakt. Hans er sammen med andre studerende fra gymnasiet.
Tidslinje omkring jul/nytår 2016/2017
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på Meningokok

4 uger

29/01

Hans har
symptomer på
Meningokok

Uge 4
31/12

E har symptomer
på Meningokok

Uge 3
25/12

Hans’ & E’s
gymnasium går
på juleferie.

Uge 2
21/12

Uge 1
17/12

C & Hans er
begge i ”Balls
Room”
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Udviklingen i Danmark siden 2000
Udviklingen i antallet af anmeldte tilfælde af invasiv Meningokok sygdom har klart været positiv over de
sidste 16 år, som nedenstående graf fra SSI viser:
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Vaccination
Man kan vaccinere mod Meningokok infektioner. Det kræver 2 forskellige vacciner at sikre sig mod alle 5
former (A, B, C, Y & W). Man kan vaccineres med en Conjugate AWCY vaccine til ca. kr. 800 og en relativ
ny Men-B vaccine (Bexsero). I England kræver man på flere universiteter og colleges at studerende er
vaccineret mod i hvert fald type-B, den mest hyppigt forekommende og der er også et decideret
vaccinationsprogram for spæde og andre udsatte. F.eks. har man flere steder krævet vaccination for nye
elever på kostskoler, efterskoler, militærlejre og i det hele taget steder hvor mange unge i længere tid
sover under samme tag (crowding).
I Danmark er der de seneste 5 år forekommet under 5 dødsfald om året pga. Meningokok infektion. I
øjeblikket er der ikke stemning hos autoriteterne (Sundhedsstyrelsen) for et vaccinationsprogram.
For at indføre en vaccine i Danmark er der en række kriterier, der skal være opfyldt. Fra listen over
kriterier formoder jeg at følgende betragtes som opfyldt fsva. Meningitis:
•
Alvorlighed
•
Gavnlig virkning ift. bivirkninger
•
Forældres accept
•
Interaktioner og indpasning i vaccinationsprogrammet
Hvilket betyder det må være blandt følgende kriterier der opstår problemer:
•
Hyppighed
•
Bred erfaring med vaccinen til børn (her specielt vaccinen mod Men-B)
•
Samfundsøkonomi
Mht. samfundsøkonomi har man blandt andet udregnet hvad det ville koste at sætte et sådan program op
og at have det kørende og mener ikke udgiften er berettiget med reference til de få dødsfald.
Her håber jeg man ud over den fremtidige forventet samfundsmæssige indtægt fra en overlevende patient
også tager hensyn til udgiften ved behandlingen af ikke bare de patienter, der ender med at dø, men også
dem, der skal behandles og overlever. Mht. udgiften ved behandling, indlæggelse og ikke mindst dødsfald
skal der også beregnes følge-udgifter – i de tilfælde jeg kender til hvor forældre har mistet børn til
Meningokok har forældrene f.eks. efterfølgende været sygemeldt fra arbejde i længere tid.
Hvis man bruger demografiske data for smittede fornuftigt og målretter vaccinationsprogrammerne mod
de mest sårbare grupper OG tager alle økonomiske faktorer i betragtning, er der nok stadig en netto udgift
for samfundet ved at redde op til 5 mennesker om året, men den vil være langt fra bare at tage
omkostningen ved vaccinationerne og dividerer med 5.
Dertil skal også medregnes omkostningen af livstids-behandling af de 13% af Meningokok patienter, der
overlever men får varige mén.
Andre overvejelser i forbindelse med indførelse af vaccinationsprogram:
•
Bivirkninger. Der synes ikke at være rapporteret tilfælde af alvorlige bivirkninger med vaccination mod
type A, C, Y og W. Type B er relativ ny (og kompliceret) og har større indikation for bivirkninger.
•
Hvis man f.eks. kun vaccinerer mod én type Meningokok, løber man muligvis en risiko for at visitation
og udredning har større tendens til at se bort fra alvorlige symptomer fra en type der ikke er
vaccineret mod, fordi de formoder sygdommen ikke forekommer.
•
Vaccinationen skal gentages med jævne (men ikke helt kendte) mellemrum for at forblive effektiv.
•
Er man først vaccineret, og undlader man at gen-vaccinere, har man muligvis større risiko for at
pådrage sig en Meningokok infektion senere i livet, som nogen forskning synes at vise.
En anden mulighed er, at man kunne udvide influenza vaccinationsprogrammet til at omfatte Meningokok
risiko grupperne. For det første ville man eliminere eller i hvert fald reducere antallet af influenzaer hvor
symptomer kunne forveksles med Meningokok, og dermed forhøje sandsynligheden for at reelle
Meningokok infektioner blev diagnosticeret tidligere. For det andet viser nylig forskning af Dr Hannah
Christensen fra Bristol University at der er en muligt forbindelse mellem influenza vira og Meningokokinfektion.
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3. SYMPTOMER
For overhovedet at komme i behandling for Meningitis eller Sepsis er det nødvendigt for patienten at
komme i kontakt med sundhedssystemet. Meningitis symptomer, specielt tidligt i forløbet, overlapper
desværre meget med symptomerne for influenza. I afsnittet omkring visitering kommer jeg med
lægmands forslag til hvordan man kunne differentiere mellem symptomerne fra influenza og fra
Meningokok infektion. Jo bedre viden der eksisterer hos befolkningen omkring symptomer for Meningokok
infektion, jo større er sandsynligheden for tidlig kontakt med sundhedsvæsenet og dermed også for
tidligere behandling og bedre prognose.
Der er i Region Hovedstaden 4 forskellige måder man kan komme i kontakt med lægefagligt personale ifm.
diagnosticering og behandling af Meningitis og Sepsis:
1. Patienten kontakter akutberedskabet 1813 eller 112
2. Patienten går til egen læge
3. Patienten ankommer til akutmodtagelsen på et hospital
4. Patienten er allerede indlagt på hospital i anden anledning
Der eksisterer ingen UTH'er der antyder at det er problematisk hvis den første kontakt er gennem egen
læge. Allerede indlagte patienter der pådrager sig Meningitis er afhængige af at ændringerne i deres vitale
målbare værdier får det monitorerende personale til at mistænke Meningitis eller Sepsis.
Patienter der ankommer utilstrækkeligt visiteret til akutmodtagelsen er afhængige af de opsatte systemer
for triage. Mit fokus har været på disse og på de tilfælde hvor den primære kontakt har været 1813, som
den var i Hans' tilfælde.
I en undersøgelse publiceret i British Journal of General Practice marts 2011, skriver Haj-Hassan at der er
5 symptomer der klinisk har en positiv korrelation med Meningokok hos de 1.212 undersøgte børn under
16 år, der selvfølgelig overlapper men ikke er identiske med de ”klassiske” angivne symptomer som f.eks.
findes på Statens Serum Instituts hjemmeside. Statens Serum Institut angiver 6 symptomer for
Meningokok infektion og yderligere ét for Sepsis. De symptomerne er af SSI grupperet i ”typiske” og ”ofte
sete”.

Typisk: Høj feber, kvalme og/eller opkast (Meningitis & Sepsis)
Temperaturen er typisk mellem 39-40 °C. Bemærk at temperaturen senere i et Sepsis
forløb vil være for nedadgående uden at almentilstanden forbedres.
Opkast behøver ikke være vedvarende. Hans havde en periode på omkring 1 times tid 24
timer før han blev erklæret død, hvor han kastede op 2-3 gange, og derefter kastede han
ikke op mere.

Typisk: Kraftig og vedvarende hovedpine (Meningitis)
Beskrives evt. af patienten som værende migræne eller den værste hovedpine de har haft.
Kan beskrives som værende lokaliseret til baghovedet.

Nakkestivhed (Meningitis)
Et af de mest kendte tegn på Meningitis er nakkestivhed, og vil ses som lav mobilitet i
nakken. Det gør ondt, hvis man prøver at bukke nakken og ramme hagen på brystet.
Nakkestivhed ses meget sjældent hos børn fra 0-2 år og forekom ikke hos E og enten ikke
eller først ganske kort før døden hos de tre tilfælde M, Hans & C.
Symptomet er nummer fem på listen fra British Journal of General Practice.
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Sløret bevidsthedsniveau (Meningitis & Sepsis)
Hele kroppen er på overarbejde ved Meningitis.
Energien i kroppen bliver brugt på at bekæmpe infektionen, så derfor kan personer med
Meningitis virke meget konfuse og forvirret.
Forekom kun hos den ene af de 3 (M), og først meget sent i forløbet.
I sundhedsvæsenets patientklagenævn, sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Klager i
forbindelse med Meningitis – 2000-2007 skrives der:
”Blodforgiftning med Meningokokker kan optræde uden samtidig Meningitis især tidligt i forløbet. I disse
tilfælde sker der ingen bevidsthedssvækkelse, før der indtræder kompliceret multiorgansvigt”
Det er værd at bemærke, at dette symptom på trods af ovenstående tre tilfælde er nummer ét på 2011
listen fra British Journal of General Practice.

Forpinthed (Sepsis)
Påvirket almentilstand. Smerter over hele kroppen; mere end bare influenza muskelømhed.
Ledsmerter og til tider diarre kan ligeledes være et tegn på bakterier i blodbanen. Det kan
være et forstadie til nakkestivhed, lysfølsomhed og udslet.
Smerterne, specielt ben-smerter, er i flere tilfælde så slemme at de er
bevægelseshæmmende.
Ben-smerter, ligger nummer 2 på listen fra British Journal of General Practice. Går man til de 16-20 årige,
ligger ben-smerter som nummer ét.

Utilpashed ved skarpt lys - fotofobi (Meningitis)
Ubehag ved kraftig lys, kan være tegn på Meningitis.
Ses sjældent hos små børn.
Nummer 3 på listen fra British Journal of General Practice.

Bleg Hud (Sepsis)
Sammen med andre symptomer, kan det være et tegn på Meningitis.
Kroppen bruger alt sin energi på de livsvigtige organer, og derfor forsvinder blodet og
farven fra huden.

Døsig (Meningitis & Sepsis)
Typisk er man meget sløv, hvis man bliver ramt af Meningitis.
Man er så dårlig at selv mad, drikke, kærtegn og en samtale virker uoverskueligt og bliver
ignoreret.
Personen vil sove, og virker meget forpint.

Kolde hænder og fødder (Sepsis)
Har man høj feber samtidig med kolde hænder og føder, kan det være tegn på bakterier i
blodbanen.
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Krampeanfald (Meningitis)
I anden litteratur kan man også finde krampeanfald som symptom på Meningitis.

Petekkier & purpura (Sepsis)
Som tydeligste symptom på blodforgiftning er petekkier og purpura. Dvs.
hudblødninger, der ikke forsvinder når man trykker på dem. Det er småblødninger i huden
der ses som prikker på størrelse med knappenålshoveder. Det er et meget alvorligt tegn på
bakterier i blodet. Generelt kaldes hudblødninger på under 2mm for petekkier og når de
løber ind i hinanden og former pletter på over 2mm for purpura.
Petekkier kan skyldes meget andet end Meningitis men hvis de forekommer
på BÅDE over og underkroppen ELLER hvis de er store (purpura) skal man
være OBS på Meningokok.
Nummer 4 på listen fra British Journal of General Practice.

Forekomsten af petekkier betyder, at
patienten skal behandles hurtigst
muligt, med antibiotika direkte ind i
blodårerne eller muskler. Her kan
man bruge ”glas-testen” – trykker
man et glas ned på pletterne kan
man gennem glasset se, de ikke
forsvinder.

Hyperventilering & åndenød (Sepsis)
I anden litteratur kan man finde andre symptomer på blodforgiftning, herunder åndenød
og/eller hyperventilering, men mest væsentligt – som nævnt ovenfor - ben-smerter,
der faktisk ligger nummer 2 på listen fra British Journal of General Practice.
Går man til de 16-20 årige, ligger ben-smerter som sagt nummer ét.

Folkeviden
Kærneårsagsanalyser, aggregeret analyser, en sund kultur og et godt læringssystem er alle essentielle for
at kunne reducere eller minimere tiden fra den første kontakt med sundhedsvæsenet til behandling
påbegyndes.
Selv hvis det lykkedes at indføre alle de forbedringer i sundhedsvæsenet vi kommer frem til, gør det ingen
forskel hvis sundhedsvæsenet ikke bliver involveret i tide. Dvs. et vigtigt element for at kunne reducere
antallet af fataliteter eller permanente mén er at borgere er oplyst om hvornår de skal involvere
sundhedssystemet; man skal være opmærksom på symptomer, der kunne skyldes Meningokok infektion,
så kontakten til systemet sker så tidligt i forløbet som muligt. Specielt i aldersgruppen 13-20 synes det at
være en meget vigtig faktor. Muligvis fordi de generelt er så sunde, at de i lang tid i forløbet ikke
fremviser de meget kritiske symptomer, så kontakten sker senere og behandlingen påbegyndes derfor
også for sent i forløbet.
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Uddannelsesinstitutioner
Burde man generelt i uddannelsesinstitutioner sikre at unge kender basis symptomerne for Meningitis og
de ved hvad der skal gøres hvis de har mistanke om, at de er inficeret?
Kostskoler, efterskoler, militærlejre og i det hele taget steder hvor mange unge i længere tid sover under
samme tag (crowding) er specielt sårbare. I England har man flere steder taget konsekvensen og krævet
vaccination for nye elever. Man burde som et minimum sikre at alle elever er velinformeret omkring
symptomerne.

INCIDENS PÅ ALDERSGRUPPER, TOTAL OG PÅ GRUPPE (2008-2012)
KILDE: STATENS SERUM INSTITUT
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M/K ratio for indrapporterede tilfælde perioden 1980-2013 viser en svag generel overrepræsentation af M,
men ikke væsentligt mere end for andre infektionssygdomme. Dog forekommer Meningokok hyppigere hos
drenge og unge mænd indtil 35 års alderen, og det er primært den større forskel i denne aldersgruppe,
der bidrager til den generelle forskel. Per type (serom-gruppe) har fordelingen mellem drenge og piger i
perioden 1980-2013 været som angivet forneden (>1 angiver hyppigere hos drenge, <1 hyppigere hos
piger).

KILDE: STATENS SERUM INSTITUT
*Før 2009 blev der anvendt samme kode for X og Y-serogruppe.

Geografisk fordeling af tallene for 2015.
Kilde: Statens Serum Institut
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5. VISITATION
I Region Hovedstaden foregår al ikke livstruende visitation, der ikke foretages af egen læge eller på
hospitalet, direkte gennem akut-telefonen 1813. 1813 bemandes med Sundhedsfaglige Visitatorer (SFV) –
ofte i første omgang ikke-lægeuddannet, som ved anvendelse af en elektronisk visitationsguide foretager
triage/visitation. Visitationen hos 1813, som den foretages i dag, har efter min mening nogle
fundamentale problemer, der medvirker til et suboptimalt forløb ifm. identificering eller diagnosticering af
en Meningokok infektion:

•

Pga. en længerevarende konflikt mellem Regionen og PLO er man afskåret fra en større gruppe
læger, herunder specialister i almen medicin – netop den gruppe, der ville være bedst til at
identificere Meningokok infektioner.

•

Den underliggende struktur gør at arbejdsgangen starter hos f.eks. en sygeplejerske, som så afgør
om der skal eskaleres til en læge. Denne afgørelse træffes på baggrund af guide og
sygeplejerskens erfaringsgrundlag. Dette i modsætning til tidligere struktur, der stadig findes i
andre regioner, hvor man starter hos en læge, som så kan afgøre at sagen skal færdigbehandles
af en sygeplejerske – dette med basis i lægefaglige kompetencer og erfaring.

•

I det andet opkald vi foretog til 1813 var SFV jordemoder af uddannelse. Selvom der bl.a. til disse
faggrupper blev tilbudt videre uddannelse til sikring af de nødvendige visitationsevner, har man nu
på 1813 besluttet at SFV ikke kan ”nøjes med” en jordemoder uddannelse. I det hele taget bør
man revurdere hvilke kompetencer, der er nødvendige for at betjene 1813 både som initiel SFV og
som læge (speciale).

•

Man ser nu, med baggrund i Hans’ forløb, på uddannelse og efteruddannelse ikke bare
sundhedsfagligt/klinisk men også i f.eks. samtaleteknik

•

Der ses på som en mulighed at inddrage ”machine-learning”, dvs. AI systemer der med analyse af
ordvalg, stemmeføring, toneleje osv. vil kunne indikere de opkald hvor der er en forhøjet
risiko/mistanke for at det kan dreje sig om Meningokok. Dette har man haft succes mht. opkald
omkring hjertestop, men til forskel fra disse opkald, er der meget færre indlæringseksempler når
det drejer sig om Meningokok.

•

I systemer hvor det er en læge, der foretager henvisning til hospitaler, har langt de fleste
henvisninger været relevante, hvilket gør at det modtagne hospital er sat op til behandling og har
”hele apparatet” kørt i stilling når de modtager patienten. Med 1813 er indtrykket at der foretages
flere henvisninger til hospitalet, og at der derfor forventes en yderligere visitation før den egentlige
udredning, hvilket medfører en risiko for de livsvigtige sager ikke bliver modtaget med den alvor
og seriøsitet man ellers (og tidligere) kunne forvente.

Når så mange læger afviste en Meningokok diagnose af M & C, er det så et udtryk for arrogance på basis
af at moderen i M’s tilfælde selv har googlet sig til resultatet eller at henvisningerne er fra 1813 og ikke en
læge?
Demografi bør måske også tages i betragtning under visitationen. Flere læger vi er stødt på under og efter
Hans’ forløb har foreslået en af grundene til unge drenge synes at dominere billedet med alvorlige
Meningokok infektioner (og dødsfald) kunne være at de er unge, sunde og stærke og derfor er i stand til at
modstå mange af symptomerne langt inde i forløbet hvilket får dem til at virke mindre syge end de er.
Dette i forhold til ældre og spæde, der tidligere i forløbet udviser alvorlige symptomer.
Omkring det kritiske i hurtig diagnose/behandling skriver Dr Matthew J Thompson i en artikel omkring
diagnosticering af Meningokok hos børn og unge i The Lancet 11/1/2006:
Vinduet for klinisk diagnose er meget snævert. De fleste havde ikke-specifikke symptomer de
første 4-6 timer, men var livstruet efter 24 timer. Kun 165 (51%) af de undersøgte blev
sendt til hospitalet efter den første kontakt med sundhedsvæsenet. De klassiske symptomer
med petekkier, nakkestivhed og bevidsthedspåvirkning udviklede sig først sent
(gennemsnitligt efter 13-22 timer). I modsætning til dette fremviste 72% tidlige symptomer
på Sepsis (ben-smerter, kolde hænder og fødder, unormal hud kulør) efter gennemsnitligt 8
timer, meget tidligere end den gennemsnitlige indlæggelsestid på omkring 19 timer.

12

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 2 - Side -62 af 85
Digital Visitationsguide
Work flow
På basis af hvad vi har erfaret omkring arbejdsgangen med guiden synes den at anvise et relativ effektivt
Work flow. Dermed ikke sagt den ikke kunne forbedres, så det ville være relevant at gennemgå
arbejdsgangen med henblik på om den for Meningitis og Meningokoksepsis er optimal.
Uddannelsen af SFV skal også analyseres og er
inddraget som en del af Hans’ kærneårsagsanalyse.
Der er 4 forskellige måder man kan komme til
skærmbilleder, der med et enkelt tryk opsætter
tilkaldelse af en ambulance.
Her bliver man af guiden gentagne gange spurgt om
der er mistanke om petekkier eller Meningitis - hvilket
medfører ambulance rekvirering.
Det undrer os i Hans’ tilfælde at SFV, efter hun har modtaget billederne og venter på at kunne tale med
lægen, behandler yderligere 2 opkald. Var lægen blevet fri midt i et af de nye opkald ville det have givet
yderligere forsinkelse i den videre visitation af Hans’… og gjorde det måske også, tiden der gik mellem
modtagelse af billederne og tilbagekald til Hans taget i betragtning.
Faglig kvalitet
Er den faglige kvalitet af guiden høj nok fsva. visitering af Meningitis og Meningokoksepsis? Der er flere af
SSI angivne symptomer, der ikke spørges til – eller i hvert fald ikke blev spurgt til i Hans’ tilfælde - og
endnu flere hvis man tager listen af symptomer de spørger om i England. Det ville være relevant at sikre
en ekspert gennemgang af guiden mhp. at sikre den får stillet de korrekte relevante spørgsmål.
Opdatering
Guiden bør opdateres jævnligt baseret på nyeste forskning og resultater nationalt og internationalt. Vi
hørte på vores møde med akutberedskabet at der sidder et lægefagligt råd, der holder sig ajour med
nyeste udvikling og sikrer sig at den reflekteres i guiden. Det vil være relevant at kvalitetssikre denne
proces og evt. gennemgå om man nu også indhenter information fra alle relevante kilder.
Best practices
Man bør indhente erfaring fra visitationer nationalt og internationalt for at etablere en ”best practice”.
Specielt nationalt bør en Meningitis patients prognose ikke være afhængigt af postnummeret eller
Regionen.
Kvalitetssikring
Der vil altid, i alle systemer, blive begået fejl. Det væsentligste er, der er opbygget velfungerende og
veldokumenteret læringssystem med kvalitetscirkler. Der er etableret systemer omkring UTH
indberetninger. En overliggende gennemgang af disse er nødvendigt. Dels for at sikre at kvalitetscirklen
også bliver lukket helt, dels for governance mht. hvem der lukker cirklen. Uden at der skal gå fuld
kerneårsagsanalyse i alle UTH, så bør man overveje at kvalitet og patientsikkerhed for f.eks.
akutberedskabet ikke organisatorisk er en del af det. På ”rygtebasis” er vi blevet orienteret om, at der i
nogle arbejdsgange opstår så mange UTH ‘er at nogle medarbejdere i fronten opgiver at indmelde de
enkelte hændelser. Her skal det dog påpeges, at det er relativ ”trivielle” UTH’er der er tale om, ikke
alvorlige potentielt livstruende.
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Differentiering med influenza

Det der blandt andet gør Meningitis så farlig en sygdom er, at den ubehandlet ofte har dødelig udfald og at
den specielt i det tidlige forløb har så stort et symptom overlap med influenza. Da vi ringede Nytårsaften,
havde Hans alle tre ”typiske” symptomer og et af de ”ofte forekommende” symptomer som angivet af SSI.
Dvs. han ”manglede” kun to fra at vise alle 6, nemlig nakkestivhed og bevidsthedssløring. Nedenfor
angiver jeg visitationen, som jeg ville have ønsket den var foregået, og som jeg så ville håbe havde
medført en indlæggelse 12 timer før det faktisk skete:
Det virker relevant at starte med de symptomer, der klart skiller Meningokok ud fra influenza:
Nakkestivhed
I manges bevidsthed er det ”symptomet” på Meningitis – er man nakkestiv, har man Meningitis, er man
ikke, har man ikke. Dette er ikke sandt. Ingen af de 3 drenge, der døde ca. 24 timer efter fremvisning af
første symptomer, havde på noget tidspunkt, hvor det gjorde en forskel, nakkestivhed.
Her er det værd at bemærke, at Patientombuddet i 2011 skriver: ”… det ikke var en optimal behandling at
undersøge barnet for nakke og rygstivhed telefonisk”
Bevidsthedspåvirkning
Taler SFV ikke selv med patienten og derved danner sig indtryk af om bevidstheden er påvirket, må man
spørge personen der taler (typisk pårørende) om denne bemærker forskel i patientens bevidsthed.
Patientklagenævnet skriver i 2007:
”Blodforgiftning med Meningokokker kan optræde uden samtidig Meningitis især tidligt i forløbet. I disse
tilfælde sker der ingen bevidsthedssvækkelse, før der indtræder kompliceret multiorgansvigt.”
Petekkier
Mht. Meningokoksepsis er det relevant at kontrollere for petekkier. Her bør man understrege at HELE
kroppen skal undersøges. Ved bare at spørge om der er pletter, kigger man som patient eller pårørende
naturligt på de synlige kropsdele (ansigt og hænder) og er man ikke instrueret i, at der godt kan være
petekkier på f.eks. ryggen uden at der også er på ansigtet eller hænderne, risikerer man ikke at påvise et
tydeligt symptom tidligt i forløbet!
Mht. 118's visitationsguide foreligger følgende klare regler:
* Petekkier skal altid udløse A-respons
* Der skal altid tages stilling til Petekkier, uanset hvilket hovedkriterium man anvender
Jeg har stadig mareridt og skyldfølelse omhandlende at Hans nytårsaften kunne have haft petekkier på
steder jeg ikke kontrollerede.
Patientklagenævnet udtalte i 2007, at ”petekkier hos en tidligere rask person med feber bør mistænkes for
blodforgiftning med Meningokok bakterier, uanset alder, og at behandling med penicillin straks skal
iværksættes.”
Dette blev klart ikke fulgt i M's tilfælde, 9 år efter.
Er ovenstående alle negative bliver visitationen vanskeligere, fordi man nu skal differentiere symptomer
mellem dem, der er forårsaget af influenza og dem, der er forårsaget af Meningokok.
Bemærk dog, at Patientklagenævnet i 2007 skriver (min fremhævning):
”Nævnet har endvidere udtalt, at lægen skal mistænke Meningitis og iværksætte behandling herfor
samt indlægge patienten, hvis patienten bliver nakke- og rygstiv, har petekkier eller hvis patienten ud
over influenzasymptomer samtidig har en meget dårlig almentilstand.”
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Er du nyligt vaccineret mod influenza?
Det er naturligvis ikke umuligt at en patient, der er vaccineret mod den regerende influenza-type og
fremviser influenza symptomer rent faktisk HAR influenza, men det bør i allerhøjeste grad skærpe
mistanken om Meningokok infektion.
Hovedpine
Hvordan vil du karakterisere hovedpinen? Skarp eller dunkende? Specifikt lokaliseret eller generel? Meget
stærkere, stærkere eller som en ”normal” hovedpine?
Hans, C og E klagede alle over en meget kraftig hovedpine - den mest voldsomme de havde oplevet specifikt lokaliseret i baghovedet.
Forpinthed
Ømhed eller decideret smerter i muskler eller led eller begge steder? Kun når du bevæger dig, eller også
hvis du ligger stille? Er det bevægelseshæmmende, kan du f.eks. støtte på benene og gå? Har du haft
influenza før, er det samme slags smerter som den gang eller anderledes/værre?
Opkast
Kaster du typisk op når du får høj feber eller er det usædvanligt for dig at kaste op?
Feber
Hvornår begyndte du at få feber? Hvor
høj er den? Har den været højere? Hvis
den er nedadgående har du det bedre
eller værre end da feberen var på sit
højeste?
Jeg vil mene at hvis en medicinsk
erfaren person (speciallæge/læge)
visiterer som angivet ovenfor ville man
med større præcision kunne sortere
Meningitis og influenza patienter for sig,
og i hvert fald ende med så få falske
positive at det ikke ubærligt ville
overbelaste sundhedssystemet at
udrede dem på et hospital.
I Vejledning om praktiserende lægers og vagtlægers behandling af Meningokok sygdom fra 31/5/2017 står
der:
Lægen skal mistænke sygdommen hos patienter med påvirket almen tilstand, høj feber, punktformede
hudblødninger (petekkier) og/eller nakke-ryg-stivhed.
En special læge i Almen Medicin jeg talte med, udtalte det endnu simplere:
"Står man med en meget syg 18-årig, der var i skole eller på arbejde dagen før, er det faktisk ikke meget
andet det kan være end malaria eller Meningokok"
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Når influenza ”vinder”
I de tilfælde hvor SFV ikke finder det relevant at indlægge/henvise med mistanke om Meningitis er det
nødvendigt at patienten eller forældre bliver instrueret i skærpet opmærksomhed over for udvikling af
Meningokok relevante symptomer, med detaljeret instruktion.
F.eks.: Vær opmærksom på udvikling af petekkier. Undersøg jævnlig hele kroppen, ikke bare synlige
hænder og ansigt.
I tilfælde af børn, bør forældre instrueres i skærpet overvågenhed. Havde vi den 31/12 fået at vide at vi
skulle være opmærksom på risikoen for Meningitis og udvikling af petekkier havde vi for det første ikke
ladet Hans være alene på noget tidspunkt og for det andet undersøgt ham over hele kroppen og ikke bare
hænder og ansigt.
Ovenstående anbefaling af oplysning til patienter er for øvrigt ikke nytænkning:
Ifølge Sundhedsvæsenets patientklagenævns redegørelse fra 2007 – skal Meningitis mistænkes ved
influenzasymptomer, hvis almentilstanden er meget dårlig. OG: ”Det er derfor nævnets praksis, at
vagtlæger og praktiserende læger skal oplyse patienter og pårørende med infektioner præget af
”influenzalignende” symptomer om at henvende sig igen, såfremt der sker en forværring af
almentilstanden, eller hvis der opstår alarmerende enkeltsymptomer, herunder påvirket
bevidsthedsniveau, hudblødninger samt nakke og rygstivhed” side 10, Sundhedsvæsnets
patientklagenævn, sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Klager i forbindelse med Meningitis –
2000-2007.
I tilfælde af at en kontakt med sundhedsvæsenet ikke medfører indlæggelse og dermed følgende styring af
forløbet, er det af yderste vigtighed der indgås en ”kontrakt” omkring det videre forløb. Det skal være
klart for patienten:

•

Hvad der skal være skærpet opmærksomhed på
F.eks. petekkier eller fald i feber uden medfølgende forbedring

•

Forventet timing omkring udvikling of forløb
F.eks. hvornår kan forbedring forventes

•

Hvad patienten skal gøre afhængig af udvikling
F.eks. ringe 1813, ringe 112, køre direkte til afdeling

•

Hvem/hvor patienten skal henvende sig til
F.eks. ringe direkte til afdeling, 1813, 112, egen læge osv.

Mindre børn
Omkring mindre børn udtalte Patientklagenævnet i 2007 (min fremhævning):
”Nævnet fandt grundlag for at udtale kritik af vagtlæge B, idet det var nævnets opfattelse, at vagtlægen
burde have henvist barnet til en klinisk undersøgelse. Nævnet lagde vægt på, at et barn på 5 år med høj
feber, nakke- og rygsmerter, og som noget nyt opkastninger både kan fejle noget almindeligt som
influenza og noget mere alvorligt og behandlingskrævende. Oplysning om, at et sådant barn kan bøje
hovedet eller dreje nakken frit, bør tages med forbehold og udelukker ikke, at der kan være tale om
alvorlig sygdom. Nævnet lagde endvidere vægt på, at mindre børn som en klar hovedregel bør
ses i sådanne tilfælde, og at dette også var tilfældet med en 5-årig pige med det beskrevne
forløb.”
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Sundhedsfaglig Visitator
Profil
Hvem kan foretage ovenstående relativt fintmaskede kliniske vurderinger? Jeg er klar over det er det helt
store og desværre meget politiske spørgsmål. Jeg vil ikke udelukke man kunne køre med det nuværende
system under forudsætning af at der var kompetent opbakning til rådighed. ”I gamle dage” skulle man
have været læge i længere tid og have en hvis erfaring med hvad patienter præsenterer af symptomer og
sygdomme før man kunne blive vagtlæge. De læger der er tilknyttet en visitationsenhed som 1813 burde
mindst have tilsvarende baggrund, og når man netop centraliserer bør man faktisk kunne gøre det bedre
og sikre at man har adgang til relevante speciallæger, f.eks. inden for almen medicin.
Opbakning
Man bør se på proceduren omkring eskalering fra SFV til mere kompetent enhed. Når SFV f.eks. anmoder
om at der skal indsendes billeder, er det fordi SFV med sin viden og erfaring ikke på basis af beskrivelsen
er i stand til at vurdere hvad der er tale om. Billederne præsenteres derefter for en læge. Når en læge
alligevel bliver involveret, bør det så ikke være lægen, der beslutter om billeder er nødvendige? Det
kunne jo tænkes at lægen på basis af symptom beskrivelse alene ikke behøver billeder for at konkludere
en risiko for Meningokok infektion, og dermed kan der spares meget tid – i vores tilfælde over 20
minutter.
Den interne kommunikation mellem SFV og andre sundhedsfaglige (f.eks. læger) skal være struktureret og
monitoreret og som overliggende regel styret af ”closed loop” princippet, dvs. al udveksling af kritisk
information skal gentages/læses tilbage.
Multitasking
Den nuværende arbejdsproces tillader at en SFV modtager et nyt kald medens et igangværende kald
afventer handling fra anden sundhedsfaglig person. Dette er nok en effektiv udnyttelse af ressourcer, men
det introducerer potentielt forsinkende elementer i behandlingen af det oprindelige kald hvilket kan være
livskritisk i tilfælde af alvorlige sygdomme som Meningokok.
Transport
Ved mistanke om Meningokok infektion er
transporten altid læge-ledsaget ambulance, så
antibiotika behandlingen kan påbegyndes så
tidligt som muligt.
Der er generel enighed om, at det faktum det
ikke skete i Hans tilfælde, var en fejl.
Fejlen skyldes sandsynligvis to faktorer eller underliggende fejl:
•

Hverken SFV eller læge havde konkluderet at man med stor sandsynlighed stod med et Meningokok
tilfælde i septisk chok

•

Der bliver mellem SFV og læge kommunikeret at der skal akut indlægges. ”Closed Loop” princippet
kræver at det fremgår tydeligt og præcist hvilken transportform der skal anvendes.

Hvis diagnosen stilles af egen læge og en læge ambulance ikke er til stede, er det anvisningen at egen
læge følger patienten til hospitalet. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om dette kan påvirke lægens
diagnose. Ved mindre grader af mistanke og med den tanke in mente at hele konsultationen lukkes ned i
flere timer, kunne man frygte en indbygget modstand mod at trykke på ”Meningokok knappen” selvom
dette klinisk ellers ville være det rigtige. Det skal dog nævnes, at der ikke eksisterer UTH’er der
underbygger den frygt.
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6. UDREDNING
Det tyder på at udredningen på hospitalerne i tilfælde af meningokok infektion kunne gøres meget bedre.
Dette er muligvis fordi man under det nye system bliver præsenteret med mange flere sager, der skal
genvisiteres før de skal udredes.
I M’s og C’s tilfælde, hvor de endeligt, via opkalde til hhv. 112 & 1813, når frem til hvad de med god ret
burde formode er ”sikkerhed”, bliver de på trods af alle tilgængelige ressourcer sendt hjem igen fra
hospitalet, selvom de på det tidspunkt er langt inde i et meningokok forløb. I E’s (den anden BG elev)
tilfælde bliver han faktisk også sendt hjem og kun pga. af en indskydelse hos en læge, der ikke ”rigtig
bryder sig om” at de ikke ved hvad der er galt, bliver han alligevel ”på vejen ud” behandlet med
antibiotika. Da det sandsynligvis er den samme W-135 der hhv. 1 uge og en måned senere kræver Hans’
og C’s liv, kan man sandsynliggøre at E er meget heldig med at være i live i dag.

En yngre læge, der tager imod patienter i
akut-modtagelsen på et hospital har ofte
rigtig mange patienter der venter.
Derfor er der indført et triage system,
hvor en sygeplejerske vurderer og
prioriterer de ventende patienter ud fra
nogle givne triage vejledninger.
Her er det naturligvis livsvigtigt at en
patient med meningitis eller sepsis bliver
identificeret (som værende "rød") og
modtager lægehjælp øjeblikkeligt.

En af årsagerne til en læge der udreder en
patient med influenza lignende
symptomer, tøver med at ”trykke på
meningokok knappen” kunne være at
dette har nogle vidtrækkende
konsekvenser, bl.a. med ressource-træk.
Patienten kommer på Intensiv med
tilknyttet stort opbud af sundhedsfaglige
ressourcer. Lægen, der har taget imod,
skal foretage en lumbalpunktur med de
effekter og bivirkninger det medfører,
muligvis for første gang nogen sinde! (Det
er ikke et krav at have foretaget en
lumbalpunktur for at blive færdiguddannet
som læge)
Man kan spørge om det er
hensigtsmæssigt der kun er to tilstande:
1. mistænker ikke meningokok og 2.
mistanke om meningokok (med
involvering af MAT, intensiv behandling,
osv.)
Det ville måske være hensigtsmæssigt om man havde et mellemtrin, der hed:
jeg mistænker ikke som sådan meningokok, men det er en - om end lille - risiko, så der er dele af
meningokok ”processen” jeg vil igangsætte, uden at sætte hele apparatet i sving – herunder f.eks.
ordinering af antibiotika.
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Blodprøver
I ovenstående 3 tilfælde bliver der taget blodprøver, der tilsyneladende ikke indikerer meningokok
infektion. Man bør gennemgå om man tager de rigtige relevante prøver, og hvis der ikke er andre prøver
man kan tage, bør man stille spørgsmålstegn ved om man på blodprøver alene kan afvise meningokok
infektion.
Lumbalpunktur
En lumbalpunktur viser tilsyneladende med sikkerhed om man er inficeret med meningokok eller ej.
Generelt bør man se på den korrekte (”best practice”) måde at udrede en mulig meningokok infektion.
Lumbalpunktur kan være kontra-indikeret af blandt andet forhøjet intrakranielt tryk. Anvisninger siger der
skal tages lumbalpunktur før der ordineres antibiotika under forudsætning af det ikke forsinker processen.
Da antibiotika skal blandes, kan lumbalpunktur tages samtidigt med dette og dermed ikke medføre
forsinkelse i behandling.
Smertestillende
Det virker uansvarligt at bruge smertestillende medicin – i C’s tilfælde 3 forskellige slags – uden at kende
eller fortsætte undersøgelsen af årsag til symptomerne (herunder smerterne) og uden efterfølgende at
have skærpet/ekstraordinær overvågning eller indlæggelse.
Ifm. udredning af meningokok infektioner henvises til følgende ældre publikationer:
Development of a rapid molecular test for meningococcal disease.
Dr Colin Goldsmith, Dr Derek Fairley, Dr James McKenna, Dr John Edmund Moore, Dr Paul Jackson, Dr
Peter Coyle, Prof Mike Shields, 1/1/2006, Queen’s University, Belfast
Improving early recognition of meningococcal disease in children.
Better ways to identify children with meningitis and septicaemia.
Diane McLeod, Dr Anthony Harnden, Dr Matthew Thompson, Dr Rafael Perera, Dr Richard Mayon-White,
Sue Smith, Tanya Haj-Hassa, Oxford University, Oxford
Improved PCR diagnosis of meningitis and septicaemia
Dr Andrew Fox, Dr Edward Kaczmarski, Dr Raymond Borrow, PHLS Meningococcal Reference Unit,
Manchester
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7. BEHANDLING
Antibiotika
Vi fik at vide at man behandlede med antibiotika så snart der var mistanke om meningokok, også før det
var påvist ved blodprøver eller lumbalpunktur. Alligevel tog det 30-40 minutter fra ankomst til hospital før
behandlingen af Hans startede.
Der bør være gennemtænkte retningslinjer for hvornår man påbegynder en antibiotika behandling. Som
jeg hører eksperter udtale sig, bør man give antibiotika ved den mindste mistanke om at det kan være
meningokok. Dette IKKE at forveksle med profylaktisk ordinering af antibiotika til patienter uden indikation
af relevante symptomer.
Blodtransfusioner
Vi bliver fortalt at selvom antibiotika slår meningokok ihjel eksisterer de toksiner, der er udviklet stadig i
blodstrømmen og organerne. Det undrer mig i den forbindelse at man ikke også behandler med
blodtransfusioner for dermed at få ikke forgiftet blod i systemet. Det må alt andet lige da give en bedre
prognose end det forgiftede blod.
Smertestillende
Jeg er ikke klar over om Hans modtog smertestillende medicin eller om det er normalt under den intensive
behandling, men det håber jeg, for han var i store smerter.
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8. KOMMUNIKATION
Der er indberetningspligt for påviste meningokok tilfælde.
Jeg så gerne denne information bliver brugt så effektivt som muligt. Jeg kan forstå at man ikke som fast
procedure offentliggører informationen pga. den panik og dermed øget pres på akutberedskabet det ville
medføre, men information om f.eks. uddannelsesinstitution eller arbejdsplads og naturligvis geografisk
placering burde distribueres til relevante personer i sundhedsvæsenet så det blev brugt i visitationsguiden.
Kommer der f.eks. et opkald fra Nordsjælland hvor man tidligere har haft et indrapporteret tilfælde, bør
det klart tages med i visitationen af influenza lignende symptomer.
Det er vigtigt at det er veldefineret:
• Hvad der kommunikeres. Kommunikation, der f.eks. skal nå alle SFV uanset hvor i systemet de er
skal have et indhold og et format der sikrer højest mulig effektivitet.

•

Til hvem der kommunikeres. Skal man sikre at alle i visitationslaget er informeret, skal man have
et system etableret der formidler viden til 1813, praktiserende læger, lægevagter og
hospitalsmodtagelser.

•

Hvornår der kommunikeres. Timing kan være kritisk; det næste tilfælde kan allerede befinde sig i
visitationssystemet.

