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Forord

Dette er anden interne erfaringsopsamling fra de projekter om værdibaseret styring, som
Region Hovedstaden har igangsat fra 2016 og frem. Nærværende dokument kan læses
uafhængigt af den første erfaringsopsamling1, som blev behandlet i udvalget for værdibaseret styring i november 2018 og i forretningsudvalget og Regionsrådet i december
2018/januar 2019.
Denne erfaringsopsamling behandles i udvalget for værdibaseret styring i marts 2019 og i
forretningsudvalget og regionsrådet i april 2019. Formålet med anden erfaringsopsamling
er at give det politiske niveau flere input fra de igangsatte projekter, som udvalget for
værdibaseret styring kan bruge i sit arbejde med at udarbejde en ny styringsmodel for
regionen. Det er derudover håbet, at andre kliniske afdelinger, der skal til at påbegynde
arbejdet med værdibaseret styring, kan have glæde af at læse om erfaringerne fra projekterne.
Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget, og til de, som hjalp med planlægningen
af de mange interviews.
Erfaringsopsamlingen er udarbejdet af Gunn Danielsen, Center for Økonomi, og Henriette
Holscher, Center for HR.

1

Kan downloades her: https://www.regionh.dk/politik/politiske-udvalg-og-fora/Oevrige-politiskefora/udvalget-for-vaerdibaseret-styring/Sider/Workshop-om-v%C3%A6rdi-for-patienten-den-16.januar-2019.aspx
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1. Resume

Dette er den anden interne erfaringsopsamling fra de projekter om værdibaseret styring,
som Region Hovedstaden har igangsat fra 2016 og frem2. Erfaringsopsamlingen er baseret
på i alt 25 kvalitative interviews med i alt knap 70 personer fra de forskellige projekter.
Denne erfaringsopsamling markerer afslutningen på selve projektperioden. De ti projekter
præsenteres i bilag 1.

Hvad kan der komme ud af arbejdet med værdibaseret styring?
Målet for projekterne om værdibaseret styring har været at opnå en højere patientoplevet
kvalitet, mindst samme høje faglige kvalitet samt en mere effektiv ressourceudnyttelse.
For patienterne
Projekterne har arbejdet hen imod følgende positive konsekvenser for patienterne:
• Kortere ventetider til udredning og behandling pga. afslutning af patienter, færre
fremmøder og optimerede udredningsprocesser.
• Mere sammenhæng i patientforløbene pga. bedre relationer og/eller koordination
mellem aktører samt fjernelse af organisatoriske siloer.
• Tidsbesparelse pga. færre fysiske fremmøder.
• Øget tilgængelighed til hospitalet, når patienten har behov, pga. virtuelle kontaktformer og etablering af sub-akutte tider i ambulatorierne
• Styrket handlekraft pga. mere viden om og mere inddragelse i egen sygdomshåndtering.
• Fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet pga. mere fleksible muligheder for behandling
og kontrol.
• Færre unødvendige behandlinger pga. bedre visitation til hospitalsydelser.
Erfaringerne viser, at der kan være forskelle på, hvad forskellige patienter finder værdifuldt – også inden for en patientgruppe. Dette gør inddragelse af patienterne i eget forløb
centralt, så de omlagte forløb ikke bliver en ny standardløsning, som alle patienter skal
følge.
Øget ulighed i sundhed ses på den ene side som en mulig negativ konsekvens ved en indførelse af værdibaseret styring, fx når patienter ikke mestrer egen sygdom. På den anden
side kan arbejdet med værdibaseret styring også bidrage til at reducere ulighed i sundhed,
fordi afdelingerne har mulighed for at bruge længere tid på dem, der har behov. Hidtil er
dette potentiale dog ikke blevet realiseret fuldt ud, da frigjorte ressourcer særligt er blevet
brugt til forbedring af overholdelse af udredningsretten.

2

Første erfaringsopsamling blev forelagt for udvalget for værdibaseret styring i november 2018 og
baserede sig på gruppeinterview med repræsentanter fra projekterne. Den kan downloades på
regionens hjemmeside.
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Den faglige kvalitet
Alle projekter har haft et fokus på, at den faglige kvalitet enten skal være uændret eller
(helst) bedre. Af konkrete forbedringer af den faglige kvalitet kan nævnes:
• Lavere infektionsrisiko ved færre fysiske fremmøder pga. behandling i hjemmet,
telefoniske/virtuelle kontaktformer eller ved indførelse af behovsbestemte frem
for faste kontroller.
• Tidligere reaktion på sygdomsforværring, da patienten selv holder øje med sin
sygdomsstilstand.
• Bedre ’compliance’ (efterlevelse af behandlingsplan) pga. af flere kommunikationsformer, fx de virtuelle.
• På længere sigt: Forbedring af behandlingen vha. anvendelse af PRO-data (patient
reported outcome, som er data fra patienterne om deres udbytte af behandlingen).
Anvendelsen af PRO-data er dog stadig er sin vorden.
Arbejdet med værdibaseret styring medfører, at opgaver flytter fra fx hospitalslæger til
sygeplejersker og fra hospitalsregi til almen praksis mm. I en sådan opgaveflytning er det
naturligvis vigtigt, at de nye personalegrupper får de nødvendige faglige kompetencer til
at løfte opgaven, så det faglige niveau fastholdes.
Ressourceeffektivitet
Projekterne har alle arbejdet på at opnå en højere ressourceeffektivitet, så de kunne udrede og behandle flere patienter eller give patienterne andre tilbud og ydelser. Arbejdet
med værdibaseret styring gavner ressourceeffektiviteten ved at:
• Behandlingen flyttes fra at foregå hos hospitalslæger til -sygeplejersker.
• Behandlingen flyttes tættere på patientens nærmiljø (almen praksis, eget hjem eller
til kommunen).
• Faste kontroller erstattes af oftest færre behovsbestemte kontroller.
• Fysisk fremmøde i ambulatoriet erstattes af en virtuel kontakt (som ofte også kan
håndteres af en anden faggruppe end lægerne).
• Unødvendige behandlinger undgås gennem en bedre visitation til hospitalets
ydelser. Fx ved at der tages en forsamtale med eller bruges PRO-data fra patienter,
hvor der ikke er et entydigt billede af deres gavn af behandlingen.
• Udredning sker over en kortere periode. Fx ved at alle udredningsaktiviteter samles
på samme dag og/eller ved at samle relevante specialister om patienten.
Derudover kan der være færre udgifter til parakliniske undersøgelser (fx røntgenbilleder
og blodprøver) og til kørsler pga. færre fysiske fremmøder samt færre udgifter til overarbejde pga. omlægninger til mindre ressourceintensive forløb.
Erfaringerne fra projekterne peger på, at der kan være behov for fortsat at have fokus på at
anvende speciallægernes tid på en hensigtsmæssig måde. Dette behov opstår, fordi disse
både skal håndtere specialiseret udredning og behandling og også tale med patienten om
det, som patienten har brug for at tale om (fx mere dagligdags problemer, tilstødende
helbredsproblemer eller bekymringer om forsørgelse).
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Der er eksempler på, at sparede ressourcer anvendes til at iværksætte nye helhedsorienterede tilbud lokalt til gavn for patienterne på den pågældende afdeling. Set ud fra et regionalt perspektiv bør der være en opmærksomhed på, at sådanne tilbud ikke knopskyder
parallelt i et omfang, hvor det går ud over den samlede ressourceeffektivitet.
Medarbejdertrivsel
Tilbagemeldingerne fra projekterne er generelt, at når medarbejderne får lov til at føre
deres projekter ud i livet, giver det masser af energi og arbejdsglæde. Omvendt gives der
også udtryk for, at såfremt personalet ikke forstår meningen eller målet med projektet, så
sker implementeringen kun vanskeligt. Omlægninger kan være givende for medarbejderne, men også krævende. Fra afdelingens og ledelsens side skal der investeres tid til
planlægning, udmøntning og monitorering, og afprøvningsfasen kan virke frustrerende.
Ud over at opgaver flyttes mellem personalegrupper, indebærer projekterne også, at
personalet i højere grad skal arbejde tværfagligt. Medarbejdere fortæller, at de i højere
grad varetager behandlingen af patienten som et team og har et tættere samarbejde end
før. Dette kan opleves både som fagligt meget givende og som noget nyt, der kræver
øvelse.
For at de kan bevare motivationen til at udfordre de daglige arbejdsrutiner, er det vigtigt
for medarbejderne, at de kan få lov at bruge (en del af) de ressourcer, der er frigivet, på
nye, fagligt værdiskabende aktiviteter, som ikke traditionelt har været takstbelagt. Dette
vanskeliggøres imidlertid af det konstante og stigende pres på sektoren.

Den væsentligste hindring for en realisering af potentialerne
Arbejdet med værdibaseret styring frigiver ressourcer, som kan bruges på at give
differentierede og helhedsorienterede tilbud til patienterne, fx i form af:
• Mere tid til de patienter, der har særligt behov pga. multisygdomme, social
sårbarhed mm. eller er i sidste fase af livet.
• Ydelser fra faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, psykologer
mv. til de patienter, der har behov.
• Opsøgende arbejde over for patienter, som ikke selv har kontaktet ambulatoriet i
længere tid.
I praksis bruges de frigivne ressourcer imidlertid hovedsageligt på at overholde udredningsretten. Dette kan gå ud over indsatsen for visse grupper af patienter og gå ud over
medarbejdermotivationen.

Opskalering, så projekterne kommer flere til gavn
Såfremt der skal styres mod mere værdi for patienterne, er det vigtigt, at de gode idéer
opskaleres og spredes til andre steder i regionen, så de kommer flest muligt til gavn. Det
overordnede indtryk på tværs af projekterne er, at antallet af patienter, som er omfattet af
arbejdet med værdibaseret styring, indtil videre er relativt lille. Dette skyldes bl.a., at flere
af projekterne har arbejdet med mindre afprøvninger, justering og etapevis udrulning
baseret på de indhentede erfaringer, hvilket sænker tempoet af udrulningen, men øger
kvaliteten af den.
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En opskalering kræver:
• En vurdering af de enkelte indsatser ud fra deres nytte for patienter, den faglige
kvalitet, ressourceeffektiviteten og medarbejdertrivslen.
• At tekniske udfordringer løses, fx i forhold til indhentning af PRO-data via
MinSundhedsplatform.
• At der prioriteres ressourcer til at drive processer og sikre fremdrift.
Dette kræver bl.a. en koordineret indsats af koncerncentrene.
Idet medarbejdernes ejerskab til og motivation for arbejdet er afgørende for en succesfuld
opskalering, skal der findes en balance mellem, at afdelinger lærer af andres erfaringer og
ikke selv opfinder en indsats fra bunden, samtidig med at medarbejderne fortsat inddrages
i formålet med indsatsen og den konkrete udmøntning af den.

Behov for entydighed i mål og krav
Det er nødvendigt med entydige mål for hospitaler og afdelinger, hvis arbejdet med værdi
for patienten/patienterne skal være bærende og udbredes. Det generelle billede på tværs af
de interviewede på alle niveauer er, at de er i tvivl om:
• Hvad der vægter højest: arbejdet med at opnå højere værdi for patienten eller at
opnå den forventede aktivitet.
• Hvilke konsekvenser det får, at arbejdet med værdibaseret styring medfører en
stigende andel af ’usynligt’ arbejde (dvs. opgaver, som ikke pt. er dokumenteret
og traditionelt ikke er takstpålagt), fx uddannelses- eller rådgivningsaktiviteter.
• Hvordan værdien for patienten måles/dokumenteres/monitoreres.
Interviewene efterlader altså et billede af, at det er nødvendigt med en tydelig udmelding
om, hvad DRG betyder for hospitals- og afdelingsbudgetter fremover.
De interviewede udtrykker også tilfredshed med principperne for nærhedsfinansiering,
som de generelt vurderer, hænger godt sammen med princippet om mere værdi for
patienten. De interviewede har desuden en række idéer til indikatorer, der kan supplere
nærhedsfinansiering.
Der opstår et paradoks for de højtspecialiserede afdelinger, som:
•
•

På den ene side skal omlægge til mindre ressourceintensive forløb pga. princippet
fra nærhedsfinansiering om mindre DRG-værdi pr. patientforløb.
På den anden side fortsat skal leve op til et indtægtsbudget, bl.a. baseret på
indtægter for behandling af borgere fra andre regioner, Grønland og Færøerne,
som opgøres på baggrund af DRG-aktivitet.