Ovenstående indgår naturligvis som faktorer til etablering/kvalitetscheck af kvalitetscirkler/læringssystem
og kultur.
Det er vigtigt at vide hvilken specifik bakterie der er tale om. Der forskes stadig i metoder til at kunne
påvise dette så hurtigt som muligt.
Følgende artikler er værd at gennemgå:
Development of a novel test for bacterial meningitis and septicaemia. Use of an automated DNA analysis
system (DARAS®) for sequence-specific recognition of Neisseria meningitis DNA
J. Seward, K.J. Towner
First published: January 2000
DOI: 10.1046/j.1469-0691.2000.00010.x
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9. KULTUR & LÆRINGSSYSTEMER
I sidste ende ønsker vi alle et sundhedssystem, der løbende forbedres blandt andet ved at man
konstruktivt lærer af sine fejl. Dette kræver flere ting, herunder et system af kvalitetscirkler hvor
processer sikrer at erfaringer fra fejl bruges til at forbedre processer og finder vej til de rigtige personer.
Dette er, hvis ikke umuligt, så særdels svært at gennemføre i en kultur mere fokuseret på at tildele skyld
og ansvar på enkeltpersoner end påvisning af underliggende årsager.
Bliver vi direkte spurgt, svarer alle fornuftige mennesker at fejl altid vil opstå, når der er mennesker
involveret. Den erkendelse bliver vi nødt til at stå ved og tage med os, også efterfølgende når fejlene så
rent faktisk bliver begået.
Vi, som Hans’ forældre, deler med andre rollen som patient fakkelbærer for denne sag. Vores liv blev
ødelagt, da vi mistede vores elskede søn nytårsdag 2017. Vi ved aldrig om han døde som et resultat af de
fejl, der blev begået, men det er muligt. Faktum er, at han er død, og uanset hvor vrede eller bitre vi
eventuelt er, får vi ham aldrig tilbage. Det gør ingen forskel, om fejlen ligger hos den jordemoder der
tager opkaldet, om den ligger hos ledelsen, der er ansvarlig for beslutninger omkring bemanding og
uddannelse af personale eller om den ligger et eller flere steder i mellem. Uanset hvem, der eventuelt har
begået fejl, så er de begået og Hans er død.
I stedet for at fokusere på hvem, ønsker vi at fokusere på hvad og hvorfor. Populært sagt, går vi efter
bolden, ikke spilleren. Det giver os stadig ikke Hans tilbage, ligesom bebrejdelse og vrede heller ikke vil,
men til forskel fra sidstnævnte er ønsket konstruktivt at analysere og forbedre systemet, så den næste,
der ringer ind med influenza lignende symptomer fra en meningokok infektion forhåbentligt står en bedre
chance for at overleve.
Vi håber med tiden man kan dreje kulturen – også internt – over på at fejl kan erkendes og
kommunikeres, så længe man er villig til at lære fra dem.
Kvalitetscirkler
Der bør for de enkelte procestrin opsættes åbne systemer af kvalitetscirkler.
Hvis f.eks. en visitation gennem 1813 er gået galt, skal fejlen (UTH) analyseres og cirklen skal lukkes mod
1813, men i det omfang at fejlen også kunne være relevant for vagtlæger eller hospitalsmodtagelser
landet over skal den naturligvis også lukkes der og omvendt.
Ved alvorlige utilsigtede hændelser (f.eks. dødsfald) bør man have en havarikommission lignende instans
til at analysere forløbet og komme med anbefalinger eller handlingsplaner. Denne enhed skal naturligvis
organisatorisk være helt uafhængig af den eller de organisationer, der undersøges.
I det større billede bør kvalitetscirkler række hele vejen tilbage til lærebøger eller undervisningen af
sundhedspersonale, det være sig lægeuddannelsen, sygeplejeruddannelsen, uddannelsen af
ambulancemandskab osv. Hvis årsagen for utilsigtet hændelser kan spores tilbage til fejl i kulturen eller
det faglige indhold allerede hos den nyligt uddannet, skal problemet adresseres så tidligt som muligt.
Opnås der en hensigtsmæssig faglig og kulturel basis mht. diagnosticering, teamwork, behandling, læring
osv. er det naturligvis nødvendigt denne forstærkes og ikke svækkes når nye kommer til.
Niels Boje Lunds giver i sit notat: ”Red den næste” (som jeg anbefaler man læser) et bud på hvad der
skal gøres for at forbedre kulturen, herunder at man skal sætte fokus på mulighederne for læring af
fejlslutninger i sundhedssystemet og eliminere beskyldnings- og bebrejdelseskultur
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10. IGANGVÆRENDE RELEVANTE PROJEKTER
Forbindelse mellem influenza og forekomst af Meningokok bakterien i svælget:
Are meningococci more abundant in the throats of teenagers with influenza or other common
wintertime viruses?
Although meningococcal disease mostly occurs in young children, the bacteria are most commonly found
living in the throats of adolescents and young adults. They are transmitted between these young people,
and to others, though social contact but only rarely cause disease.
It is now known that the success of the vaccination programme against MenC was largely due to the
vaccine’s ability to reduce carriage and transmission between adolescents and also from adolescents to
others including younger children. For this reason, interest in understanding how meningococcal bacteria
are carried and transmitted has increased.
We have recently shown that adolescents are more likely to have higher numbers of meningococcal
bacteria in their throats in January and February. This time of ‘high density carriage’ coincides with the
peak of the influenza season.
The aim of this project is to establish whether wintertime viral infections (such as influenza) could be
associated with high carriage density of meningococcal bacteria. In other words, are people with
wintertime viral infections more likely to carry high numbers of meningococcal bacteria and therefore be
more infectious?
Dr Hannah Christensen, Dr Peter Muir, Professor Adam Finn, Professor James Stuart, Professor Martin
Maiden
University of Bristol, Bristol, UK, PHE, Bristol, Bristol
Using new genomic techniques to identify the causes of Meningitis in UK children
The overall aim of this study is to improve the speed, accuracy and cost of diagnosing Meningitis in
children in the UK by using new genomic techniques. Using samples collected from children in another MRF
project, the team will develop a new method to be used for the diagnosis of Meningitis, analysing the
genetic material of microorganisms found in CSF (cerebrospinal fluid). The new method will first be
developed using CSF samples where the microorganism is known, but then will be applied to CSF samples
where the microorganism is unknown (estimated at around 40%) to try and identify a cause. With this
new data, and combined with surveillance data from Public Health England, this project will be able to
provide more accurate numbers on the microbiological causes on Meningitis in UK children.
Dr Dominic Kelly, Dr Manish Sadarangani, Dr Mary Ramsay, Dr Michael Griffiths, Dr Paolo Piazza, Dr Rory
Bowden, Dr Simon Nadel, Prof Andrew Pollard, Prof Paul Heath, Prof Ray Borrow, Prof Tom Solomo
Oxford University, Oxford
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af 85 effektfulde forandringer

• Det skal give mening at ændre
adfærd – for alle involverede
• Målet for forandringerne skal
være meningsfulde og
accepterede – på tværs af
fagligheder og faggrupper
• Der skal være tydelighed om
vigtigheden på alle
ledelsesniveauer

• Nye retningslinjer, der ikke
giver mening bliver ikke
implementeret i praksis
• Ændret adfærd kræver
betydelig mening og fokus –
ellers falder vi tilbage i vaner,
rutiner og kendt praksis

Hvad kan der gøres for at skabe
bred forståelse for vigtigheden
blandt alle involverede?
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Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Principper
Bilag 2 - Side -75for
af 85 effektfulde forandringer

• Der skal være handling bag
ordene
• Ledelsesadfærden skal svare
til det, der meldes ud
• Prioriteringer skal pege i
samme retning
• Der skal være opbakning til
den besluttede adfærd og
forandring

• ”Walk the talk”
• Gives der udtryk for uklarhed i
prioriteringer eller retning
opleves det som utroværdigt
og forandringen mister
autenticitet
• Hvis der ikke styres på det, der
meldes ud…???
Kan der sikres tilstrækkelig
ledelsesopbakning og
tilslutning til, at indsatserne kan
prioriteres reelt?
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Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Principper
Bilag 2 - Side -76for
af 85 effektfulde forandringer

• Der har i processen været
involvering af alle de
relevante aktører
• Der skabes ejerskab via reel
inddragelse i løsninger

• Der er lydhørhed overfor
input fra fagligt hold

• Ledere og medarbejdere, der
skal leve forandringen ud i
praksis, men ikke er involveret
i udformningen af den
fremtidige praksis – og i
implementeringen heraf, tager
ikke medansvar – tværtimod
(- det samme gælder for
patienter og pårørende)
Kender vi det fulde
aktørbillede – og er
inddragelsen tilstrækkelig?
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Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Principper
Bilag 2 - Side -77for
af 85 effektfulde forandringer

• Forandringerne og den
ændrede forudsatte adfærd
understøttes af et
kontinuerligt
ledelsesfokus og
prioritering af tid og
ressourcer
• Der fastholdes motivation
og fokus på de ønskede
målsætninger
• Energi en engagement
fastholdes gennem åbenhed
og dialog
• Uden tydelighed og løbende
opfølgning, som sikrer
involvering, ejerskab og reel
dialog om udfordringer,
tabes energi i forandringen –
der er masser af andre
opgaver at fokusere på

Kan der findes ressourcer
til at fastholde energi og
fokus på forandringen?
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Principper
Bilag 2 - Side -78for
af 85 effektfulde forandringer

• Der er opstillet realistiske
og anerkendte mål
• Der følges løbende op på
målopfyldelsen
• Der foretages justeringer i
indsatsen og
implementeringen i
overensstemmelse med
manglende målopfyldelse

• Hvis der ikke er tydelighed
om målene, løber alle i
forskellige retninger
• Hvis målene ikke er
gennemskuelige og
sammenhængende med de
ønskede resultater, mistes
engagement og mulighed for
succes
• Kontinuerlig opfølgning for
at fastholde fokus
Kan vi finde troværdige mål
og indikatorer?
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Forandringer
Bilag 2 - Side -79 af 85som forudsætning for effekter

• Det skal give mening at
ændre adfærd – for alle
involverede
• Målet for forandringerne skal
være meningsfulde og
accepterede – på tværs af
fagligheder og faggrupper
• Der skal være tydelighed om
vigtigheden på alle
ledelsesniveauer

• Nye retningslinjer, der ikke
giver mening bliver ikke
implementeret i praksis
• Ændret adfærd kræver
betydelig mening og fokus –
ellers falder vi tilbage i
vaner, rutiner og kendt
praksis

Hvad kan der gøres for at
skabe bred forståelse for
vigtigheden blandt alle
involverede?

• Der skal være handling bag
ordene
• Ledelsesadfærden skal
svare til det, der meldes ud
• Prioriteringer skal pege i
samme retning
• Der skal være opbakning til
den besluttede adfærd og
forandring

• ”Walk the talk”
• Gives der udtryk for
uklarhed i prioriteringer eller
retning opleves det som
utroværdigt og forandringen
mister autenticitet

• Hvis der ikke styres på det,
der meldes ud…

Kan der sikres tilstrækkelig
ledelsesopbakning og
tilslutning til, at indsatserne
kan prioriteres reelt?
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• Der har i processen været
involvering af alle de
relevante aktører
• Der skabes ejerskab via
reel inddragelse i
løsninger
• Der er lydhørhed overfor
input fra fagligt hold

• Ledere og medarbejdere,
der skal leve forandringen
ud i praksis, men ikke er
involveret i udformningen
af den fremtidige praksis –
og i implementeringen
heraf, tager ikke
medansvar – tværtimod
(- det samme gælder for
patienter og pårørende)
Kender vi det fulde
aktørbillede – og er
inddragelsen tilstrækkelig?
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• Forandringerne og den
• Der er opstillet realistiske
ændrede forudsatte adfærd
og anerkendte mål
understøttes af et
kontinuerligt ledelsesfokus • Der følges løbende op på
målopfyldelsen
og prioritering af tid og
ressourcer
• Der foretages justeringer i
• Der fastholdes motivation og indsatsen og
implementeringen i
fokus på de ønskede
overensstemmelse med
målsætninger
manglende målopfyldelse
• Energi en engagement
fastholdes gennem åbenhed
og dialog
• Uden tydelighed og løbende •
opfølgning, som sikre
involvering, ejerskab og reel
dialog om udfordringer,
•
tabes energi i forandringen –
der er masser af andre
opgaver at fokusere på

Hvis der ikke er tydelighed
om målene, løber alle i
forskellige retninger
Hvis målene ikke er
gennemskuelige og
sammenhængende med
de ønskede resultater,
mistes engagement og
mulighed for succes

• Kontinuerlig opfølgning for
at fastholde fokus

Kan der findes ressourcer til at
fastholde energi og fokus på Kan vi finde troværdige mål
forandringen?
og indikatorer?

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Handleplan
Bilag 2 - Side -80 af 85
Indsats

Forventet
effekt

Ansvarlige

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Frist for
gennemførsel
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Test

Monitorering
og tilpasning

Afklaring der
udestår

Implementeringsforudsætninger

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 2 - Side -81 af 85

Analysegruppe vedr
meningitis
Vibeke Rischel
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Implementering – traditionel
tilgang
Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 2 - Side -82 af 85

Planlægge

Planlægge

Planlægge

Planlægge

Godkende

Ved skrivebordet
Den ”virkelige” verden
Implementere

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008)
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Bilag 2 - Side -83 af 85

Implementering gennem tilpasning til
lokal kontekst
Planlægge

Godkende

Ved skrivebordet
Den ”virkelige” verden
Afprøve
og
tilpasse
Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Afprøve
og
tilpasse

Afprøve
og
tilpasse

Implementere

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
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The what & the how
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meningokoksygdom
Bilag 2 - Side -85 af 85

• Se på systemet (alle patienter) ikke enkelt
diagnose
• Se på arbejdsgangen(e) som de(n) er

• Afprøv evt nye anbefalinger før implementering
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Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom Region Hovedstaden
Bilag 3 - Side -1 af 3

Den Præhospitale Virksomhed

Kerneårsagsanalyse
Forløb af meningokoksygdom hos en
ung mand

Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstaden

Maj 2017

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 1 - Orienringssag: Opfølgning på analyser af meningitis og
meningokoksygdom
Bilag 3 - Side -2 af 3

Resume af hændelsen
En ung mands forældre kontakter Akuttelefonen 1813 nytårsaften, fordi deres søn har det skidt
med feber og ondt i ryg og nakke.
Senere om natten ringer den unge mand selv med smerter i benene og sorte mærker.
Der tages og sendes fotos ved denne henvendelse. Foto vurderes af en læge, som foranstalter
akut indlæggelse. Den sundhedsfaglige visitator (SFV) arrangerer indlæggelsen med den
centrale visitation. Det aftales med patienten, at de selv kører ind. Desværre udvikler patientens
meningokoksygdom sig fatalt kort efter indlæggelsen.

Identificerede problemer
Hvorfor afsluttes samtale nr. 1 ikke med tydelig information til patienten om faresignaler ved
forværring?
Hvorfor reageres i samtale nr. to ikke med umiddelbar omstilling til læge eller akut indlæggelse
ved beskrivelse af alarmsymptomer?
Hvorfor mistænkte lægen ikke meningokoksygdom?
Hvorfor indlægges patienten ikke med ambulance?

Identificerede kerneårsager og andre problemstillinger
Faresignaler kan overses, herunder nye faresignaler, når samtaleprocessens fem trin ikke følges
stringent, og samtalen ikke afsluttes med en tydelig aftale med indringer eller patienten om
fornyet kontakt ved forværring og information om faresignaler. Manglende tydelig aftale øger
risikoen for, at patienten eller pårørende ikke er opmærksom på en eventuel forværring og
dermed ikke vender tilbage hurtigt nok.
Anvendelse af personale, som ikke har minimum erfarent sygeplejeniveau på akutområdet, øger
risikoen for at overse centrale faresignaler om akutte, sjældne sygdomme, herunder øger
risikoen for at fastholde overbevisning om, at tilstanden er normal svarende til influenza.
Manglende specifik oplæring i meget sjældne, men meget alvorlige tidskritiske, akutte
sygdomme øger risikoen for at overse faresignaler ved disse.
Manglende systematik i rådgivningssamtaler mellem læge og SFV øger risikoen for, at
væsentlige problemstillinger ikke kommer frem.
Manglende system for at tilpasse opgaver og ressourcer ved lav lægebemanding øger risikoen
for fejl.

Andre problemstillinger
Regler for anvendelse af fotos er uklare.
Ved indlæggelse via den centrale visitation (CVI), skal CVI oplyse om afdelingens navn
svarende til skiltningen på hospitalet.
Personalet i Akuttelefonen 1813 har ikke adgang til Sundhedsportalen, sundhed.dk m.v.
Patientsikkerhedskultur.

Resume af foreslåede handlingsplaner
Det anbefales, at Akuttelefonen 1813 revurderer brugen af jordemødre.
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Det anbefales, at Akuttelefonen 1813 sætter fokus på løbende information om meget sjældne
men akutte farlige sygdomme, fx ved tjeklister og sæsonvarierende opslag snarest og på sigt elæring.
Det anbefales, at Akuttelefonen 1813 sætter ekstra fokus på sikker kommunikation ved
patientdialog og ved konference mellem SFV og rådgivende læge fx i form af et
forbedringsprojekt omkring samtaleteknik med patienten samt ét omkring samtaleteknik mellem
SFV og rådgivende læge.
Det anbefales at beskrive en ”STOP THE LINE” arbejdsprioritering ved
spidsbelastning/manglende balance mellem opgavemængde og ressourcer.
Det anbefales, at anvendelse af fotos vurderes separat ved auditproces.
Der anbefales, at der tages stilling til, om fotos af petekkier/ekkymoser i Visitationsguide 1813
er dækkende nok til at illustrere de alvorlige alarmsymptomer.
Det anbefales at kontakte CVI og orientere dem om vigtigheden af, at benytte de korrekte navne
for afdelinger når patienter/pårørende selv transporterer sig til hospitalet.
Det anbefales at fremskynde, at der kan gives adgang til Sundhedsportalen, e-journalen og
sundhed.dk til relevante medarbejdere, der har brug for det i det daglige
arbejde/patientsikkerhedsarbejde.
Det anbefales at supplere arbejdet med yderligere sikkerhedskultur.

Perspektivering
Analysen forventes anvendt i sammenhæng med en større tværgående analyse om
meningokoksygdom, der bygger på eksisterende materiale.
De redskaber, som udvikles om sjældne sygdomme, bør udbredes både i og udenfor regionen,
når de er testet ved Akuttelefonen 1813.
På sigt ønsker Akuttelefonen 1813 at arbejde med machine learning (kunstig intelligens), som i
øjeblikket indgår i en ph.d. til at understøtte mønstergenkendelse i samtaler. Dette er ikke
indgået i analysen, men der er en betydelig mængde data i organisationen, som kan bruges til
dette.

Analyseteam
Formand for analysen, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet
Regional Risikomanager, Enhedschef Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Hovedstaden
Vicedirektør, Sjællands Universitetshospital
Ledende overlæge, Børneafdelingen, Hillerød Hospital
Udviklingssekretær, CVI-Nord, Hillerød Hospital
Afdelingslæge, Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region Hovedstaden
Enhedschef, Præhospital Akutmedicin
Overlæge, sektionsleder, Akuttelefonen 1813
Sektionsleder, Akuttelefonen 1813
Sektionsleder, Kvalitet og Patientsikkerhed, Den Præhospitale Virksomhed
Kvalitetskonsulent, Den Præhospitale Virksomhed
Risikomanager, Den Præhospitale Virksomhed
Lægefaglig kvalitetskonsulent, Akuttelefonen 1813 (deltog i 1. møde)
Enhedschef, Akuttelefonen 1813 (deltog i 2. møde)
TR, læge Akuttelefonen 1813 (deltog i 2. møde)
Vagtleder 1813, sygeplejerske, Akuttelefonen 1813 (deltog i 2. møde)
Den rådgivende læge, Akuttelefonen 1813 (deltog i 2. møde).
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17. august 2017
Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet

KVARTALSOPGØRELSE
2. kvartal 2017
Monitorering af kræftområdet
Offentliggørelse 31. august 2017

Datagrundlag:
Landspatientregisteret 1. april 2017 til 13. august 2017
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Opgørelserne i nærværende dokument er nærmere beskrevet i ’Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet’, der kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på følgende link:
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/monitoreringer/kraeft/monitoreringsmodeller-kraeft
Opgørelserne anvender data fra Landspatientregisteret og Det Centrale Personregister.
Der tages forbehold for foreløbige tal.
Der er oprettet en ny kode per 1. januar 2014 for forløb med kræft i prostata, hvor behandlingen
er nervebesparende kirurgi. Denne er anvendt fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2014.
Monitorering af forløb med analkræft er medtaget fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal
2015. Sundhedsstyrelsen har besluttet at udtage standardforløbstid for analkræft for forløb med
kirugisk behandling. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 med
virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser.
Monitorering af forløb med lungehindekræft medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015.
Monitorering af forløb med kræft i nyrebækken eller urinleder medtages fra og med kvartalsopgørelse for 1. kvartal 2016.
Sundhedsstyrelsen har besluttet at ændre standardforløbstider for kræft i urinveje for alle involverede pakkeforløb med numrene 13, 14, 15 og 32. Ændringen medtages fra og med kvartalsopgørelse for 4. kvartal 2015 med virkning for alle opgørelser bagudrettet i de dynamisk opdaterede opgørelser. Pakkeforløbsnummer 32 medtages i opgørelser fra og med 1. kvartal 2016.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have
indflydelse på data fra og med i 3. kvartal 2016.
I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til
tidligere opgjorte kvartalsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første
offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen.
Yderligere information om registrerings- og monitoreringsmodel kan findes på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5. Ændringer fra
foregående kvartal markeres med ’-’.
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Sundhedsstyrelsen kommenterer på dataopgørelserne. Notatet kan findes på www.sst.dk.
Øvrige opgørelser for monitorering af kræftområdet kan findes på eSundhed www.esundhed.dk.

Indhold
Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype
Tabel 1a. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.
Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.
Tabel 1b. Kvartiler af andele forløb (OF4) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført
inden for angivne standardforløbstider, for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017, procent, for hele
landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.
Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’ uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.
Tabel 1c. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal
2013 - 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på stationære data.
Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’ uanset kræfttype, behandlingsform og regional tilknytning, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet med anvendelse af data på regionalt plan.
Tabel 1d. Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1. kvartal
2013 - 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.
Datagrundlag: forløb registreret med ’samlet tid til behandling OF4’ uanset kræfttype og behandlingsform, hvor der er angivet en standardforløbstid, beregnet på data på regionalt plan,
angivet for hver region og hele landet.
Tabel 1e. Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1.
kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.
Datagrundlag: forløb registreret med ’udredning start, første fremmøde’ uanset forudgående og
efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af ’udredning start, første
fremmøde’ anvendes den første.
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Tabel 1f. Antal forløb (OF2A), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra
det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.
Datagrundlag: forløb registreret med ’OF2A udredningsperiode, diagnose bekræftet’, hvilket vil
sige registrering af ’udredning start, første fremmøde’ med efterfølgende registrering af ’klinisk
beslutning om initial behandling’.
Tabel 1g.ff Antal forløb med initial behandling start i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for
1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt
på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.
Datagrundlag: forløb registreret med ’initial behandling start’ for henholdsvis kirurgisk behandling, nervebesparende kirurgi, medicinsk behandling (kemoterapi) og strålebehandling uanset
forudgående og efterfølgende registrering. Hvis der er foretaget flere registreringer af ’initial
behandling start’ anvendes den første. Der er udarbejdet en tabel for hver behandlingsform.
Tabel 1h. Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for
kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer, behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. Data svarer til angivne
værdier i tabellerne 2.1ff.
Tabel 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.
OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initial behandling start med angivelse af behandlingsform.
OA1 ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden.
’ff’ refererer til pakkeforløbsnumrene. Der er udarbejdet en tabel for hver organspecifikke kræftområde med tilhørende figurer for ’samlet tid til behandling’ for hver behandlingsform, hvor der
er angivet standardforløbstid med angivelse af andel og antal forløb i alt.
Figur 2.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt ’antal
forløb i alt’, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.
Tabel 2a.1ff Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal
2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent Foregående kvartal baseres på stationære data. ’ff’
refererer til pakkeforløbsnumrene.
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Metastaser uden organspecifik kræfttype
Tabel 3. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype gennemført inden for angivne
standardforløbstider samt aktivitetsindikator, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017. Standardforløbstider er anført ved tabellen.
Figur 3.1 Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt ’antal forløb i alt’, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. MF1 = indikator 'Primær henvisningsperiode'.
Figur 3.2 Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt ’antal
forløb i alt’, fordelt på sygehusregion, og hele landet, 2. kvartal 2017. MF2A = indikator 'Primær
udredningsperiode, hvor patienter fortsætter til sekundær udredning'.
Figur 3.3 Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt ’antal
forløb i alt’, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. MF2B = indikator 'Primær
udredningsperiode, hvor patienter afsluttes efter den primære udredning'.
Figur 3.4 Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt ’antal forløb i alt’, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. MF3 = indikator 'Sekundær
udredningsperiode’.
Tabel 3a. Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstid for 1. kvartal 2017 og
2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra foregående kvartal, procent, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent Foregående kvartal baseres på stationære data.

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom
Tabel 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. Standardforløbstid er anført ved tabellen. DF3= indikator ’Forløbsperiode’
Figur 4. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.
Tabel 4a. Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra foregående
kvartal, procent, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent Foregående kvartal baseres
på stationære data.
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Dataopgørelser
Opgørelser for pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype
Tabel 1a

Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, der ligger under eller lig med nedre kvartil samt antal forløb i alt, fordelt på pakkeforløbsnummer, sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.

PakkePakkeforløb for kræftområdet
forløbsnummer

Region

Samlet tid til
behandling
(OF4*)

Andel forløb inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb

B02

Hoved- og halskræft

Midtjylland

of4b

-

-

B02

Hoved- og halskræft

Midtjylland

of4c

39

31

B02

Hoved- og halskræft

Midtjylland

of4a

50

12

B02

Hoved- og halskræft

Syddanmark

of4b

-

-

B02

Hoved- og halskræft

Hovedstaden

of4c

38

16

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lym- Nordjylland
fatisk leukæmi

of4c

-

-

B05

Akut leukæmi/fremskreden mye- Nordjylland
lodysplastisk syndrom (MDS)

of4b

-

-

B05

Akut leukæmi/fremskreden mye- Hovedstaden
lodysplastisk syndrom (MDS)

of4b

-

6

B07

Kræft i bugspytkirtlen

Hovedstaden

of4a

46

13

B08

Kræft i galdegang

Nordjylland

of4b

-

-

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Midtjylland

of4a

-

-

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Syddanmark

of4a

-

-

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Sjælland

of4a

-

-

B10

Primær leverkræft

Syddanmark

of4a

-

-

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

Nordjylland

of4a

-

-
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PakkePakkeforløb for kræftområdet
forløbsnummer

Region

Samlet tid til
behandling
(OF4*)

Andel forløb inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

Nordjylland

of4b

-

-

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

Hovedstaden

of4a

-

9

B12

Kræft i tyk- og endetarm

Nordjylland

of4c

-

10

B12

Kræft i tyk- og endetarm

Sjælland

of4c

-

5

B14

Kræft i blæren

Nordjylland

of4b

-

5

B14

Kræft i blæren

Nordjylland

of4a

-

7

B14

Kræft i blæren

Midtjylland

of4a

-

5

B14

Kræft i blæren

Syddanmark

of4a

-

10

B14

Kræft i blæren

Hovedstaden

of4c

-

-

B14

Kræft i blæren

Hovedstaden

of4b

-

7

B14

Kræft i blæren

Sjælland

of4c

-

-

B14

Kræft i blæren

Sjælland

of4a

-

8

B14

Kræft i blæren

Sjælland

of4b

-

-

B15

Kræft i nyre

Midtjylland

of4a

48

23

B15

Kræft i nyre

Syddanmark

of4b

-

-

B16

Kræft i prostata

Nordjylland

of4a1

-

-

B16

Kræft i prostata

Nordjylland

of4c

-

5

B16

Kræft i prostata

Nordjylland

of4a

-

8

B16

Kræft i prostata

Midtjylland

of4c

-

-

B16

Kræft i prostata

Hovedstaden

of4a

-

6

B16

Kræft i prostata

Sjælland

of4a

-

6

B17

Kræft i penis

Nordjylland

of4a

-

-

B17

Kræft i penis

Syddanmark

of4a

-

-

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Nordjylland

of4a

-

-
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PakkePakkeforløb for kræftområdet
forløbsnummer

Region

Samlet tid til
behandling
(OF4*)

Andel forløb inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Midtjylland

of4a

-

-

B20

Livmoderkræft

Midtjylland

of4a

32

25

B21

Kræft i æggestok

Nordjylland

of4b

-

7

B21

Kræft i æggestok

Midtjylland

of4b

-

9

B21

Kræft i æggestok

Syddanmark

of4b

-

-

B21

Kræft i æggestok

Hovedstaden

of4b

-

-

B21

Kræft i æggestok

Hovedstaden

of4a

-

-

B21

Kræft i æggestok

Sjælland

of4b

-

-

B22

Livmoderhalskræft

Nordjylland

of4a

-

-

B22

Livmoderhalskræft

Midtjylland

of4b

-

-

B22

Livmoderhalskræft

Syddanmark

of4c

-

-

B26

Lungekræft

Nordjylland

of4c

-

6

B26

Lungekræft

Midtjylland

of4c

32

22

B26

Lungekræft

Midtjylland

of4a

48

21

B31

Analkræft

Midtjylland

of4c

-

-

B32

Kræft i nyrebækken eller urinleder

Midtjylland

of4b

-

-

B32

Kræft i nyrebækken eller urinleder

Hovedstaden

of4a

-

-

B32

Kræft i nyrebækken eller urinleder

Sjælland

of4a

-

-

B33

Lungehindekræft

Nordjylland

of4b

-

-

B33

Lungehindekræft

Syddanmark

of4b

-

-
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Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’.
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start
med angivelse af behandlingsform: A=kirurgisk, A1=nervebesparende kirurgi, B=medicinsk (kemoterapi), C=strålebehandling.
Såfremt der er 10 eller færre forløb, angives andelen med ’-’.

Tabel 1b

Kvartiler af andele forløb (OF4*) uanset pakkeforløb og behandlingsform, gennemført inden for angivne standardforløbstider, for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal
2017, procent, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Kvartal

Nedre kvartil, procent

Median, procent

Øvre kvartil, procent

1. kvartal 2017

68

89

100

2. kvartal 2017

50

73

94

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Opgørelse er beregnet på de regionale data.
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start
medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.
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Tabel 1c

Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele landet, 1.
kvartal 2013 - 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på stationære data.

Region

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Hele landet

Kvartal

Andel
forløb
inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb i
alt

Andel
forløb
inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb i
alt

Andel
forløb
inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb i
alt

Andel
forløb
inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb i
alt

Andel
forløb
inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb i
alt

1. kvt. 2013

77

495

81

714

77

940

67 1464

64

651

72 4264

2. kvt. 2013

84

346

85

713

83

736

63 1398

65

567

73 3760

3. kvt. 2013

84

384

84

792

88

862

72 1489

72

518

79 4045

4. kvt. 2013

83

410

86

973

87

938

75 1488

74

638

80 4447

1. kvt. 2014

83

393

87

742

87 1023

82 1352

83

700

84 4210

2. kvt. 2014

78

403

83

778

86 1042

76 1231

73

611

80 4065

3. kvt. 2014

82

573

84

869

89 1067

80 1180

80

584

83 4273

4. kvt. 2014

78

516

86 1079

87 1214

80 1266

75

677

82 4752

1. kvt. 2015

81

508

87 1060

88 1124

80 1266

80

712

84 4670

2. kvt. 2015

84

491

85

898

86 1028

78 1263

82

673

83 4353

3. kvt. 2015

85

543

83

910

89 1054

83 1227

84

735

85 4469

4. kvt. 2015

81

576

84 1164

89 1014

84 1259

80

766

84 4779

1. kvt. 2016

81

568

87 1043

88 1016

85 1232

82

781

85 4640

2. kvt. 2016

83

641

84 1145

86 1248

81 1180

75

853

82 5067

3. kvt. 2016

82

608

89 1051

86 1070

77

883

81

685

83 4297

4. kvt. 2016

83

656

87 1161

88 1213

81

599

78

708

84 4337

1. kvt. 2017

83

658

85

981

88 1267

86

505

77

796

84 4207

2. kvt 2017

74

571

73

939

86 1158

75

632

74

702

77 4002

Andel
forløb
inden
for standard-forløbstid,
procent

Antal
forløb i
alt

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start
medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.
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Tabel 1d

Andel forløb (OF4*) gennemført inden for angivne standardforløbstider, uanset
behandlingsform og organspecifik kræfttype, fordelt på sygehusregion og hele
landet, 1. kvartal 2013 – 2. kvartal 2017. Foregående kvartaler baseres på dynamiske data.

Region

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden Sjælland

Kvartal

Andel
forløb
inden
for standardforløbstid, procent

Antal
forløb i
alt

Andel
forløb
inden
for standardforløbstid, procent

Antal
forløb i
alt

Andel
forløb
inden
for standardforløbstid, procent

Andel
forløb
inden
for standardforløbstid, procent

1. kvt. 2013

72

622

76

890

2. kvt. 2013

71

627

3. kvt. 2013

77

4. kvt. 2013

Antal
forløb i
alt

Andel
forløb
inden
for standardforløbstid, procent

Antal
forløb i
alt

76 1232

65 1670

61

710

70 5124

77 1151

76 1374

59 2025

57

773

67 5950

586

78 1097

83 1271

67 1969

66

654

74 5577

65

827

76 1384

79 1399

68 2167

66

844

71 6621

1. kvt. 2014

70

709

81 1312

83 1407

75 1833

76

838

78 6099

2. kvt. 2014

70

682

76 1260

82 1411

68 1702

65

775

73 5830

3. kvt. 2014

74

725

79 1218

84 1390

75 1538

75

710

78 5581

4. kvt. 2014

63

910

76 1555

80 1657

70 2084

63

949

72 7155

1. kvt. 2015

71

723

79 1439

82 1474

75 1713

75

860

77 6209

2. kvt. 2015

75

688

78 1298

80 1373

75 1592

76

798

77 5749

3. kvt. 2015

78

680

78 1180

86 1342

80 1489

79

863

81 5554

4. kvt. 2015

74

681

78 1340

84 1322

77 1526

75

856

78 5725

1. kvt. 2016

72

737

80 1301

83 1377

80 1609

76

915

79 5939

2. kvt. 2016

78

731

80 1295

83 1587

77 1424

72

923

79 5960

3. kvt. 2016

79

703

85 1224

82 1398

72 1144

79

744

80 5213

4. kvt. 2016

79

742

83 1287

84 1427

78

886

74

816

80 5158

1. kvt. 2017

78

751

80 1159

84 1434

76

901

74

893

79 5138

2. kvt 2017

74

571

73

86 1158

75

632

74

702

77 4002

939

Antal
forløb i
alt

Hele landet
Andel
forløb
inden
for standardforløbstid, procent

Antal
forløb i
alt
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Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
*OF4 ’samlet tid til behandling’ angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale behandling start
medtager alle forløb, hvor der er angivet en standardforløbstid.

Tabel 1e

Antal forløb med start af udredning i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1.
kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående
kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

Antal forløb Antal forløb Ændring i
1. kvartal
2. kvartal
antal for2017
2017
løb

B01

Brystkræft

4918

4877

-41

B02

Hoved- og halskræft

1961

1915

-46

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

450

420

-30

B04

Myelomatose

158

149

-9

B05

Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

73

69

-4

B06

Kroniske myeloide sygdomme

213

218

5

B07

Kræft i bugspytkirtlen

308

309

1

B08

Kræft i galdegang

66

76

10

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

1474

1501

27

B10

Primær leverkræft

119

95

-24

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

83

74

-9

B12

Kræft i tyk- og endetarm

7585

6921

-664

B13

Kræft i blæren og nyre

3412

3264

-148

B16

Kræft i prostata

1878

1699

-179

B17

Kræft i penis

49

81

32

B18

Kræft i testikel

363

455

92

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

43

50

7

B20

Livmoderkræft

1471

1478

7
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Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

Antal forløb Antal forløb Ændring i
1. kvartal
2. kvartal
antal for2017
2017
løb

B21

Kræft i æggestok

443

386

-57

B22

Livmoderhalskræft

144

151

7

B23

Kræft i hjernen

508

466

-42

B24

Kræft i øje og orbita

40

63

23

B25

Modermærkekræft i hud

1451

1631

180

B26

Lungekræft

3701

3707

6

B27

Sarkom i knogle

19

19

0

B29

Sarkom i bløddele

108

132

24

B30

Kræft hos børn

40

23

-17

B31

Analkræft

32

31

-1

B33

Lungehindekræft

26

24

-2

31136

30284

-852

I alt
Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’.
Forløb med registrering af ’udredning start, første fremmøde AFBxxB’, ved flere registreringer anvendes den først registrerede for hvert forløb.

Tabel 1f

Antal forløb (OF2A*), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet.
Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbsnummer

Pakkeforløb for kræftområdet

B01

Brystkræft

B02

Antal forløb Antal forløb Ændring i
1. kvartal
2. kvartal
antal for2017
2017
løb

1123

1086

-37

Hoved- og halskræft

453

486

33

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

339

294

-45

B04

Myelomatose

91

95

4

B05

Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

30

37

7
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Pakkeforløbsnummer

Pakkeforløb for kræftområdet

B06

Kroniske myeloide sygdomme

111

102

-9

B07

Kræft i bugspytkirtlen

126

116

-10

B08

Kræft i galdegang

28

38

10

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

165

172

7

B10

Primær leverkræft

64

49

-15

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

68

61

-7

B12

Kræft i tyk- og endetarm

976

945

-31

B13

Kræft i blæren og nyre

491

509

18

B16

Kræft i prostata

767

726

-41

B17

Kræft i penis

6

18

12

B18

Kræft i testikel

41

62

21

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

15

10

-5

B20

Livmoderkræft

151

146

-5

B21

Kræft i æggestok

165

149

-16

B22

Livmoderhalskræft

40

50

10

B23

Kræft i hjernen

41

34

-7

B24

Kræft i øje og orbita

6

18

12

B25

Modermærkekræft i hud

646

644

-2

B26

Lungekræft

1016

1133

117

B27

Sarkom i knogle

7

8

1

B29

Sarkom i bløddele

37

47

10

B30

Kræft hos børn

16

13

-3

B31

Analkræft

10

16

6

B33

Lungehindekræft

12

9

-3

7041

7073

32

I alt

Antal forløb Antal forløb Ændring i
1. kvartal
2. kvartal
antal for2017
2017
løb
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Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’.
*OF2A ’udredningsperiode, diagnose bekræftet’ angiver perioden fra første fremmøde til udredning til der efter udredning
tages klinisk beslutning om at tilbyde behandling, hvor udredningsperioden resulterer i, at diagnose bekræftes eller at der
fortsat er begrundet mistanke om kræft.

Tabel 1g.1

Antal forløb med initial kirurgisk behandling (undtaget nervebesparende kirurgi) i
pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med
angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer,
for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

Antal for- Antal forÆndring i
løb 1. kvar- løb 2. kvar- antal fortal 2017
tal 2017
løb

B01

Brystkræft

918

900

-18

B02

Hoved- og halskræft

220

234

14

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

6

-

-

B06

Kroniske myeloide sygdomme

9

-

-

B07

Kræft i bugspytkirtlen

50

77

27

B08

Kræft i galdegang

13

26

13

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

30

34

4

B10

Primær leverkræft

35

44

9

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

52

56

4

B12

Kræft i tyk- og endetarm

712

677

-35

B14

Kræft i blæren

68

57

-11

B15

Kræft i nyre

165

157

-8

B16

Kræft i prostata

125

103

-22

B17

Kræft i penis

8

15

7

B18

Kræft i testikel

22

21

-1

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

17

8

-9

B20

Livmoderkræft

131

133

2
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Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

Antal for- Antal forÆndring i
løb 1. kvar- løb 2. kvar- antal fortal 2017
tal 2017
løb

B21

Kræft i æggestok

91

90

-1

B22

Livmoderhalskræft

27

17

-10

B23

Kræft i hjernen

42

38

-4

B24

Kræft i øje og orbita

-

7

-

B25

Modermærkekræft i hud

559

555

-4

B26

Lungekræft

192

230

38

B27

Sarkom i knogle

8

6

-2

B29

Sarkom i bløddele

33

38

5

B30

Kræft hos børn

5

-

-

B32

Kræft i nyrebækken eller urinleder

20

16

-4

3560

3545

-15

I alt
Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’.
Forløb registreret med ’initial behandling start, kirurgisk AFBxxF1’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den
første.
Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med ‘-’.

Tabel 1g.1A Antal forløb med initial nervebesparende kirurgi i pakkeforløb (organspecifik
kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra
det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.
Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

Antal for- Antal forÆndring i
løb 1. kvar- løb 2. kvar- antal fortal 2017
tal 2017
løb siden
sidste kvartal

B16

Kræft i prostata

106

82

-24

I alt

105

80

-25
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Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’.
Forløb registreret med ’initial behandling start, nervebesparende kirurgi AFBxxF1A’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.
Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med ‘-’.

Tabel 1g.2

Antal forløb med initial medicinsk onkologisk behandling (kemoterapi) i pakkeforløb (organspecifik kræfttype), for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse
af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele
landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

B01

Brystkræft

B02

Hoved- og halskræft

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

B04

Antal for- Antal forÆndring i
løb 1. kvar- løb 2. kvar- antal fortal 2017
tal 2017
løb

243

230

-13

7

6

-1

192

163

-29

Myelomatose

42

38

-4

B05

Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

29

28

-1

B06

Kroniske myeloide sygdomme

51

70

19

B07

Kræft i bugspytkirtlen

70

38

-32

B08

Kræft i galdegang

13

10

-3

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

77

81

4

B10

Primær leverkræft

-

-

-

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

26

42

16

B12

Kræft i tyk- og endetarm

109

114

5

B14

Kræft i blæren

47

39

-8

B15

Kræft i nyre

11

18

7

B16

Kræft i prostata

377

294

-83

B18

Kræft i testikel

-

-

-

B20

Livmoderkræft

-

-

-
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Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

B21

Kræft i æggestok

B22

Antal for- Antal forÆndring i
løb 1. kvar- løb 2. kvar- antal fortal 2017
tal 2017
løb

38

32

-6

Livmoderhalskræft

-

-

-

B23

Kræft i hjernen

-

-

-

B24

Kræft i øje og orbita

-

-

-

B25

Modermærkekræft i hud

14

-

-

B26

Lungekræft

319

321

2

B27

Sarkom i knogle

-

-

-

B29

Sarkom i bløddele

10

5

-5

B30

Kræft hos børn

11

7

-4

B31

Analkræft

-

-

-

B32

Kræft i nyrebækken eller urinleder

-

-

-

B33

Lungehindekræft

-

14

-

1705

1570

-135

I alt
ilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’.
Forløb registreret med ’initial behandling start, medicinsk AFBxxF2’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den
første.
Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med ‘-’.

Tabel 1g.3

Antal forløb med initial strålebehandling i pakkeforløb (organspecifik kræfttype),
for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det foregående kvartal, fordelt på pakkeforløbsnummer, for hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data.

Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

B01

Brystkræft

B02

Hoved- og halskræft

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Antal for- Antal forÆndring i
løb 1. kvar- løb 2. kvar- antal fortal 2017
tal 2017
løb

-

-

-

160

155

-5

12

13

1
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Pakkeforløbs- Pakkeforløb for kræftområdet
nummer

Antal for- Antal forÆndring i
løb 1. kvar- løb 2. kvar- antal fortal 2017
tal 2017
løb

B04

Myelomatose

-

-

-

B07

Kræft i bugspytkirtlen

-

-

-

B08

Kræft i galdegang

-

-

-

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

44

28

-16

B10

Primær leverkræft

-

-

-

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren

-

-

-

B12

Kræft i tyk- og endetarm

60

77

17

B14

Kræft i blæren

16

21

5

B15

Kræft i nyre

-

-

-

B16

Kræft i prostata

45

26

-19

B17

Kræft i penis

-

-

-

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

-

6

-

B20

Livmoderkræft

-

-

-

B21

Kræft i æggestok

-

-

-

B22

Livmoderhalskræft

15

24

9

B24

Kræft i øje og orbita

-

6

-

B25

Modermærkekræft i hud

-

-

-

B26

Lungekræft

195

196

1

B29

Sarkom i bløddele

-

-

-

B30

Kræft hos børn

-

-

-

B31

Analkræft

9

10

1

575

575

0

I alt
Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Ændring fra foregående kvartal markeres med ’-’.
Forløb registreret med ’initial behandling start, strålebehandling AFBxxF3’ for hvert forløb. Ved flere registreringer anvendes den første.
Såfremt der ikke foreligger nogle registreringer, angives antallet med ‘-’.
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Tabel 1h

Pak-

Oversigtstabel for andel forløb (OF4) gennemført inden for standardforløbstid for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på pakkeforløbsnummer og behandlingsform, sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017. Data svarer til angivne værdier i tabellerne 2.1ff.

Region

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Kræfttype og behandlingsform

Hele landet

keforløbs-

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

num-

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

mer

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

for

for

for

for

for

for

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

B01

Brystkræft (kirurgisk)

72

97

71

178

85

199

54

131

79

148

74

753

B02

Hoved- og halskræft (kirurgisk)

83

18

50

12

92

36

90

105

63

30

84

201

B02

Hoved- og halskræft (medicinsk)

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

-

5

B02

Hoved- og halskræft (strålebehandling)

80

15

39

31

97

37

38

16

52

27

63

126

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leu- 68
kæmi (medicinsk)

19

86

36

90

30

81

21

95

37

86

143

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leu- kæmi (strålebehandling)

-

.

.

-

-

-

-

.

.

-

10

B05

Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)

-

-

-

-

8

-

6

-

-

59

20

B07

Kræft i bugspytkirtlen (kirurgisk)

92

13

86

14

-

6

46

13

-

6

81

52

B07

Kræft i bugspytkirtlen (medicinsk)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

15

B08

Kræft i galdegang (kirurgisk)

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

89

20
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Region

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Kræfttype og behandlingsform

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

num-

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

mer

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

Pak-

Hele landet

keforløbs-

for

for

for

for

for

for

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

B08

Kræft i galdegang (medicinsk)

-

-

.

.

-

-

.

.

.

.

-

5

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV) (kirurgisk)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

15

B09

Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken 100
(ECV) (medicinsk)

13

86

22

-

6

-

9

-

-

83

55

B10

Primær leverkræft (kirurgisk)

-

-

100

11

-

-

-

9

.

.

88

25

B10

Primær leverkræft (medicinsk)

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

-

0

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren (kirurgisk)

-

-

91

11

-

9

-

9

.

.

67

30

B11

Tarmkræftmetastaser i leveren (medicinsk)

-

-

-

-

-

8

-

-

.

.

77

15

B12

Kræft i tyk- og endetarm (kirurgisk)

82

72

85

142

94

187

85

41

71

129

84

571

B12

Kræft i tyk- og endetarm (medicinsk)

54

13

64

22

86

21

-

8

-

10

72

74

B12

Kræft i tyk- og endetarm (strålebehandling)

-

10

76

17

92

26

-

8

-

5

77

66

B14

Kræft i blæren (kirurgisk)

-

7

-

5

-

10

-

-

-

8

36

35

B14

Kræft i blæren (medicinsk)

-

5

56

18

-

-

-

7

-

-

52

35

B14

Kræft i blæren (strålebehandling)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

B15

Kræft i nyre (kirurgisk)

71

21

48

23

63

35

100

23

57

28

67

130
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Region

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Kræfttype og behandlingsform

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

num-

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

mer

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

Pak-

Hele landet

keforløbs-

for

for

for

for

for

for

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

B15

Kræft i nyre (medicinsk)

.

.

-

6

-

-

-

-

.

.

-

10

B16

Kræft i prostata (kirurgisk)

-

8

86

22

59

17

-

6

-

6

61

59

B16

Kræft i prostata (nervebesparende kirurgi)

-

-

100

21

-

6

-

6

-

5

95

40

B16

Kræft i prostata (strålebehandling)

-

5

-

-

.

.

.

.

-

-

36

10

B17

Kræft i penis (kirurgisk)

-

-

-

-

-

-

-

6

.

.

75

10

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) (ki- rurgisk)

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-

5

B19

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva) .
(strålebehandling)

.

-

-

.

.

-

-

.

.

-

5

B20

Livmoderkræft (kirurgisk)

60

15

32

25

83

35

86

14

83

29

69

118

B21

Kræft i æggestok (kirurgisk)

72

18

72

29

86

22

-

-

93

15

79

85

B21

Kræft i æggestok (medicinsk)

-

7

-

9

-

-

-

-

-

-

23

20

B22

Livmoderhalskræft (kirurgisk)

-

-

-

6

-

5

-

-

.

.

79

15

B22

Livmoderhalskræft (medicinsk)

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.

-

0

B22

Livmoderhalskræft (strålebehandling)

.

.

-

9

-

-

-

10

.

.

71

20

B23

Kræft i hjernen (kirurgisk)

.

.

-

-

93

14

-

-

.

.

95

20
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Region

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Kræfttype og behandlingsform

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

num-

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

forløb

forløb i

mer

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

inden

alt

Pak-

Hele landet

keforløbs-

for

for

for

for

for

for

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

std.for-

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

løbstid,

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

pct.

B25

Modermærkekræft i hud (kirurgisk)

97

105

93

103

97

191

93

72

92

84

95

555

B26

Lungekræft (kirurgisk)

60

40

48

21

63

49

64

28

52

27

59

165

B26

Lungekræft (medicinsk)

76

34

75

59

88

83

86

21

81

52

82

249

B26

Lungekræft (strålebehandling)

-

6

32

22

69

71

76

17

60

30

60

146

B27

Sarkom i knogle (kirurgisk)

.

.

-

-

.

.

-

-

.

.

-

5

B27

Sarkom i knogle (medicinsk)

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.

-

0

B29

Sarkom i bløddele (kirurgisk)

-

-

88

25

.

.

73

11

.

.

84

35

B31

Analkræft (medicinsk)

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.

-

0

B31

Analkræft (strålebehandling)

.

.

-

-

-

5

.

.

.

.

-

10

B32

Kræft i nyrebækken eller urinleder (kirurgisk)

.

.

.

.

-

5

-

-

-

-

-

10

B32

Kræft i nyrebækken eller urinleder (medicinsk) .

.

-

-

.

.

-

-

.

.

-

0

B33

Lungehindekræft (medicinsk)

-

.

.

-

-

-

-

.

.