Dvs. at hospitaler med en stor andel højtspecialiseret behandling er underlagt modsatrettede krav, afhængig af hvor patienterne kommer fra.
De interviewede udtrykker generelt tilfredshed med at være rammestyret og ikke have et
fast aktivitetsmål, de skal styre mod. I lyset af de gennemførte interviews henledes
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opmærksomheden imidlertid på, at en kombination udelukkende bestående af rammestyring og krav om overholdelse af udredningsretten kan betyde, at et stigende antal
patiententer skal udredes og behandles i privat regi. Dette skyldes, at denne model ikke
rummer incitamenter for det enkelte hospital til at behandle et stigende antal patienter.
I interviewene er der en gennemgående utryghed over hvilke kriterier, de tilbagevendende
besparelser fremover vil ske på baggrund af. Fremover bør der være fokus på at adressere
denne utryghed, når der skal omfordeles ressourcer på tværs af organisatoriske enheder og
specialer, fx ved at denne omfordeling sker på en transparent måde gennem en kommende
styrings- og økonomimodel.
Og endelig fremkom der ved interviewene en bekymring over, at der ikke længere er
regionale puljer, men at puljerne er fordelt ud til hospitalerne og helt ud til afdelingerne.
Dette vurderes i interviews at kunne have den betydning, at udviklingsprojekter nedprioriteres til fordel for driftsopgaver.
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2. Metode

Denne erfaringsopsamling baserer sig udelukkende på kvalitative data – konkret på 25
semistrukturerede, kvalitative interviews med i alt 65 repræsentanter fra ni ud af de ti
projekter om værdibaseret styring. Derudover er der inddraget skriftligt materiale fra
projekterne, fx projektbeskrivelser.
Det er ikke analyseret, om der er fremkommet kvantitative effekter af arbejdet med værdibaseret styring, fx omfanget af frigivne ressourcer eller mængden af aktivitet. Dette valg
er taget, fordi projekterne har arbejdet på forsøgsbasis og derfor ikke omfatter et så stort
antal patienter. Det vurderes derfor ikke at have givet kvantitative effekter på nuværende
tidspunkt.
Bornholms Hospital indgår ikke i erfaringsopsamlingen, da Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd (VIVE) udarbejder en egentlig evalueringsrapport om dette
projekt, som behandles af udvalget for værdibaseret styring i april 2019. VIVE evaluerer
også Hjertecenterets arbejde med værdibaseret styring (med en afrapportering ultimo
2019), og derfor er der udelukkende gennemført interviews med centerdirektion og stabsmedarbejdere på Hjertecentret.
For de resterende otte projekter er der talt med:
•
•
•
•

Direktionsrepræsentanter
Afdelingsledelser
Teamledere og/eller medarbejderrepræsentanter inden for de mest berørte
faggrupper
Stabsmedarbejdere

Sammensætningen af interviewgrupperne har pga. forskellene imellem projekterne og af
praktiske grunde varieret. Der er derudover gennemført tre baggrundsinterviews med
repræsentanter fra koncerncentrene om kliniske databaser, uddannelse af læger og tværsektorielt samarbejde. Se en komplet liste over de interviewede i bilag 3.
Denne erfaringsopsamling inddrager ikke patientperspektivet direkte. VIVE gennemfører
patientinterviews på tre af projekterne, og afrapporteringen forelægges udvalget for
værdibaseret styring i april 2019.
Den generiske spørgeguide ses i bilag 2. Denne spørgeguide rummer bruttolisten over
spørgsmål, og før hvert interview er temaerne i denne blevet vægtet på en måde, der passer til det enkelte projekt. Under interviewene blev der skrevet referater, der har dannet
baggrund for udarbejdelsen af erfaringsopsamlingen. Citaterne i erfaringsopsamlingen
stammer herfra. De er rettet til for læsbarhedens skyld uden at ændre ved det oprindelige
indhold.
Udkastet til erfaringsopsamlingen blev før forelæggelse for det politiske udvalg sendt i
høring hos projekterne med henblik på at rette faktuelle fejl.
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Læsevejledning
Erfaringsopsamlingen er opdelt i kapitler efter temaer. Efter hvert kapitel er der en boks,
hvor forfatterne drøfter og perspektiverer de vigtigste temaer fra kapitlet og foreslår nogle
spørgsmål til videre mulig diskussion på det politiske og/eller administrative niveau og/eller i ledelseskæden på hospitalerne.
Vi har taget følgende terminologiske valg: Rigshospitalet gennemførte pr. 1.1.2019 en
organisationsændring, sådan at:
•

•

Infektionsmedicinsk Klinik, som tidligere hørte under Finsencentret, er nu en del
af Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme – det, som tidligere
blev kaldt Hjertecentret.
Det øvrige Finsencenter er blevet fusioneret med Abdominalcentret og er blevet
til Center for Kræft- og Organsygdomme.

I denne erfaringsopsamling anvendes de navne, der var gældende frem til 31.12.2018:
Finsencentret og Hjertecentret. Dette fordi erfaringerne stammer fra perioden før
fusionen.
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3. Patienternes mulige udbytte

Interviewrunden har givet et mere detaljeret billede af hvilke former for udbytte, der
arbejdes hen imod i projekterne. Mange af de former for udbytte, der nævnes nedenfor,
arbejdes der også henimod uden for projekterne om værdibaseret styring (VBS-projekterne), men de interviewede fortæller, at takstfrisættelsen har gjort det nemmere for dem at
arbejde med disse indsatser:
Vi kunne godt lave dette her tidligere. Men det var mere omstændeligt.
Teamleder, læge
Det mulige udbytte for patienterne er skitseret i skemaet nedenfor.
Muligt
udbytte
Bedre
sammenhæng i
patientforløbene

Begrundelse

Eksempel

Der er reduceret i overgange
og i antal forskellige
klinikere, patienterne skal
have kontakt til, da dette
øger risikoen for videnstab
og manglende fremdrift i
forløbet.

Hjertecenteret har sammenlagt to
afsnit, så organiseringen understøtter
den forståelse patienten har om, at der
er tale om ét samlet forløb, og det har
for visse patienter betydet færre
overgange i deres forløb.
Sammenlægningen skal altså skabe
forløb, der giver bedre mening for
patienterne, og som øger deres tryghed. Samtidig skal sammenlægningen
bidrage til, at der arbejdes mere på
tværs af de medicinske og kirurgiske
dele af specialet.
På Fællesambulatoriet på Bispebjerg
og Frederiksberg Hospital tildeles
ældre medicinske patienter med flere
sygdomme en tovholder, som bl.a.
står for tværfaglig og tværsektoriel
koordinering i det enkelte patientforløb.
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Tidsbesparelse

Personer uden behov for
fast/hyppig kontakt med
hospitalet sparer tid:
Når hospitalskontakten
omlægges til at være
behovsbestemte fremfor
faste kontroller.
Når udredningen optimeres,
sparer patienterne tid.
Når patienten får et tilbud
om hurtig udredning subakut, går det hurtigere, end
når de bliver indlagt akut på
skæve tidspunkter, hvor de
relevante
specialistressourcer ikke er
til stede.

Styrket
handlekraft

Når patienten ved mere om
egen sygdom og bliver
inddraget i tilrettelæggelsen
af sin behandling, kan han/
hun bedre agere på en måde,
der understøtter det gode
liv, sådan som patienten
selv definerer dette.

Både Lunge- og Infektionsmedicinsk
Afdeling på Nordsjællands Hospital,
KOL-ambulatoriet på Amager og
Hvidovre Hospital, Videnscenter for
Reumatologi og Rygsygdomme m.fl.
er gået fra faste til behovsbestemte
kontroller.
På bl.a. Lunge- og
Infektionsmedicinsk Afdeling på
Nordsjællands Hospital og
Fællesambulatorierne på hhv.
Frederiksberg- og Amagermatriklerne har man arbejdet på at
optimere udredningsprocesserne. På
sidstnævnte udredes patienterne
hurtigt subakut fremfor som indlagt
patient (hvor udredningstiden kan
trække ud).

På Videnscenter for Reumatologi og
Rygsygdomme gennemføres
uddannelser for fibromyalgi-patienter
for at hjælpe dem til at leve med
kroniske smerter.
Når patienter med testikelkræft
behandles i hjemmet i regi af
Finsencentret, vurderes det at give
patienten øget handlekraft, fordi de
involveres mere i egen behandling.
Flere af projekterne inddrager
patienterne mere i beslutningerne i
deres eget forløb.

Lavere risiko
for infektioner

Når antallet af fysiske
fremmøder falder, falder
risikoen for en hospitalserhvervet infektion også.

Finsencentret træner patienter i selv at
vedligeholde deres centrale
venekateter, frem for at dette sker på
hospitalet. For patienter med cystisk
fibrose bruges i højere grad virtuel
kontakt frem for fysiske fremmøder.
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Tilgængelighed Borgere med behov for
hospitalets ydelser skal
opleve, at de får den hjælp,
de har brug for, når de har
brug for den, fx at:
• De kan komme ind på
hospitalet ved behov.
• De kan komme i
kontakt med hospitalet
ved at ringe eller skrive.
• Der er tid til at håndtere
og drøfte de problemstillinger, en patient står
i, fx når han/hun er nydiagnosticeret med en
kronisk sygdom, er terminalt syg, har mange
forskellige sygdomme,
får flere forskellige
slags medicin, eller når
en patient er i en socialt
belastende situation fx
misbrug eller er uden
netværk.

Omlægninger til behovsbestemte frem
for faste kontroller (se ovenfor).
På Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital kan patienter med type 2diabetes ringe til diabetesambulatoriet og få gode råd.
På ambulatorierne på Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital er spørgsmålet
”Hvad er vigtigt for dig at få talt om i
dag?” udgangspunktet for samtalerne
med patienterne – også selvom de
emner, der ligger patienterne på sinde,
er i randen af den pågældende
speciallæges kompetencer.
På Videnscenter for Reumatologi og
Rygsygdomme indtaster patienterne,
før en ambulant kontrol, de ting, der
er mest generende for dem mht. deres
sygdom pt., og så er det intentionen,
at lægesamtalen (også) skal berøre
disse emner.
På Finsencentret arbejder man med at
give socialt sårbare patienter bedre
muligheder for at få hjælp fra
hospitalet.

Fortsat tilknytning til
arbejdsmarkedet

Finsencentret giver mulighed for, at
nogle behandlinger kan foregå i eller
tæt på hjemmet.

Når behandling og kontrol
gøres fleksibelt i forhold til
både det tidsmæssige og det
placeringsmæssige, så giver
det patienterne bedre mulighed for at passe deres erhvervsarbejde og beholde
tilknytning arbejdsmarkedet.
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Unødvendige
behandlinger
undgås

Kortere
ventetid for
nye patienter

Når der visiteres bedre til
hospitalsydelserne, fx ved
at:
• Der bliver taget mere
højde for patientens
ønsker/livssituation og
ikke kun de kliniske
indikationer.
•

Der deles viden på
tværs af enheder om
patientens ønsker i forhold til behandlingsstop.

•

Der (på sigt) anvendes
skemaer til patientrapporterede data3 (PRO)
til at vurdere, om en
patient vil have gavn
(nok) af en operation.