-

5

-
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Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Der vises alene kræftområder med tilhørende behandlingsform, hvor der er opgjort data.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4 ’samlet tid til behandling’:
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der endnu ikke er foretaget nogen registreringer, eller hvor der er foretaget registreringer, men det ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes dette med ‘·’.
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Monitorering af kræftområdet - organspecifik kræfttype
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Tabel 2.1

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B01 Brystkræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: 27 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

72

97

Ingen std.tid

9

Ingen std.tid

-

76

500

Midtjylland

71

178

Ingen std.tid

49

Ingen std.tid

N=0

80

1281

Syddanmark

85

199

Ingen std.tid

60

Ingen std.tid

N=0

73

1046

Hovedstaden

54

131

Ingen std.tid

18

Ingen std.tid

N=0

71

1127

Sjælland

79

148

Ingen std.tid

42

Ingen std.tid

-

68

593

Hele landet

74

753

Ingen std.tid

178

Ingen std.tid

N=0

74

4547

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.1a

Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B01 Brystkræft
753

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Tabel 2a.1

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B01 Brystkræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

78

72

-6

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

89

71

-18

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

91

85

-6

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

87

54

-33

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

65

79

14

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

83

74

-9

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 kan have indflydelse på data.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.2

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B02 Hoved- og halskræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 32 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

83

18

N=0

N=0

80

15

57

130

Midtjylland

50

12

-

-

39

31

75

375

Syddanmark

92

36

-

-

97

37

71

454

Hovedstaden

90

105

N=0

N=0

38

16

70

614

Sjælland

63

30

N=0

N=0

52

27

79

357

Hele landet

84

201

-

5

63

126

72

1930

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.2a

Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B02 Hoved- og halskræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.2b

Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B02 Hoved- og halskræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Figur 2.2c

Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B02 Hoved- og halskræft
126

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.2

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B02 Hoved- og halskræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Nordjylland

93

83

-9

-

Midtjylland

-

50

Syddanmark

100

Hovedstaden

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

N=0

Ikke beregnet 60

80

20

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet 49

39

-10

92

-8

-

-

Ikke beregnet 87

97

11

90

90

0

N=0

N=0

Ikke beregnet 50

38

-13

Sjælland

78

63

-15

N=0

N=0

Ikke beregnet 41

52

11

Hele landet

88

84

-4

-

-

Ikke beregnet 60

63

3

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.3

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 43 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

N=0

68

19

-

-

41

58

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

86

36

N=0

N=0

8

75

Syddanmark

Ingen std.tid

N=0

90

30

-

-

19

95

Hovedstaden

Ingen std.tid

N=0

81

21

-

-

12

69

Sjælland

Ingen std.tid

N=0

95

37

N=0

N=0

11

82

Hele landet

Ingen std.tid

N=0

86

143

-

10

17

379

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.3b

Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Figur 2.3c

Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.3

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B03 Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

68

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

90

86

-4

N=0

N=0

Ikke beregnet

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

95

90

-5

-

-

Ikke beregnet

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

88

81

-7

N=0

-

Ikke beregnet

Sjælland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

96

95

-1

-

N=0

Ikke beregnet

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

93

86

-7

-

-

Ikke beregnet

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.4

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B04 Myelomatose
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

6

Ingen std.tid

N=0

42

19

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

13

30

Syddanmark

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

9

Ingen std.tid

N=0

40

50

Hovedstaden

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

12

Ingen std.tid

N=0

21

29

Sjælland

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

5

Ingen std.tid

N=0

23

13

Hele landet

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

35

Ingen std.tid

N=0

29

141

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Tabel 2a.4

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B04 Myelomatose
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.5

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 6 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

N=0

-

-

Ingen std.tid

N=0

67

15

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

-

-

Ingen std.tid

N=0

-

10

Syddanmark

Ingen std.tid

N=0

-

8

Ingen std.tid

N=0

33

15

Hovedstaden

Ingen std.tid

N=0

-

6

Ingen std.tid

N=0

8

13

Sjælland

Ingen std.tid

N=0

-

-

Ingen std.tid

N=0

-

9

Hele landet

Ingen std.tid

N=0

59

20

Ingen std.tid

N=0

32

62

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.5b

Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.5

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B05 Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS)
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

84

59

-25

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -43 af 159
Tabel 2.6

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B06 Kroniske myeloide sygdomme
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

77

31

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

10

Ingen std.tid

N=0

38

40

Syddanmark

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

24

Ingen std.tid

N=0

43

68

Hovedstaden

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

14

Ingen std.tid

N=0

26

34

Sjælland

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

10

Ingen std.tid

N=0

35

31

Hele landet

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

60

Ingen std.tid

N=0

43

204

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -44 af 159
Tabel 2a.6

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B06 Kroniske myeloide sygdomme
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -45 af 159
Tabel 2.7

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B07 Kræft i bugspytkirtlen
Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

92

13

-

-

N=0

N=0

28

39

Midtjylland

86

14

-

-

N=0

N=0

19

74

Syddanmark

-

6

-

-

N=0

N=0

46

87

Hovedstaden

46

13

-

-

N=0

N=0

57

51

Sjælland

-

6

-

-

N=0

N=0

69

61

Hele landet

81

52

86

15

N=0

N=0

44

312

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -46 af 159
Figur 2.7a

Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B07 Kræft i bugspytkirtlen

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -47 af 159
Figur 2.7b

Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B07 Kræft i bugspytkirtlen

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -48 af 159
Figur 2.7c

Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B07 Kræft i bugspytkirtlen

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -49 af 159
Tabel 2a.7

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B07 Kræft i bugspytkirtlen
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

-

92

Ikke beregnet

-

-

Ikke beregnet

N=0

N=0

Ikke beregnet

Midtjylland

100

86

-14

-

-

Ikke beregnet

-

N=0

Ikke beregnet

Syddanmark

73

-

Ikke beregnet

76

-

Ikke beregnet

N=0

N=0

Ikke beregnet

Hovedstaden

-

46

Ikke beregnet

N=0

-

Ikke beregnet

N=0

N=0

Ikke beregnet

Sjælland

-

-

Ikke beregnet

-

-

Ikke beregnet

N=0

N=0

Ikke beregnet

Hele landet

84

81

-3

78

86

8

N=0

N=0

Ikke beregnet

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -50 af 159
Tabel 2.8

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B08 Kræft i galdegang
Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

-

-

N=0

N=0

-

8

Midtjylland

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

17

18

Syddanmark

-

8

-

-

N=0

N=0

20

30

Hovedstaden

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

64

14

Sjælland

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

-

6

Hele landet

89

20

-

5

N=0

N=0

30

76

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -51 af 159
Figur 2.8a

Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B08 Kræft i galdegang

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -52 af 159
Figur 2.8b

Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B08 Kræft i galdegang

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -53 af 159
Figur 2.8c

Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B08 Kræft i galdegang

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.8

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B08 Kræft i galdegang
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

N=0

-

Ikke beregnet N = 0

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Midtjylland

-

-

Ikke beregnet -

N=0

Ikke beregnet -

N=0

Ikke beregnet

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Sjælland

N=0

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hele landet

-

89

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.9

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)
Standardforløbstid: Kirurgisk: 43 dage, Medicinsk: 51 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

100

13

Ingen std.tid

-

83

179

Midtjylland

-

-

86

22

Ingen std.tid

13

84

332

Syddanmark

-

-

-

6

Ingen std.tid

5

85

415

Hovedstaden

-

-

-

9

Ingen std.tid

-

69

160

Sjælland

-

-

-

-

Ingen std.tid

-

94

346

Hele landet

50

15

83

55

Ingen std.tid

25

85

1432

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.9a

Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.9b

Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.9

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B09 Kræft i spiserøret/mavemunden/mavesækken (ECV)
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Nordjylland

-

-

Ikke beregnet -

100

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

-

-

Ikke beregnet 100

86

-14

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet 96

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

80

50

-30

83

-15

Ingen std.tid

Ingen std.tid

98

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Ingen std.tid

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.10

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B10 Primær leverkræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

N=0

N=0

Ingen std.tid

-

36

14

Midtjylland

100

11

-

-

Ingen std.tid

N=0

19

32

Syddanmark

-

-

-

-

Ingen std.tid

N=0

17

18

Hovedstaden

-

9

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

59

27

Sjælland

N=0

N=0

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

-

7

Hele landet

88

25

100

N=0

Ingen std.tid

N=0

36

98

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.10a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B10 Primær leverkræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.10b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B10 Primær leverkræft

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.10 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B10 Primær leverkræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Nordjylland

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

100

100

0

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

-

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

93

88

-5

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.11

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren
Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 29 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

-

-

Ingen std.tid

N=0

-

5

Midtjylland

91

11

-

-

Ingen std.tid

N=0

2

41

Syddanmark

-

9

-

8

Ingen std.tid

-

7

55

Hovedstaden

-

9

-

-

Ingen std.tid

N=0

8

12

Hele landet

67

30

77

15

Ingen std.tid

N=0

6

115

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.11a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.11b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.11 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B11 Tarmkræftmetastaser i leveren
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Nordjylland

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

-

91

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

19

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

46

67

21

77

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.12

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B12 Kræft i tyk- og endetarm
Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 37 dage og Strålebehandling: 41 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

82

72

54

13

-

10

84

795

Midtjylland

85

142

64

22

76

17

85

1601

Syddanmark

94

187

86

21

92

26

86

2291

Hovedstaden

85

41

-

8

-

8

82

844

Sjælland

71

129

-

10

-

5

82

1176

Hele landet

84

571

72

74

77

66

84

6707

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.12a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B12 Kræft i tyk- og endetarm
571

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.12b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B12 Kræft i tyk- og endetarm

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

69 / 159

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -70 af 159
Figur 2.12c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B12 Kræft i tyk- og endetarm

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.12 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B12 Kræft i tyk- og endetarm
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

96

82

-14

87

54

-33

-

-

Ikke beregnet

Midtjylland

90

85

-4

74

64

-10

86

76

-9

Syddanmark

93

94

1

79

86

7

77

92

15

Hovedstaden

96

85

-11

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Sjælland

80

71

-9

59

-

Ikke beregnet 69

-

Ikke beregnet

Hele landet

90

84

-5

74

72

-2

77

1

76

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.13

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B13 Kræft i urinveje
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

28

Ingen std.tid

5

Ingen std.tid

-

64

401

Midtjylland

Ingen std.tid

28

Ingen std.tid

25

Ingen std.tid

-

83

819

Syddanmark

Ingen std.tid

50

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

-

78

700

Hovedstaden

Ingen std.tid

27

Ingen std.tid

9

Ingen std.tid

-

79

539

Sjælland

Ingen std.tid

39

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

-

83

501

Hele landet

Ingen std.tid

172

Ingen std.tid

45

Ingen std.tid

5

79

2960

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Tabel 2a.13 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B13 Kræft i urinveje
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.14

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B14 Kræft i blæren
Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: 52 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

7

-

5

-

-

N=0

N=0

Midtjylland

-

5

56

18

-

-

N=0

N=0

Syddanmark

-

10

-

-

-

-

N=0

N=0

Hovedstaden

-

-

-

7

-

-

N=0

N=0

Sjælland

-

8

-

-

-

-

N=0

N=0

Hele landet

36

35

52

35

-

5

N=0

N=0

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.14a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B14 Kræft i blæren

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.14b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B14 Kræft i blæren

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Figur 2.14c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B14 Kræft i blæren

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.14 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B14 Kræft i blæren
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Nordjylland

55

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Midtjylland

50

-

Ikke beregnet 50

56

6

-

-

Ikke beregnet

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Sjælland

-

-

Ikke beregnet N = 0

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Hele landet

57

36

-21

52

-3

-

Ikke beregnet

55

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

-

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.15

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B15 Kræft i nyre
Standardforløbstid: Kirurgisk: 45 dage, Medicinsk: 45 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

71

21

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Midtjylland

48

23

-

6

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Syddanmark

63

35

-

-

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Hovedstaden

100

23

-

-

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Sjælland

57

28

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Hele landet

67

130

-

10

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.

79 / 159

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -80 af 159
Figur 2.15a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B15 Kræft i nyre

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.15b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B15 Kræft i nyre

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.15 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B15 Kræft i nyre
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

64

71

8

-

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

78

48

-30

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

77

63

-14

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

92

100

8

N=0

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

90

57

-33

N=0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

79

67

-12

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.

82 / 159

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -83 af 159
Tabel 2.16

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B16 Kræft i prostata
Standardforløbstid: Kirurgisk: 50 dage, Nervebesparende kirurgi: 82 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 55 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid, kirurgisk
OF4A, procent

Antal forløb Andel forløb ini alt, kirur- den for std.forgisk OF4A
løbstid, nervebesparende kirurgi OF4A1,
procent

Antal forløb i
alt, nervebesparende kirurgi
OF4A1

Andel forløb
inden for
std.forløbstid, medicinsk OF4B,
procent

Antal forløb Andel forløb
i alt, medi- inden for
cinsk OF4B std.forløbstid, strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb Andel forAntal forløb
i alt, stråle- løb, hvor be- i alt, OA1
beh. OF4C grundet mistanke afkræftes
OA1, procent

Nordjylland

-

8

-

-

Ingen std.tid 9

-

5

44

215

Midtjylland

86

22

100

21

Ingen std.tid 95

-

-

45

496

Syddanmark

59

17

-

6

Ingen std.tid 65

N=0

N=0

42

411

Hovedstaden

-

6

-

6

Ingen std.tid 13

N=0

N=0

32

200

Sjælland

-

6

-

5

Ingen std.tid 65

-

-

51

244

Hele landet

61

59

95

40

Ingen std.tid 247

-

10

43

1566

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4A1 ’samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Figur 2.16a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B16 Kræft i prostata
59

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.16a1 Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B16 Kræft i prostata

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A1 ’samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling.
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Figur 2.16c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B16 Kræft i prostata

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.

86 / 159

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -87 af 159
Tabel 2a.16 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B16 Kræft i prostata
Region

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Hele landet

Andel forløb OF4A,
procent,
1. kvartal
2017

Andel forløb OF4A,
procent, 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb OF4A,
procent

Andel forløb OF4A1,
procent, 1.
kvartal
2017

Andele
forløb
OF4A1,
procent, 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb OF4A1,
procent

Andel forløb OF4B,
procent, 1.
kvartal
2017

Andel forløb OF4B,
procent, 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb OF4B,
procent

Andele
forløb
OF4C, procent 1.
kvartal
2017

Andele
forløb
OF4C, procent 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb OF4C,
procent

-

-

Ikke be-

-

-

Ikke be-

Ingen

Ingen

Ingen

-

-

Ikke be-

regnet

std.tid

std.tid

std.tid

5

Ingen

Ingen

Ingen

std.tid

std.tid

std.tid

Ikke be-

Ingen

Ingen

Ingen

regnet

std.tid

std.tid

std.tid

Ikke be-

Ingen

Ingen

Ingen

regnet

std.tid

std.tid

std.tid

Ikke be-

Ingen

Ingen

Ingen

regnet

std.tid

std.tid

std.tid

3

Ingen

Ingen

Ingen

std.tid

std.tid

std.tid

regnet
79

48

-

86

59

-

8

11

Ikke be-

95

-

82

100

-

-

regnet
64

-

Ikke be-

-

-

regnet
62

61

-1

92

95

regnet
93

-

Ikke beregnet

-

N=0

Ikke beregnet

-

N=0

Ikke beregnet

-

-

Ikke beregnet

89

-

Ikke beregnet
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Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4A1 ’samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale nervebesparende kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.17

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B17 Kræft i penis
Standardforløbstid: Kirurgisk: 37 dage, Medicinsk: 38 dage og Strålebehandling: 42 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

-

10

Midtjylland

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

81

16

Syddanmark

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

73

15

Hovedstaden

-

6

N=0

N=0

N=0

N=0

-

8

Sjælland

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

-

7

Hele landet

-

10

N=0

N=0

N=0

N=0

68

56

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -90 af 159
Figur 2.17a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B17 Kræft i penis

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Bilag 1 - Side -91 af 159
Figur 2.17b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)

91 / 159

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
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Figur 2.17c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B17 Kræft i penis

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -93 af 159
Tabel 2a.17 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B17 Kræft i penis
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

N=0

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Midtjylland

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Sjælland

-

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hele landet

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.18

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B18 Kræft i testikel
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

7

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

86

81

Midtjylland

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

87

123

Syddanmark

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

86

101

Hovedstaden

Ingen std.tid

9

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

90

104

Sjælland

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

75

57

Hele landet

Ingen std.tid

20

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

86

466

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Tabel 2a.18 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B18 Kræft i testikel
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.19

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)
Standardforløbstid: Kirurgisk: 36 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: 43 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

86

14

Midtjylland

-

-

Ingen std.tid

N=0

-

-

65

31

Syddanmark

-

-

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

-

-

Hovedstaden

-

-

Ingen std.tid

N=0

-

-

23

13

Hele landet

-

5

Ingen std.tid

N=0

-

5

59

60

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.19a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.19c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.19 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B19 Kræft i ydre kvindelige kønsorganer (vulva)
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

N=0

Ikke beregnet

Midtjylland

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

-

Ikke beregnet

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

N=0

Ikke beregnet

Hovedstaden

N=0

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

-

Ikke beregnet

Hele landet

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

-

Ikke beregnet

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.20

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B20 Livmoderkræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: 29 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

60

15

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

90

230

Midtjylland

32

25

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

-

91

477

Syddanmark

83

35

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

90

375

Hovedstaden

86

14

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

67

110

Sjælland

83

29

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

88

228

Hele landet

69

118

Ingen std.tid

5

Ingen std.tid

N=0

88

1420

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.20a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B20 Livmoderkræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.

101 / 159

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -102 af 159
Tabel 2a.20 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B20 Livmoderkræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

71

60

-11

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

80

32

-48

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

87

83

-4

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

100

86

-14

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

89

83

-6

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

85

69

-15

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.21

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B21 Kræft i æggestok
Standardforløbstid: Kirurgisk: 24 dage, Medicinsk: 27 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

72

18

-

7

Ingen std.tid

N=0

65

82

Midtjylland

72

29

-

9

Ingen std.tid

N=0

56

125

Syddanmark

86

22

-

-

Ingen std.tid

N=0

52

87

Hovedstaden

-

-

-

-

Ingen std.tid

N=0

52

29

Sjælland

93

15

-

-

Ingen std.tid

N=0

57

68

Hele landet

79

85

23

20

Ingen std.tid

N=0

57

391

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.21a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B21 Kræft i æggestok

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.21b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B21 Kræft i æggestok

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.21 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B21 Kræft i æggestok
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

82

72

-10

-

-

Ikke beregnet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

83

72

-11

-

-

Ikke beregnet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

88

86

-2

-

-

Ikke beregnet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet

-

-

Ikke beregnet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

-

93

Ikke beregnet

-

-

Ikke beregnet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

86

79

-7

54

23

-31

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.22

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B22 Livmoderhalskræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: 28 dage, Medicinsk: 31 dage og Strålebehandling: 35 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

84

25

Midtjylland

-

6

-

-

-

9

75

63

Syddanmark

-

5

N=0

N=0

-

-

53

34

Hovedstaden

-

-

N=0

N=0

-

10

31

29

Hele landet

79

15

0

N=0

71

20

63

150

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.22a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B22 Livmoderhalskræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.22b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B22 Livmoderhalskræft

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Figur 2.22c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B22 Livmoderhalskræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.22 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B22 Livmoderhalskræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Nordjylland

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet -

N=0

Ikke beregnet

Midtjylland

-

-

Ikke beregnet N = 0

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet -

N=0

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Hele landet

71

79

7

N=0

-100

71

Ikke beregnet

N=0

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

-

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.23

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B23 Kræft i hjernen
Standardforløbstid: Kirurgisk: 22 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

97

59

Midtjylland

-

-

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

88

73

Syddanmark

93

14

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

82

232

Hovedstaden

-

-

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

57

94

Sjælland

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

88

65

Hele landet

95

20

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

81

523

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.23a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B23 Kræft i hjernen

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Tabel 2a.23 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B23 Kræft i hjernen
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

N=0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

96

93

-3

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

N=0

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

N=0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

96

95

-2

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.24

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B24 Kræft i øje og orbita
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Midtjylland

Ingen std.tid

6

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

5

73

59

Hovedstaden

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

-

-

Hele landet

Ingen std.tid

10

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

5

68

65

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Tabel 2a.24 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B24 Kræft i øje og orbita
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.25

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B25 Modermærkekræft i hud
Standardforløbstid: Kirurgisk: 31 dage, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

97

105

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

4

108

Midtjylland

93

103

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

51

263

Syddanmark

97

191

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

71

684

Hovedstaden

93

72

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

-

55

367

Sjælland

92

84

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

55

177

Hele landet

95

555

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

58

1599

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.25a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B25 Modermærkekræft i hud
555

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Tabel 2a.25 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B25 Modermærkekræft i hud
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

99

97

-2

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

99

93

-6

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

97

97

0

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

98

93

-5

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

95

92

-4

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

98

95

-3

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.26

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B26 Lungekræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: 45 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

60

40

76

34

-

6

73

618

Midtjylland

48

21

75

59

32

22

60

622

Syddanmark

63

49

88

83

69

71

73

1260

Hovedstaden

64

28

86

21

76

17

54

723

Sjælland

52

27

81

52

60

30

60

544

Hele landet

59

165

82

249

60

146

65

3767

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -121 af 159
Figur 2.26a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B26 Lungekræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -122 af 159
Figur 2.26b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B26 Lungekræft
249

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -123 af 159
Figur 2.26c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B26 Lungekræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Bilag 1 - Side -124 af 159
Tabel 2a.26 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B26 Lungekræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

70

60

-10

78

76

-2

71

-

Ikke beregnet

Midtjylland

-

48

Ikke beregnet 89

75

-14

65

32

-34

Syddanmark

85

63

-22

89

88

-1

76

69

-7

Hovedstaden

69

64

-4

100

86

-14

-

76

Ikke beregnet

Sjælland

67

52

-15

82

81

-1

77

60

-17

Hele landet

76

59

-17

87

82

-5

75

60

-14

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
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Tabel 2.27

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B27 Sarkom i knogle
Standardforløbstid: Kirurgisk: 47 dage, Medicinsk: 44 dage og Strålebehandling: 48 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Midtjylland

-

-

-

-

N=0

N=0

56

18

Syddanmark

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

0

N=0

Hovedstaden

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

Hele landet

-

5

100

N=0

N=0

N=0

55

20

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -126 af 159
Figur 2.27a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B27 Sarkom i knogle

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -127 af 159
Figur 2.27b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Bilag 1 - Side -128 af 159
Figur 2.27c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B27 Sarkom i knogle

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.27 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B27 Sarkom i knogle
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Midtjylland

-

-

Ikke beregnet N = 0

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Syddanmark

N=0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hovedstaden

N=0

-

Ikke beregnet -

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hele landet

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

0

N=0

Ikke beregnet

N=0

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.29

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B29 Sarkom i bløddele
Standardforløbstid: Kirurgisk: 35 dage, Medicinsk: 32 dage og Strålebehandling: 36 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

-

-

N=0

N=0

N=0

N=0

-

-

Midtjylland

88

25

N=0

N=0

N=0

N=0

46

74

Syddanmark

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

-

-

Hovedstaden

73

11

N=0

N=0

N=0

N=0

49

43

Hele landet

84

35

N=0

N=0

N=0

N=0

48

120

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -131 af 159
Figur 2.29a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B29 Sarkom i bløddele

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -132 af 159
Figur 2.29b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B29 Sarkom i bløddele

Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Punkt nr. 2 - Orienteringssag: Kræftmonitorering 2. kvartal 2017
Bilag 1 - Side -133 af 159
Figur 2.29c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B29 Sarkom i bløddele

Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.29 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B29 Sarkom i bløddele
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Nordjylland

N=0

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Midtjylland

100

88

-12

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Syddanmark

N=0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hovedstaden

-

73

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

Hele landet

100

84

-16

N=0

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet

-

N=0

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.30

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B30 Kræft hos børn
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: Ingen standardforløbstid og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

-

-

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

N=0

-

-

Syddanmark

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

44

16

Hovedstaden

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

-

Ingen std.tid

N=0

-

-

Hele landet

Ingen std.tid

N=0

Ingen std.tid

5

Ingen std.tid

N=0

44

25

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Tabel 2a.30 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B30 Kræft hos børn
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.31

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B31 Analkræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 35 dage og Strålebehandling: 35 dage
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

-

-

-

-

42

12

Syddanmark

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

-

5

33

12

Hovedstaden

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

N=0

N=0

-

-

Hele landet

Ingen std.tid

N=0

100

N=0

-

10

32

30

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.31b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B31 Analkræft

Ingen figur grundet antal forløb fra 1 – 4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Figur 2.31c Andel forløb (OF4C) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B31 Analkræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start.
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Tabel 2a.31 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B31 Analkræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

-

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

N=0

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ikke beregnet

N=0

Ikke beregnet Ikke beregnet

N=0

Ikke beregnet

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

N=0

Ikke beregnet -

-

Ikke beregnet

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.32

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder
Standardforløbstid: Kirurgisk: 44 dage, Medicinsk: 48 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb
Antal forløb,
inden for
kirurgisk OF4A
std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Andel forløb inAntal forløb,
den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb, der
indgår i beregningen OA1

Midtjylland

N=0

N=0

-

-

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Syddanmark

-

5

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Hovedstaden

-

-

-

-

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Sjælland

-

-

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Hele landet

-

10

50

N=0

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.32a Andel forløb (OF4A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling.
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Figur 2.32b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder

Ingen figur grundet antal forløb fra 1-4

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.32 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B32 Kræft i nyrebækken eller urinleder
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Midtjylland

-

N=0

Ikke beregnet N = 0

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

-

-

Ikke beregnet N = 0

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

-

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

69

-

Ikke beregnet N = 0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Tabel 2.33

Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator (OA1), fordelt på sygehusregion, hele
landet og indikator, 2. kvartal 2017.
B33 Lungehindekræft
Standardforløbstid: Kirurgisk: Ingen standardforløbstid, Medicinsk: 41 dage og Strålebehandling: Ingen standardforløbstid
Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
kirurgisk OF4A,
procent

Antal forløb, Andel forløb inAntal forløb,
kirurgisk OF4A den for std.formedicinsk
løbstid, medicinsk OF4B
OF4B, procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid,
strålebeh. OF4C,
procent

Antal forløb,
strålebeh.
OF4C

Andel forløb, hvor
begrundet mistanke
afkræftes i udredningsperiode OA1,
procent

Antal forløb,
der indgår i beregningen OA1

Nordjylland

Ingen std.tid

N=0

-

-

Ingen std.tid

N=0

-

5

Midtjylland

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

-

6

Syddanmark

Ingen std.tid

N=0

-

-

Ingen std.tid

N=0

-

5

Hovedstaden

Ingen std.tid

N=0

-

-

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Sjælland

Ingen std.tid

N=0

N=0

N=0

Ingen std.tid

N=0

-

7

Hele landet

Ingen std.tid

N=0

-

5

Ingen std.tid

N=0

38

25

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
OA1 aktivitetsindikator ’diagnose afkræftet’ angiver andelen af forløb, hvor begrundet mistanke om kræft afkræftes i udredningsperioden
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Figur 2.33b Andel forløb (OF4B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion, hele landet og
indikator, 2. kvartal 2017.
B33 Lungehindekræft

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
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Tabel 2a.33 Andel forløb (OF4) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring
fra det foregående kvartal, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående kvartal baseres på stationære data.
B33 Lungehindekræft
Region

Andel forløb
OF4A, procent, 1. kvartal 2017

Andel forløb
OF4A, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb
OF4A, procent

Andel forløb
Andele forløb Ændring i anOF4B, proOF4B, procent, dele forløb
cent, 1. kvartal 2. kvartal 2017 OF4B, procent
2017

Andel forløb
OF4C, procent, 1. kvartal
2017

Andel forløb
Ændring i andele
OF4C, proforløb OF4C, procent, 2. kvartal cent
2017

Nordjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Midtjylland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Syddanmark

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hovedstaden

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Sjælland

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

N=0

N=0

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Hele landet

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

-

-

Ikke beregnet Ingen std.tid

Ingen std.tid

Ingen std.tid

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
Såfremt der ingen standardforløbstid er, angives andelen med 'Ingen std.tid'.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Monitorering af kræftområdet - metastaser uden organspecifik kræfttype
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Tabel 3

. Andel forløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, gennemført inden for angivne standardforløbstider samt aktivitetsindikator,
fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, 2. kvartal 2017.
Standardforløbstid: MF1 6 dage, MF2A 14 dage, MF2B 14 dage og MF3 6 dage
Region

Andel forløb inAntal
den for std.forforløb,
løbstid, MF1, pro- MF1
cent

Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2A,
procent

Antal
forløb,
MF2A

Andel forløb inden for std.forløbstid, MF2B,
procent

Antal
forløb,
MF2B

Andel forløb inAntal
den for std.forforløb,
løbstid, MF3, pro- MF3
cent

Andel forløb,
hvor primær
udredning
fører til afslutning af
forløb MA1,
procent

Antal forløb,
hvor primær
udredning fører til afslutning af forløb
MA1

Nordjylland

97

37

-

8

88

26

-

7

79

34

Midtjylland

95

115

93

56

85

47

74

46

71

185

Syddanmark

100

41

-

-

81

31

-

-

94

36

Hovedstaden

64

11

-

-

-

7

N=0

-

-

9

Sjælland

86

85

N=0

-

75

81

N=0

-

100

85

Hele landet

92

289

91

65

80

192

76

55

81

349

Kilde:

Kilde: Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
MF1 ’primær henvisningsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.
MF2A ’primær udredningsperiode, videreudredes’ angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.
MF2B ’primær udredningsperiode, pakkeforløb slut’ angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.
MF3 ’sekundær henvisningsperiode’ angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.
MA1 aktivitetsindikator ’afslutning af pakkeforløb efter primær udredning’ angiver andelen af forløb, der afsluttes efter den primære udredning ved en klinisk beslutning om afslutning af pakkeforløbet.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
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Figur 3.1

Andel forløb (MF1) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2.
kvartal 2017.
289

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
MF1 ’primær henvisningsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.
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Figur 3.2a

Andel forløb (MF2A) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2.
kvartal 2017.

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
MF2A ’primær udredningsperiode, videreudredes’ angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.
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Figur 3.2b

Andel forløb (MF2B) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2.
kvartal 2017.

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
MF2B ’primær udredningsperiode, pakkeforløb slut’ angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.
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Figur 3.3

Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2.
kvartal 2017.

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
Andel forløb (MF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid samt antal forløb i alt, fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.
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Tabel 3a

Andel forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017 med angivelse af ændring fra det
foregående år, fordelt på sygehusregion, hele landet og indikator, procent. Foregående år baseres på stationære data.

Region

Andel forløb inden
for std.forløbstid
MF1, procent, 1.
kvartal
2017

Andel forløb inden
for std.forløbstid
MF1, procent, 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb MF1,
procent

Andel forløb inden
for std.forløbstid
MF2A,
procent, 1.
kvartal
2017

Andel forløb inden
for std.forløbstid
MF2A,
procent, 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb MF2A,
procent

100

97

-3

-

-

Ikke bereg- 100

Nordjylland

Andel forløb inden
for std.forløbstid
MF2B, procent, 1.
kvartal
2017

Andel forløb inden
for std.forløbstid
MF2B, procent, 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb MF2B,
procent

Andel forløb inden
for std.forløbsti,
MF3, procent, 1.
kvartal
2017

Andel forløb inden
for std.forløbstid
MF3, procent, 2.
kvartal
2017

Ændring i
andele forløb MF3,
procent

88

-12

-

-

Ikke bereg-

net

net

Midtjylland 95

95

-1

96

93

-3

91

85

-6

81

74

-7

Syddan-

100

2

-

-

Ikke bereg- 89

81

-8

-

-

Ikke bereg-

98

mark
Hovedsta-

net
100

64

-36

-

-

den
Sjælland

net

Ikke bereg- -

-

net
98

Hele landet 97

86

-12

N=0

N=0

Ikke bereg- N = 0

N=0

net

Ikke bereg- 73

75

2

net
N=0

N=0

net
92

-5

90

91

1

Ikke bereg-

Ikke beregnet

84

80

-3

75

76

1
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Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
MF1 ’primær henvisningsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til primær udredning start med første fremmøde.
MF2A ’primær udredningsperiode, videreudredes’ angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til henvisning til sekundær udredning.
MF2B ’primær udredningsperiode, pakkeforløb slut’ angiver perioden fra primær udredning start med første fremmøde til der klinisk tages beslutning om pakkeforløb slut.
MF3 ’sekundær henvisningsperiode’ angiver perioden fra henvisning til sekundær udredning til sekundær udredning start med første fremmøde.
Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives andelen med ‘-’.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'.
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Monitorering af kræftområdet - diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom
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Tabel 4

Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi, fordelt på sygehusregion
og hele landet, 2. kvartal 2017.
Standardforløbstid: DF3 22 dage
Region

Andel forløb DF3, procent

Antal forløb i alt DF3

Nordjylland

77

334

Midtjylland

88

843

Syddanmark

92

436

Hovedstaden

84

822

Sjælland

83

109

Hele landet

86

2544

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal.
Antal forløb fra 1-4 er maskeret med ’-’. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
DF3 ’forløbsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
andelen med 'N=0'
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Figur 4

Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstid i sygehusregi samt antal forløb i alt,
fordelt på sygehusregion og hele landet, 2. kvartal 2017.
2544

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal. Antal forløb fra 1-4 ej vist. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
DF3 ’forløbsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.
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Tabel 4a

Andel forløb for diagnostisk pakkeforløb (DF3) gennemført inden for angivne standardforløbstider for 1. kvartal 2017 og 2. kvartal 2017
med angivelse af ændring fra det foregående år, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent. Foregående år baseres på stationære
data.

Region

Andele forløb DF3, procent, 1. kvartal
2017

Andele forløb Df3, procent, 2. kvartal 2017

Ændring i andele forløb DF3, procent

Nordjylland

76

77

0

Midtjylland

92

88

-4

Syddanmark

91

92

2

Hovedstaden

89

84

-5

Sjælland

72

83

12

Hele landet

88

86

-2

Kilde:

Landpatientregisteret 13. august 2017, Sundhedsdatastyrelsen

Note:

Der tages forbehold for foreløbige tal
DF3 ’forløbsperiode’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start i sygehus til pakkeforløb slutter ved en klinisk beslutning for diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom i sygehusregi.
I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes
differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb.
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Oversigtstabel for andel forløb gennemført inden for standardforløbstid for 'samlet tid til behandling' OF4 for kræfttyper med angivet standardforløbstid for behandlingsform, fordelt på sygehusregion og hele landet, procent - svarende til tabel
1h

Fordelt efter pakkeforløbsnummer og behandlingsform.
Fordelt på sygehusregion og indikator
Region

Kilde: Landspatientregisteret 13. august 2017
Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal
Hovedstaden
Sjælland
Hele landet

2. kvartal 2017
17.08.2017
Syddanmark

Nordjylland

Midtjylland

Andel forløb
inden for
Antal
std.forforløb i alt
løbstid, pct.

Andel forløb
inden for
Antal
std.forforløb i alt
løbstid, pct.

Andel forløb
inden for
Antal
std.forforløb i alt
løbstid, pct.

Andel forløb
inden for
Antal
std.forforløb i alt
løbstid, pct.

Andel forløb
inden for
Antal
std.forforløb i alt
løbstid, pct.

Andel forløb
inden for
Antal
std.forforløb i alt
løbstid, pct.

Pakkeforløbsnummer

Kræfttype og behandlingsform

B01

Brystkræft (kirurgisk)

72

97

71

178

85

199

54

131

79

148

74

753

B02

Hoved- og halskræft (kirurgisk)

83

18

50

12

92

36

90

105

63

30

84

201

B02

Hoved- og halskræft (medicinsk)

B02

Hoved- og halskræft (strålebehandling)

80

15

39

31

97

37

38

16

52

27

63

126

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (medicinsk)

68

19

86

36

90

30

81

21

95

37

86

143

B03

Lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi (strålebehandling)

-

-

.

.

-

B05

Akut leukæmi/fremskreden myelodysplastisk syndrom (MDS) (medicinsk)

-

-

-
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-
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Kræft i penis (kirurgisk)

-
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B20

Livmoderkræft (kirurgisk)

B21

Kræft i æggestok (kirurgisk)

B21

Kræft i æggestok (medicinsk)

-

B22

Livmoderhalskræft (kirurgisk)

-
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Livmoderhalskræft (medicinsk)
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-
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.
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-
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-
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.
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Livmoderhalskræft (strålebehandling)

.

.

-

B23

Kræft i hjernen (kirurgisk)

.

95

20

B25

Modermærkekræft i hud (kirurgisk)

97

105

93

103

97

191

93

72

92

84

95

555

B26

Lungekræft (kirurgisk)

60

40

48

21

63

49

64

28

52

27

59

165

B26

Lungekræft (medicinsk)

76

34

75

59

88

83

86

21

81

52

82
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Lungekræft (strålebehandling)

6
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71
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B27

Sarkom i knogle (kirurgisk)

.

.

-

-

.

.

-

-

.

.

-

5

B27

Sarkom i knogle (medicinsk)

.

.

-

-

.

.

.

.

.

.

-

0

B29

Sarkom i bløddele (kirurgisk)

-

-

25 .

.
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Analkræft (medicinsk)

.

.

-

-

.

.
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.

.

-

-

-
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.

.

.

.

-
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.

.

-

-

.

.
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-

-

.

.

-

-
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.

.

.

-

0
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.

.

.

-
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-

-

-

-

10

-

-

.

.

-

0

-

-

.

.

-

5

OF4 ’samlet tid til behandling’:
OF4A ’samlet tid til behandling, kirurgisk’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale kirurgiske behandling
OF4A1 'samlet tid til behandling, nervebesparende kirurgi’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale behandling med nervebesparende kirurgi
OF4B ’samlet tid til behandling, medicinsk (kemoterapi)’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale medicinsk onkologiske behandling start (kemoterapi)
OF4C ’samlet tid til behandling, strålebehandling’ angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale strålebehandling start
Såfremt der er 5 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med ‘-’.
Note: Antal mellem 1-4 er maskeret med '-'. Landstotalen er afrundet til nærmeste 5.
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Center for Sundhed
Hospitalsplanlægning
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Opgang B & D
Telefon 3866 6000
Mail csu@regionh.dk

Til:

Sundhedsstyrelsen
Journal nr.: 17025973
Ref.: clin
Dato: 15. september 2017

Redegørelse om kræftmonitorering 2. kvartal 2017 i Region Hovedstaden

Sundhedsstyrelsen har den 25. august 2017 anmodet Region Hovedstaden om at fremsende en redegørelse over baggrunden for faldet i andelen af gennemførte forløb indenfor standardforløbstiden.
Implementering af Sundhedsplatformen og registreringsudfordringer
Siden indførelsen af Sundhedsplatformen i maj 2016 har regionen været udfordret pga.
et lavere antal registrerede forløb end sammenlignet med kvartalerne før Sundhedsplatformen. Regionen bemærker, at der er sket en positiv stigning i antallet af forløb
opgjort i monitoreringsopgørelsen for 2.kvartal 2017, idet der er 127 flere forløb registreret sammenlignet med 1. kvartal 2017.
Det er vigtigt at understrege, at patienter med kræft bliver prioriteret højt på alle regionens hospitaler, og den mangelfulde opgørelse har ikke betydning for patienternes
udredning og behandling.
Administrationen har lavet en foreløbig analyse over patientforløb i 2. kvartal 2017,
og den viser bl.a., at ca. 600 patientforløb i Region Hovedstaden blot mangler en sidste kode (registrering) i pakkeforløbet for at være registreret korrekt i Sundhedsplatformen. Hvis disse ca. 600 patientforløb var færdigregistreret, ville regionen samlet
være på niveau med før Sundhedsplatformen, hvad angår antal registrerede forløb (ca.
12-1300 pr. kvartal).
Regionen prioriterer opfølgning på dette område højt, og der er iværksat forskellige
indsatser for at sikre bedre registrering og tidstro data med overførsel af pakkeforløbene til Landspatientregistret (LPR) til brug for bl.a. den nationale monitorering. . Som
en del af de iværksatte tiltag har regionen nedsat en gruppe for monitorering af kræftpakkerne, hvor alle hospitaler er repræsenteret. Gruppen skal fungere som en erfarings- og arbejdsgruppe med fokus på at få etableret og optimeret den lokale monitorering. Desuden undervises personale yderligere i registrering. Det er derfor forventningen, at datakompletheden i Region Hovedstaden bliver bedre fra 3. kvartal 2017.
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Om faldet i målopfyldelsen siden 1.kvartal 2017
I 1.kvartal 2017 var den samlede målopfyldelse opgjort til 86 %, mens den i 2.kvartal
2017 var 75 % i Region Hovedstaden. Administrationen har været i dialog med regionens hospitaler om kræftmonitoreringen og de nationale opgørelser.
Hospitalerne i Region Hovedstaden fremhæver alle, at tallene i monitoreringsopgørelserne siden 2.kvartal 2016 ikke er retvisende for kræftområdet i regionen.
Hospitalerne prioriterer kræftpatienter højt. Flere af regionens hospitaler beretter, at
målopfyldelsen ikke afspejler hospitalernes oplevelse af kræftbehandlingen og gennemførelsen af pakkeforløbene indenfor forløbstiderne. Det er vurderingen, at hospitalerne udreder og behandler patienterne på niveau med tidligere.
Forløbsansvarlig vicedirektør – igangsatte initiativer for bedre målopfyldelse
Region Hovedstaden har, som Sundhedsstyrelsen også tidligere er orienteret om,
igangsat et pilotprojekt i foråret 2016 med det formål at lede en forstærket indsats for
regionen for at sikre bedre målopfyldelse på fem udvalgte kræftformer. De forløbsansvarlige vicedirektører har et mandat til at iværksætte tiltag på tværs af de hospitaler,
som er involveret i de udvalgte kræftpakker.
Regionen har arbejdet målrettet for at sikre, at patienterne kommer igennem pakkeforløbene indenfor de angivne standardforløbstider. De udvalgte kræftformer med en forløbsansvarlig vicedirektør er nogle af de store kræftformer, hvor regionen forud for
igangsættelse af projektet har oplevet perioder med relativ lav målopfyldelse. Desuden
er der for alle de udvalgte forløb flere hospitaler involveret i pakkeforløbene, hvorfor
der er brug for en koordineret indsats på tværs af hospitalerne.
De udvalgte kræftformer er brystkræft, tyk- og endetarmskræft, kræft i urinvejene
(blære- og nyrekræft), lungekræft og gynækologisk kræft.
Med dette projekt følger regionen målopfyldelsen tæt for disse kræftformer, og har
igangsat nogle initiativer med det formål at sikre flere patienter en hurtigere udredning
og behandling for deres kræftsygdom. Helt konkret er der bl.a. foretaget kapacitetsudvidelser indenfor de fem kræftområder, og arbejdsgangene bliver gennemgået og optimeret på de forskellige involverede afdelinger og hospitaler.
Kapacitetsudvidelser – midler til kræftområdet
Der er generelt gennem de seneste år tilført mange midler til de afdelinger, som er involveret i udredning og behandling af patienter med kræft i Region Hovedstaden –
dette er både nationale og regionale midler.
I juni 2017 besluttede regionsrådet at udmønte en del af Region Hovedstadens andel af
midler fra regeringens sundhedsstrategi til at udvide kapaciteten og sikre hurtigere forløb på de fem udvalgte kræftformer jf. ovenstående. Der blev bl.a. ansat ekstra personale i ambulatorierne, ligesom der på flere af områderne er indkøbt relevant apparatur
til brug for hurtige udrednings- og behandlingsforløb.
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Endelig har budgetforligskredsen bag budgettet for 2017 i slutningen af august besluttet at udmønte 50 mio. kr. i 2017 til hurtigere behandling – heraf 35 mio. kr. med varig
virkning i 2018 og frem – til at imødegå udfordringer med ventetider på især kræftområdet. Disse midler udmøntes bl.a. til udredning og behandling af patienter med tykog endetarmskræft, modermærkekræft, kræft i bugspytkirtlen og kræft i æggestokkene.
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Del 1
Krisestyringsorganiseringen
Indledning
Formål med sundhedsberedskabsplanen
Formålet med Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan er at beskrive aktivering
og drift af regionens krisestyringsorganisation lokalt og centralt samt kontakt til andre
beredskabsmyndigheder. Planen anvendes ved hændelser, hvor der konkret vurderes at
være behov for at aktivere krisestyringsorganisationen. Det gælder fra lokal
krisestyringsorganisation og håndtering af en hændelse på et hospital/virksomhed til
etablering af en central kriseledelse og -stab til koordinering og håndtering af hændelser
på tværs af regionen.
Sundhedsberedskabsplanen er baseret på regionens daglige organisation og suppleres
med etablering af en krisestyringsorganisation centraliseret om koordination af den
operative indsats på 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Krisestyringsorganisationen kan
tilpasses den konkrete hændelse (der henvises i øvrigt til begrebslisten). Nedenstående
figur viser alene organisationen, og ikke kommunikation til de interne
ekspertberedskaber i regionen:

Regionens sundhedsberedskabsplan gør det muligt for regionen hurtigt og effektivt at
koordinere og løse sine opgaver i relation til patientbehandling både præhospitalt og på
det enkelte hospital.
Planen indeholder samarbejdsaftaler internt i regionen mellem regionens hospitaler
(somatisk og psykiatrisk) og den centrale administration og koncernledelse. Derudover
samarbejdsaftaler med andre beredskabsmyndigheder samt almen praksis (bilag nr. 8).
Endvidere fremgår den ansvars- og opgavefordeling med kommunerne i regionen, som
regionen planlægger efter (bilag nr. 9).
En regional konsekvensanalyse, en analyse af den regionale risikoprofil,
Beredskabsstyrelsens rapport ”Nationalt Risikobillede” fra 2017 samt PET’s Center for
Terroranalyses ”Vurdering af terrortruslen mod Danmark” danner grundlag for planen.
Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
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Regionen kan omstille og udvide sin behandlings- og plejekapacitet mv. udover det
daglige beredskab ved større ulykker og ekstraordinære hændelser i samfundet eller på
regionens hospitaler. Planen sikrer, at regionen er i stand til at håndtere mange syge og
tilskadekomne eller potentielt syge og tilskadekomne, samt at regionen i videst mulig
omfang kan opretholde normale funktioner under forskellige former for forsyningssvigt
og under beredskabsmæssige forhold.
Gyldighedsområde
Sundhedsberedskabsplanen omfatter alle relevante beredskabsmæssige opgaver i
regionen herunder i relation til Beredskabslovens § 25, og udstikker de overordnede
fælles rammer for regionens sundhedsberedskab og den overordnede operative indsats
præhospitalt og på hospitalerne (somatisk og psykiatrisk) samt den administrative
krisestyring.
Region Hovedstaden er organiseret med et antal centre, hospitaler, regionens psykiatri
samt tværgående virksomheder. Den Præhospitale Virksomhed er som tværgående
virksomhed med regionens 1-1-2 AMK-Vagtcentral central for koordineringen af
regionens sundhedsberedskab. Regionens lægemiddelberedskab er forankret i regionens
Apotek, it-beredskabet mv. er placeret i Center for IT, Medico og Telefoni, og al
ejendomsdrift er samlet organisatorisk i Center for Ejendomme:
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På hospitalerne foregår den akutte indsats på tre niveauer, alt efter hvilket behov den
enkelte patient har: Traumecenter, akutmodtagelse og akutklinik.
Regionens traumecenter er en specialiseret akutmodtagelse, der ligger på Rigshospitalet
(Blegdamsvej) og modtager svært tilskadekomne patienter samt kritisk syge patienter,
som kræver akut indsats og samarbejde mellem mange diagnostiske og kliniske
specialer på højt specialiseret niveau.
I Region Hovedstaden er der fem hospitaler med akutmodtagelser:
 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – Bispebjerg matriklen


Bornholms Hospital



Herlev og Gentofte Hospital – Herlev-matriklen



Amager og Hvidovre Hospital – Hvidovre-matriklen



Nordsjællands Hospital – Hillerød matriklen

Bornholms Hospital har en akutmodtagelsesfunktion på grund af øens særlige
geografiske forhold. Akutmodtagelsen på Bornholms Hospital kan behandle og
stabilisere alvorligt syge eller tilskadekomne som følge af en beredskabshændelse, indtil
relevant transport er iværksat.
I Region Hovedstaden er der akutklinikker på hospitalsmatriklerne:
 Glostrup


Amager



Gentofte



Frederiksberg



Frederikssund

Derudover er der etableret sundhedshus i Helsingør.
Der skal som udgangspunkt ikke foregå akut behandling og udredning af kritisk syge og
kirurgiske patienter på matrikler med akutklinikker. I tilfælde af hændelser med mange
akut syge eller tilskadekomne vil disse patienter blive visiteret til akuthospitalernes
akutmodtagelser. For at aflaste akutmodtagelserne mest muligt i en sådan situation, skal
akutklinikkerne være klar til at modtage akutte medicinske patienter samt patienter
indenfor specialkompetencerne.
Desuden er der planlagt for, at hospitalsmatrikler med akutklinikker kan få overført et
medicinske patienter fra akuthospitalerne i henhold til specialer og hospitalsstruktur.
Herunder har alle hospitaler planer for modtagelse af selvhenvendere, som kan være
kontaminerede (fx kemisk forurenede eller smitsomme), samt planer for iværksættelse
af foreløbig isolation af patienter med behov for isolation med henblik på efterfølgende
overflytning til relevant akuthospital. Alle hospitaler forventes som minimum at kunne
rense selvhenvendere på alle deres matrikler.
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Alle ændringer i forhold til sædvanlige visitationsretningslinjer vil ved en
beredskabshændelse blive meldt ud af 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, som koordinerer den
regionale operative indsats.
Region Hovedstadens Psykiatri er organiseret ved en række psykiatriske og børne- og
ungdomspsykiatriske centre. Der er fem psykiatriske akutmodtagelser, og en psykiatrisk
akutmodtagelse for børn og unge. Psykiatrisk Center København koordinerer den
operative indsats efter aftale med psykiatridirektionen (se kapitel 4Psykosocial indsats).
Regionens samlede sundhedsberedskabsplan suppleres af lokale beredskabsplaner med
bilag og action cards på regionens hospitaler og tværgående virksomheder samt en
præhospital beredskabsplan. Alle beredskabsplaner er opbygget efter fælles skabelon
med kerneopgave 1-6 (Aktivering og drift, Informationshåndtering, Koordination,
Krisekommunikation, Operative planer og Genopretning). Supplerende til
beredskabsplanerne findes desuden en række vejledninger, politikker og aftaler mv. som
baggrund for den operationelle plan for håndtering af beredskabshændelser.
Derudover suppleres beredskabsplanen af indsatsplaner for beredskabshændelser på
særlige lokaliteter som Metroen, Københavns Lufthavne og Øresundsforbindelsen samt
beredskabsplan for Sundhedsberedskabs Øresund (samarbejde med Region Skåne).
Planer for de særlige lokaliteter ligger på særskilte lukkede hjemmesider og kan tilgås af
1-1-2 AMK-Vagtcentralen, som har det operative ansvar for det præhospitale beredskab
i disse planer. Der findes action card for dette i den præhospitale beredskabsplan.
Planens præmisser
Krisestyringsorganisationen lokalt og/eller centralt er, når den er aktiveret,
omdrejningspunktet for hospitalets/virksomhedens og/eller regionens krisestyring af en
beredskabshændelse. Ledelse, stab og støttefunktioner organiseres og bemandes
afhængigt af den konkrete hændelse, men principperne for informationshåndtering og
koordination samt opgavefordeling er de samme uanset hændelsens karakter.
Derudover er planen og regionens beredskabsmæssige opgaver baseret på de fem
beredskabsprincipper:
 Sektoransvarsprincippet: Den myndighed, der har ansvaret for en opgave til
daglig, bevarer ansvaret for opgaven under en større ulykke eller katastrofe.