Når patientforløb omlægges
til at være mindre ressourceintensive, og ikke-værdiskabende aktiviteter skæres
bort, bliver der mulighed
for, at afdelingen kan tage
nye patienter ind, som derved får kortere ventetid til
udredning og behandling.

Hjertecenteret på Rigshospitalet har
indført forsamtaler med patienter, der
er visiteret til operation, for at få et
bredere billede af patientens helbredsog livssituation og informere om evt.
andre muligheder, hvis livssituationen
peger på, at operation ikke nødvendigvis er den bedste løsning.
På Nordsjællands Hospital har man
sammen med Akutberedskabet i
Region Hovedstaden gennem det
sidste år arbejdet på at få en tydelig
formidling af en patients ønske om
ikke at blive genoplivet ved hjertestop. Derved undgås akutte genoplivninger mod patientens ønske.
Ortopædkirurgisk Afdeling på Herlev
og Gentofte Hospital er i gang med at
indføre PRO-skema til knæ- og hoftepatienter.
Lunge- og Infektionsmedicinsk
Afdeling på Nordsjællands Hospital,
Videnscenter for Reumatologi og
Rygsygdomme, KOL-ambulatoriet på
Amager og Hvidovre Hospital samt
Ortopædkirurgisk Afdeling på Herlev
og Gentofte Hospital har fokus på at
forkorte ventetiden for nye patienter.
Også projekter med pakkeforløb
(kræft- eller hjertepakker) har reduktion af ventetid for nye patienter som
et bærende element.

På længere sigt kan datadrevet ledelse vha. PRO skabe forbedringer af behandlingen, som
kommer patienterne til gavn. Brugen af PRO er dog stadig i sin vorden.

Bekymringer på patienternes vegne
Som det var tilfældet i første erfaringsopsamling, giver de interviewede klinikere udtryk
for en række bekymringer for patienterne. Om disse bekymringer er reelle, er ikke blevet
3

Patientrapporterede data opsamles systematisk af patienten selv, som også indrapporterer dem.
Kilde: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/subsites/pro/da/pro/hvad-er-pro
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undersøgt, men det er centralt at lytte til de involverede fagpersoners fornemmelse af
hvilke risici, omlægninger til værdibaseret styring kan rumme.
En del af omlægningerne drejer sig om, at patienter skal komme mindre på hospitalet og
fx gå hos egen læge i stedet. En bekymring er, om patienterne er trygge ved dette. Der er
en gruppe af patienter, som har gået i ambulatorierne i længere tid, og som skal aflære den
måde, som hospitalerne har tildelt ydelser på indtil nu. Et af de interviewede direktionsmedlemmer siger:
Vi har selv lært patienterne, at det er bedre at få en recept eller et røntgenbillede, end ikke at gøre det. Eller at det er bedre at komme til hos en overlæge end hos en yngre læge.
Direktionsmedlem
For at bevare trygheden hos patienterne kan ændringer i retning af færre fysiske fremmøder ske ”trinvist”, som direktionsmedlemmet siger. Dette skal forstås sådan, at nye
patienter som hovedregel indgår i omlægningerne, mens der i gruppen af eksisterende
patienter ses mere lempeligt på et behov for at fortsætte med faste, fysiske kontroller på
hospitalet. I det hele taget må der tages højde for forskelle internt i en patientgruppe.
Dette tages også op i afsnit 5 om former for patientinddragelse.
Patienter med KOL og type 2 diabetes skal som følge af overenskomsten med PLO fra
2018 som hovedregel gå til kontrol hos egen læge. Bekymringen fra de interviewede
klinikere er, om de praktiserende læger kan løfte opgaverne med de to kronikergrupper.
De alment praktiserende læger varetager mange forskellige opgaver og skal kompetenceudvikle sig på mange områder:
Der er ingen fast plan for primærsektorens kompetenceudvikling. Og har
almen praksis mulighed for at tage dem ind? De kan jo ikke arbejde i
døgndrift.
Ledende overlæge
Værdi for patienten kan også betyde, at behandlingen stoppes. Dette kræver en samtale
med patienten – evt. flere gange. Denne samtale kan være vanskelig for sundhedspersonalet at tage – hovedindtrykket fra interviewene er, at det særligt er vanskeligt for lægerne. De beslutninger, der tages, skal koordineres med andre aktører omkring patienten.
Ellers kan det risikeres, at de ikke følges i andres regi (se boks).
Eksempel på kommunikation om patientens ønsker
En patient havde ved en samtale i det ambulatorium, han gik i, givet udtryk for, at han
gerne vil dø derhjemme og besluttet ikke at ville genoplives i tilfælde af hjertestop. Da
han får et hjertestop, ringer en pårørende til 112, som ikke kan se beslutningen dokumenteret og derfor sender en ambulance, og personalet genopliver patienten. Dette var
traumatisk for både patient og pårørende.
På det hospital, hvor episoden foregik, er der foregået et to år langt arbejde med at få
tydeliggjort disse ønsker på sundhedskortet og på skærmen i Akutberedskabet.
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Beslutningen fremgår også af behandlingstestamentet, men dette dokument er ikke altid
ved hånden.
Akutberedskabet kan fra medio februar 2019 slå patienterne op i Sundhedsplatformen4,
og pr. 1.1.19 er det muligt for patienter at lave et behandlingstestamente, som kan tilgås
af sundhedspersonalet via FMK-online, hvis:
• Lægerne vurderer, at døden er nært forestående.
• Patienten ikke længere kan klare sig selv hverken fysisk og mentalt.
• De fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med
meget alvorlige og stærke smerter5.
Der kan også være nogle ting i selve omstillingsperioden, som ikke er til gavn for patienterne. Konkret er der eksempler i interviewmaterialet på, at omlægningerne af patientforløbene ikke tager hensyn til de fysiske faciliteter. Den periode, hvor afdelingerne afprøver nye arbejdsformer og justerer disse, kan ifølge en sygeplejerske virke ”kaotisk” for
patienterne. Fx når der skal gennemføres to sygeplejerskekonsultationer på samme tid i
samme lokale, som det er tilfælde en dag om ugen på et af projekterne.
Af interviewmaterialet fremgår det også, at der kan være en række praktiske forhold, der
gør omlægningerne vanskelige:
•

•

•

Patienterne kan ikke ringe tilbage til afdelingen ved mistet opkald: Nogle projekter ringer ud til patienterne for at give svar på evt. undersøgelser eller for at sikre
sig, at de har fået foretaget de nødvendige undersøgelser, før de møder op på
hospitalet. På nogle hospitaler vises afdelingens nummer som ”skjult nummer”,
hvilket betyder, at en stor del af patienterne ikke tager telefonen, og de har heller
ikke mulighed for at ringe tilbage. Det skal nævnes, at hvert hospital frit kan
vælge at lade afdelingernes eller evt. hospitalets hovednummer blive vist6. Viden
om, at dette er muligt, skal udbredes til projekterne/afdelingerne.
De værdier, der ligger i værdibaseret styring, er ikke nødvendigvis at genfinde i
den skriftlige patientkommunikation: Afdelingerne oplever, at de ikke har mulighed for at personliggøre eller menneskeliggøre brevene og give patienterne en
advarsel om, at undersøgelsen kan tage lang tid, at der kan forventes ventetid
mellem undersøgelserne, at de med fordel kan tage en madpakke med osv.
Nye tiltag afspejles ikke i skiltningen på hospitalet: Nye tværgående ambulatorier
eller tiltag er organisatorisk forankret i en enhed, hvor det ud fra hospitalets logik
giver mening, mens patienten kan undre sig. Dette betyder fx, at en patient med
åndenød og ondt i brystet skal møde på geriatrisk, palliativ afdeling. Dette kan

4

Kilde: https://intranet.regionh.dk/regi/nyheder/intranetnyheder/Sider/Akuttelefonen-1813-kan-nuslaa-op-i-Sundhedsplatformen-det-oeger-borgernes-tryghed.aspx
5
Kilde: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationalesundhedsregistre/testamenter-og-organdonation/behandlingstestamenteregisteret
6
Kilde: Netværk og telefoni, CIMT
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løses ved at lave en navngivning og skiltning, der er logisk for patienterne – også
selvom den kun er foreløbig7.
Det nævnes også i interviewene, at udefrakommende beslutninger kan opleves at gå imod
værdierne om at tage udgangspunkt i patientens situation og behov (se boks).
To eksempler fra Onkologisk klinik:
1. En behandling er tidligere givet subkutant (med injektion under huden), men
Medicinrådet har besluttet, at denne behandling fremover skal gives intravenøst. Dette er et større fysisk indgreb for patienten og kræver længere tids
tilstedeværelse på hospitalet (mellem 2½ og 3½ time ved intravenøs administration og ½ time ved subkutan administration).
2. Patienter med tolkebehov, som på det onkologiske område ikke kan modtage
behandling, uden at de er fuldt informerede om risici og om hvornår, de skal
kontakte hospitalet. Dette er ikke kun af hensyn til den patientoplevede men
også den faglige kvalitet. Indførelsen af et tolkegebyr pr. 1.7.2018 betyder, at
personer, der har boet i Danmark i mere end tre år samlet bliver opkrævet et
gebyr for tolkning. Gebyret er 191 kr. for en video-/teletolkning og 334 for en
fremmødetolkning ved ambulant besøg på hospital, som borgerne selv skal
betale, med mindre de tilhører en gruppe, som er fritaget for gebyret8
De interviewede medarbejdere oplever, at ’den ene hånd’ arbejder i retning af værdi for
patienten, mens ’den anden hånd’ laver en ændring, der ikke kommer patienterne til
gavn.

Konsekvenser for ulighed i sundhed
Interviewmaterialet peger på, at arbejdet med værdibaseret styring både kan dæmme op
for ulighed i sundhed, men også kan risikere at forstærke denne. Det er ikke undersøgt, i
hvilket omfang disse risici rent faktisk er indtruffet.
Værdibaseret styring kan – og i flere af de interviewedes øjne skal - gøre, at der bruges
flere ressourcer på de svageste borgere, som er dem, der har størst behov.
De sårbare patienter, som udgør 5 %, dem har vi så ressourcer til, fordi vi
har gjort noget andet med resten [af patienterne].
Direktionsmedlem
7

Vejledning og skabeloner findes her:
https://intranet.regionh.dk/regi/nyheder/intranetnyheder/Sider/Guide-hjaelper-dig-med-at-lavemidlertidige-skilte.aspx?rhKeywords=midlertidige+skilte
8
Grupper som er fritaget for gebyret: børn, personer, som af fysiske/psykiske grunde har mistet
evnen til at kommunikere på dansk samt patienter fra Færøerne, Grønland og det tyske mindretal.
Kilde: https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/Behandling-og-undersoegelse-iDanmark-rettigheder/Kommunikation%20med%20personalet/Sider/Tolkebistand.aspx
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Eller som en repræsentant for en afdelingsledelse siger:
Dette [værdibaseret styring] kunne bringe mere lighed ind, hvis vi kan
spare midler på dem, hvor det går rigtigt godt, og bruge ressourcerne på
resten.
Ledende overlæge
Tidligere erfaringer fra KOL-ambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital viser, at målrettet kvalitetsarbejde kan løfte de svageste patienter. Da DR-KOL-databasen blev startet i
2008 fremgik det, at indikatoropfyldelsen varierede i forhold til fx etnisk/sprogligt tilhørsforhold og uddannelsesniveau. Disse forskelle var udlignet fire år senere.
Et godt tværsektorielt samarbejde kan også gavne de svageste patienter, vurderer et
direktionsmedlem:
Hvis der kommer et godt samarbejde med kommunerne, bliver det også en
fordel for de svageste. Vi ved jo fx ikke, hvorfor folk ikke tager deres medicin – om det er pga. økonomi, noget teknisk, fordi det er svært for dem at
hente medicinen eller andet.
Direktionsmedlem
Der er også muligheder for at løfte de mindst ressourcestærke patienter, når der er tid til at
håndtere patientens mange-facetterede problemstillinger.
Imidlertid er der en risiko for, at dette arbejde ikke kan iværksættes, hvis fokus stadig er
på at få flest muligt igennem, fx for at forbedre patientrettighederne (især udredningsretten). Dette kan fx betyde, at tiderne i ambulatoriet ikke forlænges med eksempelvis 10
minutter for patienter, der har mange forskellige diagnoser, er i sociale vanskeligheder,
eller lider af såvel en somatisk som en psykiatrisk sygdom.
Af interviewene fremgår det, at der er patienter – også ud over de mest marginaliserede –
som kan have gavn af en bredere indsats. Dette rejser også et muligt behov for opmanding
på områder såsom fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister, socialrådgivere og psykologer, som bl.a. vil kunne varetage patientens bredere behov. Netop disse områder oplever
de interviewede er blevet reduceret kraftigt de senere år.
Inddragelse af patienterne i eget forløb er bærende i arbejdet med værdibaseret styring.
Dette rummer naturligvis en række fordele for patienterne, men ifølge interviewene også
en risiko for, at ulighed i sundhed forstærkes, fx fordi evnen til at udtrykke egne forventninger, krav og behov ikke er ligeligt fordelt blandt borgerne. Dette indebærer en risiko
for, at ydelserne ikke bliver fordelt til dem, der har størst behov. Som en af de interviewede siger, så er de mindst privilegerede lettest at stille tilfreds, selvom det er dem, der har
størst behov for en særlig indsats. Derudover holdes bestemte mennesker uden for indflydelse, hvis forløbene tilrettelægges på baggrund af patient-fokusgrupper. Derfor er det
centralt, at selve indsatserne tager højde for, at de forskellige patienter har forskellige behov inden for samme sygdom. Fx ved at patienter, der ikke mestrer egen sygdom, fortsat
kommer til fast kontrol på hospitalet, hvor andre i patientgruppen kan komme ved behov.
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Endelig er der det ovenfor nævnte eksempel med sproglige barrierer og tolkegebyret (se
tidligere boks med eksempler fra Onkologisk Klinik).
Drøftelse og perspektivering af patienternes mulige udbytte
Takstfrisættelsen opleves at have gjort det nemmere for projekterne at slippe kreativiteten løs og arbejde (videre) med forskellige former for udbytte for patienterne. Det
kræver imidlertid en særlig indsats over for sårbare patienter, hvis patientudbyttet skal
blive så højt som muligt, også for denne gruppe.
Der er et dilemma: Tiltagene kan frisætte ressourcer og rummer masser af potentialer i
forhold til at løfte de svageste, men tilvejebringes der nok tid til både at give særlige
tilbud/ekstra tid til de mindst privilegerede og til at overholde udredningsretten? I
projekterne er den daglige drift endnu mest lagt an på udredningsretten, selvom der er
mange gode intentioner og idéer til særlige indsatser over for sårbare patientgrupper.
Der er en risiko for, at det klinger hult hos medarbejderne, hvis der tales om ’værdi for
patienten’, samtidig med at mere strukturelle tiltag arbejder i modsat retning. Ideelt set
opstod sådanne diskrepanser ikke. Reelt må det håndteres ved en særlig kommunikationsindsats fra ledelserne, så medarbejderne fastholder troen på, at det er værdi for
patienten, som skal være i fokus i det daglige arbejde. Fx at en strukturel ændring skal
gøre, at man skal kunne hjælpe de mange – og at det til tider kan kollidere med lokale
tiltag for (set i den store helhed) få patienter.
Spørgsmål til videre diskussion
Kan en ny styrings- og økonomimodel være med til at sikre, at arbejdet med værdibaseret styring ikke går ud over nogle grupper af patienter, fx dem der ikke er gode til
at udtrykke deres forventninger, ikke mestrer egen sygdom, som af tryghedsgrunde har
brug for fortsat at komme på hospitalet, eller som har mange-facetterede problemer?
Hvordan kunne dette i givet fald ske?
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4. Systematisk patientinddragelse

Patientinddragelse er væsentligt ved arbejdet med værdibaseret styring. Inddragelse af
patienter kan ske på to måder:
•
•

Organisatorisk, hvor patientrepræsentanter giver input til udvikling og justering af det
overordnede projekt.
Individuelt, hvor patienten inddrages i beslutninger i eget forløb.

De to former hænger i visse projekter sammen: Hvis de enkelte patienter inddrages på
systematisk vis i egne forløb, kan disse data samlet give basis for udvikling af indsatsen.
Dette sker fx på Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, hvor patienter er blevet
spurgt til deres ønsker i deres egen behandling. Og fordi denne dataindsamling er sket
systematisk, kan afdelingsledelsen bruge de samlede data til at identificere hvilke former
for ydelser, der overordnet skal tilbydes til en patientgruppe (se boks).
Eksempel fra Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme:
Når Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme har undersøgt, hvad en patientgruppe med en given diagnose ønsker, har der vist sig et broget billede. Dette har
synliggjort den enkelte patients behov og ønsker og også variationen mellem patienternes ønsker.
Fx har videnscenteret undersøgt, om patienter, der ringer til Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdommes åbne ambulatorium for at få en tid, vælger at komme til deres
faste læge i løbet af fem hverdage eller at komme til en anden speciallæge inden for
max tre hverdage. Halvdelen vælger det ene – halvdelen det andet. Konklusionen her
har været, at der fortsat må tilbydes flere mulige behandlings- og kontaktformer i de
enkelte patientforløb.
Dette understøttes af erfaringer fra andre projekter, hvor patienter fx ikke har ønsket at
blive tilset af faggrupperne sammen, men hellere hver for sig, så de kunne tale med
sygeplejerskerne om nogle ting, og med lægerne om nogle andre.

Det varierer i hvilken grad, projekterne har haft patientrepræsentanter til at give input til
udviklingen af indsatsen. Mest er det foregået på Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme, hvor man har haft patienter i styregrupper. På Finsencentret har man også haft
et stort fokus på at få patientens stemme ind i designet af indsatserne. Dette er foregået på
forskellig vis hen over delindsatserne. Andre af projekterne betragter inddragelse af
patienter som næste skridt i videreudviklingen af deres projekt.
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På den ene side fremgår det af interviewene, at nogle af de kliniske medarbejdere mener,
at de er i stand til at regne ud, hvad der er godt for patienterne. På den anden side vurderer
andre, at fagpersonerne ikke kan regne ud, hvad patienterne vil:
Vi skal ikke tro, at vi kan designe for patienterne, for de har ikke ens behov
[…] De oplyser organisationens blinde pletter. Vores vaner.
Ledende overlæge
Eksempel på tilpasning på baggrund af feedback fra patienter
På Onkologisk Klinik på Finsencentret fortæller afdelingsledelsen, at de oftest yngre
mænd, der har haft testikelkræft, skal monitoreres tæt de første to år pga. risiko for
tilbagefald. Klinikken oplevede mange udeblivelser efter de to år, fordi de unge mænd
efter kort tid var kommet videre i deres liv. Man begyndte derfor at ringe patienterne
op, når de var udeblevet fra en kontrol. Tilbagemeldingen fra patienterne var, at det var
lidt ”gammeldags” at blive ringet op. Derfor arbejder man på at indføre et internationalt
valideret PRO-skema, som de kan melde tilbage på. Afdelingsledelsen betoner, at det er
ligeså vigtigt at monitorere hvem der ikke returnerer et udfyldt PRO-skema, som at
monitorere de svar, der kommer ind.

I et af projekterne vurderer ledelsen, at det kunne have betalt sig at få patientens stemme
ind tidligt i projektforløbet på en systematisk måde. Ledelsen det pågældende sted mener,
at dette ville have kunnet vise nytten for patienterne, så medarbejdernes bekymringer var
blevet mindre. Ved at patienterne inddrages på systematisk måde om fx overgang fra fast
til behovsbestemt kontrol efter operation undgås en situation, hvor hver enkelt læge
spørger (nogle af) sine egne patienter om omlægningerne. Denne måde at spørge patienterne på indebærer nemlig en risiko for skævvridning af inputtene pga. relationen mellem
læge og patient.
Eksempel: Concept mapping – en metode til kortlægning af patienternes behov
På Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme anvendes mapping af patienter på
to måder:
• I ambulatoriet skal patienterne sige, hvad er vigtigt for dem at tale om umiddelbart
før, at de skal se lægen. De scorer sig selv på fem kerneområder alt efter hvad, de
har behov for at tale om. Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme vil nu
undersøge, om patienterne får det bedre og/eller føler sig bedre behandlet.
• Før et uddannelsesforløb for fibromyalgi-patienter scorer patienterne sig selv på
hvad, de har behov for at fokusere på i forløbet. Holdene bliver tilrettelagt på
baggrund af denne kortlægning.
Fællesambulatoriet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har planer om at arbejde
med samme metode.

Om den øgede inddragelse af patienter i egne forløb siger en af de interviewede ledere:
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Vi er ikke bare gået fra standardiserede forløb tilbage til individualiserede
forløb. Vi er gået opad i en spiral. For vi har stadig meget standardisering
qua retningslinjer mv. men vi har tillagt patientens individuelle behov og
individualiseret på baggrund af disse.
Ledende overlæge
Særligt projekterne på Rigshospitalet har spurgt om patienterne om deres tryghedsniveau
og i hvilken grad, de oplever at blive inddraget. Svarene på begge dele har været, at
trygheds- og inddragelsesniveauet var så højt, at de fik sværere ved at pege på justeringsbehov i indsatsen, men har givet ledelse, medarbejdere og andre vished for, at indsatsen
levede op til forventningerne på disse punkter.
Drøftelse og perspektivering af former for patientinddragelse
Erfaringerne fra projekterne peger på, at det er både formålstjenligt og nødvendigt at
invitere patienter ind i designet af indsatsen. Selv om det kliniske personale er tæt på og
gør sig stor umage med at hjælpe patienterne bedst muligt, er det ikke sikkert, at de kan
regne ud, hvordan forløbet opleves og ønskes af patienterne. Det er endvidere en
pointe, at der også kan være store forskelle inden for én patientgruppe. Derfor må der
indtænkes flere (standardiserede) løsninger, som patienterne kan vælge imellem, så
’one size fits all’ undgås.
Inddragelsen kan med fordel ske på en systematisk måde, dvs. at patienterne udvælges
på en ikke-tilfældig måde, at de spørges om emnet på den samme måde og gerne af en
anden end deres faste behandler. Sidstnævnte for at undgå, at drøftelsen af de principielle spørgsmål om generelle omlægninger kan blive farvet af relationen mellem patient
og behandler.
Systematisk indsamlede kvalitative data giver en dybere og mere nuanceret forståelse
for nogle af de problemstillinger, som patienter har, og derfor kan disse data give input
til hvad, der kan arbejdes med og monitoreres på i indsatsen. Kvantitative data kan give
mønstre fx i ønskerne blandt patienterne. En kombination af de to former for data er
derfor formålstjenlig.
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5. Betydning for ressourceanvendelsen

En øget ressourceeffektivitet er en væsentlig drivkraft for afdelingernes arbejde med
værdibaseret styring. Ved interviewene var det også gennemgående, at omlægningerne
var nødvendige pga. presset på ambulatorier. Som en af de interviewede siger:
Vi var gået i gang med det her, takstfrisættelse eller ej.
Ellers ville vi være druknet i patienter.
Ledende overlæge
Eller som en anden siger:
Vi havde et ambulatorium, der var ved at blive kvalt i rutinekontroller, og
vi havde ikke tid til de komplekse patienter, og det skulle der gøres noget
ved.
Ledende overlæge
Fra den generelle udvikling i samfundet og sundhedsvæsenet vides det, at denne dagligdags-oplevelse af at have mange patienter fx skyldes:
•
•

•

En aldrende befolkning, som betyder flere syge mennesker som skal behandles,
og flere, som lever længere med deres sygdom.
Stadig højere krav til at udrede og behandle patienterne rettidigt. De seneste
mange år er patienternes rettigheder til at blive udredt og behandlet indenfor en
tidsfrist hele tiden blevet skærpet.
Manglen på arbejdskraft. Denne faktor skal medregnes, selvom manglen på især
læger ikke er så udbredt i Region Hovedstaden som i andre regioner.