Lighedsprincippet: De procedurer og ansvarsforhold, der anvendes i
dagligdagen, anvendes i videst mulig omfang også i krisestyringssystemet.



Handlingsprincippet: I en situation med uklare eller ufuldstændige
informationer er det mere hensigtsmæssigt at etablere et lidt for højt beredskab
end et lidt for lavt beredskab. Samtidig skal der hurtigt kunne justeres på
beredskabet i nedadgående retning for at undgå ressourcespild.



Nærhedsprincippet: Beredskabsopgaverne bør løses så tæt på borgerne som
muligt og dermed på det lavest egnede, relevante organisatoriske niveau.



Samarbejdsprincippet: Myndighederne har et selvstændigt ansvar for at
samarbejde og koordinere med andre myndigheder og organisationer, både
vedrørende beredskabsplanlægning og krisestyring.
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Trin 1 ”Informationsberedskab” anvendes bl.a., hvor der er behov for øget overvågning
og orientering af hospitaler mv. Trin 2 ”Stabsberedskab” anvendes, når der er behov for
umiddelbar drøftelse eller koordination med henblik på løsning af den aktuelle situation
og planlægning for håndtering på længere sigt. Trin 3 ”Operationsberedskab” anvendes
i situationer, hvor der er behov for, at regionen kan varetage samtlige
krisestyringsrelevante opgaver indenfor meget kort tid og i en længere efterfølgende
periode (Bilag nr. 1: Aktiverings- og kontaktplan).
Ajourføring og afprøvning
Sundhedsberedskabsplanen ajourføres hver valgperiode af Den Præhospitale
Virksomhed i samråd med regionens beredskabsudvalg. Den opdaterede plan
godkendes i regionsrådet og udsendes i regionens dokumentstyringssystem via Det
Regionale Kvalitetsråd.
Såfremt en hændelse i den mellemliggende periode giver anledning til ændringer i
planen, sikrer Den Præhospitale Virksomhed at dette foretages, og at alle involverede
aktører gøres opmærksom på den nye udgave af planen.
Planen afprøves ved øvelser og konkrete situationer med efterfølgende evaluering (se
afsnit 3.4 Evaluering af øvelser og hændelser).

1.1 Overordnede opgaver
De overordnede opgaver for regionens sundhedsvæsen ved en beredskabshændelse
dækker:
1. Konventionelle hændelser, herunder særlige beredskabshændelser (fysisk
tilskadekomst). Patienterne vurderes, prioriteres og behandles samt visiteres
præhospitalt og transporteres til relevant akuthospital. Medicinske patienter og
overbelægning er også indeholdt heri.
2. CBRNE-hændelser (hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radiologiske
(R), nukleare (N) eller eksplosive hændelser (E)). CBRNE-hændelser kan dels
være situationer, hvor der er et konkret skadested og dels situationer, hvor der
ikke er et kendt skadested (fx ved biologisk agens, hvor symptomer viser sig
senere). Antibiotikaresistens og influenzaberedskabet er også indeholdt heri.
Regionen vil kontakte ekspertberedskaberne ved CBRNE-hændelser for
rådgivning (Bilag nr. 1: Aktiverings- og kontaktplan). Hændelser med
eksplosiver håndteres under konventionelle hændelser, da
symptomer/konsekvenser kan sidestilles med traumer. Eksplosive hændelser
kombineres med fx kemikalie vil høre under CBRNE-hændelser.
3. Hændelser med risiko for hospital i form af forsyningssvigt (IT, vand, strøm,
varme), eller hændelser hvor udefrakommende forhold truer hospitalets
funktioner (brand, oversvømmelse, indtrængning af personer, eller andre
forhold der vanskeliggør hospitalets arbejde).

1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet
Operativ koordinering
1-1-2 AMK-Vagtcentralen har det operationelle ansvar for koordineringen af regionens
samlede indsats såvel i dagligdagen som ved en beredskabshændelse, herunder ansvaret
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for fordeling af ambulanceindbragte patienter til hospitalerne samt koordination med
andre beredskabsmyndigheder.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen samt ambulancer og akutlægebiler er i kontakt med alle
hospitaler via de døgnbemandede AKC’er på alle hospitaler (Akut Koordinations
Center) og Region Hovedstadens Psykiatri via Psykiatrisk Center Københavns
døgnbemandede AKC. Kommunikationen foregår via SINE-kommunikation, mail og
telefon.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen har visitationsansvaret, disponerer ambulancer,
akutlægebilerne og akutlægehelikopterne og har det fulde overblik over de præhospitale
ressourcer. Koordineringen af indsatsen afvikles i et tæt samarbejde mellem AMKlægen og indsatsleder Sund (ISL-SUND, særligt uddannet præhospital akutlæge). 1-1-2
AMK-Vagtcentralen koordinerer desuden overflytninger mellem regionens hospitaler
og øvrige matrikler.
Hospitaler og ekspertfunktioner kan sende en forbindelsesofficer til 1-1-2 AMKVagtcentralen og den præhospitale kriseledelse (fx en infektionsmediciner) ved behov.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen koordinerer ligeledes en beredskabshændelse med almen
praksis, kommunerne og eksternt aktiverede beredskabsstabe.
Regionens kriseledelse
Den konkrete hændelse og situation vil afgøre sammensætningen af den regionale
kriseledelse, men som udgangspunkt kan følgende forventes at blive indkaldt:
Regionsdirektøren, relevante koncerndirektører samt centerdirektøren for Center for
Kommunikation, centerdirektøren for Center for Sundhed, centerdirektøren for Center
for Økonomi og direktionen i Den Præhospitale Virksomhed samt relevant
administrativt personale til støtte for hver af de nævnte. En ledelsesrepræsentant fra
Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed inddrages i kriseledelsen for at sikre
specialiseret fokus på patientsikkerheden.
Koncerndirektionen holder regionsrådsformanden orienteret om hændelsen og inddrager
denne når relevant.
Såfremt hændelsen, der har aktiveret regionens kriseledelse, foregår på et af regionens
hospitaler/virksomheder vil sammensætningen ændres med vægt på inddragelse af det
pågældende hospital/virksomheds direktion. Kriseledelsen kan i øvrigt supplere sig ad
hoc.
Regionens kriseledelse suppleres af en krisestab med deltagelse af medarbejdere som
udgangspunkt fra de ovenfornævnte centre og virksomheder, samt Center for IT-,
Medico- og Telefoni, Center for HR og Center for Sundhed. Krisestaben skal efter
anmodning fra Sundhedsstyrelsen til enhver tid opretholde og opstille et fælles
situationsbillede for hændelsen efter skabelon. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen indhenter
information hertil.
Direktøren, der har aktiveret krisestaben, leder staben frem til første møde i
kriseledelsen, hvor der tages beslutning om ledelse og opgavefordeling. Her aftales
også, hvem der er talsperson i situationen.
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Ved længerevarende hændelser, som fx en alvorlig epidemi, kan koncerndirektionen
udpege en særlig leder/styregruppe til at lede og koordinere regionens indsats.
I en situation hvor beredskabet aktiveres i forbindelse med en biologisk hændelse, har
regionen mulighed for at oprette en ad hoc Pandemi Task Force, der kan inddrages i
vurdering og planlægning. Koncernledelsen leder Pandemi Task Forcen med
sekretariatsbistand fra Den Præhospitale Virksomhed.
Møder i regionens kriseledelse
Møderne i regionens kriseledelse afholdes enten på Regionsgården eller i Den
Præhospitale Virksomhed i et indrettet kriserum med adgang til opdateret
situationsbillede for den operative indsats og kapacitetsoversigt for hospitalerne.
Møderne gennemføres efter aftale i kriseledelsen, herunder vurdering om behov for fast
dagsorden og referat. Til første møde benyttes skabelon til dagsorden (Bilag nr. 3:
Dagsorden for møder i kriseledelsen).

1.3 Aktivering og drift af regionens sundhedsberedskab
Enhver henvendelse til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen om ekstraordinære hændelser, der
kan have indflydelse på regionens sundhedsberedskab, skal konfereres med
vagthavende AMK-læge, som har bemyndigelse til at aktivere regionens
sundhedsberedskab efter interne retningslinjer. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen kan døgnet
rundt modtage alarmering/varsling fra:














En af 1-1-2-Alarmcentralerne
Læge fra akutlægebil eller akutlægehelikopter
Et eller flere af regionens hospitaler eller tværgående virksomheder
Center for Sundhed (CSU)
Øvrige regioners AMK-Vagtcentraler eller tilsvarende RMKL i Region Skåne
Politiet fra en af regionens fire politikredse
Den Lokale Beredskabsstab (fælles beredskabsmyndighedsstab med politiet
som koordinerende formand)
Sundhedsstyrelsen
Overlæger fra Styrelsen for Patientsikkerhed
Den Nationale Operative Stab (NOST) via Sundhedsstyrelsen
Den Internationale Operative Stab (IOS)
Søværnets Operative Kommando (SOK)
Alarmering fra specialobjekter, som Øresundsbroen, Lufthavnen,
Metroforbindelsen.

Alarmering og aktivering af regionens sundhedsberedskab følger aktivering- og
kontaktplanen (Bilag nr. 1: Aktiverings- og kontaktplan, AC nr. 1: AMK-formidling).
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Aktivering af sundhedsberedskabet
 Hvis 1-1-2 AMK-Vagtcentralen aktiverer regionens sundhedsberedskabsplan,
skal relevant personale i Den Præhospitale Virksomhed indkaldes og relevante
samarbejdspartnere inddrages. AMK har bemyndigelse til at træffe de
indledende operative beslutninger, indtil kontakt til regionens ledelse er
etableret (AC nr. 2: Aktivering af beredskabet fra 1-1-2 AMK-Vagtcentralen).
 Sundhedsberedskabet kan også aktiveres fra det enkelte hospital/virksomhed
ved aktivering af egen beredskabsplan med samtidig orientering af 1-1-2 AMKVagtcentralen.
Regionens Akuttelefon 1813 aktiveres af 1-1-2 AMK-Vagtcentralen i hændelsen og vil
fungere som kontaktnummer for regionens borgere i situationen. I information fra
Akuttelefonen 1813 skal der oplyses om, 1) hvad er der sket, 2) hvad myndighederne
gør, og 3) hvad det betyder for den enkelte borger. Disse oplysninger indtales på
telefonsvareren til køfunktionen til Akuttelefonen 1813.
I tilfælde af behov for ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunerne aktiverer
1-1-2 AMK-Vagtcentralen den eller de relevante kommuner (AC nr. 7b: Ekstraordinær
udskrivning af patienter til kommunal pleje, 1-1-2 AMK-Vagtcentralens opgaver). 1-1-2
AMK-Vagtcentralen kontakter tillige CSU, som alarmerer PLO-Hovedstaden.
Kommunernes og CSU’s beredskabsnumre findes i Bilag nr. 1: Aktiverings- og
kontaktplan (Klassificeret TTJ).
Ved mundtlig kommunikation om beredskabshændelser anvendes ISBAR-principperne:
 Identifikation - sig dit navn og din funktion
 Situation – jeg ringer fordi du skal vide/gøre…
 Baggrund – hændelsen er ….
 Analyse – vurderingen af hændelsen og udvikling heraf er …
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Råd – du skal gøre…

Forbindelsesofficerer
Der kan blive brug for at sende en forbindelsesofficer fra regionens AMK-Vagtcentral
til en anden myndigheds kriseledelse eller –stab, oftest Den Lokale Beredskabsstab
(LBS). Relevante ledere og medarbejdere i Den Præhospitale Virksomhed er
sikkerhedsgodkendte efter indhentelse af udtalelse fra PET og kan således fungere som
forbindelsesofficer i stabe, hvor dette er påkrævet. (AC nr. 4: Fremmøde og opgaver for
forbindelsesofficer). De relevante forbindelsesofficerer er særligt uddannet hertil, og vil
derfor bl.a. leve op til forventningerne til stabsmedlemmer i LBS.
Såfremt den Internationale Operative Stab aktiveres, og regionen skal deltage med en
forbindelsesofficer, vil en ledelsesrepræsentant fra Den Præhospitale Virksomhed
udpege pågældende. Derudover kan Region Hovedstadens Psykiatri udpege og udsende
en forbindelsesofficer.

1.4 Informationshåndtering
Målet med informationshåndtering er at sikre, at regionens kriseledelse og hospitalernes
og øvrige virksomheders kriseledelser til stadighed har et overblik over den samlede
situation og løbende kan dokumentere forløbet.
Enhed for Medier og Omdømme alarmeres tidligt i fasen for at styre kommunikation,
herunder udarbejde information internt til regionens medarbejdere og eksternt til
borgerne, samt til håndtering af henvendelser fra pressen (AC nr. 6:
Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen). Såfremt den Lokale
Beredskabsstab er aktiveret, koordineres information til borgere og presse med denne.
Situationsbillede
Alle involverede parter vil have et stort behov for at få oplyst, hvad hændelsen drejer
sig om, hvor stort omfanget er, hvordan den enkelte er berørt og varigheden af
hændelsen:
 1-1-2 AMK-Vagtcentralen indhenter information afhængigt af hændelsens
karakter og omfang fra de præhospitale enheder, fra hospitalernes og
virksomhedernes kriseledelser/AKC, fra presseberedskabet og fra regionens
kriseledelse samt fra Den Lokale Beredskabsstab.
 Informationen indhentes efter fastlagt skabelon og et i situationen aftalt
tidsinterval (Bilag nr. 6: Skabelon for AMK-formidling).
 1-1-2 AMK-Vagtcentralen informerer samarbejdspartnere, herunder kommuner
og krisestabe via forbindelsesofficerer, samt ved behov Sundhedsstyrelsen og
Overlæger fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter konkret aftale og skabelon
(AC nr. 1: AMK-formidling).
1-1-2 AMK-Vagtcentralens kontaktindgang til regionens hospitaler, er hospitalernes
døgnbemandede Akut Koordinations Center (AKC), enten pr. telefon, SINEkommunikation eller mail. Ved orientering om en akut hændelse skal der altid etableres
telefonisk kontakt.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen udsender løbende information om hændelse, opgaver og
opfølgning til alle aktører (hospitaler, virksomheder og præhospitale enheder mv.) og til
Enhed for Medier og Omdømme efter fast skabelon (Bilag nr. 6: Skabelon for AMK-
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formidling). Presseberedskabet koordinerer i samarbejde med kriseledelsen og 1-1-2
AMK-Vagtcentralen information til regionens hjemmeside og til pressen.
Presseberedskabet igangsætter ekstra overvågning af nyhedsmedierne (AC nr. 6:
Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen).
Log og dokumentation
Under en beredskabshændelse føres der AMK-minutrapport, og de operative meldinger
på 1-1-2 AMK-Vagtcentralen registreres tillige på voice-log og på
disponeringsrapporter (AC nr. 3: Logføring i kriseledelsen).
Der føres også minutrapport ved repræsentation i Den Lokale Beredskabsstab.
Hospitaler og virksomheder fører log over egne hændelser og tiltag i AKC eller
kriseledelse (Bilag nr. 2: AKC’s overordnede opgaver).
Kriseledelsens strategiske beslutninger og udsendt information til andre myndigheder
og samarbejdsparter journaliseres.
AMK meddeler alle involverede aktører i sundhedsberedskabet, når hændelsen/
beredskabssituationen er overstået/afviklet.

1.5 Koordination af handlinger og ressourcer
Målet med koordinering er mest hensigtsmæssig anvendelse udnyttelse af ressourcer og
kapaciteter, således at konsekvenserne af en beredskabshændelse kan begrænses, og
situationen normaliseres hurtigst muligt. Samtidig skal koordination sikre, at der er
overensstemmelse mellem handlinger og kapacitet i indsatsområdet og på hospitalerne,
herunder specifikt koordination og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og
koncerndirektionen.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen
1-1-2 AMK-Vagtcentralen koordinerer den operative sundhedsberedskabsindsats – både
internt i regionen og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Tilførsel af eksterne
ressourcer rekvireres af AMK-Vagtcentralen via LBS, når denne er aktiveret (fx
akutlægebiler og ambulancer fra øvrige regioner). 1-1-2 AMK-Vagtcentralen indgår i
regionens krisestab ved relevant ledelsesrepræsentant på direktions- eller
enhedschefniveau.
Eksterne samarbejdspartnere
Regionen planlægger efter en ansvars- og opgavefordeling om sundhedsberedskabet
med de i regionen beliggende 29 kommuner. Dette omfatter:
 Gensidig orientering ved en beredskabshændelse (via døgndækket telefon)
 Ekstraordinær udskrivning af patienter fra hospital (aftale om antal patienter,
medbragt medicin og udstyr samt journalmateriale)
 Psykosocial støtte (regionen afsender kriseteam til et kommunalt evakueringsog pårørendecenter)
 Massevaccination (kommunerne stiller lokaler og udførende personale til
rådighed, regionen har ansvar for vaccinelogistik, utensilier og tilstedeværende
læge).
Regionen har indgået aftale med PLO-Hovedstaden om almen praksis’ medvirken i
sundhedsberedskabet ved ekstraordinær udskrivning fra hospital. Dette omfatter:
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1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienterer Center for Sundhed om årsag og omfang,
som orienterer almen praksis via PLO-Hovedstaden om, at beredskabet er
aktiveret.
Det er kommunernes opgave at kontakte den enkelte patients praktiserende
læge ved behov for lægelig behandling af patienten i forbindelse med den
ekstraordinære udskrivning.

1-1-2 AMK-Vagtcentralen indgår i ugentlige briefinger med Københavns Politi om
den/de kommende uge/ugers planlagte arrangementer. Derudover har 1-1-2 AMKVagtcentralen en aftale med de fire politikredse i regionen om, at de i forbindelse med
større planlagte arrangementer medvirker til, at regionen får tilsendt risikovurdering og
beredskabsplan fra arrangørerne, såfremt 1-1-2 AMK-Vagtcentralen ikke er direkte
involveret i planlægningen. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen videreformidler relevant
information til hospitalerne.
CBRNE-hændelser koordineres med regionale og nationale ekspertberedskaber,
herunder især Beredskabsstyrelsen.
Der er aftale med Forsvarets Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) om procedure
vedrørende alarmering og kommunikation med forsvarets redningshelikoptere.
Ved hændelser, der involverer flere regioner, aftales det initialt mellem regionernes
AMK-Vagtcentraler, hvem der påtager sig den overordnede opgave med
koordineringen, og det aftales, hvordan regionernes AMK-Vagtcentraler kontakter
hinanden (SINE, telefonisk eller pr. mail). Koordineringen med andre regioners
ressourcer sker via den pågældende regions AMK-Vagtcentral med mindre andet
aftales, fx hvis Den Lokale Beredskabsstab (LBS) er aktiveret.
Ved en beredskabshændelse på Øresundsbroen koordineres den sundhedsfaglige indsats
med RMKL (Region Skånes AMK-funktion) efter særlig plan herfor.

1.6 Krisekommunikation
Den Præhospitale Virksomhed er ansvarlig for at levere sundhedsfaglig information til
Enhed for Medier og Omdømme. Såfremt hændelsen sker på en af regionens hospitaler,
er det hospitalets AKC/kriseledelse, der koordinerer, hvem der leverer denne
information til presseteamet (AC nr. 6: Krisekommunikation i forbindelse med
beredskabsplanen) og koordinerer dette med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Så vidt det er
muligt, skal krisekommunikation om en beredskabshændelse koordineres med øvrige
beredskabsmyndigheder via LBS. Talspersonen for regionen er som udgangspunkt
regionsrådsformanden eller relevant koncerndirektør. Såfremt hændelsen sker på en af
regionens hospitaler, vil talspersonen være en ledelsesrepræsentant fra hospitalet.
Såfremt hændelsen er national eller tværregional koordineres den generelle information
(der ikke er særlig for Region Hovedstaden) enten via Den Lokale Beredskabsstab, der
er udpeget af Rigspolitichefen til at lede indsatsen eller via den Nationale Operative
Stab (NOST), hvor Sundhedsstyrelsen er repræsenteret som fast medlem.
Enhed for Medier og Omdømme er ved en beredskabshændelse ansvarlig for at lægge
borgerrettet information på regionens hjemmeside. Der kan eksempelvis anvendes
pressemeddelelser, beredskabsmeddelelser og kommunikeres via sociale medier.
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Akuttelefonen 1813 vil under en beredskabshændelse fungere som call-center for
borgerne.
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Del 2 Operativ indsats
1. Præhospital plan
Den præhospitale indsats ved beredskabshændelser er beskrevet i den præhospitale
beredskabsplan (Delplan nr. 1).
Nedenstående er en overordnet beskrivelse af den præhospitale beredskabsplan.

1.1. Opgaver
Den præhospitale beredskabsplan beskriver følgende opgaver for 1-1-2 AMKVagtcentralen og den præhospitale kriseledelse:
 Modtage orientering, varsel eller alarmering om aktivering af beredskabet.
Herefter aktivere beredskabet på rette niveau (Bilag nr. 1: Aktiverings- og
kontaktplan).
 Orientering af kriseledelsen.
 Differentieret mobilisering af personale.
 Evt. orientering, varsling eller alarmering af AMK-Vagtcentraler i andre
regioner.
 Fastlægge visitationsprincipper i samarbejde med ISL-SUND, således at der
sker en hensigtsmæssig fordeling af syge/tilskadekomne til regionens hospitaler
og eventuelt hospitaler i andre regioner.
 Ved anmodning udsende forbindelsesofficer til Den Lokale Beredskabsstab
(LBS). Kriseledelsen beslutter kompetenceniveauet.
 Indhente løbende oplysninger fra hospitaler om modtagekapacitet (fastholde
fælles situationsbillede).
 Informere hospitaler og virksomheder løbende.
 Holde løbende kontakt med Enhed for Medier og Omdømme.

1.2. Ledelse
Kriseledelsen aktiveres i Den Præhospitale Virksomhed, og det besluttes, hvorvidt
regionens samlede kriseledelse aktiveres.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen har det koordinerende operative ansvar for regionens
beredskab. I indsatsområdet er det Indsatsleder Sund (ISL-SUND), der har det
sundhedsfaglige ansvar for patienterne. Psykiatrien kan efter aftale med 1-1-2 AMKVagtcentralen udsende en koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP) til at bistå
Indsatsleder Sund (ISL-SUND) med den krisestøttende del af opgaven.

1.3. Organisation
Det daglige præhospitale beredskab består af:
 Region Hovedstaden råder over 51 ambulanceberedskaber, hvilket omfatter
beredskaber der er til rådighed hele døgnet, og beredskabet der er til rådighed
dag eller aften. Hertil kommer 24 reserveambulancer. Region Hovedstaden har
Falck Danmark A/S og Hovedstadens Beredskab som ambulanceleverandører,
og ambulanceberedskaberne er placeret på 25 baser i regionen. Region
Hovedstaden har et politisk fastsat responsmål for de mest hastende kørsler,
dvs. kategori A til livs- eller førlighedstruende tilstande, hvor ambulancen altid
kører med udrykning. Målet er, at 90 % af alle A-kørsler skal være fremme
indenfor 13 minutter.
 6 akutlægebiler hvoraf de 3 er døgndækket. Der er 1 deldøgns akutlægebil på
Bornholm.
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1 psykiatrisk akutlægebil som opererer i tidsrummet kl. 16.00 til 08.00 på
hverdage, og som er døgndækkende i weekender og på helligdage.
Den Landsdækkende Helikopterordning, 3 helikoptere placeret ved Ringsted,
Billund og Skive.
I konkrete situationer kan 1-1-2 AMK-Vagtcentralen kontakte JRCC med
henblik på assistance fra forsvarets redningshelikoptere.

Den præhospitale indsats på et skadested ledes og koordineres af en indsatsleder fra Den
Præhospitale Virksomhed (Indsatsleder Sund, ISL-SUND). ISL-SUND varetager
sundhedssektorens myndighedsansvar i indsatsområdet og indgår i den tværfaglige
indsatsledelse sammen med indsatslederen fra politiet og indsatslederen fra
redningsberedskabet. Regionen har altid mindst én indsatslederuddannet præhospital
akutlæge på vagt. Yderligere 10 indsatslederuddannede akutlæger kan mobiliseres
indenfor den første time af en hændelse. Øvrige præhospitale akutlæger indgår
organisatorisk ved en større hændelse som behandlingspladsleder eller behandlende
læge.

1.4. Bemanding og materiel/udstyr
Alle beredskabsmyndigheder, herunder sundhedsberedskabet, anvender SINEkommunikation til intern kommunikation i egen sektor og på tværs med andre
myndigheder. Udover SINE anvendes også mail og telefonkommunikation til intern
kommunikation i regionen.
Ved en beredskabshændelse anvendes det mandskab, standardudstyr og materiel, som
forefindes i ambulancerne og akutlægebilerne til daglig. Ved CBRNE-beredskab
orienterer AMK-læge i samråd med Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital
om anvendelse af værnemidler/beskyttelsesniveau. AMK-læge kan ekstraordinært
rekvirere lægemidler. Regionen råder over en behandlingsplads, hvortil tilskadekomne
borgere kan evakueres og overvåges, prioriteres og behandles i ventetiden på
ambulancetransport til hospitalerne. Behandlingspladser uden sundhedsfaglig
bemanding eller udstyr kan rekvireres af Beredskabsstyrelsen og Hovedstadens
Beredskab, men kan tidligst være driftsklar efter 90-120 minutter grundet
mobiliseringstid (frivillige).

1.5. Procedurer
Alle 1-1-2-opkald til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen visiteres efter Dansk Indeks for
Akuthjælp og disponeres herefter. Opkald til Akuttelefonen 1813 visiteres efter
Akuttelefonen 1813s Visitationsguide, eller hvis det er akut efter Dansk Indeks for
Akuthjælp. De sundhedsfaglige visitatorer har adgang til begge elektroniske
disponeringsretningslinjer uafhængigt af, om borgeren ringer 1-1-2 eller 1813.
Regionens visitationsretningslinjer, som anvendes i dagligdagen, anvendes også ved en
beredskabshændelse, suppleret med kapacitetsoversigt for hospitalerne til brug ved
mange tilskadekomne.
Der er en AMK-læge tilstede i 1-1-2 AMK-Vagtcentralen døgnet rundt alle årets dage.
AMK-lægen er specialuddannet præhospital akutlæge, med indgående indsigt i
regionens intra- og præhospitale organisering.
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Såfremt der vurderes behov for yderligere bistand i form af ekstra ambulancer, sker det i
den konkrete situation som udgangspunkt efter nedenstående rækkefølge:
 Ambulancetjenesten i Region Hovedstaden
 Region Sjælland – koordineres med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, Region
Sjælland
 Region Skåne – koordineres med RMKL, Region Skåne
 Region Syddanmark– koordineres med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, Region
Syddanmark.
Indtil Den Lokale Beredskabsstab (LBS) er aktiveret og bemandet med repræsentant fra
Den Præhospitale Virksomhed, foretages rekvirering af støtte fra naboregioner direkte
af 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Når LBS er driftsklar, afgiver AMK rekvirering via
repræsentanten i LBS, som forestår den praktiske koordinering med øvrige regioner.
Ved en beredskabshændelse orienteres alle præhospitale enheder om hændelsen. 1-1-2
AMK-Vagtcentralen vurderer om eksterne samarbejdspartnere skal alarmeres, og
iværksætter i så fald dette.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen er ansvarlig for at sikre koordination med og information af
hospitalerne om følgende forhold:
 De overordnede regionale strategier for hændelsen.
 Aktivering af beredskabsplanen.
 Anmodning om bistand fra eksterne samarbejdspartnere via LBS. Såfremt
beredskabshændelsen også berører flere af regionens hospitaler og/eller kritiske
samfundsfunktioner, vil bistanden blive koordineret via samarbejde mellem 11-2 AMK-Vagtcentralen og LBS.
 Ved ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunerne foretager 1-1-2
AMK-Vagtcentralen den initiale kontakt til kommunerne. Herefter koordineres
det enkelte hospitals udskrivning til kommunerne af hospitalets kriseledelse.
Eksempler på bilag og action cards:
Der er i den præhospitale beredskabsplan planlagt for følgende specifikke indsatsplaner:
 Dårlig farbarhed for præhospitale enheder (sneberedskab)
 Svigt af SINE-dækning/kommunikationsmidler
 Mange samtidige opgaver på 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
 Nedbrud/trussel på 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
 Trusler mod indsatspersonel
 CBRNE-hændelser
 Indsatser ved større eller multiple hændelser.
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2. Konventionelle hændelser
2.1. Opgaver
Opgaverne for regionen vil være inden for følgende kategorier:
1. Modtagelse af mange visiterede patienter, fx akut syge, alvorlig
tilskadekomst/patienter med stumpt traume, brandsår, patienter med behov for
intensivbehandling, patienter med skader efter hændelser med skud eller
eksplosiver mv.
2. Modtagelse af visiterede patienter som følge af drikkevandsforurening og
madforgiftning.
3. Modtagelse af selvhenvendere.
4. Indkaldelse af ekstra personale.
5. Ekstraordinær udskrivning af patienter.
6. Foretage krisekommunikation om situationen.
7. Overflytning af indlagte patienter til øvrige hospitaler.
Ansvarlig: nr. 1-7: Akuthospitaler, nr. 3-7 øvrige hospitaler.

2.2. Ledelse
1-1-2 AMK-Vagtcentralen meddeler hospitalerne via AKC, hvor mange patienter, det
forventes, at det enkelte hospital skal kunne modtage.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Patienterne meldes til og modtages i Akutmodtagelsen, hvor der kan etableres
fremskudt triagering. Akutmodtagelsen koordinerer med AKC/kriseledelsen.
Ansvarlig: Ledelsen i Akutmodtagelse
Hospitalets kriseledelse beslutter i samarbejde med relevante ledelsesrepræsentanter fra
relevante afdelinger, om hændelsen kræver, at planlagte ikke akutte operationer stoppes
og aflyses. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienteres om beslutningen, herunder den
aktuelle kapacitetsvurdering. Eventuelt behov for ekstraordinær udskrivning af patienter
til kommunerne drøftes med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, som initierer dette.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Hospitalets kriseledelse beslutter, i samarbejde med relevante ledelsesrepræsentanter fra
Intensiv Afdelinger, om der er behov for at udvide den samlede intensive kapacitet på
hospitalet og iværksætter evt. dette. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienteres.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Hospitalets kriseledelse vurderer behov for krisekommunikation om situationen og
koordinerer dette med Enhed for Medier og Omdømme og 1-1-2 AMK-Vagtcentralen.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse

2.3. Organisation
Hospitalets kriseledelse træffer beslutning om beredskabstrin og kapacitetsudvidelse til
hændelsen. Beredskabstrinnet afgør, hvilke afdelinger der involveres. Der er fastlagt,
hvilke afdelinger der som udgangspunkt involveres.
Alle afdelinger på hospitalet kan kontaktes af kriseledelsen med henblik på bistand til
kapacitetsudvidelse. Plan for kapacitetsudvidelse tages i anvendelse ved modtagelse af
mange patienter.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
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2.4. Bemanding og materiel/udstyr
Afdelingsledelser eller den ansvarshavende læge/sygeplejerske er ansvarlige for, at den
besluttede kapacitetsudvidelse iværksættes, herunder indkaldelse af ekstra personale.
Såfremt situationsrapportering iværksættes fra hospitalets kriseledelse, er
afdelingsledelserne ansvarlige for, at skabelonen udfyldes og indsendes til hospitalets
kriseledelse.
Ansvarlig: Afdelingsledelserne
Politiets kommandostation (KSN) i hændelseskredsen sikrer registrering af personer på
skade-/gerningssted eller ved indbringelse til hospital, og KSN formidler disse
oplysninger videre til Politiets Katastroferegistrering (KATREG).
Akutmodtagelsen/akutklinikken stiller en kontaktperson til rådighed til dette arbejde
med politiet.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse

2.5. Procedurer
1. AC nr. 6: Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen
2. AC nr. 7A: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje
3. Bilag nr. 1: Aktiverings- og kontaktplan
4. Bilag nr. 7: Oversigt over hospitalernes kapacitet
5. Bilag nr. 8: Aftale med almen praksis om medvirken i sundhedsberedskabet.
6. Bilag nr. 9: Samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommuner om
sundhedsberedskabsplanlægning
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3. CBRNE-beredskab
3.1. Opgaver
Overordnede opgaver i relation til håndtering af:
 Store brande, drikkevandsforurening, smitsomme sygdomme/epidemier.
 Præhospital CBRNE-indsats.
 Modtagelse af selvhenvendere og meldte, rensede CBRNE-patienter på udvalgte
sygehuse.
 Massevaccination.
Hændelser med eksplosiver håndteres under konventionelle hændelser, da
symptomer/konsekvenser kan sidestilles med traumer. Eksplosive hændelser
kombineret med fx kemikalie eller radioaktivt materiale vil høre under CBRNEhændelser.
I beredskabet skelner man mellem nukleare hændelser (N), som involverer fissilt
materiale, typisk fra kernekraft eller –våben, mens alle øvrige hændelser med
ioniserende stråling/radioaktive stoffer betegnes som radiologiske (R).
På hospitaler har man radiologiske afdelinger, som ”kun” beskæftiger sig med
røntgenstråling, mens nuklearmedicinske afdelinger anvender radioaktive sporstoffer.
Derfor hører R-hændelser som udgangspunkt under nuklearmedicin, og ikke under
radiologi.

3.2. Ledelse
Ved oplysning om en CBRNE-hændelse aktiverer 1-1-2 AMK-Vagtcentralen regionens
kriseledelse og relevante hospitalers kriseledelser. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienterer
derudover overlæger fra Styrelsen for Patientsikkerhed og politiets vagtcentrale eller
KSN, hvis den er aktiveret.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Den præhospitale indsats i indsatsområdet ledes af Indsatsleder Sund (ISL-SUND).
Ansvarlig: Vagthavende ISL-SUND
Akutmodtagelser og akutklinikker modtager og renser CBRNE-patienter, der kommer
til hospitalet som selvhenvendere. Alle hospitaler forventes som minimum at kunne
rense selvhenvendere på alle deres matrikler.
Ansvarlig: Ledelserne i akutmodtagelser og -klinikker

3.3. Organisation
Alle akuthospitaler skal kunne modtage både selvhenvendere og meldte, rensede
CBRNE-patienter.
Ved modtagelse af meldte CBRNE-patienter
Patienter med ekstern forurening af kemiske stoffer eller af radioaktivt materiale skal
renses på skadestedet af redningsberedskabet før transport i ambulance til hospital.
Patienterne meldes til og modtages i akutmodtagelsen med henblik på behandling af
eventuelle følgevirkninger. Akutmodtagelsen koordinerer modtagelsen med
AKC/kriseledelsen. Ledelsen af triage ligger i akutmodtagelsen bistået af relevant
speciallæge fra relevant afdeling.
Ansvarlig: Ledelserne i akutmodtagelserne
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Ved modtagelse af såvel meldte CBRNE-patienter som selvhenvendere
Ved kemisk forurenede patienter (C): Hospitalets kriseledelse eller leder af kemirensehold på hospitalerne vurderer og beslutter sammen med ledelsesrepræsentant på
relevante hospitalsafdelinger, om hændelsen kræver konference med Giftlinjen på
Bispebjerg Hospital eller Beredskabsstyrelsens Kemisk Beredskab. 1-1-2 AMKVagtcentralen orienteres mhp. koordinering via LBS.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Ved smitsomme patienter (B): Hospitalets kriseledelse, infektionsmedicinsk bagvagt
eller medicinsk bagvagt på hospitalerne vurderer og beslutter sammen med
ledelsesrepræsentant på relevante hospitalsafdelinger, om hændelsen kræver konference
med Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital med henblik på
kapacitetsudvidelse eller overflytning af patienter til Hvidovre Hospital. 1-1-2 AMKVagtcentralen orienteres.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Kriseledelsen kan anmode om at få etableret og inddraget regionens ad hoc Pandemi
Task Force i koordinering af opgaverne i forbindelse med en B-hændelse.
Såfremt mængden af patienter overstiger den udvidede kapacitet på regionens øvrige
akuthospitaler, træffer regionens kriseledelse i samarbejde med 1-1-2 AMKVagtcentralen og hospitalernes kriseledelser beslutning om, hvilket hospital der udpeges
til kohorteisolationshospital. Regionens 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienterer
hospitalernes AKC’er om beslutningen.
Ansvarlig: Regionens kriseledelse i samarbejde med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og
hospitalernes kriseledelser
Såfremt epidemikommissionen ved Københavns Politi træffer beslutning om etablering
af karantæne, iværksættes regionens karantæneplan. Aktivering sker via 1-1-2 AMKVagtcentralen.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Antallet af borgere, der skal massevaccineres, vil afhænge af den konkrete situation,
men der kan opstilles følgende scenarier som udgangspunkt:
Scenarie 1:
Hele befolkningen eller befolkningen i et lokalområde i regionen skal/bør vaccineres.
Vaccinationscentre oprettes svarende til ét pr. 21.000 indbyggere. Region og
kommune(r) kommunikerer ud efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen.
Scenarie 2:
Borgere, som tilhører risikogrupper skal/bør vaccineres, herunder også børn og ældre
over 65. Egen læge, vaccinationsfirmaer eller få vaccinationscentre udpeges til
vaccinelokalitet. Region og kommune(r) kommunikerer ud efter anvisning fra
Sundhedsstyrelsen.
Scenarie 3:
Personer i bestemte jobs skal vaccineres. Her inddrages Arbejdstilsynet. Region og
kommune kommunikerer ud efter anvisning fra Sundhedsstyrelsen, herunder hvorvidt
arbejdsgiver skal medgive medarbejderne vaccinationsseddel. Egen læge,
vaccinationsfirmaer eller et få antal vaccinationscentre udpeges til vaccinelokalitet.
Ansvarlig: Kriseledelsen/1-1-2 AMK-Vagtcentralen
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Ved radioaktivt forurenede patienter (R/N):
Hospitalets kriseledelse eller relevant bagvagt på hospitalerne vurderer og beslutter
sammen med ledelsesrepræsentant på relevante hospitalsafdelinger, om hændelsen
kræver konference med Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS),
Beredskabsstyrelsens Nukleart Beredskab eller Klinisk Fysiologisk og
Nuklearmedicinsk Klinik på Rigshospitalet. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienteres.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Såfremt hospitalernes kriseledelse vurderer og beslutter, at der er behov for at udvide
den samlede intensive kapacitet på hospitalet, iværksættes dette og meddeles 1-1-2
AMK-Vagtcentralen.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Regionale ekspertberedskaber, der kan rådgive relevante hospitalsafdelinger:
 B: Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og Klinik for
Infektionsmedicin, Rigshospitalet
 R/N: Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Såfremt hændelsen vedrører flere hospitaler, vil fælles information fra
ekspertberedskaberne til hospitalerne koordineres via 1-1-2 AMK-Vagtcentralen.
Nationale beredskaber, der kan rådgive relevante hospitalsafdelinger:
 C. Kemisk Beredskab, Beredskabsstyrelsen
 C: Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
 B: Center for Biosikring og Bioberedskab, Statens Serum Institut
 B: Afdeling for Infektionsepidemiologi og forebyggelse, Statens Serum Institut
 R: Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)
 N: Nukleart Beredskab, Beredskabsstyrelsen
 E: Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) ved Forsvaret.