Dette er alt sammen faktorer, som kræver, at hospitalerne ser på mulighederne for at
fjerne ikke-værdiskabende aktiviteter og afprøve nye kontaktformer.
De fleste af de interviewede personer har givet udtryk for, at takstfrisættelsen har givet
mulighed for, at de på afdelingerne kan overveje nye organisationsformer eller nye
patientforløb, uden at de ’straffes’ for ikke at levere det forventede antal DRG-point.
Enkelte personer har sagt, at omlægningen også var mulig i den tidligere styringsmodel,
hvor man styrer efter DRG.
Projekternes delindsatser øger konkret ressourceeffektiviteten på hospitalerne ved at:
1) Behandlingen flyttes fra at foregå hos hospitalslæger til -sygeplejersker.
2) Behandlingen flyttes tættere på patientens nærmiljø
a) Til almen praksis
b) Til kommunen
c) Til patientens eget hjem
3) Faste kontroller erstattes af ofte langt færre men behovsbestemte kontroller.
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4) Fysisk fremmøde i ambulatoriet erstattes af en virtuel kontakt (som ofte også kan
håndteres af en anden faggruppe end lægerne).
5) Unødvendige behandlinger undgås gennem en bedre visitation til hospitalets ydelser.
Fx ved at der tages en forsamtale med eller bruges PRO-data fra patienter, hvor der
ikke er et entydigt billede af deres gavn af behandlingen.
6) Udredning sker over en kortere periode. Fx ved at alle udredningsaktiviteter samles på
samme dag og/eller ved at samle relevante specialister om patienten.
Disse uddybes og eksemplificeres nedenfor.

Arbejdet udføres af hospitals-sygeplejersker fremfor -læger
Arbejdet med værdibaseret styring kan betyde, at opgaver flytter fra lægerne på hospitalet
til deres sygeplejerske-kolleger. Dette gælder fx på Onkologisk Klinik, hvor brystkræftpatienter går til opfølgning hos en sygeplejerske, hvor de bl.a. drøfter bivirkninger og
gener. Før omlægningen gik alle patienterne hos en læge (og en sygeplejerske deltog evt.
også) Der er sparet lægekonsultationer, og de faglige kompetencer anvendes svarende til
patienternes komplekse behov.

Behandlingen flyttes tættere på patientens nærmiljø
Behandlingen kan flytte fra hospital til egen læge, til et kommunalt tilbud eller hjem.
Fra fast kontrol på hospital til kontroller hos egen læge
I tråd med den seneste overenskomst med de praktiserende læger9 skal KOL-patienter og
patienter med type-2-diabetes som hovedregel afsluttes i hospitalsregi og overføres til
behandling og kontrol hos alment praktiserende læge. Dette betyder, at hospitalerne i
højere grad skal vejlede de praktiserende læger om, hvordan patienterne skal behandles.
For patienterne er formålet, at der kommer en bedre sammenhæng i behandlingen og
færre kontakter og færre instanser. For læger i almen praksis betyder det et større ansvar
for behandlingen. Erfaringerne fra diabetes-ambulatoriet på Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital viser, at færre patienter henvises til hospitalet, men bliver hos egen læge10.
Fra ambulant behandling på hospital til kommunalt tilbud
På Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme arbejdes der med, at mindre
komplekse ydelser kan varetages i kommunalt regi tættere på eget hjem.
Fra hospitalsbehandling til hjem
På Rigshospitalets Finsencenter har man arbejdet med, at patienterne i højere grad skal
blive i eget hjem - ikke kun i stedet for at komme på hospitalet ambulant, men også i
stedet for at blive indlagt. Det betyder, at hospitalet arbejder med udgående teams, som
tager hjem til patienterne for at sikre sig, at patienterne og deres pårørende er i stand til at
varetage plejen og behandlingen, evt. også i samarbejde med kommunens hjemmesygeplejersker. Fordelen ved, at patienterne kan blive hjemme, er, at de er i trygge omgivelser

9

Kilde: https://www.laeger.dk/Overenskomst-om-almen-praksis
Kilde: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1749-jeg-har-ikke-bare-faet-glade-patienterjeg-har-ogsa-faet-et-rigtig-godt-praksisliv.html
10
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sammen med familie og pårørende, at de i højere grad undgår hospitalsinfektioner mv., og
der spares en indlæggelse og de ressourcer, der bruges på dette.
På Finsencentret håndterer 57 % af patienterne selv sit centrale venekateter (CVK) efter
oplæring fra en sygeplejerske.

Fra faste kontroller til behovsbestemte kontroller på hospital
En konsekvens af faste kontroller er, at klinikerne ser for mange patienter, som ikke nødvendigvis har behov for at komme på hospitalet på det tidspunkt, de har fået tildelt en tid.
I stedet lader man patienterne komme til i ambulatoriet, når der opstår et behov. Forudsætningen er, at afdelingen hele tiden skal have ledige tider til disse patienter, så de kan
komme til sub-akut.
En patient, der får langsom forværring, behøver ikke at gå og vente på fast
kontrol et par måneder ude i fremtiden. Han kan få en sub-akut tid. Det
giver fleksibilitet.
Overlæge
Når de faste kontroller afskaffes, betyder det, at patienterne skal have et tilbud om, hvordan de kan komme i kontakt med afdelingen på anden vis, såfremt der opstår et behov:
telefonisk, pr. mail eller i Min Sundhedsplatform. Der er ingen af projekterne, som har
oplevet at blive ’lagt ned’ af henvendelser, når patienterne får øgede muligheder for at
kontakte afdelingerne via telefon eller e-mail: Erfaringerne viser, at patienterne kontakter
afdelingen, når der er reelt behov. Der er på afdelingerne en fornemmelse af, at der kommer færre udeblivelser/aflysninger i sidste øjeblik.

Fysisk fremmøde erstattes af virtuel kontakt
På Finsencentret har patienter med cystisk fibrose virtuel kontakt med hospitalet i stedet
for at komme til ambulant kontrol på Rigshospitalet, hvorved der spares medarbejderressourcer. Netop disse patienter har en meget stor risiko for at få en farlig krydsinfektion, og
ved færre fremmøder falder denne risiko. Derved spares der ressourcer på isolation. Løsningen højner også den faglige kvalitet pga. den lavere infektionsrisiko.

Unødvendige behandlinger undgås gennem bedre visitation
Særligt for de patienter, hvor der ikke er et entydigt billede af deres gavn af behandlingen,
kan et grundigt forarbejde gøre, at behandlinger uden gavnlig (nok) effekt, undgås. Dette
kan opnås ved:
•

•

At der som på Hjertecentret tages en forsamtale med patienten for at inddrage
andre faktorer end de kliniske i beslutningen om en operation (såsom patientens
ønske til funktionsniveau, genoptræning mv.).
At ortopædkirurgen på Herlev og Gentofte Hospital fremover kan se en patients
udfyldte PRO-skema11 og derudfra vurdere, om han/hun vil have (nok) nytte af en

11

Patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og
mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau
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operation. Når arbejdet med PRO er implementeret, vil det betyde, at nogle
patienter ikke behøver at blive tilset af en hospitalslæge mhp. videre udredning,
ligesom der vil blive sparet et antal operationer.

Udredning over en kortere periode
Flere af projekterne arbejder med en optimeret udredningsproces, hvor de forskellige
undersøgelser af patienten samles på én dag. På Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling
på Nordsjællands Hospital er succeskriteriet, at 70 % af patienterne skal være udredt ved
første besøg. Derfor sikres det ved telefonisk kontakt, at patienten kommer og har fået
taget relevante prøver uden for hospitalet. Lægerne besvarer et spørgeskema om, hvorvidt
de havde alle relevante oplysninger til rådighed ved første besøg. Ledelsen bruger dette
som en procesindikator, der kan danne baggrund for forbedringer af processerne, så
succeskriteriet overholdes.
En involveret læge udtrykker tilfredshed med denne måde at arbejde på, da vedkommende
oplever at være beslutningsdygtig fra starten. Dette gør, at patienten har en skarpere plan,
når de går fra hospitalet. De interviewede medarbejdere finder arbejdsformen
meningsfuld.
En sekretær samme sted udtrykker tvivl om, hvorvidt der fortsat kan findes de relevante
tider til scanninger og andre undersøgelser på samme dag, når projektet udrulles til flere
patientgrupper. Hun har også iagttaget, at det for nogle ældre patienter kan være hårdere
at være på hospitalet til én lang dag frem for, at undersøgelserne er fordelt over flere dage.
En læge har en fornemmelse af, at der måske til tider laves unødvendige undersøgelser,
når patienterne bookes til en standard-diagnosticeringspakke, inden de har set en læge.
Dette ville evt. også kunne være en procesindikator, der kunne monitoreres på mhp. at
justere standardpakken.
Et andet eksempel er de fælles medicinske ambulatorier. Her er udgangspunktet, at
patienten tilses af flere specialer samtidigt eller inden for en kortere periode. Herved
oplever patienterne, at der bliver taget hånd om alle sygdomme på én gang.
På fællesambulatoriet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital møder patienter med åndenød to speciallæger: en fra det kardiologiske og en fra det lungemedicinske speciale, fordi
åndenød kan være et tegn på sygdomme inden for begge specialer. Der afsættes samlet en
time, hvor de to læger konfererer sammen før og efter at have tilset patienten og sammen
afgør på hvilken afdeling, behandlingen skal foretages. Dette sparer patienten for at ”cykle
rundt mellem de to afdelinger”, som en ledende overlæge siger, og blive tilset af forskellige yngre læger og få foretaget diverse enkeltstående undersøgelser, og på den lange bane
spares der hospitalsressourcer.

Øvrige pointer om ressourceanvendelse
Ud over de seks former for ressourceeffektivitet, som er beskrevet ovenfor, kan der spares
ressourcer pga.:
•

Færre udgifter til parakliniske undersøgelser pga. færre fysiske fremmøder. På
Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme har man erfaret, at de færre
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•
•

fremmøder giver færre bestillinger på parakliniske undersøgelser. Oplevelsen fra
afdelingsledelsen er, at når lægen og patienten sidder over for hinanden, så vil
lægen gerne give patienten oplevelsen af at være blevet hjulpet, at have fået
’noget’ med hjem, og noget af det mindste, lægen kan give, er et røntgenbillede.
Færre udgifter til overarbejde pga. omlægninger til mindre ressourceintensive
patientforløb. Dette har Onkologisk Klinik på Finsencentret erfaret.
Færre kørsler pga. et optimeret udredningsforløb, hvor patienterne kommer til ét
frem for fx tre hospitalsbesøg i forbindelse med udredning.