3.4. Bemanding og udstyr
Ved CBRNE-hændelser skal patienter være renset på skadestedet. Hvis de ikke er det,
eller de kommer som selvhenvendere, skal patienter renses, inden de kommer ind på
hospitalet. Rensning iværksættes efter konkret vurdering. Ved C-hændelser renses som
udgangspunkt kun synligt forurenede patienter. Beredskabsstyrelsens Kemisk
Beredskab kan bistå ved vurdering af forurenede patienter.
Ved mistanke om forurenede selvhenvendere orienteres 1-1-2 AMK-Vagtcentralen.
Ansvarlig: Ledelserne i akutmodtagelser og -klinikker
Hospitalernes afdelingsledelser er ansvarlige for, at kapaciteten udvides i henhold til
AC. Hospitalernes afdelingsledelser beslutter, om og hvordan ekstra personale
indkaldes.
Ansvarlig: Hospitalernes afdelingsledelser
Såfremt situationsrapportering til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen iværksættes, er
hospitalernes afdelingsledelser ansvarlige for, at skabelon udfyldes og indsendes til
hospitalets kriseledelse. Hospitalernes kriseledelse er ansvarlig for at samle information
og sende til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen.
Ansvarlig: Hospitalernes afdelingsledelser og kriseledelse
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Personlige værnemidler skal benyttes af modtagende og behandlende personale
afhængigt af den konkrete hændelse. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienteres.
Ansvarshavende sygeplejerske på relevant hospitalsafdeling rekvirerer værnemidlerne
og instruerer personalet i korrekt brug. Værnemidler rekvireres enten på hospitalets
basislager eller regionslagret.
Ekspertberedskaberne kontaktes ved behov for rådgivning.
Ansvarlig: Hospitalernes afdelingsledelser
Bemanding af skyllefaciliteter samt mærkning og opbevaring af CBRNE-patienters tøj
iværksættes af hospitalernes kriseledelse.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Akuthospitalerne skal have eller kunne rekvirere tilgængeligt måleudstyr samt ligposer
til stråleofre.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Såfremt det kemiske stof er identificeret, kan Giftlinjen kontaktes for rådgivning om
antidotbehandling. For rekvirering af antidoter udover hospitalets egen beholdning, kan
hospitalet kontakte speciallageret på Rigshospitalet.
Ansvarlig: Hospitalernes afdelingsledelser
Øvrigt relevant bemanding og udstyr fx rensefaciliteter og mandskab hertil rekvireres
via 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, som koordinerer med den Lokale Beredskabsstab.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Politiet har pligt til at foretage registrering af personer på skade-/gerningssted eller ved
indbringelse til hospitalet. Akutmodtagelserne/akutklinikken stiller en kontaktperson til
rådighed for politiet.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse

3.5. Procedurer
1. AC nr. 7A: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje
2. AC nr. 7B: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje, 1-1-2 AMKVagtcentralens opgaver
3. AC nr. 8: Håndtering af selvhenvendere efter en CBRNE-hændelse
4. AC nr. 9: Det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme
5. AC nr. 10: Massevaccination af hele eller dele af regionens befolkning
6. AC nr. 11: Massevaccination af indlagte patienter
7. Bilag nr. 7: Oversigt over hospitalernes kapacitet
8. Bilag nr. 8: Aftale med almen praksis om medvirken i sundhedsberedskabet
9. Bilag nr. 9: Samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommuner om
sundhedsberedskabsplanlægning
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10. Bilag nr. 10: Regional vejledning: Udbrud af smitsomme sygdomme - erkendelse,
organisering og håndtering
11. Delplan nr. 2: Karantæneplan

Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
Godkendt: 24. oktober 2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. 26-09-2017

Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
Bilag 1 - Side -26 af 49

4. Psykosocial indsats
Den operative psykosociale indsats ved beredskabshændelser er beskrevet i
beredskabsplan for Region Hovedstadens Psykiatri. Nedenstående er en samlet
beskrivelse heraf.

4.1. Opgaver
Planen for den psykosociale indsats beskriver følgende opgaver for Region
Hovedstadens Psykiatri:
 Indkaldelse af personale til intern eller ekstern indsats i akutfasen,
overgangsfasen og den opfølgende fase.
 Intern indsats ved akut patientindtag – modtagende psykosocial indsats.
 Ekstern præhospital indsats, der finder sted enten ved indsatsområdet eller et
Evakuerings- og Pårørende Center (EPC).
 Ekstern indsats der finder sted på et samarbejdende hospital i det psykiatriske
centers optageområde.
 Opfølgende indsats med henblik på udredning om behandling.

4.2. Ledelse
Den psykosociale indsats er centralt koordineret af dels 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og
dels Psykiatrisk Center København (PCK), og det kan fleksibelt indsættes i hele
regionen ved aktivering af de enkelte psykiatriske centre.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen alarmerer Psykiatrisk Center København og aftaler, hvilke
foranstaltninger der evt. sættes i værk.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen har ansvaret for:
 At der sættes en indsats i gang, der svarer til den anmeldte situation.
 At sikre den krisestøttende indsats koordineres med andre beredskabsaktører,
herunder kommunerne.
Psykiatrisk Center København har ansvaret for:
 At AKC, Psykiatrien (RHP-AKC), som er placeret i Akutmodtagelsen på PC
København, modtager varslinger og alarmeringer.
 At AKC alarmerer kriseledelsen som træffer de nødvendige beslutninger.
 At indsatsen gennemføres på en organiseret og styret måde.
 At den krisestøttende og kriseterapeutiske indsats afsluttes i samarbejde med 11-2 AMK-Vagtcentralen.

4.3. Organisation
Kriseledelsen skal ved en beredskabshændelse kunne udsende KOP (Koordinerende
Psykiatrisk Kontaktperson) til et indsatsområde, og efter anmodning også en
forbindelsesofficer til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen samt regionens samlede kriseledelse
med henblik på koordination.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Psykiatris kriseledelse
Udover KOP kan kriseledelsen udsende kriseteams til indsatsområdet eller til et
Evakuerings- og Pårørende Center, der drives i samarbejde med kommunerne. Både
KOP og kriseteams er under ledelse af Indsatsleder Sund (ISL-SUND) i indsatsområdet.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Psykiatris kriseledelse
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1-1-2 AMK-Vagtcentralen kan aktivere Folkekirkens beredskab sideløbende med den
psykosociale indsats. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienterer KOP om dette via ISLSUND. Såfremt Den Lokale Beredskabsstab er aktiveret, koordineres aktivering af
Folkekirkens beredskab i denne.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen

4.4. Bemanding og materiel/udstyr
Vurdering af beredskabstrin og omfang afgør, hvilke centre der involveres.
PC København er den primære enhed til til præhospital indsats. På Bornholm vil PC
Bornholm aktiveres.
Alle centre kan aktiveres af kriseledelsen efter behov.
De psykiatriske centre kan modtage kriseramte personer og indsætter lokale kriseteams
til håndtering af disse. Region Hovedstadens Psykiatri kan ved aktivering af alle centre
umiddelbart modtage over 400 kriseramte.
Et standard kriseteam bemandes af en psykolog og to øvrige sundhedsfaglige
personaler. Psykologen er kriseteamleder. Antal kriseteam og sammensætningen af
kriseteam afhænger af antal kriseramte, fordeling af voksne og børn, samt den givne
situation. Kriseledelsen vurderer indsatsen og indkalder personale. Kriseteams
medbringer logskemaer og informationsfoldere om krisereaktioner og
kontaktinformation til regionens psykiatri.
Kommunen bør i den akutte fase sørge for umiddelbar støtte til de involverede borgere.
Den praktiske hjælp kan bestå af, at kommunen sikrer indkvartering og forplejning,
jf. reglerne i beredskabsloven. Kommunen aktiveres af indsatsledelsen.

4.5. Procedurer
Den psykosociale indsats aktiveres altid gennem 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. De enkelte
psykiatriske centre har hver deres lokale indsatsplaner.
Hvis et hospital anmoder om indsats ved et kriseteam på hospitalet, sker dette gennem
1-1-2 AMK-Vagtcentralen som kontakter Psykiatrisk Center København, som
koordinerer indsatsen, herunder fra hvilket psykiatrisk center kriseteamet skal aktiveres.
Eksempler på bilag og action cards:
Der er i beredskabsplanen for Region Hovedstadens Psykiatri planlagt for følgende
specifikke indsatsplaner med tilhørende action cards:


Aktivering af beredskab, hvorfra, hvem modtager, hvem handler.



Ansvarsfordeling, herunder kontakten til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og evt.
andre centre.



Vurdering af beredskabs ressourcer.



Beskrivelse af handlinger ved varsel/alarmering – og fx Funktionskort eller
Action card.



Oprettelse af eksternt team og anvendelse af beredskabsmateriel, samt transport.



Oprettelse af interne team.
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Modtage og visitation – placering i bygninger og afsnit.



Debriefing og evaluering.

Regionale action cards:
1. AC nr. 12: Udsendelse af KOP (koordinerende psykiatrisk kontaktperson)
2. AC nr. 13: Evakuerings- og Pårørende Center
3. AC nr. 14: Aktivering af Folkekirkens beredskab
4. Bilag nr. 9: Samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommuner om
sundhedsberedskabsplanlægning
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5. Lægemiddelberedskab
5.1. Opgaver
Opgaverne er fordelt på Region Hovedstadens Apotek, som koordinerer
lægemiddelberedskabet via hospitalernes Apoteksenheder og Regionslageret.
Apotekets opgaver består i:
 Bestilling og/eller produktion af lægemidler.
 Udbringning af lægemidler til hospitalerne eller Region Hovedstadens
Psykiatri.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Hospitalernes opgaver består i:
 Tilstrækkelig lager af mest brugte lægemidler (to døgns forbrug) i henhold til
listen over kritiske varer ved beredskabshændelser (bilag nr. 11).
 Fremskaffelse af antidoter.
 Fremskaffelse af blod fra Blodbanken på Rigshospitalet.
 Fremskaffelse af personlige værnemidler.
 Udlevering af medicin og udstyr til patienter ved ekstraordinær udskrivning.
 Sikring af krisekommunikation.
 Produktion af blod og blodprodukter i Blodbanken, Rigshospitalet.
Ansvarlig: Hospitalernes kriseledelser
Regionslagerets opgaver består i:
 Bestilling af utensilier og personlige værnemidler
 Udbringning af utensilier og personlige værnemidler.
Ansvarlig: Regionslageret

5.2. Ledelse
Ved en hændelse med ekstraordinært behov for bestilling eller levering af lægemidler
kontaktes Region Hovedstadens Apotek. Region Hovedstadens Apotek leder indsatsen
og koordinerer indsatsen med de relevante hospitaler.
Hvis der opstår driftsstop på apotekets produktionsfaciliteter på eksempelvis
Rigshospitalet, flyttes fremstillingen af lægemidler til tilsvarende faciliteter på en af
apotekets øvrige enheder.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Ved en hændelse, hvor der er brug for ekstraordinært meget blod og dermed
blodproduktion, kontaktes regionens Blodbank på Rigshospitalet. Blodbanken i Region
Hovedstaden varetager forsyning med blod og blodkomponenter samt monitorering af
og rådgivning om håndtering af blødende patienter på alle Region Hovedstadens
hospitaler. Ved melding om beredskabets aktivering iværksættes det relevante
beredskab på blodbankens funktioner på de involverede hospitaler i Region
Hovedstaden.
Ansvarlig: Blodbankens ledelse
Ved en hændelse med behov for antidot, har alle akutmodtagelser og akutklikker et
ensartet basissortiment af antidoter til behandling af forgiftninger, som forekommer
hyppigt eller kræver omgående behandling. Rigshospitalets TraumeCenter varetager
speciallagerfunktionen for antidoter i Østdanmark. Antidoter udleveres af
ansvarshavende sygeplejerske i TraumeCentret på Rigshospitalet. Rekvirerende hospital
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bestiller transport af antidot fx med taxa. Ved akut livstruende behov kan hospitalet
anmode 1-1-2 AMK-Vagtcentralen om assistance med ambulance eller politiet.
Rigshospitalets Traumecenter lagerholder suppleringslageret i Region Hovedstaden.
Ansvarlig: Rigshospitals TraumeCenter
Personlige værnemidler
Kriseledelsen koordinerer indsatsen med ansvarlige på Regionslageret.
Ansvarlig: Regionslagret

5.3. Organisation
Lægemidler
Hospitalets kriseledelse er ansvarlig for, at der tages kontakt til Region Hovedstadens
Apotek, når det vurderes nødvendigt, at der skal anvendes ekstraordinære mængder
lægemidler. Lægemidler rekvireres via hospitalets AKC med orientering af 1-1-2 AMKVagtcentralen.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Antidot
Alle hospitaler har et basislager med antidoter (jf. håndbogen Antidotberedskab i
Danmark – 13. udgave 2017). For rekvirering af antidoter udover hospitalets egen
beholdning, kan hospitalet kontakte speciallageret på Rigshospitalet. Traumecentret
indhenter alle nødvendige tilladelser fra Lægemiddelstyrelsen til at rekvirere og
anvende ikke-registrerede lægemidler, herunder antidoter.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
I en situation, der kræver ekstraordinært store mængder antidot, kontaktes Region
Hovedstadens Apotek, der vil være behjælpelig med fremskaffelse af relevante
mængder.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Hospitalets kriseledelse koordinerer med TraumeCenteret på Rigshospitalet og evt.
Region Hovedstadens Apotek.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Såfremt det kemiske stof er identificeret, kan Giftlinjen kontaktes for rådgivning om
antidotbehandling.
Ansvarlig: Hospitalernes afdelingsledelser
Værnemidler
Brug af ekstraordinære værnemidler til alment farlige sygdomme aftales med
Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital og koordineres af 1-1-2 AMKVagtcentralen, som orienterer Regionslageret.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Ekstraordinær udskrivning til kommunal pleje
Region Hovedstaden planlægger med, at kommunerne i regionen kan modtage 20 pct.
af deres aktuelt indlagte borgere.
Ansvarlig: Kommunernes ledelser
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Hospitalet medgiver patienten medicin til tre døgn, journalmateriale med beskrivelse af
plejebehov og kontaktinformation til udskrivende afdeling samt evt. midlertidige
hjælpemidler. Journalmaterialet leveres via MedCom meddelelser, og ved
forsyningsvigt af it eller strøm leveres via den gældende nødprocedure.
Ansvarlig: Relevante afdelingsledelser
1-1-2 AMK-Vagtcentralen orienterer Center for Sundhed om årsag og omfang, som
orienterer almen praksis via PLO-Hovedstaden om, at beredskabet er aktiveret.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Massevaccination
Massevaccination af indlagte patienter igangsættes efter aftale med 1-1-2 AMKVagtcentralen, som koordinerer indsatsen med Sundhedsstyrelsen. Vaccine til
massevaccination leveres fra Statens Serum Institut efter aftale med Region
Hovedstadens Apotek og 1-1-2 AMK-Vagtcentralen. Afdelingsledelserne er ansvarlige
for gennemførelse af massevaccination efter instruks fra kriseledelsen. Region
Hovedstadens Apotek udbringer vaccine til afdelingerne, efter aftale med
afdelingsledelserne.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og Afdelingsledelserne
Hospitalets kriseledelse vurderer behov for krisekommunikation om situationen og
koordinerer dette med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og Enhed for Medier og Omdømme.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
På baggrund af udmelding fra Sundhedsstyrelsen, fastlægger regionens kriseledelse i
samarbejde med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, hvordan massevaccinationen skal ske
(Kapitel 2. CBRNE-beredskab).
Ansvarlig: Kriseledelsen/1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Vaccination af et større antal af regionens borgere koordineres af 1-1-2 AMKVagtcentralen i samarbejde med kommunerne. I den konkrete situation nedsættes en
planlægningsgruppe til varetagelse af logistik mellem region og kommune på baggrund
af Sundhedsstyrelsens udmelding.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen

5.4. Bemanding/udstyr
Afdelingsledelserne rekvirerer medicin mv. ekstraordinært ved kontakt til Region
Hovedstadens Apotek.
Ansvarlig: Afdelingsledelserne
Region Hovedstadens Apotek udbringer de rekvirerede lægemidler.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Region Hovedstadens Apotek arrangerer ekstraordinær udbringning af medicin til
hospitalerne og kontakter hospitalernes AKC. Region Hovedstadens Apotek er
ansvarlig for at registrere al ekstraordinær udbringning af varer.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Regionslageret udsender værnemidler i henhold til de regionale anbefalinger. Såfremt
en afdeling rekvirerer andet end det, der anbefales, giver Regionslageret afdelingen
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besked om de regionale anbefalinger.
Ansvarlig: Regionslageret
Hospitalets Serviceafdeling udpeger et antal portører til levering og fordeling af
medicin/utensilier/værnemidler på hospitalet.
Ansvarlig: Hospitalets Serviceafdeling
Ved behov for massevaccination, udsender kommunerne indkaldelse til vaccination til
borgerne, tilrettelægger de fysiske lokaliteter i samarbejde med politiet og bistår med
sundhedsfagligt personale til at foretage vaccinationen. Hospitalerne planlægger med at
stille læger til rådighed i vaccinationscentre i eget optageområde. I den konkrete
situation vil der blive nedsat en planlægningsgruppe til varetagelse af logistik mellem
region og kommuner.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen

5.5. Procedurer
1. AC nr. 6: Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen
2. AC nr. 7A: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje
3. AC nr. 7B: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje – 1-1-2
AMK-Vagtcentralens opgaver
4. AC nr. 10: Massevaccination af hele eller dele af regionens befolkning
5. AC nr. 11: Massevaccination af indlagte patienter
6. AC nr. 15: Rekvirering af ekstraordinære lægemidler
7. AC nr. 16: Rekvirering af ekstra blodforsyning (blodberedskabet)
8. AC nr. 17: Portøropgave vedr. ekstraordinær udbringning af medicin, utensilier,
udstyr mv.
9. Bilag nr. 1: Aktiverings- og kontaktplan.
10. Bilag nr. 9: Samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommuner om
sundhedsberedskabsplanlægning
11. Bilag nr. 11: Kritiske varer ved beredskabshændelser

Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
Godkendt: 24. oktober 2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. 26-09-2017

Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
Bilag 1 - Side -33 af 49

6. Beredskab for forsyningssvigt
6.1. Opgaver
Opgaverne ved forsyningssvigt, der påvirker hospitaler og tværgående virksomheders
virke, er:
 Håndtering af forsyningssvigt indenfor it, strøm, vand, varme, ventilation,
medicinske gasser og vakuum.
 Håndtering af oversvømmelse fra kloak eller nedbør evt. med hindring af
adgang til hospital eller virksomhed.
 Evakuering af afdelinger/hospital.
 Pressehåndtering og krisekommunikation i samarbejde med Enhed for Medier
og Omdømme og 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og Center for IT, Medico og
Telefoni (CIMT).
 Forsyningssvigtplaner for kritiske funktioner som lægemiddelproduktion og
blodproduktion.

6.2. Ledelse
Hospitalets kriseledelse beslutter i samarbejde med ledelsesrepræsentanter, om
hændelsen kræver, at planlagte ikke akutte operationer stoppes og aflyses. 1-1-2 AMKVagtcentralen orienteres om beslutningen, herunder den aktuelle kapacitetsvurdering.
Eventuelt behov for ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunerne drøftes med
1-1-2 AMK-Vagtcentralen, som initierer dette.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Hospitalets kriseledelse vurderer behovet for krisekommunikation og koordinerer dette
med 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og Enhed for Medier og Omdømme. Ved it-nedbrud
koordineres krisekommunikation yderligere med CIMTs Driftvagt.
Ansvarlig: Hospitalets kriseledelse
Distribution af lægemidler ved strømnedbrud sker efter nødprocedure for indkøb,
varemodtagelse, pakning og distribution på Region Hovedstadens Apotek. Såfremt
strømnedbruddet varer mere end tre timer, orienteres Landsapoteket i Nuuk.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek
Blodberedskab
Region Hovedstadens Blodbank på Rigshospitalet varetager produktion og levering af
blod og blodkomponenter til alle regionens hospitaler. Ved akut livstruende behov kan
Blodbanken anmode 1-1-2 AMK-Vagtcentralen om assistance fra ambulance.
Blodbanken har egen beredskabsplan.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Blodbank på Rigshospitalet
It -, medico eller telefoni-nedbrud
CIMT erkender nedbrud og vurderer, om kriseledelsen skal nedsættes i virksomhedens
lokaler, hvorfra al kommunikation udgår.
Ansvarlig: CIMT
CIMT orienterer løbende alle hospitaler og virksomheder om it-nedbrud via fælles
driftsinformation på intranet, sms-notifikation, pop-up-meddelelser eller ved
information til AKC gennem 1-1-2 AMK-Vagtcentralen.
Ansvarlig: CIMT
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6.3. Organisation
Hospitalernes kriseledelse orienterer 1-1-2 AMK-Vagtcentralen om beslutninger og
foranstaltninger for afdelingerne efter vurdering af omfanget af forsyningssvigtet,
herunder om forventet reetablering.
Ansvarlig: Hospitalernes kriseledelse
Såfremt et hospital går i beredskab grundet et nedbrud i et it-system, går CIMT
ligeledes i beredskab og aktiverer CIMTs kriseledelse. Ved en beredskabshændelse hvor
flere systemer er berørt vil CIMT i samarbejde med hospitalernes kriseledelser
prioritere udbedring af nedbrud i disse systemer.
Ansvarlig: CIMT
CIMT kontakter berørte hospitaler med henblik på udbedring af det aktuelle it-nedbrud.
Ansvarlig: CIMT

6.4. Bemanding og udstyr
Hvis hospitalerne har behov for rekvirering af ekstern forsyning (vandtank, generatorer
mv.), koordineres dette via 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, og Den Lokale Beredskabsstab,
hvis denne er aktiveret.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Regionens hjemmeside kan håndtere en meget stor mængde forespørgsler og samtidige
brugere uden at gå ned (ca. 112.000 forespørgsler i løbet af fem minutter, svarende til
ca. 18 sidevisninger pr. sekund, eller ca. 1120 sidevisninger pr. minut – påvist ved test
21.02.2017.)
Ansvarlig: Center for Kommunikation
Alle hospitalers AKC’er, herunder AKC på Psykiatrisk Center København, har SINEkommunikation, telefon eller mail og kan således altid komme i kontakt med 1-1-2
AMK-Vagtcentralen ved nedbrud på de almindelige kommunikationskanaler.
Ansvarlig: 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Ved strømnedbrud modtages bestillinger på medicin som telefonbestilling via
nødtelefon. Ved nedbrud på telefonsystem, bruges kurrer fra Apoteket til 1-1-2 AMKVagtcentralen, hvorfra der kommunikeres med hospitalerne om lægemidler på SINE.
Apoteket pakker ikke kølevarer med mindre, der er tale om livsnødvendig medicin.
Apoteket iværksætter procedurer for dobbeltkontrol ved fremtagning af euforiserende
lægemidler.
Ansvarlig: Region Hovedstadens Apotek

6.5. Procedurer
1.

AC nr. 6: Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen

2.

AC nr. 7A: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje

3.

AC nr. 7B: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje – 1-1-2
AMK-Vagtcentralens opgaver

4.

AC nr. 18: Alarmering af it-nedbrud til CIMT
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5.

AC nr. 19: Rekvirering af meddelelser på REGI eller pop-up-meddelelser på PCskærme

6.

Bilag nr. 1: Aktiverings- og kontaktplan

7.

Bilag nr. 7: Oversigt over hospitalernes kapacitet

8.

Bilag nr. 8: Aftale med almen praksis om medvirken i sundhedsberedskabet.

9.

Bilag nr. 9: Samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommuner om
sundhedsberedskabsplanlægning
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7. Genopretning
7.1 Opgaver
Opgaver er blandt andre:
 Identificere problemer og behov.
 Klarlægge løsninger, herunder mål og midler.
 Fastlægge nødvendige aktiviteter.
 Implementering.
 Monitorering og evaluering.
Formålet er at genetablere normal drift hurtigst muligt. Det handler om afledte
konsekvenser af planens problemstillinger, fx sikre at infrastrukturen fungerer (fx IT,
elforsyning, vand og varme), at der er tilstrækkeligt og holdbare løsninger ift. personale
og udstyr, fx ved evakuering. De konkrete tiltag vil afhænge af situationen.
7.1.1 Ansvar for genopretning
Ansvar for genopretning kan ligge hos både private og offentlige aktører, fx statslige
myndigheder, regioner, kommuner, hospitaler, Region Hovedstadens Psykiatri og
virksomheder såsom Den Præhospitale Virksomhed.
Enhver sektor har ansvar for genopretning inden for eget område. Det skal efter en
hændelse overvejes, om det er relevant at etablere et koordinerende forum for
genopretning, der sikrer videndeling og samarbejde mellem alle relevante sektorer og
aktører. Det kan f.eks. være hospitaler og virksomheder i Region Hovedstaden, Region
Hovedstadens Psykiatri, kommunale forvaltninger, redningsberedskaber, politi,
nødhjælpsorganisationer, forsikringsselskaber, banker mv.
Et koordinerede forum til genopretning kan overordnet koordinere ved løsning af de
forskellige opgaver ved genopretning:
 Vurdere skadeomfanget og konkrete behov for genopretning.
 Samle og formidle informationer fra berørte.
 Sikre overblik over tilgængelige ressourcer og ressourcebehovet.
 I fællesskab fastlægge målsætninger for genopretningen.
 Rådgive, vejlede og facilitere planlægning af genopretningen.
 Sikre løbende information af alle involverede.
 Medvirke til at minimere dobbeltarbejde og ineffektivitet i indsatsen.

7.2 Ledelse og organisation
Hospitalsledelsen har ansvar for genopretning af drift inden for eget område med støtte
fra øvrige funktioner på hospitaler, virksomheder og centre, herunder CIMT og CEJ.
Ansvarlig: Relevant hospitalsledelse
De relevante hospitalsledelser holder løbende AMK-lægen og koncernledelsen
orienteret om status.
Ansvarlig: Relevant hospitalsledelse
Koncernledelsen koordinerer i nødvendigt omfang genopretningsarbejdet på tværs af
hospitaler, virksomheder mv. og har ansvar for at prioritere indsatser, som har
konsekvenser på tværs af regionen. Koncernledelsen træffer beslutning om eventuelt
behov for ekstern bistand.
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Ansvarlig: Koncernledelsen
Koncernledelsen beslutter, om det er relevant at anmode om etablering af et
koordinerende forum for genopretning eller at deltage i et koordinerende forum for
genopretning.
Ansvarlig: Koncernledelsen

7.3 Bemanding og udstyr
De enkelte hospitaler, virksomheder, centre mv. har driftsansvar for varetagelse af alle
normale funktioner, herunder vagtbemanding. Ved behov for ekstraordinær bemanding i
en periode afklares med hospitalsledelsen.

7.4 Procedurer
Afhænger af den konkrete problemstilling, men skabelon for møde i kriseledelse kan
med fordel anvendes.
1. Bilag nr. 3: Dagsorden for møder i kriseledelsen
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Del 3 Appendiks
3.1 Begrebsliste
AC (Action Card)
En kort og præcis handlingsorienteret anvisning på varetagelse af en bestemt funktion
eller løsning af en bestemt opgave. En huskeliste til handlinger i akutte situationer.
AKC (Akut Koordinations Center)
En koordinerende og døgndækkede funktion på hospitalerne. AKC er kontaktpunkt for
hospitalets afdelinger ved spørgsmål om hændelser, ressourcer og assistancer og
varetager kontakt til kriseledelsen og 1-1-2 AMK-Vagtcentralen.
Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK)
Den døgndækkede funktion i regionen der varetager den operative ledelse og
koordinering af den samlede sundhedsfaglige indsats ved større ulykker eller
katastrofer. AMK er indgangen, herunder kommunikationsmæssigt, til hele regionens
sundhedsvæsen.
AMH
Amager Hospital. Akutklinik.
AMK-læge
Speciallæge ansat ved 1-1-2 AMK-Vagtcentralen, som i en beredskabssituation leder
den operative indsats.
1-1-2 AMK-Vagtcentral
Regionens kommandocentral, hvori AMK funktionen indgår, og som modtager alle
sundhedsmæssige opkald fra alarmcentralen (1-1-2), varetager visitation og disponering
af relevante præhospitale ressourcer og yder sundhedsfaglig vejledning og rådgivning.
1-1-2 AMK-Vagtcentralen har det operationelle ansvar for koordineringen af regionens
samlede indsats såvel i dagligdagen som ved en beredskabshændelse, herunder ansvaret
for fordeling af ambulanceindbragte patienter til hospitalerne samt koordination med
andre beredskabsmyndigheder.
Alarmering/aktivering
Der foretages alarmering eller aktivering af beredskabet på trin 1, trin 2 eller trin 3. Der
forventes handling.
Akutlægebil
Udrykningskøretøj bemandet med en speciallæge og en assistent (primært
paramediciner), der begge har erfaring i præhospital indsats i forbindelse med ulykker.
Enheden medbringer medicin, andet behandlingsudstyr og kommunikationsudstyr til
den præhospitale indsats.
Akuttelefonen 1813
Borgernes indgang til akutsystemet i tilfælde af akut sygdom og skader uden for
praktiserende lægers åbningstid.
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BBH
Bispebjerg Hospital. Akutmodtagelse. På Bispebjerg Hospital er Giftlinjen fysisk
placeret.
Behandlingsplads
Et sted i nærheden af et skadested, hvortil de tilskadekomne, der anses for at have behov
for indlæggelse på sygehus eller behandling på stedet (”liggende” tilskadekomne),
bringes. Behandlingspladsen udpeges af indsatsledelsen, mens den overordnede ledelse
af arbejdet på pladsen varetages af Indsatsleder Sund (ISL-SUND). Tidligere benævnt
venteplads.
Beredskabstrin for aktivering af regionens beredskab
Trin 1: Informationsberedskab; Trin 2: Stabsberedskab; Trin: 3: Operationsberedskab.
BOH
Bornholms Hospital. Akutmodtagelse.
CBRNE-hændelser
Et bredt dækkende begreb for alle tilsigtede eller utilsigtede hændelser forårsaget af
kemiske stoffer (C), biologisk materiale (B), radiologisk materiale (R), nukleart
materiale (N) eller eksplosiver (E).
I beredskabet skelner man mellem nukleare hændelser (N), som involverer fissilt
materiale, typisk fra kernekraft eller –våben, mens alle øvrige hændelser med
ioniserende stråling/radioaktive stoffer betegnes som radiologiske (R).
På hospitaler har man radiologiske afdelinger, som ”kun” beskæftiger sig med
røntgenstråling, mens nuklearmedicinske afdelinger anvender radioaktive sporstoffer.
Derfor hører R-hændelser som udgangspunkt under nuklearmedicin, og ikke under
radiologi.
CEJ
Center for Ejendomme.
CIMT
Center for It, Medico og Telefoni.
CSU
Center for Sundhed er stabsfunktion for forvaltningsmæssige planlægnings- og
udviklingsopgaver på sundheds- og socialområdet, det samlede praksisområde,
herunder med enhederne Enhed for Hospitalsplanlægning, Enhed for Kvalitet og
Patientsikkerhed og Enhed for Tværsektoriel Udvikling.
Dekontaminering
Uskadeliggørelse af en forurening ved en kemisk reaktion med et
dekontamineringsmiddel. Dekontaminering anvendes over for materiel og beskyttet
indsatspersonel, der har været i kontakt med forureningen. Se også rensning.
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Ekspertberedskaber
Regionale og nationale ekspertberedskaber, der kan rådgive relevante
hospitalsafdelinger om hhv. C, B, R, N eller E.
Eksponering
Udsættelse af personer for et farligt stof, forurening eller smitte.
Enhed for Medier og Omdømme
En del af Center for Kommunikation, og varetager pressevagt, som koordinerer
presseudmeldinger for hele regionen i en beredskabshændelse.
Epidemikommission
Epidemikommissionen kan iværksætte foranstaltninger mod smitsomme og andre
overførbare sygdommes udbredelse i henhold til bekendtgørelse af lov om
foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. For hver region
nedsættes en epidemikommission, der består af en politidirektør, en overlæge fra
Styrelsen for Patientsikkerhed, en dyrlæge udpeget af Miljø- og Fødevarestyrelsen, en
repræsentant for den lokale told- og skatteforvaltning, en repræsentant for det regionale
sygehusberedskab, en repræsentant for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter
samt tre af regionsrådet valgte medlemmer. Politidirektøren er formand for
kommissionen.
Evakuerings- og Pårørende Center (EPC)
En bygning eller anden vejrbestandig lokalitet til placering af uskadte evakuenter, som
efter registrering kan få umiddelbar kontakt med myndigheder, andre ressourcepersoner
og pårørende. Endvidere kan pårørende til tilskadekomne og døde gennem EPC få
umiddelbar kontakt med myndigheder og andre ressourcepersoner. I tilfælde af større,
psykisk belastende ulykker kan evakuenter og pårørende i EPC få kontakt til personale,
der kan yde psykosocial støtte eller behandling. De forskellige funktioner vil typisk
blive placeret i indbyrdes adskilte lokaler. EPC er underlagt politiets koordinerende
ledelse.
Fremskudt triage
Prioritering af patienter udenfor de almindelige fysiske rammer for
akutmodtagelse/akutklinik.
FRH
Frederiksberg Hospital. Akutklinik.
FSH
Nordsjællands Hospital - Frederikssund. Akutklinik.
GEH
Gentofte Hospital. Akutklinik.
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Giftlinjen
Giftlinjen på Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden er et national ekspertberedskab,
der rådgiver om behandling af forgiftninger. Rådgivningen omfatter alle former for
giftstoffer, herunder industri- og husholdningskemikalier, røg, lægemidler,
misbrugsstoffer og planter. Derudover yder Giftlinjen bistand til risikovurdering og
behandlingsanvisning af befolkningen og sundhedspersonale i forbindelse med
behandling af forgiftninger. Giftlinjen har døgnvagt (C-hændelser).
GLO
Glostrup Hospital. Akutklinik.
HEH
Herlev Hospital. Akutmodtagelse.
HIH
Nordsjællands Hospital – Hillerød. Akutmodtagelse.
HVH
Hvidovre Hospital. Akutmodtagelse. Infektionsmedicinsk Afdeling er ekspertberedskab
på det infektionsmedicinske område (B-hændelser).
Indsatsledelsen
Indsatsledelsen er det samarbejdsforum, hvor relevante ledere indgår, og som under
koordination af politiet har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for gennemførelsen
af en redningsindsats. Grundstammen i indsatsledelsen udgøres af indsatslederen fra
politiet, indsatslederen fra redningsberedskabet og indsatslederen fra
sundhedsberedskabet.
Indsatsleder fra politi (ISL-POLITI)
Den person fra politiet, der varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i
et indsatsområde og den polititaktiske ledelse inden for indsatsområdet. Indsatsleder
Politi har også kommandoen over alle indsatte enheder fra politiet.
Indsatsleder fra redningsberedskab (ISL-BRAND)
Den person fra redningsberedskabet, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af
indsatsen på et skadested, og som har det overordnede ansvar for alle indsatte enheders
sikkerhed inden for indre afspærring. Indsatsleder Brand udøver sin kommando gennem
holdlederne, herunder tillige holdledere eller tilsvarende fra udefra kommende enheder.
Indsatsleder fra sundhedsberedskab (ISL-SUND)
Den speciallæge i indsatsområdet, der har det sundhedsfaglige ansvar og ledelsen af den
præhospitale indsats i indsatsområdet.
Indsatsområde
Det samlede område, hvor redningsindsatsen foregår. Indsatsområdet, der er afgrænset
af den ydre afspærring, er således indsatsledelsens arbejds- og ansvarsområde
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IOS
International Operativ Stab, koordineres af Udenrigsministeriet.
Klassificeret materiale
Materiale der er klassificeret i henhold til Statsministeriets sikkerhedscirkulære enten
Til tjenestebrug (TTJ), Fortroligt (FTR), Hemmeligt (HEM) eller Yderst hemmeligt
(YHM). Klassificeret materiale kan alene deles med personer sikkerhedsgodkendt til
den pågældende grad. Den Præhospitale Virksomhed har liste over personer som er
sikkerhedsgodkendte.
Koordinerende ledelse
Politidirektøren har ved større ulykker og katastrofer ansvaret for, at den samlede
indsats koordineres således, at den foregår så effektivt som muligt. Den koordinerende
ledelse indtræder efter politiets beslutning i tilfælde af hændelser, der kræver indsats af
flere myndigheder.
KOP
Koordinerende Psykiatrisk Kontaktperson som har ansvaret for den psykosociale indsats
i et indsatsområde eller i Evakuerings- og pårørendecenter. KOP er underlagt
Indsatsleder Sund i indsatsområdet. KOP behøver ikke nødvendigvis være psykiater.
Kriseledelsen
En på forhånd udpeget gruppe af ledelsesrepræsentanter med økonomisk og
sundhedsfaglig beslutningskompetence i en beredskabshændelse.
Kriseledelsen kan suppleres ad hoc, så sammensætningen tilpasses situationen.
KST (Kommandostade)
Fælles facilitet i indsatsområdet, hvorfra den samlede, taktiske indsats ledes, og der
opretholdes kontakt til overordnede og sideordnede beredskabsmyndigheder eller
organisationer. Kommandostadet oprettes af indsatsledelsen og er indsatsledelsens
samlingssted.
LBS (Den Lokale Beredskabsstab)
En tværfaglig beredskabsstab, der er oprettet i de enkelte politikredse, og som i
forbindelse med en redningsindsats vil kunne fungere som et forum for samarbejde og
for koordineret anvendelse af samfundets ressourcer. Den lokale beredskabsstab består
af politiet (koordinerende leder for staben), Beredskabsstyrelsens regionale
beredskabscenter, Landsdelsregionen, regionernes sundhedsberedskab og det
kommunale beredskab (redningsberedskab og kommuner) som faste medlemmer. Andre
relevante myndigheder og aktører kan indkaldes til staben efter behov. Den lokale
beredskabsstab kan oprettes på både strategisk og operationelt niveau.
N-hændelse
(N = nuklear) I beredskabssprog hændelser der har udgangspunkt i fis-silt materiale,
som findes i kernevåben eller fx som brændsel i kernekraft. Håndteres af
Beredskabsstyrelsen.
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NOH
Nordsjællands Hospital
NOST
National Operativ Stab, koordineres af Rigspolitiet.
Orientering
Beredskabet orienteres om, hvordan en given hændelse håndteres. Beredskabsplan
aktiveres ikke.
PC Amager
Psykiatrisk Center Amager
PC Bornholm
Psykiatrisk Center Bornholm
PC Frederiksberg
Psykiatrisk Center Frederiksberg
PC København
Psykiatrisk Center København
PET
Politiets Efterretningstjeneste.
PLO-Hovedstaden
Praktiserende Lægers Organisation, Hovedstaden.
R-hændelse
(R = radiologisk) I beredskabssprog hændelser der vedrører ioniserende stråling, typisk
fra radioaktivt materiale (dog ikke fissilt materiale, se N-hændelse). Håndteres af SIS.
Regionens Pandemi Task Force
Ad hoc udvalg som kan aktiveres og supplerer regionens kriseledelse i forbindelse med
en epidemi.
Rensning
Skylning med vand af forurenede personer, indsatspersonel og materiel. Rensningen
tilpasses det aktuelle stof og situationen, og der kan eventuelt anvendes supplerende
midler til at fremme rensningen, eksempelvis sæbe. Se også dekontaminering.
RH
Rigshospitalet. TraumeCenter og højt specialiseret hospital. Klinisk Fysiologisk og
Nuklearmedicinsk Klinik er ekspertberedskab ved R/N-hændelser.
RHP
Region Hovedstadens Psykiatri.
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RHP-AKC
Akut Koordinations Center i Region Hovedstadens Psykiatri.
RMKL
Regional Medicinsk Katastrofledning (svarende til AMK i Region Skåne).
SOK
Søværnets Operative Kommando.
SINE
SINE (SIkkerhedsNEttet) er et fælles radiokommunikationssystem for alle
beredskabsaktørerne, der samtidigt kan anvendes inden for de enkelte beredskaber og på
tværs mellem beredskaberne.
SIS
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (tidl. Statens Institut for Strålebeskyttelse).
Skadested
Skadestedet er betegnelsen for det samlede område, som dels omfatter den lokalitet,
hvor der er indtruffet en skade, dels redningsberedskabets arbejdsområde. Skadestedet
er således Indsatsleder Brands ansvarsområde. Skadestedet afgrænses af den indre
afspærring. Se også indsatsområde.
Triage
En løbende medicinsk prioritering af tilskadekomne efter en lønsomhedsvurdering.
Varsling
Information om en hændelse, der kan forventes at aktivere beredskabet.
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3.2 Uddannelsesaktiviteter
Nøglepersoner, der indgår i sundhedsberedskabet, uddannes løbende på relevante
kurser. Følgende kurser udbydes:
Beredskabsstyrelsens generelle beredskabskurser, herunder Samfundets beredskab,
Krisestaben i samfundets beredskab, Krisekommunikation i samfundets beredskab og
Øvelsesplanlægning i samfundets beredskab. Kurserne tilbydes nøglepersoner i det
operative sundhedsberedskab samt til personale med planlægningsansvar.
Beredskabsstyrelsens nationale, tværfaglige indsatslederkursus. Kurset tilbydes
udvalgte akutlæger, der skal videreuddannes til indsatsledere.
Derudover uddanner hospitalerne nyt personale i deres beredskabsplan i forbindelse
med deres generelle introforløb.

3.3 Øvelsesaktiviteter
I Region Hovedstaden koordineres øvelser i Sundhedsberedskabs- og Præhospitalt
Udvalg ved sekretariatet i Den Præhospitale Virksomhed. Der føres en liste over øvelser
i regionen, med angivelse af behov for ressourcer, og angivelse af deltagere ved
tidligere øvelser, så det sikres, at det ikke er de samme, der øves hver gang. Øvelser
med andre myndigheder koordineres med disse.
Der foretages alarmeringsøvelse hver 14. dag mellem 1-1-2 AMK-Vagtcentralen og
RMKL i Region Skåne.
Der foretages planspilsøvelser for den præhospitale indsats og fuldskalaøvelser for både
præhospital og hospitals indsats:
 KST-øvelser.
 LBS-øvelsesforum.
 Hvert 4. år afholdes fuldskala øvelse for henholdsvis Københavns Lufthavn,
Københavns Metro og Øresundsbron.
 Øvelse på Bornholms Lufthavn.
 CBRNE-øvelser koordineret via Sundhedsstyrelsen.
Regionen deltager i øvrige nationale øvelser ved behov, og når det er muligt.

3.4 Evaluering af hændelser og øvelser
Evaluering igangsættes og gennemføres kort tid efter en konkret beredskabshændelse
eller øvelse har fundet sted.
Evalueringskriterier
Evalueringen bør tage udgangspunkt i én eller flere af de seks kerneopgaver i
krisestyringen eller dele af dem:
1. Aktivering og drift, herunder bl.a. aktivering af beredskabsplan, nedsættelse af
kriseledelse, alarmering af relevante parter, igangsættelse af indledende opgaver
og indkaldelse af ekstra personale.
2. Håndtering af informationer om hændelsen (fælles informationsbillede),
således at kriseledelsen er klædt bedst muligt på, bl.a. ved overvågning af
informationskilder, log af informationer, orientering af hospitaler,
minutrapporter mv.
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3. Koordinering af handlinger og ressourcer, herunder koordinering med
relevante samarbejdspartnere, koordination af beredskabsplaner og strategier
samt anmodning om bistand fra eksterne samarbejdspartnere.
4. Krisekommunikation fra kriseledelsen til eksterne parter, herunder
information til hospitaler og befolkning, fastlæggelse af sundhedsfaglig
rådgivning på 1-1-2 og Akuttelefon 1813 samt officielle udtalelser.
5. Operativ indsats, herunder overordnede aftaler inden for specifikke emner med
tilhørende bilag og action cards.
6. Genopretning, herunder koordinering og samarbejde internt og eksternt.
Struktur for evalueringsrapport
Evalueringsrapporter struktureres efter skabelon i bilag 13, men også under
hensynstagen til evalueringskriterierne. Foruden de generelle punkter som titel og
resumé samt introduktion og metode, skal evalueringen indeholde følgende
hovedpunkter:
1. Status forud for hændelsen beskrives, herunder:
 Baggrundsinformationer, som bidrager til forståelse af hændelsen.
 Planlægningsgrundlag.
 Identificerede risici og farer som hændelsen rummede.
 Sårbarhed i forhold til opgavevaretagelsen.
 Systemets robusthed og evne til at håndtere den givne hændelse.
2. En beskrivelse af hændelsen, udvikling over tid, varighed, omfang og
konsekvenser – gerne med eksempler.
3. En beskrivelse af, hvordan hændelsen blev håndteret, herunder formål for
gennemførte interventioner, jf. de seks kerneopgaver. Der bør fokuseres på,
hvad der gik godt, og hvad der kan gøres bedre.
4. Anbefalinger udarbejdet på baggrund af evalueringen, som bør implementeres i
beredskabsplanen.
Evalueringen skal altid danne grundlag for overvejelser om behov for opdatering af
beredskabsplan.
Udveksling af erfaringer om hændelser og øvelser
I Udvalget for Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplanlægning (URSU) er alle
regionens hospitaler repræsenteret samt Den Præhospitale Virksomhed. I dette udvalg er
udveksling af erfaringer om hændelser og øvelser et fast punkt på dagsorden, hvorfor
evalueringsrapporter drøftes i udvalget. Derudover evalueres den enkelte øvelse
tværsektorielt i forbindelse med øvelsen.
Kerneårsagsanalyser
Ved alvorlige tværgående utilsigtede hændelser i regionen gennemfører Enhed for
Patientsikkerhed, i samarbejde med involverede parter, dybdegående analyser
(kerneårsagsanalyse) af hændelsen, bagvedliggende årsager samt mulige
handlingsplaner mhp. at minimere risikoen for gentagelse.
Kerneårsagsanalyser er et supplement til den øvrige evaluering af beredskabshændelsen.