En pointe om ressourceanvendelsen på tværs af de forskellige indsatser drejer sig om
anvendelsen af speciallægernes ressourcer. Når en ambulant konsultation skal have fokus
på det, som patienten har behov for at tale om, kan der være behov for at bruge tid på
noget, som ikke ligger inden for den pågældende speciallæges kernekompetence (se
kapitlet om medarbejdertrivsel). Et direktionsmedlem siger:
Vi har stadig brug for specialerne, og det bliver en balance mellem at
bruge speciallægernes specialviden og have et bredt perspektiv på
patientens situation.
Direktionsmedlem
En interviewet læge giver udtryk for en bekymring, om hun kunne nå både at tale med
patienten om de snævert sygdoms-/symptomrelaterede temaer og de mere ’bløde’ områder, som fx træthed eller vanskeligheder ved at håndtere en kronisk sygdom. Lægen var fra
et af de projekter, som arbejder målrettet med at spørge ind til, hvad der fylder hos
patienten netop på dagen for konsultationen.
Min bekymring er, om jeg kan nå det - både den medicinske del, men også
de ekstra emner, som patienten finder vigtige.
Overlæge
Flere af de interviewede udtrykker en bevidsthed om, at der ikke skal spares ressourcer på
hospitalerne ved at lade opgaver overgå til andre aktører i sundhedsvæsenet, på en måde
som presser den primære sektor, eller som gør den samlede ressourceeffektivitet lavere.
Drøftelse og perspektivering af ressourceanvendelsen
Erfaringerne fra projekternes arbejde med værdibaseret styring viser, at der er mange
måder, hvorpå ressourceeffektiviteten kan øges. Hvordan dette konkret skal foregå,
afhænger naturligvis af forhold omkring den enkelte patientgruppe, diagnose og afdeling. Eksemplerne ovenfor er ikke nye standarder, der skal udrulles. Omvendt har projekterne høstet mange erfaringer, som resten af regionens afdelinger kan have gavn af.
Det skal monitoreres, at denne gevinst ikke går ud over (men helst løfter) udbyttet for
patienten, faglig kvalitet eller medarbejdertrivsel. Det er også frugtbart, når der anlægges et helhedsperspektiv på hele sundhedsvæsenet, sådan at en øget ressourceeffektivitet på hospitalerne ikke medfører uhensigtsmæssigt brug af eller pres på ressourcerne
andetsteds.
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De positive effekter for ressourceeffektiviteten skal sammenholdes med de omkostninger, det også har at foretage omlægninger.
Det skal også løbende overvejes, hvordan balancen er mellem at lade speciallægerne
have et helhedssyn på patienten, samtidig med at deres specialiserede kompetencer
bruges bedst muligt.
Spørgsmål til videre diskussion
Hvordan sikres et helhedssyn på ressourceanvendelsen i det samlede sundhedsvæsen,
når vi flytter opgaver mellem sektorer?
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6. Den faglige kvalitet

En fastholdelse – og gerne et løft af den faglige kvalitet – er præmissen for arbejdet med
værdibaseret styring. Dette helt åbenlyst af hensyn til patienterne, og for det kliniske personale kan en bekymring om en omlægnings betydning for den faglige kvalitet gøre, at de
ikke engagerer sig i arbejdet.
Der nævnes flere potentielle, positive konsekvenser for den faglige kvalitet ved overgangen til værdibaseret styring, fx:
•

•
•
•

Lavere infektionsrisiko:
o Pga. færre fysiske fremmøder på hospital (fx patienter med cystisk
fibrose)
o Når patienten selv håndterer sit centrale venekateter (CVK) (dette sænker
også risikoen for, at CVK’et skal fjernes og genanlægges).
Tidligere reaktion ved sygdomsforværring, når patienten selv holder øje med og
monitorerer sin tilstand.
Hurtigere igangsættelse af behandling, når udredningen sker over en kortere
periode.
Bedre compliance (overholdelse af behandlingsplan), når patienten orienteres på
flere måder (fysisk, telefonisk).

I andre tilfælde bibeholdes det faglige niveau, men behandlingen gives på en anden måde
(derhjemme fx) eller konsultationen varetages af en anden faggruppe med samme faglige
resultat (fx sygeplejerske- frem for lægekonsultationer).
Over tid kan anvendelsen af PRO-data give gode muligheder for forskningen og derfor for
udviklingen af den faglige kvalitet.
Følgende potentielle, negative konsekvenser for den faglige kvalitet nævnes:
•
•

Hvis ikke almen praksis har kompetencerne eller tilstrækkelige ressourcer til de
nye patient-/kronikergrupper.
Hvis man ikke har et system til at opfange de patienter, der aldrig henvender sig
af sig selv, når afdelingen overgår til behovsbestemt/virtuel kontakt frem for
fast/fysisk fremmøde.
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Drøftelse og perspektivering af betydningen for den faglige kvalitet
En høj faglig kvalitet er fundamentet i værdi for patienten, så selvfølgelig skal de
muligheder for bedre faglig kvalitet, som arbejdet med værdibaseret styring rummer,
udnyttes. Ud over de negative konsekvenser for patienterne, hvis dette ikke sker, er der
en anden risiko: Hvis klinikerne bliver i tvivl om, hvorvidt den faglige kvalitet
opretholdes i arbejdet med værdibaseret styring, er der en risiko for, at deres
engagement i omlægningerne vil dale væsentligt.
Spørgsmål til videre diskussion
Hvordan kan det fremadrettet monitoreres, at den faglige kvalitet opretholdes eller
forbedres? Og hvordan kan dette indgå i en ny styrings- og økonomimodel?
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7. Medarbejdertrivsel

Det har været et gennemgående tema i interviewene hvilke konsekvenser, arbejdet med
værdibaseret styring kan have for medarbejdertrivslen. De konsekvenser, der nævnes, kan
både være positive og negative, og potentielle eller allerede indtrufne.

Inddragelse giver arbejdsglæde
På langt de fleste projekter har arbejdet med værdibaseret styring givet energi og arbejdsglæde. Når medarbejdere kan føre idéer ud i livet, som giver mening fagligt, giver det fornyet energi:
Når vi laver de her planlægningsting sammen, som vi gør… Det er
meningsskabende arbejde – ikke kun for patienten, også for personalet. Vi
skal lave noget, der giver mening, så vi yder vores bedste.
Sygeplejerske
Dem der har taget beslutningen om værdibaseret styring har forstået en
vigtig ting: Især læger har villet tage de fagligt meningsfulde beslutninger.
Nu er det sådan: ”Vis os hvad I kan, når I får lov. [..] I skal vise os, at det
kan lade sig gøre.” Denne tilgang giver medvind i forhold til at få lægerne
med. Det flytter ansvaret tættere på.
Teamleder, læge
Der tegner sig et mønster af, at medarbejdertrivselen bliver størst, når medarbejderne selv
er med til at designe den overordnede indsats og planlægge den konkrete udmøntning i
dagligdagen. Fx når medarbejderne har været med til at planlægge indsatsen som
deltagere i arbejdsgrupper:
Arbejdsgrupperne har givet os medvind. Det har været dem, som har skullet servere det for de andre. […] Det er svært, for de skal lægge noget tid
for at spare noget tid. Det er en ledelsesmæssig opgave at motivere til at
gøre det.
Ledende overlæge
Og de medarbejdere, der har været med i arbejdsgrupperne, fortæller om det motiverende
i at skulle tænke noget nyt:
Vi fik lov til at tænke ud af boksen. Vi er skolede i det gamle system. Det
var godt med en tværfaglig gruppe med forskellige tilgang. Udgangspunktet var: Alt er muligt. Vi skulle aflære kassetænkning.
Overlæge
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Vi har givet os selv lov til at tænke, at vi er i proces. Der er ingen quickfixes.
Sygeplejerske
På Onkologisk Klinik på Finsencentret har medarbejderne været inddraget i at lave et
katalog over idéer til mulige indsatser:
Det skal give mening. De skal være med til at lave idekataloget. Det skal
ikke være en hat, der trækkes ned over dem. Det er vigtigt at sikre rammerne for arbejdet: Hvordan organiserer vi projektarbejdet sideløbende med
den travle hverdag?
Oversygeplejerske
Selvom der har været en bred inddragelsesproces i en afdeling/team, tyder erfaringerne
på, at ansættelsen af nye medarbejdere eller fusioner med andre enheder yderligere kan
gøre det aktuelt, at lederen kommunikerer meningen med omlægningerne, da de kan
kollidere med det, som nytilkomne har prøvet før.

En kulturforandring
Teams/afsnit, der har været igennem andre faglige omstillinger, virker til at have nemmere ved at omstille sig. Fx når en afdeling har arbejdet systematisk med forbedringsmodellen eller patientinddragelse. Dette skyldes sandsynligvis, at disse allerede er i gang
med den kulturforandring, som arbejdet med værdibaseret styring kræver.
At omlægge til færre fysiske fremmøder, fx i form af færre fysiske kontroller, kræver
også en kulturel forandring:
[Det har været svært at få lægerne med, fordi] de ikke fysisk ser de patienter, de har behandlet. Det opleves dejligt for lægen at have patienter inde i
ambulatoriet, som har det godt. Det går hurtigt, og de er ikke besværlige.
[…] Faste kontroller er en fast del af ambulatoriedrift, og det er blevet en
vane, der skal ændres hos lægerne, som kan være en konservativ gruppe.
”Hvordan ved vi, at det går patienterne godt?” spørger de.
Ledende overlæge
Indhentning af PRO-data kan være en måde at finde ud af, hvordan det går patienterne –
nemlig ved at spørge dem selv. Men omlægning af driften til at være drevet af PRO kan
være en stor mundfuld for klinikerne, selvom de har arbejdet med PRO i forskning i
mange år. Dette skyldes ifølge en af de interviewede ledere, at lægerne har en stærk
fornemmelse af, at det, de har gjort hidtil, hjælper patienterne rigtigt godt.
Lederen siger:
Det handler ikke om, om hvorvidt de er klar eller kan blive det. Det her ER
dilemmafyldt.
Direktionsmedlem
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Og hvis patienttilfredsheden i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser (LUP) i mange år har været høj, kan klinikerne bruge det som argument
for ikke at lave omlægninger, fordi patienterne er tilfredse med det nuværende tilbud:
De [klinikerne] siger ”Så I vil gøre det dårligere for dem her, når I
samtidigt taler om værdi for patienten?” [og] ”Vi kommer fra noget, der
fungerer, og der er ikke styr på det nye”.
Repræsentant for hospitalsstab
En mulighed for at nuancere bekymringerne hos klinikerne er at inddrage patienter i
designet af indsatsen med henblik på at forbedre den, bl.a. ved at den tager højde for
forskellige behov blandt dem (jf. afsnittet Systematisk patientinddragelse).
Vanskeligheder af organisatorisk eller teknisk art i udrulningen af en indsats kan altså
også nære en utilfredshed blandt medarbejderne. En af de interviewede ledende overlæger
har prøvet, at projektet blev stoppet af udefrakommende faktorer, og dette gav stor
frustration blandt medarbejderne. Han anbefaler derfor, at der skal tages hul på de
tekniske og organisatoriske udfordringer, fx i koordinationen mellem koncerncentrene,
inden medarbejderne involveres:
Banen skal være præpareret – ellers kommer der stop, og så falder lægerne fra og gør, som de plejer. Alt skulle være bygget, før lægerne blev
involveret […] men der kommer altid noget.
Ledende overlæge
Denne strategi skal dog holdes op imod pointen fra andre projekter om, at ejerskabet
blandt medarbejderne sikres ved tidlig inddragelse og muligheder for at påvirke indsatsen.
Og som lederen påpeger i citatet ovenfor, så kan alle forhindringer ikke nødvendigvis
ryddes af vejen, før personalet involveres.