3.5 Risiko- og sårbarhedsvurdering
Risikoprofil af Region Hovedstaden
Region Hovedstadens særkende er taget med ind i planlægningen af regionens
beredskab.
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Region Hovedstaden har godt 1,8 mio. indbyggere og dækker ca. 6 % af Danmarks
samlede areal. Regionen er således den mindste arealmæssigt, og har dermed relativ
korte afstande på den sjællandske del af regionen. Dertil kommer afstanden til
Bornholm, som har et indbyggertal på ca. 40.000 personer, men op til 600.000 turister
om året.
Der er 29 kommuner i regionen med meget forskelligt indbyggertal, og derfor også
forskellige aftaler med regionen i forhold til den daglige drift. Region Hovedstaden
deltager med repræsentanter i Beredskabs Samordningen i Københavns Kommune
(BSKK), hvor det planlægningsmæssige beredskabssamarbejde koordineres, samt i Den
Administrative Styregruppe (DAS), som er kommunens krisestyringsorganisation.
Region Hovedstaden er desuden kendetegnet ved, at landets hovedstad København
tiltrækker store arrangementer af både national og international karakter og såvel
politiske som kulturelle og sportslige arrangementer. Sådanne arrangementer har
betydning for regionens sundhedsberedskab både præhospitalt og på hospitalerne, da
arrangementerne genererer mange ekstra mennesker i regionen. Region Hovedstaden
deltager i planlægningen for beredskabet af disse arrangementer.
Derudover deltager Region Hovedstadens 1-1-2 AMK-Vagtcentral i Den Præhospitale
Virksomhed i ugentlige møder med Københavns Politi om kommende arrangementer og
andre forhold, der kræver særlig opmærksomhed.
Derudover kendetegnes regionens infrastruktur af mange særlige objekter som
Øresundsbron, Københavns Lufthavn, Metroen og flere af Danmarks mest travle
togstationer. Regionen indgår i beredskabsplanlægningen for disse og regionen
inddrages ligeledes i planlægning af større infrastrukturelle projekter som udvidelse af
motorveje og bygning af Nordhavnstunnelen.
I Region Hovedstaden ligger der desuden flere virksomheder, som oplagrer eller
anvender farlige stoffer. Virksomhederne betegnes "risikovirksomheder" og er
underlagt strenge krav til sikkerheden. Risikovirksomheder inddeles i to kategorier:
kolonne 2 og kolonne 3 virksomheder. Det er stoffernes anvendelse eller den oplagrede
mængde, der afgør, hvilken kolonne en risikovirksomhed tilhører. Kolonne 3virksomhederne anvender eller oplagrer den største mængde farlige stoffer.
Risikovirksomhederne skal træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at
forebygge større uheld og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne
uheld. Tilsynet med disse virksomheders forebyggende foranstaltninger ligger i et
samarbejde mellem den pågældende kommune og politiet. 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
har en samlet oversigt over kolonne 2 og 3 virksomheder i regionen.
Konsekvensanalyse
Udvalget for Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplanlægning (URSU) har
udarbejdet en konsekvensanalyse efter Beredskabsstyrelsens model, som er opbygget
efter hvilke konsekvenser, der vil være for sundhedsvæsenet ved en given
beredskabshændelse og som skaber pres på regionens vigtigste opgaver og funktioner
(Bilag nr. 13: Konsekvensanalyse i Region Hovedstaden).
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OKA har dannet baggrund for regionens sundhedsberedskabsplanlægning og er
derigennem nået frem til at planlægge for følgende overordnede konsekvenser, der vil
kunne ramme regionens opretholdelse af den daglige drift, uanset oprindelsen af
hændelse der ligger til grund for, at sundhedsvæsenet sættes under pres:












Mange aktører involveret i samme beredskabshændelse – behov for
opretholdelse af fælles situationsbillede
Mange kontaminerede patienter – indbragte og selvhenvendere
Mange infektionsmedicinske patienter
Modtagelse af mange patienter med brandsår
Modtagelse af mange svært tilskadekomne
Mange patienter med behov for kriseterapi
Massevaccination – regionen skal forestå vaccination af et større antal af eller
alle regionens borgere
Forsyningssvigt på hospital/afdeling/center (vand, varme, og it)
Trussel mod hospital/virksomhed/afdeling og evakuering som følge heraf
Ekstraordinær udskrivning til kommune
Antibiotikaresistens

I forlængelse af Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede 2017 indgår
antibiotikaresistens i regionens OKA. Antibiotikaresistens i human patogene bakterier
har gennem de sidste årtier vist konstant stigende tendens inden for næsten alle bakterieog antibiotikatyper. Der er en klar sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og
resistensudvikling. Da der generelt også gennem de sidste årtier har været et konstant
stigende antibiotikaforbrug, ligger en del af forklaringen her. Danmark og de nordiske
lande har været i stand til at begrænse stigningen i antibiotikaforbruget og dermed
bevare resistensniveauet på et acceptabelt niveau. Imidlertid er der en stigende import af
multi-resistente bakterier både gennem fødevarer og hos patienter, der bliver overført
fra sygehuse i udlandet, samt hos turister, der kommer hjem fra oversøiske lande.
Særlige risikolande er Afrika, Mellemøsten og Asien.
Forebyggende tiltag kan bl.a. være konstant overvågning af resistensforekomsten og
antibiotikaforbruget, begrænsning af antibiotikaforbruget, undervisning af relevant
personale og af almenbefolkningen, infektionshygiejne på alle niveauer, vaccination og
udvikling af nye antibiotika (Bilag nr. 13: Konsekvensanalyse i Region Hovedstaden).
Alle hospitaler og tværgående virksomheder i Region Hovedstaden har i egne
beredskabsplaner planlagt for opretholdelse af egne kritiske funktioner, som er
nødvendige for hospitalets/virksomhedens fortsatte funktionsdygtighed.
Det daglige arbejde med planlægning af hospitaler og virksomheders drift kan betegnes
som forebyggelse og beredskabsplanen som en forberedelse. Beredskabsplanen kan
således ikke forebygge, at en beredskabshændelse vil opstå, men kan bidrage til at
konsekvenserne for regionens kritiske opgaver og funktioner mindskes.

3.6 Oversigt over action cards, bilag og delplaner





AC nr. 1: AMK-formidling
AC nr. 2: Aktivering af beredskabet fra 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
AC nr. 3: Logføring i kriseledelsen
AC nr. 4: Fremmøde og opgaver for forbindelsesofficer

Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
Godkendt: 24. oktober 2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. 26-09-2017

Punkt nr. 5 - Beslutningssag: Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan
Bilag 1 - Side -49 af 49

































AC nr. 5: Indkaldelse og udsendelse af forbindelsesofficer – AMK-lægens
opgaver
AC nr. 6: Krisekommunikation i forbindelse med beredskabsplanen
AC nr. 7A: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje
AC nr. 7B: Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje, 1-1-2
AMK-Vagtcentralens opgaver
AC nr. 8: Håndtering af selvhenvendere efter en CBRNE-hændelse
AC nr. 9: Det østdanske beredskab for alment farlige smitsomme sygdomme
AC nr. 10: Massevaccination af hele eller dele af regionens befolkning
AC nr. 11: Massevaccination af indlagte patienter
AC nr. 12: Udsendelse af KOP (koordinerende psykiatrisk kontaktperson)
AC nr. 13: Evakuerings- og Pårørende Center
AC nr. 14: Aktivering af Folkekirkens beredskab
AC nr. 15: Rekvirering af ekstraordinære lægemidler
AC nr. 16: Rekvirering af ekstra blodforsyning (blodberedskabet)
AC nr. 17: Portøropgave vedr. ekstraordinær udbringning af medicin, utensilier,
udstyr mm.
AC nr. 18: Alarmering af it-nedbrud på CIMT
AC nr. 19: Rekvirering af meddelelser på REGI eller pop-up-meddelelser på
PC-skærme
Bilag nr. 1: Aktiverings- og kontaktplan
Bilag nr. 2: AKC’s overordnede opgaver
Bilag nr. 3: Dagsorden for møder i kriseledelsen
Bilag nr. 4: Skabelon for situationsrapportering til 1-1-2 AMK-Vagtcentralen
Bilag nr. 5: Situationsrapportering fra forbindelsesofficer (bilag til Action Card
17)
Bilag nr. 6: Skabelon for AMK-formidling
Bilag nr. 7: Oversigt over hospitalernes kapacitet
Bilag nr. 8: Aftale med almen praksis om medvirken i sundhedsberedskabet
Bilag nr. 9: Samarbejde mellem Region Hovedstaden og kommuner om
sundhedsberedskabsplanlægning
Bilag nr. 10: Regional vejledning: Udbrud af smitsomme sygdomme –
erkendelse, organisering og håndtering
Bilag nr. 11: Kritiske varer ved beredskabshændelser
Bilag nr. 12: Konsekvensanalyse i Region Hovedstaden
Bilag nr. 13: Skabelon for evaluering
Delplan nr. 1: Præhospital beredskabsplan
Delplan nr. 2: Karantæneplan for Region Hovedstaden
Delplan nr. 3: Beredskabsplan Herlev Gentofte Hospital
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Til Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet
Att.: Stine Bisgaard

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens sundhedsberedskabs- og præhospitale plan

Med mail af 17. maj 2017 har Region Hovedstaden fremsendt regionens sundhedsberedskabskompleks, herunder sundhedsberedskabsplan og præhospitale
plan, til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning i overensstemmelse med § 210 stk. 2 i Sundhedsloven og Bekendtgørelse for planlægning af sundhedsberedskab.
Sundhedsstyrelsen har forud for denne rådgivning indhentet input fra Lægemiddelstyrelsen, Center for Biosikring og Bioberedskab under Statens Serum
Institut samt Sundhedsstyrelsens enheder for Forebyggelse og Strålebeskyttelse.
Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan
Overordnet set fremstår Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan særdeles god, handlingsanvisende og som et eksempel til efterlevelse. Sundhedsstyrelsen glæder sig over, at sundhedsberedskabsplanen fremstår særdeles velstruktureret og gennemarbejdet, og at den i høj grad følger anbefalingerne i vejledningen Planlægning af sundhedsberedskab fx for opbygning af krisestyringsorganisationen.
Sundhedsstyrelsen konstaterer med tilfredshed, at planen er baseret på en regional konsekvensanalyse, den regionale risikoprofil og den nationale trusselsvurdering. Sidstnævnte betegnes også Vurdering af Terrortruslen mod Danmark
(VTD). Derudover vil Sundhedsstyrelsen anbefale, at regionen inddrager Beredskabsstyrelsens ”Nationalt Risikobillede” som grundlag for planen. Sundhedsstyrelsen synes, at det er meget fint og nytænkende, at antibiotikaresistens
er indtænkt i konsekvensanalysen. Håndteringen heraf fremgår dog ikke i selve
sundhedsberedskabsplanen.
Sundhedsstyrelsen finder det særledes flot, at genopretning som ny kerneopgave i krisestyring er implementereret i alle regionens beredskabsplaner, herunder
den regionale sundhedsberedskabsplan, som indeholder fine overvejelser vedrørende genopretning og reetablering af normal drift.
Regionen har defineret, at sundhedsberedskabet kan aktiveres i tre trin. Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at trin 2 har ændret navn til Stabsberedskab jf. den nationale beredskabsplan. Se side 32 i vejledningen Planlæg-
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ning af sundhedsberedskab. Dette bør rettes i diverse planer fx Aktiverings- og
kontaktplanen samt diverse action cards mv.
De tilhørende action cards til sundhedsberedskabsplanen er udformet mere som
instrukser eller egentlige delplaner, som begreberne er defineret i vejledningen
Planlægning af sundhedsberedskab på side 38. Sundhedsstyrelsen vil anbefale,
at action cards omdøbes instrukser eller delplaner for ikke at skabe forvirring
blandt planens læsere.
Regionen kan overveje at gruppere/nummerere action cards, tværgående bilag
mv. på en mere systematisk måde for at øge overblikket over de mange tilhørende dokumenter. Regionen kunne lade sig inspirere af, hvordan det er gjort
for bilagene til vejledningen Planlægning af sundhedsberedskab, hvor der fx er
bilag vedrørende krisestyringsorganisationen, bilag vedrørende håndtering af
specifikke hændelser og indsatser mv. Regionen kan også gruppere dem jf. kerneopgaverne i krisestyring eller lignende.
Krisestyringsorganisationen
Krisestyringsorganisationen og kerneopgaverne Aktivering og drift, Informationshåndtering, Koordination af handlinger og ressourcer og Krisekommunikation er klart og handlingsanvisende beskrevet.
Sundhedsstyrelsen glæder sig over, at regionen har indgået aftaler med de praktiserende læger (bilag 7) og kommunerne (bilag 12) vedrørende håndtering af
beredskabshændelser.
Regionen kan hensigtsmæssigt indsætte de tre beredskabstrin for aktivering af
sundhedsberedskabsplanen i del 1 – med en henvisning til bilag 1. Det kan øge
helheden af planen, da der flere gange henvises til beredskabstrinnene i planen,
selvom de ikke blevet præsenteret.
Specifikke bemærkninger til sundhedsberedskabsplanen
Forkortelser i figuren på side 4 kan med fordel forklares yderligere eller skrives
ud i teksten, da figuren på nuværende tidspunkt fremstår noget indforstået.
På side 5 skrives, at ”En regional operativ konsekvensanalyse” danner grundlag
for planen. Beredskabsstyrelsens analysemodel har ændret navn og hedder nu
”Konsekvensanalyse”.
På side 9 skrives, at ”medicinske patienter og overbelægning” også kategoriseres under CBRNE-hændelser. Dette bliver ikke gjort traditionelt vis og virker
ikke som en hensigtsmæssig placering. Hvis det skal placeres under den nuværende organisering af de overordnede opgaver, vil Sundhedsstyrelsen anbefale,
at det placeres under ”Konventionelle hændelser, herunder særlige beredskabshændelser”.
I afsnittet 1.3 Aktivering og drift af regionens krisestyringsorganisation kan regionen hensigtsmæssigt indskrive overvejelser over, hvornår og hvordan sundhedsberedskabsplanen kan deaktiveres. Ligeledes kan der hensigtsmæssigt indskrives overvejelser om afløsning af forbindelsesofficerer fx i LBS.
Side 2
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På side 15 står, at Styrelsen for Patientsikkerhed er fast medlem af NOST. Det
er dog Sundhedsstyrelsen, der er fast medlem af staben. Styrelsen for Patientsikkerhed er ad hoc medlem af de lokale beredskabsstabe og af NOST.
Specifikke bemærkninger til kapitler med delplaner
Kapitlerne med den operative indsats er gode og handlingsanvisende og følger
anbefalingerne til opbygning af delplaner. Derudover dækker delplanerne og de
tværgående bilag og ”action cards” de områder, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at regioner planlægger for i sundhedsberedskabsplanen.
Under kapitlet ’Præhospital plan’ i sundhedsberedskabsplanen kan der hensigtsmæssigt indskrives information om fremskaffelse af værnemidler og instruktion i brug under 1.4 Bemanding og materiel/udstyr (ligesom det fremgår
for sygehuspersonale under kapitlet ’CBRNE-beredskab’).
Statens Institut for Strålebeskyttelse har skiftet navn til Sundhedsstyrelsen,
Strålebeskyttelse. Ligeledes har Center for Biosikring og -beredskab skiftet
navn til Center for Biosikring og Bioberedskab. Endelig har Infektionsmedicinsk afdeling på Statens Serum Institut ændret navn til Afdeling for Infektionsepidemiologi og forebyggelse. Regionen bedes ensrette disse myndigheders
navne i diverse planer og tilhørende dokumenter.
Det tidligere overordnede begreb ”kriseterapeutisk beredskab” betegnes nu
”psykosocial indsats” jf. bekendtgørelsen nr. 971 Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab og Sundhedsstyrelsens vejledning Planlægning af
sundhedsberedskab. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at psykosocial indsats
anvendes som begreb fx til navngivelse af kapitlet i sundhedsberedskabsplanen.
Begrebet dækker over krisestøtte i akutfasen og kriseterapeutisk indsats i opfølgningsfasen.
På side 25 og i begrebslisten står, at KOP er en forkortelse for Koordinerende
Psykiater. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning Planlægning af Sundhedsberedskabet er det er i stedet en betegnelse for Koordinerende Psykiatrisk
Kontaktperson.
Under kapitlet ’Lægemiddelberedskab’ på side 28 vedrørende antidoter står en
beskrivelse af basislagre og speciallagre. Regionen har dog ikke forholdt sig til
suppleringslagre jf. vejledningen Planlægning af sundhedsberedskab og Antidothåndbogen.
I samme kapitel på side 30 står, at indsatsen vedrørende massevaccination koordineres med overlæger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette er ikke korrekt. Indsatsen skal i stedet koordineres med Sundhedsstyrelsen, da det er
Sundhedsstyrelsen, der beslutter vaccinationsstrategien (hvem der skal vaccineres). Vi kan ikke se, at Styrelsen for Patientsikkerhed har en rolle under denne
indsats.
Specifikke bemærkninger til del 3 Appendiks
Side 3
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På side 43 skriver regionen, at man deltager i KRISØV. Det kan kun lade sig
gøre, når KRISØV planlægges til geografisk at være i Region Hovedstaden. I
2017 er øvelsen placeret i Region Nordjylland. Derfor foreslås den sætning
slettet og evt. erstattet af, at regionen deltager i øvrige nationale øvelser ved behov, og når det er muligt.
Action cards, bilag mv. til sundhedsberedskabsplanen
Langt de fleste ’action cards’, bilag mv. tilhørende regionens sundhedsberedskabsplan fremstår gode og handlingsorienterede.
I AC nr. 9 Evakuerings- og Pårørende Center står, at ”kriseramte registreres ikke i patientsystemet, men vil blive informeret om mulighederne for yderligere
støtte efter, at EPC lukkes…”. Sundhedsstyrelsen kan godt forstå, at patientsystemet ikke benyttes til registrering. Styrelsen forudsætter dog, at der sker en
registrering af personer ved aktivering af den psykosociale indsats – som minimum af de personer, som er bragt til et Evakuerings- og Pårørende Center.
I bilag 1: Aktiverings- og kontaktplan står, at NOST via Sundhedsstyrelsen kan
pålægge regionen at aktivere sin beredskabsplan på et givent niveau. Dette er
ikke korrekt. Regionen er en selvstændig myndighed og er derfor selv ansvarlig
for at fastlægge eget berdskabs- og aktiveringstrin efter modtagelse af varsler fx
om NOST’ aktiveringstrin. Sundhedsministeren kan dog i konkrete beredskabssituationer delegere til Sundhedsstyrelsen at pålægge regionsrådet at løse en
sundhedsberedskabsopgave på en nærmere bestemt måde jf. sundhedslovens §
211. Dette vil dog ikke omhandle aktivering af regionens sundhedsberedskabsplan på et konkret beredskabstrin.
I vejledningen Udbrud af smitsomme sygdomme – erkendelse, organisering og
håndtering står under afsnittet Mikrobiologiske afdelinger i sidste dot ”Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitution Øst og Tilsyn”. Denne afdeling hedder retteligt: ”Styrelsen for Patientsikkerhed, Rådgivning og Tilsyn
Øst”.
Delplaner
Præhospital beredskabsplan
Den præhospitale beredskabsplan er overordnet en god, velstruktureret og operationel plan.
Principperne for den præhospitale beredskabsplan (side 5) er ikke helt enslydende med de principper, der står på side 8 i den regionale sundhedsberedskabsplan. Det er ikke meningsforstyrrende, men det vil være hensigtsmæssigt
at ensrette formuleringen af principperne i planerne.
Det er hensigtsmæssigt, at der er planlagt for de fysiske forhold (forsyningssvigt og trussel imod AMK-vagtcentralen samt back-up lokalitet), således at regionen kan sikre fortsat drift på det præhospitale område.
På side 11 skrives, at regionen skal kunne udsende forbindelsesofficerer til
NOST. Det vil som udgangspunkt ikke forekomme, at regionen bliver bedt om
dette, da der er tale om en national stab, så dette punkt bør slettes fra planen.
Side 4
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Sundhedsstyrelsen vil meget gerne indskrives på listen over samarbejdspartnere
på side 14. Derudover kan regionen overveje at supplere kapitlet med, at Sundhedsstyrelsen kan kontaktes for bistand og rådgivning ved beredskabshændelser
og afklaring af udfordringer for sundhedsberedskabet og udfordringer med andre beredskabsmyndigheder, især hvis NOST er nedsat. Sundhedsstyrelsen skal
endvidere påpege, at styrelsen i beredskabssituationer kan anmode om løbende
rapportering fra regionen.
I kapitel 6 CBRNE-beredskab står, at ”den regionale kriseledelse kan i samråd
med AMK-læge træffe beslutning om iværksættelse af karantæne”. Dette er ikke korrekt. Jf. vejledningen Planlægning af sundhedsberedskab side 57, hvor
der står, at ”Beslutning om karantæne træffes af Sundhedsstyrelsen eller af epidemikommissionen. Såfremt tvangsforanstaltninger er nødvendige, gennemføres de ved politiets foranstaltninger”. Ansvar for beslutning om karantæne bør
rettes i planen.
Derudover står på side 22, at karantæne kan iværksættes ”på udvalgte hospitaler”. Denne mulighed fremgår ikke af regionens karantæneplan og Sundhedsstyrelsen vurderer heller ikke, at karantæne på hospitaler er hensigtsmæssigt.
I samme kapitel står også, at ”den regionale kriseledelse og/eller Sundhedsstyrelsen træffer beslutning om etablering af massevaccination”. Jf. ovennævnte
side i vejledningen vil Sundhedsstyrelsen (de central sundhedsmyndigheder)
udmelde vaccinationsstrategi i den konkrete situation. Planlægning og udmøntning af denne strategi er placeret i regioner og kommuner. Den regionale kriseledelse kan således ikke træffe beslutning om massevaccination. Dette ansvarsforhold bedes præciseret i planen.
Endelig i samme kapitel står, at ”AMK-læge orienterer i samråd med Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital eller Sundhedsstyrelsen om anvendelse af værnemidler/beskyttelsesniveau”. Sundhedsstyrelsen kan udsende
overordnede retningslinjer vedrørende værnemidler ved længerevarende hændelser og indsatser fx i forbindelse med ebola-udbruddet i Vestafrika Retningslinjer for håndtering af ebolavirus sygdom (EVD). Men i den konkrete situation
skal AMK konferere med Infektionsmedicinsk Afdeling og ikke Sundhedsstyrelsen. Et forslag til en omformulering kan være:
”AMK-læge orienterer i samråd med Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital om anvendelse af værnemidler/beskyttelsesniveau i den konkrete situation. Ved længerevarende indsatser i forbindelse med udbrud såsom ebolaudbruddet i Vestafrika kan Sundhedsstyrelsen udsende overordnede retningslinjer for håndtering, herunder brug af værnemidler”.
Er det korrekt, når der står den samme brødtekst under henholdsvis ”Nedbrud
på strøm. Varme/køl, herunder serverkøling og ventilation” og ”Nedbrud på it,
herunder netværk, medicoteknisk udstyr eller telefoni” på side 27?
Det er en fin uddannelsesplan til nøglepersoner, som indgår i den præhospitale
plan.
Side 5
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Karantæneplan for Region Hovedstaden
Overordnet set vurderes regionens karantæneplan som god og operationel, hvor
alle relevante overvejelser og deltaljer er beskrevet, herunder fx trinvis aktering
af plan, praktisk og sundhedsmæssig drift af karantænelokalitet samt evaluering
af karantæneøvelser.
Under indledningen anbefaler Sundhedsstyrelsen, at det overordnede ansvarsforhold for iværksættelse af karantæne indskrives. Her kan der henvises til vejledningen Planlægning af sundhedsberedskab side 56 vedrørende Epidemikommissionen og side 57 vedrørende Karantæne. Overordnet kan beslutning om
karantæne træffes af Sundhedsstyrelsen eller af epidemikommissionen. Det samme
bør præciseres i bilag 1.
Under afsnittet ’Behov for karantæne’ på side 4 står, at epidemikommissionen
kontaktes ved behov for karantæne, samt at Indsatsledelse/AMK-vagtcentral er
ansvarlig for punktet. Samtidig står på side 5 under ’Politiets opgaver’, at politiet har ansvar for at alarmere epidemikommissionen. Begge dele bør erstattes
med, at den vagthavende læge fra Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes ved
behov for aktivering af epidemikommissionen. Lægen fra Styrelsen for Patientsikkerhed har særlige opgaver og beføjelser i relation til smitsomme sygdomme
og i forhold til den lokale epidemikommission.
Sundhedsstyrelsen vil gerne indskrives på listen over samarbejdspartnere under
5. Koordination og samarbejde på side 6-7.
Under samme overordnede afsnit (5. Koordination og samarbejde) på side 7
står, at Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er ekspertberedskab indenfor det infektionsmedicinske område. Dette er ikke korrekt. CBB er alene
nationalt ekspertberedskab indenfor biologiske kampstoffer og bioterrorisme,
hvilket bør præciseres i planen.
I bilag 1 står, at præhospital lægelig chef skal kontaktes for oprettelse af monitoreringsgruppe. Dette nævnes ikke andre steder i planen, så det er ikke tydeligt, hvem der skal indgå i denne gruppe, og hvilke opgaver gruppen har i relation til karantæne.
Beredskabsplan for Herlev og Gentofte Hospital
Sundhedsstyrelsen sætter pris på at se, at sygehusenes beredskabsplaner også
udarbejdes på baggrund af anbefalingerne i vejledningen Planlægning af sundhedsberedskab, herunder med en beskrivelse af krisestyringsorganisationen og
konkrete delplaner for den operative indsats.
Sundhedsstyrelsen er ikke gået dybt ned i den faglige del af indholdet af sygehusets beredskabsplan. Lægemiddelstyrelsen har dog følgende bemærkning:
øverst på side 34 står: ”Da antidoterne fra speciallageret kræver udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen, …” Det skal rettes til Lægemiddelstyrelsen, da
denne kompetence blev lagt i Lægemiddelstyrelsen efter, at styrelserne blev
delt i slutningen af 2015.

Side 6
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Sammenfattende
Region Hovedstadens plankompleks, herunder sundhedsberedskabsplan og
præhospitale plan, er overordnet set særdeles god, handlingsanvisende, velstruktureret og gennemarbejdet. Derfor fremstår planer og tilhørende dokumenter som et godt redskab for krisestyringsorganisationen og medarbejdere ved en
beredskabshændelse.
Sundhedsstyrelsens bemærkninger ovenfor bør overvejes indskrevet i planerne,
særligt bør regionen efterse kapitlet om CBRNE-beredskab i den præhospitale
plan.

Med venlig hilsen
Nanna Grave Poulsen
Specialkonsulent
Evidens, uddannelse og beredskab
Sundhedsstyrelsen

Annlize Troest
Overlæge, MDMa
Evidens, uddannelse og beredskab
Sundhedsstyrelsen
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Akutberedskabet
Administrationen
Telegrafvej 5
2750 Ballerup
Opgang 2, 3. sal
Telefon +45 38 69 80 00
Mail Akutberedskabet@regionh.dk

Til:

Web www.regionh.dk/akut
GLN.nr. 5798000384149
EAN-nr: 5798000384149
CVR/SE-nr: 29190623

Hovedpointer fra høringsparterne til regionens sundhedsberedskabsplan
Høringspart
Sundhedsstyrelsen

Hovedpointer
Der er tale om et omfattende høringssvar, hvorfor kun centrale, overordnede hovedpointer er beskrevet.
Overordnet set fremstår sundhedsberedskabsplanen særdeles
god, handlingsanvisende og som et eksempel til efterlevelse.
Det anbefales at inddrage Beredskabsstyrelsens ”Nationalt Risikobillede” som grundlag, og at omdøbe action cards til instrukser eller delplaner. Planen bør beskrive bl.a. de tre beredskabstrin og suppleringslagre ift. antidoter, og det forudsættes,
at personer registreres, når psykosocial indsats aktiveres.
Er indarbejdet, dog fastholdes begrebet action cards.

Region Sjælland

Allerød Kommune
Frederiksberg
Kommune

Det foreslås at tilrette en række begreber og ansvarsopgaver,
f.eks. hvem der kan træffe beslutning om iværksættelse af karantæne eller massevaccination, og at regionen ikke skal kunne
udsende forbindelsesofficerer til NOST.
Er indarbejdet.
Der er tale om et flot og gennemarbejdet materiale. Ønsker
præciseret i planen, at ift. tilførsel af præhospitale ressourcer
fra øvrige regioner varetages den udførende rolle af AMKVagtcentralen, uanset om LBS er aktiveret.
Er ikke indarbejdet, da det vurderes hensigtsmæssigt, at opgaven afhængigt af situationen kan delegeres fra AMK til LBS.
Ingen kommentarer.
Generelt fremtræder planen meget gennemarbejdet. Ønsker at
det først er ved behov, at kommunens sygeplejersker og sundhedspersonale skal supplere vaccinationsstederne. Mener at
evakuerings- og pårørendecenter ikke er en del af planen.
Er ikke indarbejdet. Regionen planlægger fortsat efter, at
kommunernes sygeplejersker og andet sundhedspersonale bemander vaccinationsstederne, og at regionen bemander med
læge, som der blev lagt op til på temadag mellem regionen og
kommunerne i 2013. Evakuerings- og pårørendecenter indgår
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Halsnæs Kommune
Hvidovre Kommune

Kommunerne i
klynge MIDT (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre)
Rigspolitiet
(Rigspolitiet har
indhentet udtalelser
fra Bornholms Politi, Københavns Politi, Københavns
Vestegns Politi og
Nordsjællands Politi. )

Østsjællands Beredskab

i Sundhedsstyrelsens vejledning ift. de regionale og kommunale opgaver ved den psykosociale indsats.
Ingen kommentarer.
Ansvars- og opgavefordelingen er ikke aftalt med Hvidovre
Kommune. Kommunen kan vanskeligt leve op til arbejdsdelingen med hensyn til vaccinationscentre. Kommunen opfordrer til, at regionen indgår i drøftelser med kommunen med
henblik på at aftale samarbejde og snitflader på beredskabsområdet, evt. i eksisterende samarbejdsfora i regionen.
Er ikke foretaget ændringer, da der ikke omtales en samarbejdsaftale, men i stedet at regionen planlægger efter en opgave- og ansvarsfordeling med kommunerne. Regionen planlægger ikke for nuværende at indgå en aftale med kommunerne
vedr. sundhedsberedskabet.
Kommunerne kan overordnet støtte op om planen og action
cards. De ønsker, at action card for massevaccination tilføjes
kommunens opgaver, som fremgår af planen, og at der står det
er efter aftale med regionen.
Er indarbejdet, dog tilføjes det ikke, at det er efter aftale med
regionen, jf. Hvidovre Kommunes høringssvar.
Afsnittet om forbindelsesofficerer og de lokale beredskabsstabe (LBS) bør afspejle de forventninger til stabsmedlemmer,
som stilles i de nye retningslinjer for LBS. Der anbefales rettelser til krisekommunikation ved nationale, tværregionale
hændelser og terrorhændelse, og til politiets rolle ved registrering af personer. Ved oplysning om CBRNE-hændelse bør
AMK-Vagtcentralen sikre underretning til politiets vagtcentral
eller KSN.
Er indarbejdet.
Der bør sikres automatisk underretning til indsatsledelsen om
selvhenvendere der ikke er synligt forurenede, og som sendes
hjem. Politiets rolle ved en kriseterapeutisk eller krisestøttende
indsats ved alvorlige hændelser med kun få tilskadekomne bør
beskrives.
Er ikke indarbejdet. Ingen sendes hjem, hvis de er forurenet eller mistænkt forurenet, og det er et sundhedsfagligt anliggende, som er aftalt med Sundhedsstyrelsen/Styrelsen for Patientsikkerhed. Alle patienter registreres på hospitalerne og AMK
har adgang til disse oplysninger, ikke Indsatsleder SUND.
Planens beskrivelse af aktivering af det kriseterapeutiske beredskab gælder uanset antallet.
Østsjællands Beredskab ser sig i stand til at understøtte kommunerne Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup i det omfang, de
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inddrages i opgaver som ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunal pleje, massevaccination af regionens befolkning samt oprettelse af evakuerings- og pårørendecenter.
Beredskabsstyrelsen Der er tale om et omfattende høringssvar, hvorfor kun centrale, overordnede hovedpointer er beskrevet.
Det er et grundigt udarbejdet plansæt. Kommentarer vedrører
primært aktivering og drift, samarbejde og koordination med
andre aktører, krisekommunikation samt håndtering af
CBRNE hændelser.
Der bør beskrives mere om den tværgående krisestyringsorganisation, aktiveringstrin, logføring og borgerrettet information.
Er indarbejdet, dog ikke den tværgående krisestyringsorganisation, da den vurderes at være tilstrækkeligt beskrevet, og
heller ikke logføring, da det omhandler interne arbejdsgange,
som vurderes at være tilstrækkeligt beskrevet.

PLO-Hovedstaden

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Flere beskrivelser og betegnelser fra Retningslinjer for Indsatsledelse bør anvendes, fx de fem beredskabsprincipper og
definitionen af CBRNE-hændelser. En række begreber bør opdateres, og titlen ”Konventionelle hændelser” bør genovervejes.
Er indarbejdet med få undtagelser, fx fastholdes de fem principper og titlen ”Konventionelle hændelser”, da de følger af
Sundhedsstyrelsens vejledning.
Der ønskes en ny og mere tidssvarende aftale med Region Hovedstaden vedrørende de praktiserende lægers medvirken i
sundhedsberedskabet. De vil gerne have afklaret lægernes rolle
fx i forbindelse med et eventuelt terrorangreb i Hovedstadsregionen.
Er ikke indarbejdet. Der er behov for en nærmere afklaring
med PLO-Hovedstaden.
Finder at det som udgangspunkt er det en god og velskrevet
plan.
Det bør enkelte steder tilføjes, at opgaven kan ligge hos kriseledelsen, og ikke kun hos AKC. Foreslår at ved ekstraordinært
behov for blod og blodsprodukter kontaktes AKMVagtcentralen og ikke Blodbanken. Det bør ikke fremgå, at de
medicinske patienter som akutklinikker kan få overført, skal
være ”et større antal”.
Er indarbejdet, dog fastholdes at Blodbanken kontaktes, da
der ikke er behov for at involvere AMK-Vagtcentralen, som allerede vil være orienteret om hændelsen. Endvidere tilføjes
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Bornholms Hospital
Nordsjællands Hospitals Beredskabskomité

kriseledelsen ikke i action card 3B (nu 7B), da AMKVagtcentralens kontaktindgang kun er AKC.
Ingen kommentarer.
Der er tale om et omfattende høringssvar, hvorfor kun centrale, overordnede hovedpointer er beskrevet.
Det bør bl.a. beskrives, hvem der orienterer AKC, når en hændelse er afsluttet. Der gives fx forslag til, at ved hændelser, der
involverer flere regioner, koordineres det altid af nærmeste
AMK til den primære hændelse.
Deaktivering er indarbejdet. Dog fastholdes det, at ved hændelser, der involverer flere regioner, aftaler regionernes
AMK-Vagtcentraler i den konkrete situation, hvem der varetager den koordinerende rolle. Det er også i tråd med Retningslinjer for Indsatsledelse.

Den Sociale Virksomhed
Region Hovedstadens Apotek

Region Hovedstadens Psykiatri

SFR Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Komiteen for infektionshygiejne

Der er en række specifikke kommentarer, fx bør hyppigheden
af øvelser hhv. præ-hospitalt, intra-hospitalt og tværregionalt
specificeres.
Hyppigheden er ikke indarbejdet, da det præhospitalt og intrahospitalt er en lokal direktionsbeslutning, mens tværregionale
øvelser drøftes i regi af Udvalget for Region Hovedstadens
Sundhedsberedskabsplanlægning (URSU).
Ingen kommentarer.
I bilag 10 skal det ikke stå, at beholdningen svarende til
(mindst) fem dages forbrug skal være på hospitalsapotekerne,
men i stedet på Region Hovedstadens Apoteks lager.
Er indarbejdet.
Det bør tilrettes, så betegnelsen KOP dækker Koordinerende
Psykiatrisk Kontaktperson, og at den primære enhed kun er PC
København.
Er indarbejdet.
Rådets kommentarer er begrænset til det, der i planen benævnes CBRNE-hændelser. Rådet foreslår opklarende tekst og tilretning af begreber. Desuden foreslås præcisering af modtagefaciliteter o.lign. for selvhenvendere samt opdatering af
hospitalernes særlige faciliteter til modtagelse og skylning ved
CBRNE-hændelse.
Er indarbejdet, på nær enkelte forhold fx fastholdes det at anvende Sundhedsstyrelsens definition af ”dekontaminering” og
”rensning”.
Ingen kommentarer.
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Bilag 1.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet
Driftsmål

Forslag til ændring

Patienttilfredshed

-

Patientinddragelse Tilfredshed

Svartider,
akuttelefonen

Uændret.

Overholdelse af
Uændret
standardforløbstider
i kræftpakker

Levering

Fremtidigt
Bemærkning
ambitionsniveau
Uændret:
4,5 på en skala fra
1-5 hvor 5 er bedst. Uændret:
4,5 på en skala fra
1-5 hvor 5 er bedst.
Uændret:
90 % besvares
indenfor
3 minutter.
100 % besvares
indenfor
10 minutter.
(90 % af opkaldene skal
besvares indenfor 3
minutter. Alle
opkald
skal besvares
indenfor
10 minutter)
Uændret:
Overholdelse af
standardforløbstide
r i kræftpakker: 90
%.

Målet er at
Monitoreringen af
udredningsretten
udredningsretten blev
skal være overholdt
per 1. oktober 2016
for 80 % fra januar
ændret, så
2018.
monitoreringen er
Somatiske patienter Uændret definition, Fra august 2018 er
retvisende i forhold til
udredt indenfor 30 ændring i
målet at 90 % skal
lovkravet om udredning
dage, psykiatriske ambitionsniveau. være overholdt.
inden for 30 dage, når
patienter (voksne)
(Gælder både
det er fagligt muligt.
udredt indenfor 30
somatik og
dage, psykiatriske
psykiatri).
patienter (børn og
unge) udredt
indenfor 30 dage
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Andel af
elektroniske epikriser (udskrivningsUændret.
breve) afsendt
indenfor én dag

Belægning

Kvalitet

Uændret:
90 %

-

Der er ikke fastlagt
et ambitionsniveau
endnu. Når der
foreligger data på
regionalt niveau,
fremsættes forslag
Ændres til
til ambitionsniveau.
"Overbelægning på
Man kan overveje
medicinske
et ambitionsniveau,
afdelinger"
der tager højde for
de naturlige
udsving, der er i
belægningen over
året.

På nuværende tidspunkt
opgøres de to mål for
antibiotika ud fra
indkøbt antibiotika og
Indikator 1:
sengedage. I løbet af
Andelen af
penicilliner ift. det efteråret 2017 eller
samlede forbrug primo 2018 bliver det
Opgørelsen af
udgør mindst 70 muligt at følge faktisk
antibiotikaforbrug hos
antibiotika ændres pct.
patienterne i
fra indkøbt
sundhedsplatformen.
antibiotika til
Når det bliver muligt at
faktisk forbrug.
Indikator 2:
følge det faktiske
Faldende
forbrug, foreslås det, at
antibiotikaforbrug driftsmålet ændres til
Antibiotikaforbrug Indikator 2 opgøres operationaliseret dette. Dette vil betyde,
efter en midlertidig som 10 pct.
at der vil være et brud i
opgørelsesmetode reduktion over 3 år. dataserien fra det
indtil de rette
Baseline er 95
tidspunkt, hvor de
måleenheder kan
aDDD pr. 100
enkelte hospitaler er gået
leveres fra
sengedage i 2015, på sundhedsplatformen.
sundhedsplatformen hvilket betyder at
ambitionsniveauet
.
er 86 aDDD pr.
Indikator 2 bruger
100 sengedage.
måleenhederne aDDD
og sengedage. Aktuelt
kan disse måleenheder
ikke opgøres i
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sundhedsplatformen.
Indtil det kan opgøres,
monitoreres indikator 1
ved hjælp af
”antibiotikadage” og
”udskrivninger”. Primo
2018 forventes
sundhedsplatformen at
kunne levere de ønskede
måleenheder.
Opfyldelse af
kvalitetsmål i de
kliniske
kvalitetsdatabaser

Uændret.

Uændret.
Overlevelse ved
uventet hjertestop

Akutte genindlæggelser,
(somatik)

Uændret

Uændret: 60 %
målopfyldelse.

-

Uændret.
Der er fortsat ikke
fastsat et
ambitionsniveau
nationalt. Det
foreslås, at
fastsættelsen af
ambitionsniveauet
fortsat afventer.

Uændret (somatik):
Løbende reduktion
i
antallet af
genindlæggelser.

Uændret.
Årlig reduktion på
20 % i antallet af bæltefikseringer
Tvang (antal
bæltefikseringer)

Medarbejder
Medarbejdertrivsel
e og ledere

Uændret.
Uændret: Generel
medarbejdertilfredshed

Ændres:

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Med baggrund i
beslutning på
Uændret:
Forretningsudvalgsmøde
4,0 på en skala fra
d. 4. april er Center for
1-5 hvor 5 er bedst.
HR er i samarbejde med
forskere fra Aalborg

Punkt nr. 6 - Beslutningssag: Høring om opdatering af kongeindikatorer, driftsmål og
ambitionsniveauer
Bilag 1 - Side -4 af 5
Faglig kvalitet

Universitet i gang med
at afsøge mulige
spørgsmål til åbenhed i
Åbenhed
den løbende
Nyt driftsmål
trivselsmåling, som ét af
de to regionale
spørgsmål. Det endelige
oplæg fremlægges på
strategistyregruppemøde
t d. 21. september. Et
regionalt spørgsmål om
åbenhed vil kunne indgå
i målingen februar 2018.
Den løbende
trivselsmåling træder i
Medarbejder
Sygefravær
Driftsmålet udgår kraft i 2018. Dermed
e og ledere
udgår sygefravær som
driftsmål.
Uændret:
Ændringen adresserer
Realiseret forbrug i uhensigtsmæssigheder i
perioden på løn,
opgørelserne, da der på
øvrig
nuværende tidspunkt
Ændres.
drift og egne
rapporteres med 12Budgetoverholdelse Opgørelsen ændres, indtægter
måneders tilbageblik,
, økonomi
således at det kun er sat i forhold til
dvs. også med
indeværende budget tilsvarende budget i forhenværende budgetår
som afrapporteres samme periode (x
100).
Mål = < 100
(Mål: => 100)
Ændres.
Uændret:
Bornholms
Realiseret
Udviklingshospital aktivitetsværdi
udgår på grund af (målt i
Produktivitet
fritstilling af
DRG-værdi) i
Budgetovertaktstyring som led i perioden
holdelse, aktivitet
ny styring på
sat i forhold til det
hospitalet
tilsvarende budget i
samme periode (x
At Steno Diabetes 100).
Ændringen adresserer
Center tilgår
Mål = > 100
dels at Bornholms
afrapporteringen
Hospital er blevet
fristillet af
præstationsbudgettering
Uændret:
og dels at Steno
Udvikling i
Ændres.
Mål = > 100
Diabetes Center
effektivitet (index) Opgørelsen ændres,
besidder et
således at det kun er
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indeværende budget
og aktivitet som
afrapporteres
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Kongeindikatoren Kliniske Kvalitetsdatabaser og ændret ambitionsniveau.
Kongeindikatoren giver et samlet mål for den sundhedsfaglige kvalitet udtrykt
ved andelen af indikatorer i de landsdækkende, kliniske kvalitetsdatabaser
hvor standarden (ambitionsniveauet) er opfyldt.
Kongeindikatoren for klinisk kvalitet blev beskrevet ved implementeringen i
driftsmålstyringen 2016 og vedlægges til orientering. Indikatoren anvendes
også på landsplan og indgår i de nationale kvalitetsmål.
Der er siden sket en ændring i beregningsmetoden, og ændret i ambitionsniveauet. Begge dele gennemgåes hér.
Beregningsmetoden
Kongeindikatoren opgøres som andelen af indikatorer, hvor standarden (ambitionsniveauet) er opfyldt, i forhold til det samlede antal indikatorer i alle databaserne.
Der har været en årelang tradition for at karakterisere resultaterne af databasernes indikatorer efter en trafiklysmodel, således:
Grøn
Gul
Rød

Resultatet er med sikkerhed lig med eller bedre end standarden
(”opfylder ambitionen”)
Resultatet er med 95% statistisk sandsynlighed lig med eller
bedre end standarden (”tæt på ambitionsniveau”)
Resultatet er med sikkerhed dårligere end standarden (”opfylder
ikke ambition”)

Ledelser og klinikere betragter grøn og gul som udtryk for en tilfredsstillende
kvalitet, - og dermed som ambitionen opfyldt. I praksis betyder det, at arbejdet
med forbedringer kan afgrænses til de ’røde’. I fremstillingen af disse resultater i diagrammer (f.eks. Driftsmålstyringsrapporterne) blev grøn og gul derfor
lagt sammen til grøn.
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Den gule markering af et resultat fremkommer ved en statistisk beregning på
den konkrete brøk (andel), der fortæller, at udfaldet med stor sandsynlighed
(95%) ligger i et interval, der indeholder selve ambitions-procenten. Det kan
f.eks. udtrykkes som ”ambitionsniveauet på 80% er opfyldt, idet resultatet statistisk set ligger indenfor intervallet 77%-83%”. Denne statistiske vurdering af
data indgår i mange sammenhænge i den kliniske hverdag. Den bruges f.eks.
ved vurderingen af laboratorieprøver: ”Patientens blodprocenten er 8,4 og
normal, idet den falder indenfor normalområdet, der er 7.8-10.0”
Imidlertid har denne synsvinkel på målopfyldelsen den faldgrube, at den statistiske usikkerhed bliver meget stor, når antallet af patienter er meget lavt. Det
kan betyde, at et reelt dårligt resultat alligevel tillægges de ’grønne’ som et opfyldt ambitionsniveau. Det kan f.eks. ses i Akut Kirurgi Databasen, hvor hul på
mavesæk er relativ sjælden i en kirurgisk afdeling (10-20 patienter/år). Her
skal resultaterne fortolkes med stor varsomhed, fordi den statistiske usikkerhed er meget stor.
Derfor blev det med start i 2015 i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP, besluttet gradvist at afskaffe de gule trafiklys, og sammenlægge
disse ’gule’ resultater med de ’røde’ som samlet set ikke-opfyldt (opfylder ikke
ambitionen). I dag vurderes resultaterne i alle nationale kliniske kvalitetsdatabaser derfor alene i forhold til ambitionsniveauet, således:
Standard opfyldt: Ja (de ’grønne’)
Standard opfyldt: Nej (de ’gule’ + de ’røde’)
Konsekvensen af dette ændrede syn er derfor en ændret analyse- og beregningsmetode, der betyder at målopfyldelsen tilsyneladende er blevet dårligere,
uden at der er sket ændring i de bagvedliggende data, og dermed i de processer og resultater, der skabes i klinikken.
Ambitionsniveau/standard
Med udformningen af en indikator fastlægges et område i patientforløbet (en
proces eller et resultat), som fagfolk vurderer klinisk betydningsfuldt, - f.eks.
”andelen af patienter med sukkersyge, der får målt blodtryk 1 gang årligt”.
Fagligt set er det rigtigt, at det skal ske for alle patienter. I praksis vil der ikke
være muligt i en række tilfælde, måske pga. udeblivelse. Derfor fastsættes et
ambitionsniveau – en standard – der udtrykker, at vi betragter indikatoren som
opfyldt, såfremt 90% af patienterne får målt blodtryk x 1 årligt.
Om indikatoren er opfyldt hænger direkte sammen med fortolkningen ovenfor,
og hvorvidt det besluttet at ’gul’ lægges til de ’grønne’ eller de ’røde’.
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I Driftmålstyringsrapporterne er beregningsmetoden ændret i foråret 2017 i
overensstemmelse med beslutningen i RKKP. Det betyder, at målopfyldelsen
faldt fra ca. 80% til ca. 52%, med de samme bagvedliggende data.
Det er derfor urealistisk at fortsætte med et ambitionsniveau på 80%, hvorfor
det er nedjusteret arbitrært til 60%.
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Kongeindikatoren for klinisk kvalitet
Kongeindikatoren for klinisk kvalitet er blevet til ud fra et ønske om at finde en overordnet indikator for
den samlede sundhedsfaglige kvalitet i hospitalsvæsenet. Det er via denne indikator muligt at dykke ned i
data og få indsigt i, hvad det er, der over tid er sket, og som har medført en såvel positiv som negativ ud‐
vikling. Indikatoren er endvidere udviklet i overensstemmelse med regionsrådets ønske den 10. marts
2015 om at ændre kongeindikatorerne fra "uventede dødsfald" og "akutte genindlæggelser" til "klinisk
kvalitet”.
Der findes godt 60 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Hver database har et antal indikatorer, ty‐
pisk 5‐15, hvoraf de fleste har en standard for god kvalitet. Indikatorerne, som udtrykker god kvalitet på
det konkrete sygdomsområde og de tilhørende standarder er fastsat af fagspecialister på tværs af hele
landet og indikatorerne opdateres typisk en gang årligt i forbindelse med nationale audit i den enkelte da‐
tabase. En indikator kunne fx være andelen af patienter med apopleksi, der bliver behandlet med blodfor‐
tyndende behandling (trombolyse) inden for en time efter ankomst til hospitalet. Standarden er her sat til
75%. Det er vigtigt der leves op til standarden for denne indikator, da hurtig behandling kan være afgø‐
rende for patients fremtidige førlighed.
Kongeindikatoren måler hvor stort et antal af indikatorerne i de landsdækkende kliniske kvalitetsdataba‐
ser, der er opfyldt ud af det samlede antal indikatorer. Beregningen bygger således på allerede eksiste‐
rende datakilder uden behov for ny indsamling af data.
Kongeindikatoren (andel) udregnes på følgende vis1:
Summen af indikatorer, hvor standarden er opfyldt
summen af alle indikatorer, der har en fastsat standard
Kongeindikatoren er således et udtryk for, i hvilken udstrækning Region Hovedstaden lever op til de til
enhver tid fastsatte kvalitetsindikatorer og standarder på tværs af sygdomsområder. Kongeindikatoren
dækker sygdomsområder, som bl.a. er kendetegnet ved at omfatte ”de store”, ”de dyre” og ”de alvorlige”

1

I Kongeindikatoren vægtes alle databaser ens både for at understrege, at det er vigtigt at følge kvaliteten på alle sygdomsområ‐
der, men også for at undgå at små databaser med mange indikatorer ikke fylder uforholdsmæssigt meget. Dette sker ved at
summere alle databasernes individuelle andel og dividere med antal af databaser. Standarden anses i øvrigt for opfyldt, såfremt
den er statistisk opfyldt. Hvis det ønskes vil det i øvrigt være muligt at udregne kongeindikatoren for såvel resultatindikatorer som
procesindikatorer.
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sygdomme. Psykiatrien er indeholdt. Målsætningen er, at Region Hovedstaden skal have en gennemsnitlig
målopfyldelse på 80% på tværs af alle databaser.

Det væsentlige er, at driftsmålsstyringen med denne kongeindikator i høj grad får fokus på kerneydelsen,
som mange forskellige afdelinger og specialer bidrager direkte til. Det medvirker til at give øget ledelses‐
fokus og opmærksomhed på, hvilken faglig udvikling der er indenfor de enkelte specialer og dermed med‐
virker til at fremme implementering af kvalitetsforbedringer på et sygdomsområde på afdelingsniveau.
Den øgede ledelsesopmærksomhed på de indikatorer som fagfolkene har fastsat kan medvirke til, at kon‐
geindikatoren kan flyttes over tid, men der er grænser for hvor meget, da den jo til stadighed opdateres
med nye indikatorer i takt med den faglige udvikling.
Man kunne også forestille sig, at hvis kongeindikatoren fx viser en konstant værdi på 80% over 3 år, at det
således reelt ville være udtryk for en forbedring for patienterne, da der som nævnt bagved ligger en faglig
udvikling.
Datagrundlaget for beregningen er det samme på tværs af afdelinger (specialer), hospitaler og regioner og
leveres i dag af regionernes kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) i generisk form til de regionale ledelsesin‐
formationssystemer, som i Region Hovedstaden hedder FLIS. Regionen modtager på nuværende tidspunkt
data fra ca. 43 databaser (se bilag 1). Alle databaser forventes implementeret inden udgangen af 2016.
Bispebjerg Frederiksberg Hospital har kørt pilottest af de kliniske kvalitetsdatabaser som kongeindikator
siden august 2015.
Nedbrydning af kongeindikatoren på organisatorisk niveau
Det er muligt at bryde indikatoren ned på relevante organisatoriske niveauer. F.eks. kan indikatoren be‐
regnes på hospitalsniveau. Det er dog ikke andelen af opfyldte indikatorer, der opnås på det enkelte hos‐
pital, der er mest interessant, men derimod ledelsens og kvalitetsafdelingens mulighed for at dykke ned i
data og få et hurtigt overblik og indsigt i, hvilke indikatorer hospitalet ikke lever op til. De enkelte afde‐
linger har allerede adgang til de relevante databaser, som er tilknyttet afdelingen. Der kan således umid‐
delbart følges op direkte i forhold til de enkelte sygdomsområder, da man kan se, på hvilke hospitaler og
afdelinger samt i hvilke specialer, de fastsatte standarder ikke er opfyldt og hvad der er sket over tid. Det‐
te overblik skal kunne tilgås via FLIS, hvilket skønnes at betyde væsentlige tidsbesparelser i forhold til, hvis
opgørelserne skulle udarbejdes manuelt af de enkelte hospitalers kvalitetsafdelinger.
Præsentation af data for kongeindikatoren klinisk kvalitet
I det følgende præsenteres de data som er i spil i forbindelse med brug af kongeindikatoren, som de aktu‐
elt ser ud. Princippet er helt overordnet, at man fra det samlede resultat af kongeindikatoren i regionen
(se figur 1) kan trykke sig ned på resultatet på de enkelte hospitaler (se figur 2) og dernæst resultatet på
de enkelte afdelinger og dernæst ned på de enkelte indikatorer og (med de rette rettigheder) i sidste en‐
de helt ned på den enkelte patient (figur 4 og figur 5). Dermed er der mulighed for i sidste ende, at gen‐
nemgå de enkelte patientforløb. Figur 1 ‐3 vil primært have interesse for de øverste ledelsesniveauer i re‐
gionen, mens de øvrige figurer har detaljeret indhold beregnet til hospitalsledelsesniveauet og klinikerne
på de enkelte afdelinger.
Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at kongeindikatoren er forskelligt sammensat fra hospital til
hospital, da det er forskelligt hvilke specialer og dermed databaser, som findes på de enkelte hospitaler.
Kongeindikatoren kan dermed heller ikke direkte anvendes til at benchmarke eller sammenligne hospita‐
lernes resultater med hinanden. Det er således ikke primært det samlede resultat, der er interessant, men
derimod muligheden for ledelsen, kvalitetsafdelinger, klinikere m.fl. for hurtigt at få et overblik og dykke
ned i data på de relevante organisatoriske enheder, som en kvalitetsdrøftelse så kan tage udgangspunkt i.
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Figur 1: Viser resultatet af kongeindikatoren på regionsniveau samt for Bispebjerg Frederiksberg Hospital,
hvorved man kan få et indtryk det enkelte hospitals bidrag til Region Hovedstadens samlede resultat

Bag et tilfredsstillende gennemsnit kan der gemme sig utilfredsstillende resultater i de enkelte databaser.
Derfor suppleres kongeindikatoren på regionsniveau med en præsentation som viser, hvor stor en del af
indikatorerne med fastsatte standarder som Region Hovedstaden lever op til i de enkelte databaser (se fi‐
gur 2). Herved kan man få et samlet overblik og kan rette fokus på de databaser, som har en lav målopfyl‐
delse. Man kunne fx vælge at sætte fokus på databaser, som har en målopfyldelse på mindre end 40%,
Man kunne også vælge at sætte fokus på databaser, som havde en høj målopfyldelse. Det kunne herun‐
der fx overvejes om databaser, som gennem et par år har haft en målopfyldelse på 100% har sat et til‐
strækkeligt højt ambitionsniveau eller om det er nødvendigt at databasen fortsætter.
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Figur 2: Illustration af, hvordan man kan få et overblik over andelen af indikatorer med fastsatte standar‐
der, som er opfyldt i de enkelte databaser. Hver enkelt søjle repræsenterer en kvalitetsdatabase.
På tilsvarende vis som data kan præsenteres på regionsniveau med hospitaler (jf. figur 1) kan resultaterne
illustreres på hospitalsniveau med afdelinger.

Figur 3: Viser resultatet af kongeindikatoren på hospitalsniveau. Her er vist geriatrisk afdelings bidrag til
hospitalets samlede resultat.
Endelig kan man trykke sig videre i systemet og se hvilke konkrete indikatorer, som er opfyldt og hvilke,
der ikke er opfyldt på de enkelte afdelinger. For den enkelte afdeling er det kun de relevante databaser
som henhører under afdelingen, der inddrages i afdelingens driftsmålsstyring.
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På Bispebjerg Hospital har man i pilottesten i øvrigt sendt følgende data til afdelingsledelserne:

1. Fra FLIS med skærmdump for hvert sygdomsområdes røde indikatorer, dvs. ikke opfyldte indika‐
torer (Figur 4)
2. En oversigt over alle røde indikatorer/ikke opfyldte indikatorer på hele hospitalet (figur 5)

3. Kongeindikator på Bispebjerg‐Frederiksberg Hospital som seriediagram (figur 6)
4. For alle de røde indikatorer er endvidere på Bispebjerg‐Frederiksberg Hospital udarbejdet
seriediagrammer, som viser udviklingen over tid (ej medtaget her)

Figur 4: Viser præcist hvilke indikatorer, der er opfyldt (grøn), der er statistisk opfyldt (gul) og hvilke der
ikke er opfyldt (rød) for en given database. Via FLIS har de relevante afdelinger adgang til detaljerede op‐
lysninger vedr. resultaterne og opfyldelsen af de enkelte indikatorer – også over tid. For en nærmere gen‐
nemgang af de informationer, der er i tabellen og hvordan de bruges kan henvises til publikationen:
Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser ‐ En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de
Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser i FLIS.
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Figur 5: Her er en samlet en samlet oversigt over alle de indikatorer, som hospitalet ikke opfylder på
tværs af alle databaser. Hermed kan hospitalsledelsen få et samlet overblik over hvilke indikatorer
hospitalet ikke lever op til.

Figur 6: Kongeindikator på Bispebjerg‐Frederiksberg Hospital vist i seriediagram
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Bilag 1: Databaser i Region Hovedstaden, som er implementeret i FLIS
Blødende mavesår, Akut Kirurgi Databasen (ulcus)
BUP-ADHD databasen (adhd)
Dansk Apopleksiregister (dap)
Dansk Brystcancer Register (dbcg)
Dansk Depressionsdatabase (ddd)
Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom database (decv)
Dansk Fedmekirurgiregister (dfr)
Dansk Gynækologisk Cancer Database - Cervix (dgcdcc)
Dansk Gynækologisk Cancer Database - Endometrie/Corpus (dgcdec)
Dansk Gynækologisk Cancer Database - Ovarie (dgcdoc)
Dansk Hjerteregister (dhreg)
Dansk Hjertesvigts Database (dhd)
Dansk Hoftealloplastik Register (dhr)
Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD) (dhhd)
Dansk Intensiv Database (did)
Dansk Knæalloplastik Register (dkr)
Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register (dkrr)
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (foedsler)
Dansk Lever-Galdevejs Cancer Database (dlgcd)
Dansk LungeCancer Register (dlcr)
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (dnsl)
Dansk Neuro Onkologisk Register (dnor)
Dansk Palliativ Database (dpd)
Dansk Pancreas Cancer Database (dpcd)
Dansk Prostata Cancer Database (daproca)
Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (kol)
Dansk Skulderalloplastik Register (dsr)
Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud (hofter)
Dansk Urogynækologisk Database (dugabase)
Dansk Voksen diabetesdatabase (dvdd)
Den Nationale skizofrenidatabase (skizofreni)
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Herniedatabasen - Inguinalhernier (ihern)
Herniedatabasen - Ventralhernier (vhern)
Hæmatologiske Fællesdatabase - Akut leukæmi (alg)
Hæmatologiske Fællesdatabase - Kroniske Myeloide sygdomme (mpds)
Hæmatologiske Fællesdatabase - Malignt lymfom (lyfo)
Hæmatologiske Fællesdatabase - Myelomatose (dmsg)
Landsdækkende Database for Geriatri (ger)
Landsregistret Karbase (kar)
National Database for Søvnapnø (ndosa)
Perforation, Akut Kirurgi Databasen (perfv)
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BESLUTNINGER
Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET

MØDETIDSPUNKT
12-09-2017 10:00

MØDESTED
REGIONSRÅDSSALEN

MEDLEMMER
Sophie Hæstorp Andersen
Leila Lindén
Lars Gaardhøj
Charlotte Fischer
Karin Friis Bach
Karsten Skawbo-Jensen
Erik Lund
Jens Mandrup
Henrik Thorup
Morten Dreyer
Martin Geertsen
Randi Mondorf
Anne Ehrenreich
Marianne Frederik
Tormod Olsen

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog

Fraværende ved sag 5 og 6
Fraværende ved sag 12 og 15

Fraværende ved sag 12 og 15
Fraværende ved sag 12 og 15
Fraværende ved sag 12 og 15
Fraværende ved tillægsdagsorden sag 1
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KVARTÅRLIGE
RAPPORTERING PÅ KONGEINDIKATORER,
DRIFTSMÅL OG AMBITIONSNIVEAUER
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsrådet har besluttet at drøfte status og fremdrift på kongeindikatorer og driftsmål fire gange om året.
Dette er den 3. rapportering i 2017.
INDSTILLING
Administrationen indstiller til forretningsudvalget:


at forretningsudvalget afholder politisk tavlemøde, hvor administrationens anbefalinger til eventuelle
politiske initiativer vedrørende udvalgte driftsmål m.v. drøftes.

Administrationen indstiller, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler:
1. at drøfte driftsmålet "belægning",
2. at tage rapporteringen på kongeindikatorer og driftsmål til efterretning.
POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 12. september 2017:
Forretningsudvalget besluttede, at sætte målet vedr. udredningsretten til 100 %.
Vedr. belægning, se vedlagte opfølgningsskema (bilag 7).
SAGSFREMSTILLING
Emner til politisk drøftelse (tavlemøde)
Der er til dette tavlemøde kun ét driftsmål, der foreslås drøftet: "belægning". Desuden forelægges til
orientering status på en række driftsmål.
1.Status på driftsmålet "belægning"
Forretningsudvalget besluttede den 6. juni 2017, at der på dette møde skal gennemføres en temadrøftelse
om belægning.
Sundheds- og Ældreministeriet har offentliggjort en ny indikator for belægning på medicinske senge.
Indikatoren viser andel sengedage med overbelægning opgjort pr. måned, kvartal og år.
Indikatoren for belægning skal implementeres som led i regionens driftsmålsstyring, så snart det er muligt at
trække valide belægningsdata i Sundhedsplatformen.
Der har hen over sommeren pågået en validering og tilretning af belægningsdata fra Sundhedsplatformen.
Dette gælder for de belægningsdata, som det politiske og administrative niveau bruger til at følge
belægningen. Målingerne laves månedsvis ud fra en ensartet national metode.
Belægning er en del af de 15 indikatorer, der blev prioriteret højest i forhold til validering, og er den eneste
af de prioriterede indikatorer, der viste sig ikke at kunne færdigvalideres inden for den aftalte tidsramme.
Valideringen er derfor fortsat i fuld gang. Til hver indikatorvalidering er der udpeget en såkaldt champion,
der har det ledelsesmæssige ansvar for, at valideringsopgaven prioriteres på hospitalerne og som endeligt
godkender, at den enkelte indikator nu er valideret med hospitalet.
Valideringsarbejdet forventes afsluttet indenfor kort tid, hvorefter det vil være muligt at trække månedlige
belægningsdata i Sundhedsplatformen, og dermed følge belægningen på regionens hospitaler. Når
belægningsindikatoren er på plads, kan data følges tilbage i tiden.
Det skal påpeges, at hospitalerne har mulighed for at få et overblik over, hvor mange patienter, der befinder
sig i sengene. Hospitalerne har på nuværende tidspunkt mulighed for at trække tidstro belægningsoversigter
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link fra Regionens
intranet (https://intranet.regionh.dk/noh/patient/registrering/belaegningsoversigt/Sider/default.aspx?
rhKeywords=bel%C3%A6gning), jævnfør i øvrigt bilag 1.
De tidstro opgørelser giver et øjebliksbillede, men siger ikke noget om den generelle belastning af
afdelingen, da der fx kan være situationer, hvor patienter der er på vej til at blive udskrevet overlapper med
patienter, der lige er blevet indlagt. Man skal på den baggrund være påpasselig med at tolke på den generelle
belastning af en afdeling ud fra de tidstro opgørelser.
Administrationen anbefaler, at der ikke iværksættes yderligere tiltag på nuværende tidspunkt.
Udredningsretten Opfølgning på tavlemøde den 6. juni 2017
Forretningsudvalget bad på det politiske tavlemøde den 6. juni 2017 om, at administrationen vurderer, om
ambitionsniveauet for driftsmålet vedrørende udredningsret bør justeres.
Monitoreringen af udredningsretten blev per 1. oktober 2016 ændret, så monitoreringen er retvisende i
forhold til lovkravet om udredning inden for 30 dage, når det er fagligt muligt. Legitime årsager til udredning
senere end 30 dage kan være faglige årsager eller patientens ønske. Der er aktuelt udfordringer med
registreringer og derfor foreslår administrationen, at der indføres et todelt ambitionsniveau, hvor målet er
en overholdelse af udredningsretten på 80 % fra august 2018 og på 90 % fra august 2019. Ved at lægge
ambitionsniveauet på 90 % frem for 100 % er ambitionsniveauet muligt at opnå, selvom der på enkelte
områder eller i enkelte forløb opstår ventetid som følge af ikke tilstrækkelig kapacitet.
3. kvartårlige rapportering i øvrigt
Til efterretning.

Nedenstående fremlægges den 3. kvartårlige rapportering på fremdriften på kongeindikatorer og driftsmål. I
sagen fremstilles resultatet for så vidt angår kongeindikatorer. Status og fremdrift på kongeindikatorerne er
endvidere opgjort i bilag 2. For så vidt angår status for de enkelte driftsmål er status opgjort i bilag 3. - 5.
Kongeindikatorer
Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens / besøgets forløb
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "patientens situation styrer forløbet".
Der er fastlagt et ambitionsniveau på 4,5, målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
Der måles ved de aktuelle målinger på Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital,
Rigshospitalet, Bornholmshospital samt i Region Hovedstadens Psykiatri. Udrulningen af Den Løbende
Patienttilfredshedsmåling fortsætter.
Målopfyldelsen er ved denne opgørelse (juli l 2017 ) 4,5 i somatikken og ligeledes 4,1 i psykiatrien. I
somatikken er der tale om en stigning siden sidst, og ambitionsniveauet er nu opfyldt. I psykiatrien er
resultatet 4,1, ligesom ved afrapporteringen i juni 2017. Ambitionsniveauet er ikke opfyldt.
Målopfyldelse for kliniske kvalitetsdatabaser
Dette er kongeindikatoren for den politiske målsætning "høj faglig kvalitet".
Ambitionsniveauet er sat til 60 % målopfyldelse, og den aktuelle opgørelse (juni 2017) viser
en målopfyldelse på 51 %, eller 2 procentpoint lavere end ved sidste rapportering i juni 2017. Data er
påvirket af ufuldstændige indberetninger på grund af Sundhedsplatformen.
Hjemtagning af eksterne midler til forskning og innovation fra offentlige og private kilder
Dette er indikatoren for den politiske målsætning "ekspansive vidensmiljøer".
Der måles på regionens samlede indhentning af eksterne midler til forskning og innovation fordelt på
Side 4 af 73

Møde i Sundhedsudvalget d. 26-09-2017

Punkt nr. 2 - Meddelelser - 3. kvartårlige rapportering på kongeindikatorer,
driftsmål og ambitionsniveau
Bilag
1 - Side
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hospitaler,
virksomheder
indtægter til forskning og innovation fra offentlige og private kilder er 1 % årlig stigning i eksterne indtægter
sammenlignet med det foregående år (målt i faste priser). Det er vanskeligt at fastlægge et realistisk konkret
mål uden en baseline, men der vil, som led i udvikling af den regionfælles handlingsplan for forskning, blive
fastlagt et ambitiøst absolut mål for ekstern finansiering af forskning fra 2018 baseret på baseline for 2016.
I perioden januar - juli 2017 er der registreret 561,3 mio. kr. i eksterne indtægter svarende til 54,8 % af
målopfyldelsen for 2017 (1.024,4 mio. kr., (2 % højere end i 2016)).
CO2
Dette er indikatoren for "grøn og innovativ metropol".


Region Hovedstaden som geografi
CO2 udledningen for regionen som geografi opgøres årligt, og næste version forventes at foreligge i
efteråret 2017.
Kommunerne har som mål at reducere CO2-udslippet med minimum 2 pct. om året.
I forhold til Energistyrelsens nye Energi og CO2-regnskab har kommunerne i hovedstadsregionen over
tid reduceret CO2-udledningen med 10 % i årene fra 2010 til 2014.



Region Hovedstaden som virksomhed
For Region Hovedstaden som virksomhed er opgørelsen baseret på klimaregnskab 2016.
Ambitionsniveauet for kongeindikatoren for CO2 for energi og transport er fastlagt til en reduktion fra
129.143 tons i baselineåret 2013 til 60.466 tons i 2025. For affald er ambitionsniveauet at øge den
sparede CO2-udledning som følge af øget genanvendelse fra 2.839 tons i baselineåret 2013 til 6.000
tons i 2025.
Klimaregnskab 2016 viser, at den samlede CO2-udledning fra el, varme og transport fra Region
Hovedstadens hospitaler, virksomheder og koncerncentre var 101.206 tons i 2016 mod 129.143 tons i
baselineåret 2013. Den sparede CO2-udledning som følge af genanvendelse af affald var 2.900 tons i
2016 mod 2.839 tons i baselineåret 2013.

Driftsmål
Status og fremdrift for alle driftsmål er opgjort i bilag 3-5.
Metodiske bemærkninger til opgørelsen er vedlagt i bilag 6.
KONSEKVENSER
Sagen har ingen konsekvenser udover de anførte.
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 12. september 2017. Efter udvalgets behandling ventes sagen
forelagt regionsrådet den 19. september 2017.
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Bilag 1 – eksempel på belægningsoversigt
Oversigten er hentet fra:
https://intranet.regionh.dk/noh/patient/registrering/belaegningsoversigt/Sider/default.aspx

Belægningsoversigt - Amager og Hvidovre Hospital
Oversigten viser belægningsdata fra Amager og Hvidovre Hospitals
afsnit for indlagte patienter.
Data er opdateret
28-08-2017 16:32
Data overføres fra Sundhedsplatformen hver halve time og tidsstempel for seneste
dataoverførsel kan du se øverst her på siden.
Belægningsdata kan også tilgås inde i Sundhedsplatformen, hvor du kan generere
rapporter, hvis du har adgang og de fornødne rettigheder. Klik her for at åbne tipsheet, der
guider dig i at generere belægningsrapporter i SP.
Afsnit

Indlagte Disponible Normerede Belægningsprocent

AHH 112, INFEKTIONSMEDICINSK
SENGEAFSNIT

22

24

28

92

AHH 115, HJERTEMEDICINSK
SENGEAFSNIT

34

41

41

83

AHH 122, KIR. GASTROENTEROLOG. 5DØGNSAFS.

8

16

16

50

AHH 123, TRAUMATISK HJERNESK.
SENGEAFS.

19

22

22

86

AHH 126, PALLIATIVT SENGEAFSNIT

6

10

10

60

AHH 213, KIR. GASTROENTEROLOG.
SENGEAFS.

17

22

22

77

AHH 217, GASTROMEDICINSK
SENGEAFSNIT 217

8

12

12

67

AHH 219, KIR. GASTRO. SENGEAFSNIT 219 11

14

15

79

AHH 220, LUNGEMEDICINSK
SENGEAFSNIT

24

26

26

92

AHH 222, ENDOKRINOLOGISK
SENGEAFSNIT

23

22

22

105

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017
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AHH 310, ORTOPÆDKIRURGISK
SENGEAFSNIT

22

26

26

85

AHH 312, ORTOPÆDKIRURGISK
SENGEAFSNIT

15

15

15

100

AHH 315, ORTOPÆDKIRURGISK
SENGEAFSNIT

22

26

26

85

AHH 317, ORTOPÆDKIRURGISK
SENGEAFSNIT

7

17

17

41

AHH 321, KIR. GASTROENTEROLOG.
SENGEAFS.

24

27

27

89

AHH 322, GASTROENTEROL. INTENSIV
OBS.AFS.

6

7

8

86

AHH 323, MED. GASTROENTEROLOG.
SENGEAFS.

18

23

23

78

AHH 324, KIR. GASTROENTEROLOG.
SENGEAFS.

27

25

25

108

AHH 411, BØRNEMODTAGELSEN

20

10

10

200

AHH 412B, OBSTETRISK BARSEL
SENGEAFSNIT

12

14

14

86

AHH 414, GYNÆKOLOGISK SENGEAFSNIT

14

14

14

100

AHH 415, BØRNESENGEAFSNIT

11

26

26

42

AHH 426, OBSTETRIK BARSEL
SENGEAFSNIT

22

27

27

81

AHH 427, NEONATALAFSNIT

14

20

20

70

AHH 429, BØRNEDAGAFSNIT

0

0

0

0

AHH 429I, BØRNEDAGAFSNIT, INDLAGT

3

8

10

38

AHH 444, OBSTETRIK SVANGRE
SENGEAFSNIT

7

10

10

70

AHH 534, AKUT MODTAGE SENGEAFSNIT

32

29

29

110

AHH 542, ITA SENGEAFSNIT

8

12

12

67

AHH C, KARDIOLOGISK SENGEAFSNIT C,
AMH

21

27

27

78

AHH G, GERIATRI SENGAFSNIT, AMH

23

26

26

88

AHH L, LUNGEMEDICINSK SENGEAFSNIT,
AMH

23

26

26

88

AHH MIO, MEDICINSK INTENSIV
OBSERVATIONSAFSNIT, AMH

0

0

AHH OA, OBSERVATIONSAFSNIT, AMH

4

15

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017
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af kongeindikatorer 3/2017
Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn.
Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret med rød.
Driftsmål, for hvilke der ikke er fastsat et ambitionsniveau, har ikke en farvemarkering.

Politisk mål

Kongeindikator

Bemærkning

Patientens
situation styrer
forløbet

Tilfredshedsmålingen er
nu næsten implementeret,
"Er du alt i alt tilfreds
men dækker fortsat ikke
med
alle hospitaler
indlæggelsens/besøge
ts forløb?"
Data er her baseret på april
2017.

Ambitionsniveauet
4,5 (somatik og psykiatri)

Kliniske
Høj faglig kvalitet kvalitetsdatabaser

Ekspansive
vidensmiljøer

Hjemtagne eksterne
midler i form af
eksterne indtægter til
forskning og
innovation fra
offentlige og private
finansieringskilder.

60 % målopfyldelse

Udvikling siden seneste
måling
Stigning fra 4,4

Målopfyldelse

Fald fra 4,3

Psykiatri:
4,1 (juli 2017)
51 % målopfyldelse
(juli 2017)

Fald fra 53 %

-

Kongeindikatoren måler
på regionens samlede
indhentning af eksterne
midler til forskning og
innovation fordelt på
hospitaler, virksomheder
og centre.

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Ambitionsniveau: 1 % årligt 561,3 mio. kr. (januar –
juli 2017 )
sting i eksterne indtægter
sammenlignet med det
foregående år (målt i faste
priser), er ændret til 2 %
således, at der tages højde for
inflationen, der er estimeret til
1 % i 2017. Som led i
udvikling af den
koncernfælles handlingsplan
for forskning vil der for 2018
og frem blive fastlagt et
konkret ambitiøst mål for
ekstern finansiering af
forskning.

Somatik:
4,5 (juli 2017)

54,8 % målopfyldelse
(juli 2017)
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For hovedstadsregionen Kommunerne i
CO2- udledning for
kommunerne som
geografi

Grøn og innovativ
metropol

I forhold til Energistyrelsens
hovedstadsregionen
har
som geografi trækkes data
nye Energi og CO2generelt
stor
fokus
på
at
fra Energistyrelsens energi
regnskab har kommunerne i
og CO2-regnskab version reducere CO2-udslippet og hovedstadsregionen over tid
1.0 fra oktober 2016. 80 % energiforbruget. Det ses bl.a. reduceret CO2-udledningen
af data trækkes automatisk ved, at kommunerne som
med 10 % i årene fra 2010
minimum har som mål at
fra diverse datakilder.
til 2014.
Elforbrug, spildevandsdata reducere CO2-udslippet med
og husdyrgødning til
2 pct. om året. Derudover er I Energistyrelsens første
version af energiregnskabet
biogasproduktion trækkes kommunerne generelt aktive
er det samlede CO2-udslip
dog ikke automatisk.
med at igangsætte indsatser, for hovedstadsregionen i
Eldata forventes i løbet af der skal bidrage til en fossilfri 2010: 6.181.926 tons mod
5.551.577 tons i 2014,
kort tid at indgå direkte i varme og energiforsyning.
hvilket svarer til 3,2 tons pr.
værktøjet. Der vil dog
indbygger i 2014, og som er
stadig henover efteråret
det laveste på landsplan.
2017 pågå diverse
tilretninger. De regionale
tal for 2015 forventes klar
ved udgangen af 2017.

Data forventes lanceret
årligt, og næste version i
efteråret 2017.

CO2 udledningen for

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Ambitionsniveauet for
For Region Hovedstaden
kongeindikatoren for CO2 for som virksomhed viser

Udviklingen, som
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Regionen som virksomhed energi og transport er fastlagt
til en reduktion fra 129.143
er netop færdiggjort og
tons i baselineåret 2013 til
opgjort i klimaregnskab
CO2-udledning for
2017 som offentliggøres i 60.466 tons i 2025. For affald
Region Hovedstaden juni.
er ambitionsniveauet at øge
som virksomhed
den sparede CO2-udledning
som følge af øget
genanvendelse fra 2.839 tons
i baselineåret 2013 til 6.000
tons i 2025.

Møde i Sundhedsudvalget
Forretningsudvalget
d. d.
26-09-2017
12-09-2017

Klimaregnskab 2016, at den
samlede CO2-udledning fra
el, varme og transport fra
Region Hovedstadens
hospitaler, virksomheder og
koncerncentre var 101.206
tons i 2016 mod 129.143
tons i baselineåret 2013.
Den sparede CO2udledning som følge af
genanvendelse af affald var
2.900 tons i 2016 mod
2.839 tons i
baselineåret 2013.

fremgår af
Klimaregnskab og
GDU-koncernstatus
2016, indikerer at
målopfyldelsen for
energi (el og varme)
nås i 2025, mens der
bør foretages
korrigerende
handlinger for at nå
2025-målene for
transport og
affaldsressourcer.
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4 på driftsmål, Sundhed 3/2017
AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL
Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn.
Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret med rød.
Driftsmål, for hvilke der ikke er fastsat et ambitionsniveau, har ikke en farvemarkering.
Driftsmål, Sundhed

Ambitionsniveauet

Resultat,
Udvikling siden
Seneste måling seneste politiske
forelæggelse

Målopfyldelse Datakilde

Tilfredshed
Patienttilfredshed

4,5

Somatik
4,5

Ja

Patientinddragelse
(somatik)

4,5

Fremgang fra 4,3

Psykiatri
4,1

Tilbagegang fra 4,3

Nej

4,5

Fremgang fra 4,4

4,2

Uændret

Ja
Nej

Patientinddragelse
(psykiatri)

Levering
Ventetid akuttelefonen 90 % af opkaldene skal 3 min.: 68 %
Fremgang fra 41 %
besvares inden for 3 min.
Alle opkald skal
10 min.: 93 % Fremgang fra 75 %
besvares inden for 10
min.

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Nej
Nej

Data baseret på juli 2017.
Kilde: Tilfredshedsmålinger på
hospitalerne. For somatik indgår
Amager og Hvidovre Hospital,
Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital samt Rigshospitalet og
Bornholms Hospital. Der måles
på en skala fra 1-5, hvor 5 er
bedst
Data baseret på juli 2017.
Kilde: Tilfredshedsmålinger på
hospitalerne. For somatik indgår
Amager og Hvidovre Hospital,
Bispebjerg Frederiksberg Hospital
og Rigshospitalet og Bornholms
Hospital. Der måles på en skala
fra 1-5, hvor 5 er bedst
Data baseret på juli 2017. Kilde:
Den Præhospitale Virksomheds
datawarehouse
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rapportering
kongeindikatorer,
på kongeindikatorer,
driftsmål og
ambitionsniveauer
driftsmål
og ambitionsniveau
Bilag 23 -Overholdelse
Side -7
-2 af af15
4
Overholdelse af
69 %
Tilbagegang fra 79 % Nej
standardforløbstider i
kræftpakker

standardforløbstider fra
start til initial
behandling: 90 %

Andelen af elektroniske 90 % skal være afsendt
epikriser
inden for en hverdag.
(udskrivningsbreve)
afsendt inden for én
hverdag
Belægning
(ikke implementeret)
Overholdelse af
Somatik og psykiatri:
udredningsretten
80 % skal være udredt
inden for 30 dage

Kilde:
Data trækkes i
Landspatientregistret via
Sundhedsdatastyrelsen.

80 %

Fremgang fra 74 %

Nej

Baseret på data fra juli 2017.
Kilde:
Leveres fra CSC.

-

-

-

-

Somatik:
52 %

Tilbagegang fra 64 % Nej

Psykiatri t.o.m.
Tilbagegang fra 65 % Nej
Psykiatri opdeles i over 18 år
og under 18 år
34 %
Psykiatri over 18
Ja
Tilbagegang
fra
94
%
år
88 %
Kvalitet

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Baseret på data fra juli 2017.

Baseret på data fra juli 2017
Kilde:
Data trækkes i
Landspatientregisteret via
Sundhedsdatastyrelsen
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3. kvartårligepå
rapportering
kongeindikatorer,
på kongeindikatorer,
driftsmål og
ambitionsniveauer
driftsmål
og ambitionsniveau
Bilag 23 -Antibiotikaforbrug,
Side -8
-3 af 15
4
10 pct. reduktion over 3 110 DDD
Fald fra 119 DDD*
indkøb

år. Baseline er 95 aDDD
pr. 100 sengedage i
2015, hvilket betyder at
ambitionsniveauet er 86
aDDD pr. 100
sengedage.

Se note vdr. ny
beregningsmodel.

Nej

Baseret på data fra juli 2017
Kilde: Data fra Region
Hovedstaden Apotek
sammenholdt med data fra
Landspatientregisteret.

Antibiotikaforbrug,
Andelen af penicilliner 48 %
andel af penicilliner ift. ift. det samlede forbrug
det samlede forbrug
udgør mindst 70 %.

Fald fra 50 %

Nej

Baseret på data fra april 2016.
Kilde: Data fra Region
Hovedstadens Apotek.

Kliniske
kvalitetsdatabaser

Fald fra 53 %

Nej

Baseret på data fra juni 2017

60 % målopfyldelse

51

Kilde: RKKP (Regionernes
kliniske
kvalitetsudviklingsprogram)
Overlevelse ved
uventet hjertestop

30 %

Akutte genindlæggelser Løbende reduktion i
(somatik)
antallet af
genindlæggelser

Tvang (antal
bæltefikseringer)

22 %

Somatik
8,4 %

Årlig reduktion med 20 52 stk.
% i antallet af
bæltefikseringer

Møde i Sundhedsudvalget
Forretningsudvalget
d. d.
26-09-2017
12-09-2017

Fald fra 25%

Baseret på data fra maj 2017.

Stigning fra 7,7 %

Nej

Kilde: Regionens
hjertestopdatabase
Baseret på data fra maj 2017.
Kilde: e-Sundhed, baseret på
Landspatientregistret

Fald fra 57 stk.

Ja

Baseret på data fra juni 2017.
Kilde: PLIS2 – Psykiatriens
ledelsesinformationssystem pba.
manuel indberetning til SEI.
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rapportering
kongeindikatorer,
på kongeindikatorer,
driftsmål og
ambitionsniveauer
driftsmål
og ambitionsniveau
Bilag 23 -Medarbejdere
Side -9
-4 af 15
4og
ledere
Sygefravær
(statistisk model viser,
om månedsværdi er
positiv eller negativ ift.
egen historik.
Beregningsmodel er
under udvikling.
Produktivitet
Budgetoverholdelse,
økonomi
(realiseret forbrug i
perioden på løn, øvrig
drift og egne indtægter
fratrukket det
tilsvarende budget i
samme periode).
Budgetoverholdelse,
aktivitet
(realiseret
aktivitetsværdi målt i
DRG værdi i perioden
fratrukket det
tilsvarende budget i
samme periode.
Udvikling i effektivitet
Indeks

4,5 %

3,8%

Fald fra 5,0 %

Nej

Baseret på data fra juni 2017.
Kilde:
Silkeborg data.

Mål: => 100

99,6

Stigning fra 99,1

Ja

Baseret på data fra juli 2017.
Kilde:
FLIS (Fælles Ledelses
Informationssystem)

Mål: => 100

97,1

Uændret 97,1

Nej

Baseret på data fra december
2016.
Kilde:
FLIS (Fælles Ledelses
Informationssystem)

Mål: > 100

97,7

Uændret 97,7

Nej

Baseret på data fra december
2016.
Kilde:
FLIS (Fælles Ledelses
Informationssystem)

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Punkt nr. 21 - Meddelelser
3. kvartårlige- rapportering
3. kvartårligepå
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og ambitionsniveau
Bilag 24 -Bilag
Side4.:-10
-1Status
afaf315
på driftsmål, Regional udvikling – 3/2017
Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn.
Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret med rød.
Driftsmål, for hvilke der ikke er fastsat et ambitionsniveau, har ikke en farvemarkering.

Driftsmål, Regional
udvikling

Ambitionsniveau

Resultat, seneste
måling

Udvikling
siden
seneste
politiske
forelæggelse

Målopfyldelse

Datakilde

Tilfredshed
Ambitionsniveau for
Tilfredshed i
driftsmålet fastlægges i
forbindelse med V1- og forbindelse med opdatering
V2- kortlægning
af driftsmål 2018

3

Tilbagegang
fra 3,8
-

Baseret på data fra
juni 2017.
I alt gennemført ca.
40 telefoninterviews
Måles på skala 1-5
(5 er bedst)

Levering
Ventetid på kortlægning
82 %
Mål = 80 % af endelige
(V1 og V2)
kortlægninger (både V1 og
V2) sendes inden for 3 uger

Disponering:
60,4 %

Strukturfondsmidler,
disponering

100 % disponeret over
perioden

Kubikmeter beskyttet
drikkevand (procent)

Ambitionsniveauet for 2017
11,4 %
er 14,5 %

Møde i Sundhedsudvalget
Forretningsudvalget
d. d.
26-09-2017
12-09-2017

Tilbagegang
fra 94 %

Ja

Stigende fra
Ja
54,8 %

Ingen ny
måling
Ja
(teknisk
korrektion)

Baseret på data fra
juli 2017.
Kilde:
JAR databasen
(Jordforurening)
Baseret på data fra
juli 2017
Kilde:
Referater af møder i
vækstforum,
oversigt over de
disponerede midler.
Baseret på data fra
oktober 2016.
Data trækkes én
gang årligt fra
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Antal skabte
praktikpladser

Der skabes 1200
praktikpladser om året

537

Stigende fra
Nej
360

jordforureningsdata
basen (JAR)
Baseret på data fra
juni 2017.
Kilde:
Trækkes hver 2.
måned fra database
hos styrelsen for IT
og læring.

Kvalitet
Ambitionsniveau: 1% årlig
stigning i eksterne indtægter
sammenlignet med det
foregående år (målt i faste
priser), er ændret til 2%
således, at der tages højde for
Ekstern
inflationen, der er estimeret
finansiering/eksterne til 1% i 2017. Som led i
561,3 (jan - juli)
indtægter til forskning udvikling af den
og innovation
koncernfælles handlingsplan
for forskning vil der for 2018
og frem blive fastlagt et
konkret ambitiøst mål for
ekstern finansiering af
forskning.

Passagerudviklingen i
Region Hovedstadens
kollektive trafik

Ændring i CO2udledning for Region

Kontinuerlig årlig
passagervækst på 1,0 % i
Region Hovedstadens
nuværende busser og
lokalbanetog. I forhold til
samme periode året før.

Stigning i passagertal
på 4 %

Ambitionsniveauet er baseret 96 %
på Energiplan 2025, men

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Baseret på data fra
juli 2017. Kilde:
Region
Hovedstadens
økonomisystem.

Positiv
udvikling

Nej

Positiv
udvikling

Ja

Positiv
udvikling

ja

Data offentliggøres
kvartalsvis.
Data for jan - marts
(1. kvartal 2017).
Kilde:
Trafikselskabet
Movia
Baseret på data fra
juli 2017
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Bilag 24 -Hovedstaden
Side -12
-3 afaf
315
som
tager højde for der ikke ses
virksomhed

en effekt før end de
kommende ESCO projekter
er igangsat.

Data stammer fra elleverandøren og
dækker kun
hovedmålere.

Derfor er det
frem til 2019 ambitionen at
elforbruget holdes på 100 %
af 2013 forbruget eller
derunder. Dette er i sig selv et
ambitiøst mål på el, da
elforbruget typisk er stigende
for hospitalerne.

Medarbejdere og ledere
Sygefravær (statistisk
model viser, om
månedsværdi er positiv 4,5 %
eller negativ i.f.t. egen
historik).
Produktivitet

Kilde: Dong Energy
Beregning af mål:
internt udført.

3,4 %

Vækst i udgift/passager skal
Udgift per passager i være mindre end eller lig
1 % fald i udgiften i
den regionale kollektive med nul.
forhold til 1. kvartal
trafik
2016 til index 95

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Reducering
fra 4,7 % i Ja
marts

Ja

Baseret på data fra
juni 2017
Kilde:
Silkeborg data

Data offentliggøres
kvartalsvist. Baseret
på data fra 1. kvt.
2017.
Kilde:
Trafikselskabet
Movia
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rapportering
kongeindikatorer,
på kongeindikatorer,
driftsmål og
ambitionsniveauer
driftsmål
og ambitionsniveau
Bilag 25 -Bilag
Side5.:-13
-1Status
afaf115
på driftsmål, Det Sociale Område 3/2017
Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn.
Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret med rød.
Driftsmål, for hvilke der ikke er fastsat et ambitionsniveau, har ikke en farvemarkering.
Driftsmål, Det Sociale
Ambitionsniveauet
området
Tilfredshed

Resultat,
Udvikling siden seneste
Målopfyldelse
seneste måling politiske forelæggelse

Fastlægges når der
foreligger erfaringer på 3,1
området

Fremgang fra 3,8

-

Datakilde
Baseret på data fra 2. kvartal
2017.
Kilde:
Egne interviews på 4
institutioner. Opgøres hver 3.
måned på en skala fra 1-5, hvor 5
er bedst.

Levering
Belægningsprocent
(antal dage pr. måned /
98,0 %
antal dage, hvor
beboeren er indskrevet)
Kvalitet

96,5 %

Tilbagegang fra 97,7 % Nej

Baseret på data fra juli 2017.
Kilde:
EKJ datavarehus og bearbejdes
manuelt.

Magtanvendelser

4

Fremgang fra 7

Baseret på data fra juli 2017
Kilde:
Data indsamles manuelt.

10 / måned

Medarbejdere og
ledere
Sygefravær (statistisk
model viser, om
månedsværdi er positiv 4,5
eller negativ i.f.t. egen
historik).
Produktivitet
Indtægter vs.
Omkostninger

<= 100

Møde i Sundhedsudvalget
Forretningsudvalget
d. d.
26-09-2017
12-09-2017

4,9 %

100,0

Faldende fra 6,6

Fremgang fra 98,0

Ja

Nej

Ja

Baseret på data fra juni 2017.
Kilde:
Silkeborg Data.