Realisering af positive potentialer kan hindres af andre krav
Potentialerne omkring værdibaseret styring realiseres kun, hvis der foretages grundlæggende ændringer i driften. Fx at ambulatorietiderne gøres længere til komplekse patienter.
Eller at der sættes flere tomme tider i ambulatoriet til sub-akutte patienter, som bruges til
anden klinisk relevant aktivitet, hvis der ikke kommer sådanne patienter. Men det viser
sig i praksis, at disse omlægninger, der gør op med aktivitetstænkningen, i ringe omfang
sker. Dette skyldes dels, at afdelingerne oplever stadig at blive mødt med aktivitetsforventninger fra stabene, dels at der skal være så mange tider i programmerne som muligt,
så der er plads til nye patienter mhp. overholdelsen af deres patientrettigheder. En læge
siger:
Vi render efter aktivitet alligevel. Og så har vi udrednings- og
behandlingsgaranti der gør, at vi skal skaffe tider, så nye patienter kan
komme til.
Overlæge

Anden interne erfaringsopsamling om værdibaseret styring - Marts 2019

33

Der kan altså være en diskrepans mellem alle de potentialer og visioner for værdibaseret
styring og den hverdag, som klinikerne arbejder i, og som ikke nødvendigvis er blevet
præget af ’mere luft’. For nogle af projekternes vedkommende – nemlig dem, der drejer
sig om KOL og type 2-diabetes – er der tværtimod blevet taget ressourcer fra hospitalet/afdelingen.
Eksempel på hvordan motivation går tabt
På Amager og Hvidovre Hospitals KOL-ambulatorium var der høj energi blandt medarbejdere, da afdelingen før overenskomsten med PLO i 2018 gik i gang med at afslutte
patienter til almen praksis. Det, der bl.a. gav mening for medarbejderne var, at dette
ville give mulighed for at give 10 minutter længere ambulatorietider til de svært syge
eller på anden måde særligt belastede KOL-patienter. Imidlertid rummede overenskomsten med PLO i 2018 præcis dette tiltag, og det gik kraftigt ud over medarbejdernes motivation:
Vi var fyr og flamme. Vi ville forlænge årskontrollerne med 10 minutter
og have flere sub-akutte tider. Men så kom overenskomsten. Det har
piftet vores entusiasme.
Overlæge
De ressourcer, der skulle gå til almen praksis som følge af overdragelsen af patienter i
forbindelse med overenskomsten med PLO i 2018, blev dækket af hospitalet, men idéerne om længere ambulatorietider til nogle patienter måtte droppes, da ressourcerne
skulle bruges til at overholde udredningsretten.

Omvendt er der også i interviewmaterialet eksempler på, at omlægninger som følge af
arbejdet med værdibaseret styring netop har givet ’luft’ i det daglige. På Onkologisk
Klinik på Finsencentret, hvor den daglige drift hovedsageligt styres gennem kræftpakkerne, har arbejdet med værdibaseret styring muliggjort, at mere af aktiviteten nu afholdes
inden for normal arbejdstid, hvilket er godt for både medarbejdere og ressourceanvendelse.
Dér, hvor omlægningerne har muliggjort opstart af nye, fagligt relevante tiltag, som
medarbejdergruppen selv er kommet frem med, forsvinder bekymringerne om, hvad
formålet med værdibaseret styring egentlig er:
De [en gruppe af sygeplejersker] var bange for at blive overflødige. Men i
stedet laver vi et senfølgeambulatorium, hvor patienter kan komme til ½
times samtale med sygeplejerskerne. Besparelse i tid blev ikke brugt til
fyring, men til fagligt meningsfyldte aktiviteter. Idéerne til disse kommer
fra gruppen selv.
Overlæge
Dette er altså et eksempel på, at ressourcerne bruges på en anden måde – en måde, som
personalet finder fagligt relevant og til gavn for patienterne. På længere sigt kan der være
behov for at have den samlede ressourceeffektivitet på tværs af regionen for øje.
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I interview med ledere og stabe går det igen, at det vil virke stærkt demotiverende på
medarbejderne, hvis alle de ressourcer, der er sparet ved omlægninger, fjernes:
Hvordan bevarer vi motivationen for at lave omlægninger, hvis vi kommer
og hapser ressourcerne? […] Det ville have været decideret demotiverende
på afdelingen, hvis vi havde taget ressourcerne. Men det er svært at
dokumentere, hvad de laver. […] Vi har ikke viden om det lige nu. I første
omgang er vi interesserede i, at vi på nogle parametre kan se, at det giver
værdi for patienten.
Repræsentant fra en hospitalsstab
Se afsnittet Økonomi og styring for en diskussion af dilemmaerne i forhold til, hvordan
omfordelingen af ressourcer kommer til at ske i fremtiden.

Ændret opgavefordeling og samarbejdsform
Flere af projekterne rummer et tættere tværfagligt samarbejde omkring patienten. På
Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme er der fx fælles udredning af patienter
med deltagelse af læge, sygeplejerske og fysioterapeut. Nogle af klinikerne herfra udtrykker, at det at arbejde tværfagligt sammen kan være en arbejdsform, man skal lære gennem
uddannelse eller kompetenceudvikling:
Man kan føle sig blottet af at sætte sig ind i et tværfagligt rum.
Sygeplejerske
Medarbejderne i projektet på Nordsjællands Hospital fortæller, at de arbejder mere som et
team og med større forståelse for hinandens opgaver og større udveksling af viden mellem
især sygeplejersker og læger, hvilket er tilfredsstillende:
Der er mere flydende grænser mellem os. Det er et team, som arbejder
sammen nu – på tværs af personer og faggrupper. Sygeplejerskerne kan
løse nogle opgaver, som lægerne løste før, og lægerne kan opgraderes og
løse mere komplekse opgaver.
Ledende overlæge
Opgaverne fordeles altså typisk anderledes i projekterne om værdibaseret styring: fra
speciallægerne til sygeplejersker, fra sygeplejersker til sekretærer og fra hospital til almen
praksis.

Særligt om de enkelte faggrupper
I dette afsnit beskrives betydningen af arbejdet med værdibaseret styring for henholdsvis
læger, sygeplejersker og sekretærer.
Særligt om lægerne
Lægerne er vigtige at få med, hvis omlægningerne skal blive til noget i praksis:
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Lægen er en vigtig figur i at forklare nytten og uddanne de andre. Det er
lægerne, som lægger navn til den faglige begrundelse og giver den
autoritet.
Ledende overlæge
For lægerne indebærer omlægningerne i projektet også ændringer i opgaveporteføljen:
•

•
•

Når flere patienter afsluttes, medfører det en anden sammensætning af de patienter, han/hun ser: De skal se flere af de komplekse patienter. Hvis ikke ambulatorieprogrammerne tager højde for dette – fx fordi der skal skaffes så mange tider som
muligt til udredningspatienter pga. udredningsretten – påvirker det arbejdsdagen
negativt.
Der arbejdes mere tværfagligt.
Der bruges mere tid på rådgivning af almen praksis.

Eksempel på ændringer i lægernes opgaver
På Nordsjællands Hospital har man etableret et udredningsspor, som alle læger i
ambulatoriegruppen deltager i. Den ledende overlæge siger:
Alle kan udrede i ambulatoriegruppen for at give fleksibilitet – ikke
noget der er mit. Mine patienter kommer først senere.
Ledende overlæge
Lægerne i et bredt lunge- og infektionsmedicinsk udredningsspor kunne identificere og
igangsætte behandling af sygdomme, der ligger uden for deres spidskompetence. En
sygeplejerske fortæller, at:
De [lægerne i udredningssporet] kan godt være sådan lidt: ”Det er
længe siden, at jeg har set en orm”. Men de kan det jo godt.
Sygeplejerske
En læge har nu arbejdsdage, hvor hun udreder alle slags patienter, der er henvist til
afdelingen. På andre dage får hun sit behov for at arbejde med KOL-patienter på et højt
niveau tilfredsstillet:
Før havde jeg som læge mange opgaver – nu er det helt defineret, at jeg
ser disse patienter i dag, i dag laver jeg visitation. Vi får visiteret bedre
nu – opbygger ikke kæmpebunker […] Lægegruppen er glad for det, du
har udredning en dag og højt specialiseret en anden dag
Overlæge

Også i Fællesambulatoriet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er der behov for, at
lægerne tager sig af andre områder end det, de er mest specialiserede i. En af de interviewede læger kalder ambulatoriet ”mere uforudsigeligt”. I dette ambulatorium, hvor man
har en værdi om at bruge ambulatorietiden på det, som patienten finder mest værdifuldt,
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kan en kardiologisk speciallæge fx skal tage stilling til patientens dårlige ben og viderehenvise, hvis dette skønnes nødvendigt:
Det er anderledes for mig, fordi jeg kan ikke slippe en åndenødspatient,
der har mest ondt i benet. Så må jeg gå et niveau ned og undersøge benet,
ligesom dengang jeg var yngre læge. Og så må jeg sætte noget i gang.
Overlæge
På dette ambulatorium tilser to speciallæger en patient samtidigt for at sikre en præcis
diagnosticering af patienter med åndenød. Om dette siger en af lægerne:

Det er en stor glæde ved at være to speciallæger. Det er tilfredsstillende at
ordne flere ting. Det, at to hoveder tænker bedre end ét, hjælper i den
diagnostiske proces. Når jeg har en fornemmelse af, at der kan være noget
i det andet speciale, så kan man få tjekket det med det samme hos en
speciallæge.
Overlæge
Deltagerne giver udtryk for, at samarbejdet på tværs af specialer giver særligt god
mening, når det drejer sig om netop patienter med åndenød, fordi dette både kan hidrøre
sygdom i hjerte og lunger. Udvælgelsen af en relevant patientgruppe er altså forudsætningen for, at det tætte samarbejde mellem de to speciallæger virker relevant.

Særligt om sygeplejerskerne
For sygeplejerskerne kan arbejdet med værdibaseret styring betyde, at de får mere ansvar,
da de kan overtage opgaver fra lægerne. Og derfor kan arbejdet med værdibaseret styring
medføre behov for kompetenceudvikling, fx så de lærer:
• Nye undersøgelsesformer.
• Den telefoniske kontakt, hvor patienten ikke skal have svar på fx prøver men ikke skal
føle sig afvist.
• At undervise patienter.
• Flere aspekter af en sygdom, da de har brug for en dybere indsigt, når de (i højere grad
end før) skal besvare spørgsmål fra patienterne.
Jeg skal sætte mig mere ind i tingene. Det højner niveauet.
Sygeplejerske
Sygeplejen kan også opleve at få en tydeligere rolle i patientforløbene:
Jeg synes, vi bidrager med nogle af de bløde værdier, fokus på familie og
ægtefælle osv. I det her arbejde kastes der mere lys på, hvad sygepleje er.
Sygeplejerske
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Konkret kan omlægningerne presse sygeplejerskernes arbejdsdag. Fx når sygeplejerskerne
skal have mere telefonisk kontakt med patienterne (se boks).
Eksempel på organisering af telefonkontakt
På Nordsjællands Hospitals lunge- og infektionsmedicinske ambulatorium er det besluttet, at alle patienter skal kontaktes før en udredningstid i ambulatoriet for at tjekke,
om de har fået taget de relevante prøver og er fuldt informeret om, hvad der skal foregå. Det er sygeplejersker, der varetager denne opgave, men der er ikke sat tid af til
opgaven i programmerne. Opringningerne foregår ind imellem andre opgaver. Der
mangler tid til opgaven, fortæller en sygeplejerske ved interviewet. Det overvejes, om
sekretærer kan overtage nogle af opgaverne.

Særligt om sekretærerne
I det hele taget rummer arbejdet med værdibaseret styring muligheder for, at sekretærer
kan arbejde med en bredere palet af opgaver, end de traditionelt har gjort. Ved nye udredningsprocedurer skal sekretærerne udsende indkaldelser og give tider i ambulatoriet på en
ny måde, som kræver overblik.
En sekretær siger:
Det er fedt at bidrage til, at patienten får et rigtig godt forløb.
Sekretær
På projektet på KOL-ambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital fik sygeplejerskerne
dobbeltopgaver mht. registrering, idet lægerne udfylder papirskemaer på patienterne. Her
gik sekretærerne ind og hjalp i stedet.
På Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme er tanken, at alle faggrupper bidrager
til at skabe værdi for patienten. Her har man brugt den samme mapping/kortlægningsmetode til medarbejderne, som man bruger i forhold til patienterne. Denne
metode tydeliggjorde sekretærgruppens bidrag til værdi for patienten, hvilket gruppen før
kortlægningen havde svært ved selv at få øje på.