Baseret på data fra juli 2017.
Kilde:
SAP og bearbejdes manuelt.

Punkt nr. 21 - Meddelelser
3. kvartårlige- rapportering
3. kvartårligepå
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Bilag 6.
Bemærkninger til den tredje kvartalsrapportering 2017
Denne rapportering er gennemført efter sundshedsplatformens implementering på alle hospitaler. I
forbindelse med implementeringen er der for flere driftsmåls vedkommende sket databrud, og i flere tilfælde
er data mangelfulde.
Der pågår et valideringsarbejde, der skal sikre, at data fra sundhedsplatformen hurtigst muligt bliver korrekte
igen. Endvidere er igangsat et uddannelsesforløb, der skal sikre at korrekt registrering i sundhedsplatformen.
Implementeringen af tilfredshedsdata er næste tilendebragt, idet Herlev og Gentofte hospital dog endnu ikke
har implementeret patienttilfredshedsmålingen.
Den løbende måling på medarbejdertrivsel gennemføres første gang i februar 2018, idet data fra
trivselsmålingen i hele regionen i efteråret 2017 vil blive anvendt som baseline.
Den foreliggende afrapportering er i hovedparten af tilfældene baseret på data fra juli i år.

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017
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Sekretariatschefen
Bilag 27 - Side -15
-1 afaf115
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Telefon 38 66 50 00
Web www.regionh.dk

Til:

CVR/SE-nr: 29 19 06 23

Forretningsudvalget

Dato: 12. september 2017

Opfølgning på ”tavlemøde” tirsdag den 12. september 2017
Mål
Belægning

Årsag
Manglende data

Belægning

Kvalitet

( ) angiver den ansvarlige for aktion

Forretningsudvalget
12-09-2017
Møde i Sundhedsudvalget
d. d.
26-09-2017

Aktion
Data for overbelægning skal
indgå i næste politiske tavlemøde. (adm)
Belægning på senge i psykiatrien ønskes belyst i sagen
til næste politiske tavlemøde.
(adm)
Sundhedsudvalget anmodes
om at drøfte målopfyldelsen
på de kliniske databaser.
(sundhedsudvalget)
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Årsberetning 2016

Region Hovedstaden
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Forside Afs.virksomhed på teksten, der skal vises her.

Enhed for Patientvejledning
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1. Indledning
Her følger årsberetningen 2016 fra Patientkontoret i Region Hovedstaden. Regionen skal ifølge
Sundhedslovens § 51 udarbejde en årsberetning for sin virksomhed. Årsberetningen skal indsendes til
Sundheds- og Ældreministeriet til orientering, ligesom Region Hovedstadens sundhedsudvalg får
forelagt årsberetningen.
Det bemærkes, at Region Hovedstaden i 2017 har besluttet at ændre funktionens navn fra
Patientkontoret til Patientvejledningen.

2. Opgaver og funktion
Det følger af sundhedsloven, at regionerne er forpligtet til at oprette og drive Patientkontor.
Patientkontoret er reguleret af Sundhedslovens § 51, hvori det blandt andet hedder: ”Regionsrådet
opretter et eller flere patientkontorer, der har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om
patienters rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg
m.v., ventetider m.v. og reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.”

Region Hovedstadens Patientkontor er organiseret med et fysisk Patientkontor på hvert af regionens
somatiske hospitaler, hvor hvert Patientkontor har tilknyttet én – eller flere patientvejledere.
Patientvejlederne har en vigtig rolle for patienter og pårørende, der henvender sig for at få information
og vejledning til at komme videre i sundhedsvæsenet, hvad enten det er med en klage eller et råd om
deres muligheder. Det gælder såvel i forhold til hospitalsbehandling (indlagte og ikke indlagte) som
psykiatri, primærsektor og kommunesamarbejde samt i overgangene mellem disse. Hospitalernes
afdelinger bruger bl.a. Patientkontorets bistand til at tage potentielle problemstillinger i opløbet bl.a.
ved dialogen med patienter, der oplever vanskeligheder i deres forløb eksempelvis af praktisk eller
kommunikationsmæssig karakter. Desuden vejledes personale, der henvender sig om patienters
rettigheder og muligheder i bred forstand, og patientvejlederne anvendes således i høj grad som
ressourcepersoner på de forskellige hospitaler.
Patientkontoret bidrager også med at give hospitalsdirektionerne tilbagemeldinger, hvis der opleves
udfordringer rundt omkring på hospitalerne, i overgange mellem afdelinger eller hospitaler eller
sektorer m.m., idet patientvejlederne i kraft af deres funktion ofte kan opdage uhensigtsmæssigheder,
når patienter og pårørende henvender sig med spørgsmål og problemstillinger.

3
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3. Organisering
Region Hovedstaden har et befolkningstal på 1.807.4041 fordelt på 29 kommuner.
Regionen driver somatisk hospitalsvirksomhed på 11 lokaliteter, som siden 1. januar 2015 er fordelt
således over regionens geografiske område:

Patientkontoret er organisatorisk tilknyttet regionens Enhed for Patientvejledning i Center for
Sundhed. Udover Patientkontoret består enheden af grupperne Regnskab og Sygehusvalg.
Sygehusvalg er i Region Hovedstaden den enhed, hvor patienter rådgives og vejledes om frit og
udvidet frit sygehusvalg, og enheden står for den praktiske omvisitering af patienter mellem regionens
hospitaler, andre regionshospitaler, samarbejdshospitaler og klinikker. Organiseringen af

1

Kilde: Danmarks Statistik 2017, 1. kvartal
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Patientkontor og Sygehusvalg i samme enhed giver gode muligheder for et tæt samarbejde med en høj
grad af konkret og generel faglig sparring på tværs af grupperne, således at patienterne sikres ensartet
information og vejledning af høj kvalitet.
Patientkontoret er bemandet med erfarne patientvejledere med kompetencer indenfor sygepleje, jura
og andre relevante akademiske felter. De forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer
giver et godt fundament for sparring og samspil, samt bidrager til en kontinuerlig faglig udvikling af
funktionen. Patientkontoret består af i alt 10 patientvejledere. Hver patientvejleder betjener et
Patientkontor, der er fysisk placeret på hvert af regionens hospitaler. Patientkontoret på Bornholms
Hospital betjenes fysisk efter behov af patientvejlederen, der også betjener Gentofte Hospital.

Placeringen af Patientkontorer på regionens hospitaler er del af den synlighed og tilgængelighed,
Region Hovedstaden ønsker at udvise overfor patienter, pårørende samt overfor hospitalernes
personale. Patientkontorerne har også egne sider på hospitalernes hjemmesider, så det er nemt at
danne sig et overblik over Patientkontorets funktion og specifikke kontaktoplysninger.
Organiseringen har været gældende siden dannelsen af regionen i 2007 og er tilpasset i 2015 i
forbindelse med den nye hospitalsstruktur. Patientkontoret tager højde for organisering af regionens
hospitaler i fem store administrative hospitalsenheder samt Bornholms Hospital og har organiseret sig
med to patientvejledere til at betjene hver hospitalsenhed på en sådan måde, at der fortsat er fysiske
kontorer og dermed mulighed for, at patienterne kan møde en patientvejleder på alle adresser. Det
sker for at sikre et lokalt kendskab til de enkelte hospitalers afdelinger og patientgrupper samtidig
med, at synligheden af patientvejlederne er så høj som mulig.
Selvom Patientkontorerne organisatorisk hører til regionens centrale administration, vurderes det
vigtigt for udførelsen af patientvejlederopgaven, at patientvejlederne har lokal tilknytning til ”eget”
hospital, da det fremmer et godt samarbejde, sikrer udveksling af information/viden og fremmer
løsningen af konkrete patientproblemer.
Det skal bemærkes, at der ved sygdom, ferie eller andet fravær naturligvis sker dækning af de
fraværendes opgaver fra de øvrige patientvejledere.

4. Særligt om året 2016
Evaluering af Patientkontor
I 2016 er der efter politisk ønske foretaget en evaluering af Patientkontoret med henblik på at vurdere,
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om ordningen fungerer efter hensigten.
Fokus er særligt rettet mod synlighed og tilgængelighed af ordningen. Evalueringen blev iværksat
med en telefonisk tilfredshedsundersøgelse blandt patienter samt en undersøgelse af
hospitalspersonalets kendskab til Patientkontoret. Sundhedsudvalget godkendte primo 2016
undersøgelsesdesignet, og undersøgelsens resultater har været forelagt regionens sundhedsudvalg i
efteråret 2016.

Evalueringen tegner overordnet et billede af en velfungerende ordning. Patienter og pårørende har
udtrykt stor tilfredshed med ordningen, og relevant sundhedsfagligt personale har et godt kendskab til
ordningen. De områder, hvor der er peget på udviklingsmuligheder, har administrationen fokus på i
det videre arbejde.

Det overordnede design og hovedpointer præsenteres kort, idet der for en mere detaljeret gennemgang
henvises til afrapporteringen givet til sundhedsudvalget på mødet den 21. september 2016.
Den telefoniske tilfredshedsundersøgelse er foretaget blandt patienter og pårørende, der har haft en
kontakt til en patientvejleder i Region Hovedstaden for at vurdere tilfredsheden med ordningens
faglighed, imødekommenhed og tilgængelighed.
Figur 1. Er du alt i alt tilfreds med din kontakt til patientvejlederen?
76%

21%

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

3%

1%

Nej, kun i mindre
grad

Nej, slet ikke

Opgjort i procent af alle interviews (n=136)

Resultaterne fra telefonundersøgelsen er langt overvejende positive. 97 % af alle respondenter er tilfredse med kontakten til patientvejlederen. 76 % er i høj grad tilfredse og 21 % i nogen grad (figur 1).
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Figur 2. Oplevede du, at patientvejlederen var imødekommende?
86%

12%
Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

1%

0%

Nej, kun i mindre
grad

Nej, slet ikke

Opgjort i procent af alle interviews (n=135)

Patienter og pårørende roser patientvejlederne for at være imødekommende og empatiske, idet 86 %
svarer, at de i høj grad oplever imødekommenhed fra patientvejlederen (figur 2). Der er ingen forskel
på patienters og pårørendes opfattelse af ordningen. På en skala fra 1 til 4 er den gennemsnitlige
tilfredshed samlet set på 3,71 (3,74 for patienter og 3,67 for pårørende). Patientvejlederen fremtræder
som en imødekommende hjælper for patienter og pårørende i sundhedsvæsnet, og der er stor
tilfredshed med kontakten. Hovedparten af patienter og pårørende (90 %) oplever muligheden for at
komme i kontakt med patientvejlederne som enten god eller virkelig god.
Undersøgelsen af hospitalspersonalets kendskab til Patientkontoret er foretaget via regionens
medarbejderpanel, der indeholder alle typer af personale.
Figur 3. Har du kendskab til Patientkontoret/patientvejleder-funktionen?
53%

33%

14%

Ja, jeg ved, at de findes og Ja, jeg ved, at de findes
hvad de kan

Nej

Opgjort i procent (n=740)
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Blandt det personale, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, har 86 % kendskab til
Patientkontoret, og 33 % har både kendskab til og ved, hvad kontoret kan hjælpe med (figur 3).
Kendskabet er over gennemsnittet i alle de sundhedsfaglige personalegrupper, mens det er lavere
blandt teknisk personale, servicepersonale, køkkenpersonale og portører.

Kendskabsgraden ser ud til i nogen grad at hænge sammen med relevansen af at kunne oplyse
patienter og pårørende om Patientkontoret. Således er det 48 % af de adspurgte, der angiver det som
relevant i deres funktion at kunne oplyse om Patientkontoret. 50 % mener, at det kun i mindre grad er
relevant eller slet ikke relevant.
Blandt det personale, der oplever det som relevant for deres funktion at oplyse om muligheden for at
kontakte en patientvejleder, har 52 % inden for det seneste år benyttet sig af muligheden.

Figur 4. Hvordan oplevede du muligheden for at komme i kontakt med patientvejlederen?
54%

31%

10%
4%
Virkelig god

God

Dårlig

Virkelig dårlig

Opgjort i procent blandt dem som har haft kontakt (n=70)

Personalet er også blevet spurgt om muligheden for at komme i kontakt med en patientvejleder (figur
4). Her oplever 85 %, at det er let at komme i kontakt med Patientkontoret.

Supervision
I 2016 er der påbegyndt en model for supervision i Patientkontoret forestået af Krisepsykologisk
Klinik på Rigshospitalet. Supervisionen er en mulighed for at for tale med en fagperson om de til tider
vanskelige samtaler, som patientvejlederne oplever i deres daglige arbejde. Supervisionen skaber
således yderligere kompetenceudvikling blandt patientvejlederne til håndtering af disse samtaler.
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Telefonsystem
Der arbejdes med målsætningen om et fælles telefonsystem, der understøtter en høj og ensartet
tilgængelighed. Arbejdet er påbegyndt i 2016 men ikke afsluttet, da det har afventet evalueringen af
Patientkontoret for at kunne tage højde for eventuelle input og resultater herfra. Arbejdet med et
fælles telefonsystem kræver særlig opmærksomhed på og hensyntagen til patientvejledernes fysiske
placeringer rundt på regionens hospitaler.

5. Aktivitet
5.1 Antal henvendelser
Som det fremgår af figur 5, har antallet af henvendelser til Patientkontoret været stigende fra 2010 til
2013, hvorefter der er sket et mindre fald. I 2014 var antallet af førstegangshenvendelser 11.525
Niveauet i 2016 er næsten uændret, idet der i årets løb er 11.1572 førstegangshenvendelser. Disse
11.157 henvendelser er alene til Patientkontoret. Derudover har regionen henvendelser til
Sygehusvalg, som varetager arbejdet med frit og udvidet frit sygehusvalg samt omvisitering til andre
hospitaler, samarbejdssygehuse og aftalesygehuse. Disse henvendelser er typisk mindre tidskrævende.
Sygehusvalg foretager i samarbejde med patienterne en aktiv handling i de situationer, hvor patienten
vælger at flytte sit behandlingssted. I 2016 har Sygehusvalg hjulet med dette 33.823 gange til
behandling og yderligere 2.260 gange til udredning.

Den mindre nedgang i henvendelsesantal til Patientkontoret kan muligvis også forklares ud fra nogle
ydre faktorer såsom, at der i disse år bliver – og er blevet arbejdet intensivt på at forbedre og styrke
regionens patientkommunikation. Blandt andet i forbindelse med borgernes kontakt med
hospitalsafdelingerne, hvor fx indkaldelser til undersøgelse og behandling har fået et løft. Ligesom der
de seneste år er arbejdet fokuseret på en fyldestgørende og ensrettet information af patienterne i
forbindelse med første visitation efter henvisning fra primær sektor. Endvidere sikres patienterne i dag
tidligt i forløbet en enslydende tydelig information om deres rettigheder på alle regionens hospitaler.
Indførelsen af dialogsamtaler har også i mange tilfælde tilskyndet afdelingerne til på et langt tidligere
tidspunkt at tilbyde samtaler i forbindelse med problematiske forløb eller i situationer, hvor

2

Under indtastning af data fra Patientkontoret i 2016, er der ved en teknisk fejl forsvundet 384 henvendelser. Disse
henvendelser fremgår således ikke i årsberetningens resterende figurer og tabeller
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afdelingens personale observerer en utilfredshed, som mest hensigtsmæssigt løses lokalt på et tidligt
tidspunkt.
Effekten af disse tiltag vil til en vis grad kunne aflæses i sagsantallet hos funktioner, som assisterer
patienter og pårørende med afklaring af spørgsmål og utilfredshed.
Patientkontoret har dog en oplevelse af, at udviklingen i henvendelsernes kompleksitet er øget,
hvorved hver enkelt henvendelse er mere tidskrævende end tidligere.

I forbindelse med tilpasning af Patientkontoret er antallet af patientvejledere i 2015 desuden reduceret
fra 11 til 10.
Figur 5

Henvendelser vedrørende hospitaler
Figur 6 viser antallet og fordelingen af henvendelser relateret til regionens somatiske hospitaler i
2016. 73 % af alle henvendelser omhandler regionens egne somatiske hospitaler. Figur 7 viser
fordelingen på den organisatoriske enhed. Som det ses, er der forskel på antallet af henvendelser
vedrørende de forskellige hospitaler, således at de største hospitaler med flest patienter også har flest
henvendelser. Af hensynet til synlighed og tilgængelighed prioriteres den fysiske tilgængelighed
imidlertid således, at patienter aldrig har længere til en patientvejleder end til nærmeste somatiske
hospital.
Det skal bemærkes, at det kun er den første kontakt til Patientkontoret, der registreres. En henvendelse
afføder typisk flere kontakter mellem patient/pårørende og Patientkontoret, men det registreres ikke
selvstændigt, og det kan derfor ikke aflæses i antallet af henvendelser.
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Figur 6

Henvendelser vedrørende hvert
geografisk hospital
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Figur 7

Henvendelser vedrørende hver
organisatorisk enhed
2.449

2.282

1.356
1.052

930
163
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Henvendelser der ikke vedrører regionens hospitaler
Udover henvendelser som omhandler regionens somatiske hospitaler varetager Patientkontoret også
vejlederrollen i forhold til andre institutioner og aktører. Som figur 8 viser, har Patientkontoret en
større andel af henvendelser vedrørende praksisområdet og psykiatrien. Udover det i figuren viste
antal henvendelser til andre institutioner og aktører, har patientvejlederen en stor andel henvendeler
(641 stk.), som vedrører andet end det allerede nævnte. Dette er blandt andet henvendelser, hvor
relationen enten ikke er oplyst eller ikke er nødvendig for den videre behandling af henvendelsen. Fx
hvis en patient ønsker klagevejledning til Styrelsen for Patientsikkerhed, er det ikke altid nødvendigt
for patientvejlederen at vide tilhørsforholdet for at give vejledningen.

Figur 8

5.2 Kontaktform
Næsten fire ud af fem henvendelser indledes med telefonisk kontakt til regionens Patientkontor. Det
er uændret i forhold til foregående år. Som tidligere beskrevet er det kun den første kontakt til
Patientkontoret, der registreres, og en telefonisk kontakt kan fx være fulgt op af et personligt møde
eller andet. Kontaktform siger derfor kun, hvordan kontakten til Patientkontoret indledningsvist sker.
Men det er interessant i forhold til prioritering af kontorets samlede ressourcer, hvor der arbejdes med
at sikre tilgængelighed og synlighed.
Antallet af skriftlige henvendelser ligger meget stabilt gennem de seneste år.
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Samtidig fastholdes et relativt højt antal af personlig henvendelse. I 2016 er 583 af Patientkontorets
førstegangshenvendelser registreret som et personligt fremmøde på det lokale kontor. Den høje andel
viser styrken ved patientvejledernes decentrale placering, idet regionens Patientkontorer findes på
hospitalerne, hvor patienterne også kommer. I sammenligning med andre regioner ligger
Patientkontoret i Region Hovedstaden over ti gange så højt mht. personlig henvendelse (se også
afsnittet om Afholdelse af møder med patienter og pårørende).
Figur 9

5.3 Hvem henvender sig til Patientkontoret
Brugerne af regionens Patientkontor fordeler sig primært mellem to grupper; patienter og pårørende.
Derudover er der henvendelser fra sundhedspersoner såsom hospitalsansatte og praktiserende læger,
og endelig er der henvendelser fra andre. ”Andre” udgør 2 % og dækker eksempelvis andre
myndigheder, studerende af forskellig karakter, patientforeninger, journalister samt tilfælde, hvor
henvenderens relation ikke er oplyst. Fordelingen er uændret sammenlignet med de foregående år.
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Figur 10
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5.4 Årsag til henvendelsen
Årets henvendelser har medført 17.136 årsagsmarkeringer (da en henvendelse kan have mere end én
årsag). Årsagerne fordeler sig som vist i figur 11. Det største antal henvendelser til Patientkontoret
omhandler vejledning vedrørende ”Frit og udvidet frit sygehusvalg, ”Klage” og ”Erstatning”.
Kategorierne ”Patientrettigheder” og ”behandlingstilbud” giver også anledning til mange
henvendelser. Efter figur 11 følger i tabelform (tabel 1-7) de enkelte kategorier opdelt i grupper og
angivet i antal.
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Figur 11

Forhold ved hospitalsbehandling
Spørgsmål omhandlende frit og udvidet frit sygehusvalg, patientforløb, behandlingstilbud og
visitation udgør en stor del af henvendelserne vedrørende hospitalsbehandling. Patientkontoret får
også flere spørgsmål, der omhandler ventetider og muligheder for at blive behandlet i udlandet eller
for udlændiges vedkommende i Danmark – se også afsnit 6 om patientmobilitet.
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Tabel 1

Henvendelser om behandling
Frit og udvidet frit sygehusvalg
Patientforløb
Visitation
Behandlingstilbud
Ventetider
Maksimale ventetider/pakkeforløb
Ønske om behandling i udland
Ønske om behandling i DK-udlændinge
Elektroniske sundhedsoplysninger

Antal
2.664
975
953
1.033
703
414
162
134
201

Erstatning
De fleste henvendelser om erstatning vedrører vejledning eller anden hjælp i forhold til at søge
patienterstatning. Rubrikken Anden erstatning vedrører henvendelser omkring tandskader,
arbejdsskade, private forsikringer m.v. samt henvendelser vedrørende bortkomne ejendele, hvor der
søges erstatning.

Tabel 2

Henvendelser om erstatning

Antal

Patienterstatningen

1.507

Anden erstatning

317

Klager
Serviceklager vedrører fysiske rammer, maden, rengøringen og kommunikation m.v.
Klagerne behandles af hospitalsdirektionerne. Henvendelse til ledelsen kan fx omhandle
patientforløb, som ikke har været i overensstemmelse med forventningerne, hvor en
sundhedsfaglig ledelse alene kan svare på den konkrete henvendelse.

Tabel 3

Henvendelser om klager

Antal

Sundhedsfaglige klager

1.663

Serviceklage

738

Henvendelse til ledelsen

713
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Service
Et større antal henvendelser vedrører service i forbindelse med kontakten med sundhedsvæsnet.
Kørsel fylder i den forbindelse meget mht. kørselsgodtgørelse eller bestilt kørsel. Genoptræning
indeholder vejledning i relation til genoptræningsplaner og hjælpemidler. Desuden omhandler
servicetilbud ofte regionale og kommunale tilbud i somatikken og psykiatrien, som ikke hører under
behandlingstilbud. Fx kontaktmuligheder, digital post, internet, parkeringsforhold,
hjemmesygeplejerske efter udskrivelse m.m.

Tabel 4

Service

Antal

Kørsel

901

Genoptræning

292

Servicetilbud

218

Patientrettigheder
Spørgsmål til patientrettigheder omhandler i 2016 blandt andet aktindsigt, videregivelse af
helbredsoplysninger og kontaktpersonordning m.m.

Tabel 5

Patientrettigheder

Antal

Patientrettighedsspørgsmål

1.352

Tabel 5. Henvendelser om patientrettigheder

Antal

Utilsigtede hændelser
Hvert år kommer Patientkontoret i kontakt med patienter, hvor der kan være tale om en
utilsigtet hændelse, og hvor der er behov for en tilbagemelding i systemet. Patientkontoret
vejleder om - og bistår ind imellem med selve anmeldelsen af den utilsigtede hændelse. Det
er dog ikke alle henvendelser, der fører til en egentlig anmeldelse.
Tabel 6

Utilsigtede hændelser

Antal

Utilsigtede hændelser

481
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Andre henvendelser
Kategorien ”Andet” indeholder alle de henvendelser Patientkontoret modtager, som ikke kan
kategoriseres i de øvrige nævnte kategorier og emner. Forhold udenfor Patientkontorets
område kan blandt andet være henvendelser vedrørende sociale problemstillinger og
omstillingsopgaver m.m. På trods af at disse henvendelser kategoriseres som ”forhold
udenfor patientvejlederfunktionen”, bliver henvenderen aldrig afvist. Patientvejlederen
foreslår i stedet henvisning til anden instans eller andre relevante personer, ligesom det også
er tilfældet med henvendelser omhandlende sundhedsfaglige spørgsmål, hvor alene
sundhedsfagligt personale kan svare på henvendelsen.
Tabel 7

Andre henvendelser

Antal

Andet

959

Henvendelse til sundhedsfagligt personale

606

5.5 Patientvejlederens handlinger
Der er registreret 6.942 handlinger foretaget af patientvejlederen. Patientvejlederens handlinger
fordeler sig som illustreret i nedenstående figur 12, hvor skriftlig korrespondance, telefonisk
tilbagemelding og kontakt til andre relevante personer fylder mest i statistikken.
Figur 12
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I nedenstående tabel 8 er handlingerne angivet i præcise antal. En meget stor del af patienterne får et
skriftligt svar i form af et brev eller en mail (2.049), mens næsten lige så mange får en telefonisk
tilbagemelding på deres henvendelse (1.974).

Tabel 8

Patientvejlederens handlinger
Skriftlig korrespondance
Telefonisk tilbagemelding
Kontaktet afd. m.fl.
Møde med patient/pårørende
Bistand til udformning af klage/erstatning
Videresendelse af klager, erstatningskrav m.m.

Antal
2.049
1.974
1.630
632
342
315

Formidling af kontakt
Som det fremgår af tallene har patientvejlederen 1.630 gange kontaktet en afdeling på baggrund af en
henvendelse fra en patient. Kontakt til en afdeling udspringer oftest af patienters ubesvarede
spørgsmål i relation til deres behandling eller i situationer, hvor der er opstået spørgsmål, tvivl eller
utilfredshed i forhold til et behandlingsforløb. Patientkontoret kan i den forbindelse have en
medierende rolle og kan foranledige, at der bliver skabt en dialog mellem patienten og afdelingen eller
hjælpe patienten med at få klarhed over behandlingsforløbet.

Afholdelse af møder med patienter og pårørende
Det fremgår endvidere, at der er afholdt 632 møder med patienter, pårørende eller personale. Fælles
for møderne med patienter og/ eller pårørende er, at disse møder afholdes på Patientkontoret eller på
en afdeling på det pågældende hospital. Hvis antallet af planlagte – og afholdte møder sammenlægges
med antallet af personlige førstegangshenvendelser (jf. afsnit 5.2), har Patientkontoret i 2016 mere
end 1.200 gange haft en personlig kontakt med patienter, pårørende, hospitalspersonale m.m. Den
høje andel viser igen styrken ved patientvejledernes decentrale placering, hvor synligheden og
tilgængeligheden er med til at give en efterspørgsel og tilfredsstille et behov. Til sammenligning har
andre regioner, hvor Patientkontoret er centralt placeret, en meget mindre andel af direkte personlige
kontakter.
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Bistand til klager m.v.
342 gange i løbet af året har patientvejlederen hjulpet en patient eller pårørende med udformning af en
klage eller et erstatningskrav. 315 gange har patientvejlederen oversendt klagen eller erstatningskravet
til rette myndighed.

Opsummering af centrale faktorer

Personlig kontakt

Hjælp til udfyldelse af
klager og erstatningskrav

•583 personlige
henvendelser
førstegangshenvendelser
•632 møder med brugere
på Patientkontoret eller
afdeling

•342 gange har
Patientkontoret ydet
hjælp til udfyldelse af
klager og erstatningskrav

Skriftlig korrespondance

Telefonisk tilbagemelding

•2.049 gange har
Patientkontoret
korresponderet skriftligt
med henvender eller
andre

•1.974 gange har
Patientkontoret ringet
tilbage til henvender med
et svar

Patientvejlederen tager
kontakt til andre på
henvenders vegne
•1.630 gange har
Patientkontoret
kontaktet afdelinger
m.m.

Årets
førstegangshenvendelser
•11.157

6. Patientmobilitet
Patientmobilitetsdirektivet blev implementeret i dansk lovgivning og trådte i kraft den 1. januar 2014.
I direktivet er det fastsat, at hvert medlemsland skal have et Nationalt Kontaktpunkt. I Danmark er det
de regionale Patientkontorer, der fungerer som Nationalt Kontaktpunkt. Formålet med det Nationale
Kontaktpunkt er, at borgere i Danmark, der ønsker behandling i et andet EU-/EØS-land samt borgere
fra andre EU-/EØS-lande, der ønsker behandling i Danmark, kan få vejledning og information om
regler og praktiske procedurer, hvis de ønsker refusion af udgifter til behandling i udlandet.
Vejledningen omfatter behandling på hospitaler, hos alment praktiserende læger, speciallæger,
tandlæger m.fl.
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Det Nationale Kontaktpunkt informerer om reglerne for behandling i et andet EU-/EØS-land,
herunder om patienters rettigheder og betingelserne for refusion. Der vejledes i den forbindelse bl.a.
om, hvordan patienterne i praksis kan søge forhåndsgodkendelse og refusion.
Tabel 9 viser det samlede antal henvendelser til det Nationale Kontaktpunkt i Region Hovedstaden i
2016, som ligger på samme niveau som året før.
Tabel 9

Henvendelser til det Nationale Kontaktpunkt

Antal

Henvendelser

423

Tabel 10 viser, hvilke emner patientvejlederne informerer om i forbindelse med de 423 henvendelser
til Patientkontoret. Som det fremgår af tabellen, vejledes borgerne ikke alene om
patientmobilitetsdirektivet, men også om retten til sundhedsydelser i et andet EU-/EØS-land i medfør
af reglerne i en EU forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger.
Tabel 10

Vejledningsemner i Det Nationale kontaktpunkt Antal
Rettigheder efter direktivet

290

Rettigheder efter forordning

241

Procedure for adgang til behandling i anden stat

99

Procedure for forhåndsgodkendelse

157

Procedure for refusion

137

Behandlingsmuligheder

21

Andre Nationale Kontaktpunkter

37

Udbydere

3

Priser

3
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7. Kompetenceudvikling og aktiviteter
Faglig udvikling hos patientvejlederne vægtes højt og foregår løbende. I året 2016 har
patientvejlederne deltaget i forskellige aktiviteter og kompetenceudvikling

•Region Hovedstadens ”Store Praksisdag”, hvor Patientkontoret deltager for at oplyse
praktiserende læger om sit virke - særligt med fokus på patienternes mulighed for frit
sygehusvalg, mv.

•Det Landsdækkende Patientvejlederseminar for alle landets Patientkontorer

•Patientsikkerhedskonference

•En patientvejleder har færdiggjort sin Master i Sundhedsantropologi på Københavns
Universitet

• En patientvejleder har deltaget i kurset Mediating Disputes på Harvard University USA

Patientvejlederne er desuden løbende repræsenteret i faglige og tværfaglige mødefora lokalt og
regionalt med det formål at være opdateret på nye tiltag samt at bidrage til vidensdeling. Som
eksempel herpå er møder i Styrelsen for Patientsikkerhed, Region Hovedstadens Psykiatri, Region
Hovedstadens Præhospitale Virksomhed, regionens kørselsgruppe samt regionens Center for It,
Medico og Telefoni, sidstnævnte med særligt fokus på e-journal samt lokale Klinisk Etiske Komitéer
på hospitalerne m.m.

8. Forventninger til året 2017 i Patientkontoret
I 2017 vil Patientkontoret fortsætte sit fokus på kerneopgaven og således yde information og
vejledning af høj kvalitet til regionens borgere og andre, der måtte henvende sig. Der vil i 2017 blive
arbejdet videre med de fokusområder, som allerede er i gangsat i 2016.
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Synlighed og tilgængelighed har altid været et særligt fokusområde i Patientkontoret. Som et led heri,
pågår der et arbejde henimod, at patientvejlederfunktionen bliver repræsenteret på Folkemødet 2017
på Bornholm. Folkemødet er som bekendt besøgt af borgere, politikere og andre aktører i
sundhedsvæsenet, og forventningen er, at de besøgende inviteres til dialog med patientvejlederen om
sundhedsvæsenet. Med patientvejledernes deltagelse i Folkemødet, er ønsket desuden at synliggøre
regionens unikke organisering, synlighed og tilgængelighed for borgerne.
I forlængelse af Patientkontorets evaluering bad regionens politikere om opfølgning på, hvordan der
konkret arbejdes for at øge synligheden af Patientkontoret. Til dette formål er nedenstående plan
udarbejdet. Status på de syv punkter vil fremover fremgå af Patientkontorets årsberetning.

Emne

Indsats

Status

Evaluere den
skriftlige
information om
ordningen

Hjemmesider på alle hospitaler er
netop revideret med henblik på, at de
er så optimerede, ensrettede og
patientrettede som muligt.

Gennemført

Det overvejes i hvilket omfang fysiske
pjecer om ordningen skal
genoptrykkes, i det flere og flere
informationer sker gennem
hjemmesider, hvor det er muligt at
opdatere informationer hurtigere.

Besluttes primo 2017 – i det
tendensen går i retning af færre
fysiske pjecer

Besøge afdelingerne
på hospitalerne og
sikre at relevant
personale kender til
ordningen, og hvad
den kan bidrage
med

Patientvejlederne på de forskellige
Der er planlagt en gennemgang
hospitaler har en praksis, hvor
af behovet for alle afdelinger i
afdelinger og klinikker besøges enten
løbet af 2017
ved konkret behov eller løbende på
patientvejledernes initiativ. Det
betyder, at afdelinger, hvor der opleves
udfordringer, besøges oftere end
andre.
Når der kommer ny ledelse på
Sker ved ny ledelse eller nye
afdelinger tilbydes besøg fra
organisationsforhold
patientvejlederen, ligesom det sikres,
at afdelingsledelserne til en hver tid er
orienteret om muligheden for
informationsmøder om funktionen som
et stående tilbud for hele eller dele af
medarbejderne.

Være repræsenteret

Store Praksisdag afholdes hvert år i

Hvert år i januar
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på den årlige Store
Praksisdag

januar måned, og Patientkontoret er
repræsenteret med en stand på dagen.
Her har de praktiserende læger
mulighed for at høre mere om
Patientkontoret og de services, der
tilbydes deres patienter såvel som
lægerne, særligt i forhold til
regelsættet om frit og udvidet frit
sygehusvalg.

Kommunikere
gennem alle infokanalerne, herunder
INFO-tv

Patientkontoret bliver dagligt
Gennemført
præsenteret som et tilbud til
patienterne som en del af den løbende
information via INFO-tv på
sengestuer, venterum, ambulatorier og
øvrige relevante steder på hospitalerne.
Her gøres opmærksom på funktionen
og patientenes muligheder for at få
vejledning af patientvejleder, jf. i
øvrigt næste punkt.

Sikre synlighed på
hospitalernes
hjemmesider,
herunder funktion,
kontaktinfo og
fysiske placering

Patientkontorerne har også egne
centralt placerede sider på
hospitalernes hjemmesider, så det er
nemt at danne sig et overblik over
Patientkontorets hjælpemuligheder og
specifikke kontaktoplysninger. Da en
del af henvendelserne faciliteres af
hospitalernes personale, har
Patientkontorerne ligeledes en let
tilgængelig side på hospitalernes egne
Intranet. Dette med henblik på at lette
personalets adgang til at servicere
patienterne med relevante
informationer om
Patientvejlederfunktionen.

Gennemført efterår 2016

I forbindelse med den nye organisering Der er nu rettet op på dette
af regionens hospitaler har der en
periode ikke været en ensartet
hjemmesidebaseret præsentation af
Patientkontoret.
Som tidligere nævnt er der på
baggrund af en gennemgang af alle
Patientkontorers fysiske placering
drøftelser om at flytte kontoret på
Rigshospitalet, Glostrup og Amager
Hvidovre Hospital, Amager matriklen.

Kontoret på Glostrup planlagt
ændret i 2017
Kontoret på Amager er
enheden i dialog med
hospitalsdirektionen om
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Lave opslag på
afdelingerne om
patientkontorets
placering

Flytningerne skal tilpasses
hospitalernes øvrige planer.

(kontorflytning sket maj 2017)

Der er foretaget stikprøver på i hvilket
omfang, der findes opslag om
Patientkontoret på hospitalernes
forskellige afdelinger. Opslag sættes
op med hensyn til lokale politikker
vedr. opslag på afdelingerne.
Opslagene rundt på hospitalet skal ses
som supplement til Info TV, hvor
patientvejlederne nævnes.

Testet ved stikprøver

Efter den indledende start med driftsmålsstyring i 2016, arbejdes der nu fokuseret på en
systematisering af de indkomne data hertil. Det forventes, at der i 2017 vil fremkomme brugbare data
og analyser til brug for Patientkontorets arbejde med at fremme og optimere synlighed og
tilgængelighed med fokus på kerneopgaven.
Der arbejdes fortsat på et forbedret telefonsystem, hvor målsætningen er et fælles telefonsystem, som
understøtter ønsket om en høj og ensartet tilgængelighed.
Der er i 2016 igangsat et arbejde med henblik på at ændre navnet på Enhed for Patientvejledning med
det formål at kvalificere gruppebetegnelserne yderligere og skærpe forståelse af, hvad enheden
tilbyder. Center for Kommunikation hjælper med denne undersøgelse, som også involverer
patientinddragelse og iværksættes i foråret 2017.
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Journal nr.: 17025973
Ref.: clin
Dato: 31.august 2017

Monitoreringsdata for kræftpakker 2. kvartal 2017
Den 31. august 2017 offentliggøres 2. kvartals nationale monitoreringsdata for
kræftområdet. Der orienteres hermed om monitoreringsdata og udviklingen i den
regionale målopfyldelse.
Sundhedsudvalget vil desuden til deres møde 26. september få forelagt en sag om
monitoreringsdata, hvor der også vil være fokus på de kræftforløb, som i regionen er
udvalgt som særligt indsatsområde med en forløbsansvarlig vicedirektør.
Målopfyldelse i 2.kvartal 2017
Den samlede målopfyldelse i 2.kvartal 2017 er opgjort til 75 % i Region Hovedstaden
og 77 % på landsplan. Af tabellen nedenfor fremgår udviklingen i målopfyldelsen i de
seneste kvartaler.
Periode

2. kvartal 2016
3. kvartal 2016
4. kvartal 2016
1. kvartal 2017
2. kvartal 2017

Region Hovedstaden

Hele landet

(andel forløb inden for

(andel forløb inden for

standardforløbstiden, opgjort i %)

standardforløbstiden, opgjort i %)

81 %
77 %
81 %
86 %
75 %

82 %
83 %
84 %
84 %
77 %

Stationære data, hvor forløbstiden er opgjort for patienternes første behandling.

Som det fremgår af tabellen, er der sket et fald på 11 procentpoint i Region
Hovedstadens samlede målopfyldelse fra 1. til 2. kvartal 2017. På landsplan er der
samlet sket et fald på 7 procentpoint, og målopfyldelsen varierer fra 73 % til 86 %
regionerne imellem.
Som sundhedsudvalget ved tidligere monitoreringssager er orienteret om, er der fortsat
udfordringer med datagrundlaget, da der mangler registreringer af patientforløb. De
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opgjorte målopfyldelser i monitoreringsopgørelsen fra Sundhedsdatastyrelsen er
derfor med forbehold for mangelfulde data. Det er dog fortsat vigtigt at fastslå, at den
mangelfulde opgørelse ikke betyder, at patienterne ikke er blevet behandlet.
Kræftpatienter og andre patienter med livstruende sygdomme bliver prioriteret højt på
alle regionens hospitaler.
Positiv stigning i antallet af registrerede forløb
Til trods for et fald i den samlede målopfyldelse har der været en positiv udvikling i
Region Hovedstaden i antallet af registrerede forløb. Der er i 2. kvartal registreret 127
flere forløb sammenlignet med 1.kvartal 2017. Den opgjorte målopfyldelse (75 %) i
2.kvartal 2017 er baseret på 632 registrerede patientforløb, som opstartede behandling
for kræft i Region Hovedstaden (kongeindikatoren).
I perioden fra 2.kvartal 2015 – 1.kvartal 2016, som er året inden implementeringen af
Sundhedsplatformen, var der til sammenligning ca. 1200 registrerede patientforløb pr.
kvartal.
I maj måned 2017 (2.kvartal) påbegyndte de sidste hospitaler i Region Hovedstaden
implementeringen af Sundhedsplatformen. Administrationen arbejder på at sikre, at
hospitalerne får registreret rigtigt i Sundhedsplatformen således, at alle patientforløb
indberettes til LPR og indgår i de nationale monitoreringsopgørelser af kræftområdet.
Administrationen har lavet en foreløbig opgørelse over 2. kvartal 2017, som bl.a.
viser, at knap 600 patientforløb i Region Hovedstaden registreringsmæssigt blot
mangler en sidste kode for at være registreret korrekt. Hvis disse ca. 600 forløb i 2.
kvartal var færdigregistreret, ville regionen samlet være på niveau som før
Sundhedsplatformen i antal registrerede forløb.
De fem udvalgte kræftformer
I tabellen nedenfor fremgår udviklingen i målopfyldelsen for de fem kræftformer, hvor
der er udpeget en forløbsansvarlig vicedirektør med det formål at lede en forstærket
indsats for regionen for at sikre bedre målopfyldelse på de udvalgte kræftformer.
Udviklingen er opgjort siden 2.kvartal 2016, som er det kvartal, hvor regionen
påbegyndte implementeringen af Sundhedsplatformen.
Målopfyldelsen er faldet siden 1.kvartal 2017 for alle de udvalgte kræftformer med
undtagelse af kirurgisk behandling af nyrekræft. Det skal dog nævnes, at
målopfyldelsen varierer fra kvartal til kvartal. Administrationen følger fortsat
målopfyldelsen tæt for de udvalgte kræftformer som en del af pilotprojektet.
Til sundhedsudvalgets møde den 26. september vil der være et særligt fokus på
brystkræft og de initiativer, der her er sat i gang for at sikre bedre målopfyldelse.
Foruden midler fra regeringens sundhedsstrategi, som med 2. økonomirapport (38,9
mio.kr.) blev udmøntet til hospitalerne særligt til kapacitetsudvidelser på disse
kræftformer, tildeles hospitalerne yderligere midler fra kapacitetspuljen til netop nogle
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af disse kræftformer jf. beslutning i budgetforligskredsen den 24. august 2017 (50
mio.kr. i 2017 og 35 mio.kr. varigt fra 2018). Dette er bl.a. kræft i tyk- og endetarm og
kræft i æggestokkene.

Målopfyldelse på de fem kræftformer med forløbsansvarlig vicedirektør

Brystkræft
Kirurgi
Tyk- og endetarmskræft
Kirurgi
Kemoterapi
Urologisk kræft
Blærekræft – kirurgi
Nyrekræft – kirurgi
Gynækologisk kræft
Livmoderkræft – kirurgi
Æggestokkræft – kirurgi
Æggestokkræft – medicinsk
Livmoderhalskræft – kirurgi
Lungekræft
Kirurgi
Kemoterapi
Strålebehandling

2.kvt. 2016

3.kvt. 2016

4.kvt. 2016

1.kvt. 2017

2. kvt. 2017

71 %

60 %

52 %

87 %

54 %

90 %
75 %

89 %
46 %

92 %
-

96 %
-

85 %
-

77 %
100 %

100 %

90 %

92 %

100 %

96 %
90 %
82 %

86 %
53 %
-

83 %
-

100 %
-

86 %
-

33 %
79 %
75 %

67 %
89 %
63 %

75 %
-

69 %
100 %
-

64 %
86 %
76 %

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitoreringsdata
Normalt har Sundhedsstyrelsen i deres kommentarer til monitoreringsdata særligt
fokus på de kræftpakker, hvor målopfyldelsen er lig med eller under den nationale
1.kvartil (nedre kvartil), som er den fjerdedel af pakkeforløbene, som har den laveste
andel gennemført inden for standardforløbstiderne.
I 2. kvartal 2017 adskiller monitorering af forløbstiderne sig på landsplan fra tidligere
monitoreringsopgørelser, idet der for flere regioner ses et stort fald i andelen af
gennemførte forløb inden for standardforløbstiden (samlet målopfyldelse)
sammenlignet med 1.kvartal 2017.
Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på denne udvikling og administrationen er
blevet bedt om at fremsende en redegørelse over baggrunden for faldet i Region
Hovedstadens andel af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden (75 % i
2.kvartal 2017 sammenlignet med 86 % i 1.kvartal 2017).
Tilsvarende er Region Nordjylland og Region Midtjylland også blevet bedt om at
redegøre for deres fald i andel gennemførte forløb inden for standardforløbstiden. I
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Region Nordjylland har de et fald fra 83 % i 1.kvartal 2017 til 74 % i 2.kvartal 2017,
mens de i Region Midtjylland har et fald fra 85 % i 1.kvartal 2017 til 73 % i 2.kvartal
2017.
Administrationen er i dialog med hospitalerne om mulige årsager til faldet i
målopfyldelsen og vil til sundhedsudvalgets møde i september måned (26.sep 2017)
orientere nærmere om forklaringer på faldet i målopfyldelse og redegørelsen til
Sundhedsstyrelsen.
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Arbejdsplan i sundhedsudvalget.
Planen er dynamisk. (O=orienteringssag; D=drøftelsessag; B=beslutningssag)
31. oktober

(valg 21/11)
28. november

o
o
o
o

Urologi – optageområde og hjemtagning (B)
Pulje til forskning om forebyggelse (B)
Målopfyldelse i de kliniske kvalitetsdatabaser (D)
Området for rygmarvsskadede – status (O)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Patientsikkerhed – analyser på området for meningitis (B)
Fødeområdet (D)
Kræftområdet – Kræftmonitorering 3. kvartal 2017 (O)
Kræft – indsatser og driftsmidler i Kræftplan IV (B)
Tarmkræftscreeningsprogrammet (O)
Pres på akutmodtagelser (D)
Status garantiklinikker (O)
Åbne ambulatorier udrulningsplan (B)
Brugerinddragelse – Madpanel afrapportering (O)
Strategi for sundhedsdata
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