Drøftelse og perspektivering af medarbejdertrivsel
Værdibaseret styring er en mulighed for at få omsat nogle af medarbejdernes gode
idéer i praksis. Det kan være motiverende, give arbejdsglæde, muligheder for faglig
udvikling for de forskellige faggrupper samt evt. give ’luft’ i hverdagen.
Imidlertid er der også en risiko for, at udefrakommende faktorer kan hindre, at potentialerne i arbejdet med værdibaseret styring realiseres. Det skyldes, at der stadig opleves
at være et fokus på aktivitet, og fordi udredningsretten forhindrer omlægninger til andre
aktiviteter end at se nye patienter. Dette kan betyde, at medarbejderne mister motivationen for arbejdet.
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Og uden medarbejdernes ejerskab til og motivation for arbejdet med værdibaseret styring bliver omlægningerne ikke til noget reelt. Inddragelse af medarbejderne i design og
planlægning af indsatsen ser ud til at styrke engagementet i indsatsen efterfølgende.
Omvendt kan en tidlig involvering af medarbejderne betyde, at de er med også når
projektet møder forskellige former for udfordringer, og evt. kan dette betyde, at medarbejderne bliver utålmodige og savner fremdrift.
Det virker demotiverende for medarbejderne (og deres ledelse), hvis de oplever at blive
økonomisk ’straffet’ for omlægningerne. Det er tydeligt i projekterne, at DRG er så
indgroet en måde at tænke på – selv på medarbejderniveau. Det er derfor helt centralt,
at DRGs fremtidige rolle bliver helt tydelig. Klinikerne skal kunne være trygge i forhold til at lave omlægningerne, men dette rummer et dilemma, fordi der også fremadrettet vil være et behov for at omfordele mellem enheder og specialer. Dette dilemma
behandles også i afsnittet Behov for entydighed i mål og krav.
Omlægningerne som følge af værdibaseret styring kan give behov for kompetenceudvikling, når faggrupper får nye opgaver eller skal varetage en ny rolle over for
patienterne.
Spørgsmål til videre diskussion
Hvordan sikres et (fortsat) engagement i arbejdet med værdibaseret styring blandt medarbejderne?
Skal medarbejdertrivsel være en af de ting, som monitoreres i en ny styringsmodel, og
hvordan i givet fald?
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8. Opskalering

Opskalering handler om, at de gode idéer/projekter om værdibaseret styring skal omfatte
et større antal patienter. Dette kan ske ved at øge antallet af patienter inden for et behandlingsregime, inden for én diagnose, eller evt. at anvende de gode idéer til andre behandlingsregimer og diagnoser. Enkelte af projekterne er i sig selv opskaleringer af allerede
eksisterende projekter.
Flere af projekterne er fortsat meget små og omfatter kun et lille antal patienter i en afdeling eller på et ambulatorie.
Vi er startet i det små. Nu skal vi turde at omlægge i et større omfang.
Direktionsmedlem
Projekterne bærer præg af, at de har været i gang i ret kort tid – de fleste er igangsat i løbet af 2018. Flere af projekterne har arbejdet med forbedringsmetoden, hvor man laver
prøvehandlinger på et lille antal patienter, indhenter erfaringer, justerer og afprøver igen.
Valget af denne metode sænker tempoet af udrulningen men øger kvaliteten af den. Flere
af projekterne har fortsat ønsker om at udvikle indsatsen, og nogle er begyndt at tænke
evalueringsdesign.
Nordsjællands Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Amager og Hvidovre
Hospital ønsker, at deres projekter skal kunne danne grundlag for fremtidens ambulatoriedrift. Der er imidlertid ikke mange af de interviewede, som har konkrete idéer til, hvordan
deres indsats kan føre til en del af ”et fremtidens ambulatorium” eller ”fremtidens hospital”, og hvordan deres idé/projekt kan implementeres på andre diagnoser eller behandlingsregimer.
Nogle af modelprojekterne for fremtidens ambulatorium lægger op til, at der evalueres på
patientoplevelsen, den faglige kvalitet og ressourceudnyttelsen.
Følgende projekter har konkrete planer om opskalering:
1. PRO-projektet for knæ- og hoftepatienter på Ortopædkirurgisk Afdeling på Herlev og
Gentofte Hospital er stadig i sin vorden, men der er planer om en videreførelse af
samme metodik til de øvrige diagnosegrupper inden for ortopædkirurgien på Herlev
og Gentofte Hospital.
2. Lunge- og infektionsmedicinsk ambulatorium på Nordsjællands Hospital, som er en
videreførelse af CAPTAIN-projektet, har planer om at opskalere til andre diagnoser
indenfor Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital.
3. På Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme satses på yderligere udrulning af
åbne ambulatorier. Dette arbejdes der med i et lederudviklingsforløb i 2019.
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Eksempler på volumen af delindsatser

30 patienter om ugen kommer til
opfølgende kontrol for brystkræft hos
en sygeplejerske frem for en læge.
Det giver ca. 1500 konsultationer om
året. (Finsencentret)

Mellem 15 % og 20 % af alle
patienter med infektion i rygsøjlen
(spondylodiscitis) får/har fået
hjemmebehandling med intravenøs
antibiotika hjemmefra
(Finsencentret).

Kardiologen og
lungemedicineren sidder sammen
én dag om ugen i
Fællesambulatoriet (Bispebjerg
og Frederiksberg Hospital).

Otte patienter med lændesmerter
med akut rodtryk har fået hurtig,
tværfaglig udredning. Der
annonceres i foråret 2019 i de
praktiserende lægers blad
PraksisNyt, så praktiserende læger
kan henvise patienter til forløbet,
hvilket ventes at øge antallet.
(Videnscenter for Reumatologi og
Rygsygdomme)

40 patienter har fået
gennemført stamcellehøst
ambulant i stedet for indlagt
(Finsencentret)

25 patienter med testikelkræft
har fået hjemmebehandling med
kemoterapi (Finsencentret)

67 patienter håndterer selv procedurer omkring deres centrale venekateter hjemmefra. (Finsencentret)
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400 patienter med inflammatoriske
ledsygdomme har fået tilbud om
behovsbestemte kontroller i stedet for
faste kontroller. Der er mulighed for,
at endnu flere patienter får tilbuddet,
når projektet udbredes til de andre
matrikler i regionen. (Videnscenter
for Reumatologi og Rygsygdomme)
20 kræftpatienter fra Onkologisk
Klinik har fået erstattet fire ud af
seks fysiske fremmøder med en
telefonsamtale. Der er fortsat fysisk
fremmøde, når behandlingen
igangsættes, og når patienten skal
have scanningssvar.
(Finsencentret)
10 patienter med cystisk fibrose
foretager målinger hjemmefra i
stedet for at komme ind på
hospitalet. Dette gør, at de sparer
to ud af tre ambulante kontroller
på hospitalet. (Finsencentret)

Alle patienter med type 2-diabetes er
gennemgået, og 25 patienter kunne
umiddelbart afsluttes på hospital og
flyttes til opfølgning hos praktiserende
læger, og flere er på vej. Antallet af
nyhenviste type 2 diabetes patienter er
halveret. Gennem etablering af tværsektorielt mødeforum er der opnået gode
relationelle forbindelser til 12 praksislæger og deres sygeplejersker.
(Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)

460 patienter med fibromyalgi har
fået et tilbud om et 2-dages kursus i
hvordan man lever med sygdommen. Dette kursus erstatter et
kursus på 14 dage. Der forventes
500 kursister på årsbasis.
(Videnscenter for Reumatologi og
Rygsygdomme)
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Eksempel på opskalering på Nordsjællands Hospital
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) har tidligere arbejdet med værdi for
patienten i projektet CAPTAIN for KOL-patienter. I dette projekt erstattes faste
kontroller af tilknytning til en fast sygeplejerske, som sammen med patient og
pårørende vurderer og planlægger behovet for faglig indsats baseret på tryghed, tillid
og mulighed for individuelle hensyn. Herudover er patienten til én årlig kontrol hos en
læge.
I det nuværende projekt arbejdes med to spor:
• Effektivisering af al udredning gennem grundig forvisitation af speciallæge, og
en forløbssygeplejerske, der sørger for at alle undersøgelser er foretaget, inden
patienten møder op. Målet er, at 70% af patienterne er færdigudredt efter første
besøg og kan henvises til a) ingen behandling b) opfølgning hos egen læge c)
opfølgning i specialiseret ambulatorieregi.
• Behandlersporet er inspireret af CAPTAIN og har fokus på individuelt tilrettelagte forløb herunder patientens ønsker til ’resten af livet’ frem for ’afslutningen på livet’.
Sporene skal udrulles til fem andre kronikerdiagnoser på afdelingen.
Tanken er, at erfaringerne fra omlægningerne på LIA skal danne baggrund for den omtænkning af hele hospitalets ambulatoriedrift, der skal ske før flytningen til Nyt Hospital Nordsjælland, hvor den fysiske ramme er anderledes end i dag. Der er udviklet en
governance-struktur til disse omstruktureringer, hvor der arbejdes på tværs af hospitalet
med projekt- og ambassadørgrupper.

Et af projekterne foreslår, at man overvejer volumen, inden man igangsætter et projekt:
Eksempel på vurdering af en projektidé på Hæmatologisk Klinik, Finsencentret,
Rigshospitalet
Efter en stamcelleoperation har patienter i nogle tilfælde brug for at modtage vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet igen. Personalet i klinikken oplevede, at der var
tilfælde, hvor patienter kom (til tider langvejs fra) udelukkende for at blive vaccinerede, hvilket patientens egen læge ligeså godt kunne gøre. En optælling viste dog, at det
drejede sig om meget få (ti) patienter om året, da de fleste patienter gennemgik en
undersøgelse eller var til kontrol ved samme besøg. Derfor blev ideen skrinlagt, da det
blev vurderet, at implementeringen ikke stod mål med indsatsen.
Alle ændringer skal være ud fra patienten. Det er vores vagthund. Alle
tre dele i [triple aim-] trekanten skal højnes. Ellers kan man ikke få lov
at lave ændringen.
Overlæge

En barriere for hurtig opskalering på tværs af afdelinger er, at iværksættelsen af et tiltag
kræver medarbejdernes ejerskab. Det er vigtigt, at de forstår formålet med indsatsen og er
med til at finde løsningerne. Ligesom det er vigtigt, at en indsats bygges op om en konkret
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patientgruppes forskellige behov. Begge dele peger i retning af lokal innovation. Omvendt
kan afdelinger også lære af andre, så ikke alle starter forfra.
En anden barriere for opskalering kan være, at et projekt kan svare sig i det små, men at
der skal bruges for mange penge, hvis det skal udbredes.
Og til sidst skal en tredje barriere nævnes: Utryghed om betydning af DRG og aktivitet
fremover. Det er et fortsat gennemgående tema blandt de interviewede projektdeltagere, at
der er stor utryghed over, om der i forbindelse med omlægninger med fx færre ambulante
besøg eller færre indlæggelser fortsat ses på aktiviteten målt i DRG. Nogle gange er der
tale om manglende information blandt projektdeltagerne om, at de ikke er vidende om at
omlægning af KOL og diabetesforløb alene påvirker hospitalsbudgettet og ikke afdelingsbudgettet. Andre gange er der en mere strukturel bekymring om fremtidens økonomi.
Drøftelse og perspektivering af opskalering
Projekterne har kørt i 1-2 år, og det overordnede indtryk på tværs af projekterne er, at
antallet af patienter, som er omfattet indtil videre, er relativt lille. Næste skridt må
være, at antallet af patienter, som oplever omlægninger mod mere værdi, øges.
Der er behov for, at projekterne fortsat videreudvikler og evaluerer på deres indsatser
for at være sikre på, at den nye måde at arbejde på også har den ønskede effekt på
værdi for patienten, faglig kvalitet og ressourceanvendelse, før de opskaleres.
En øget læring på tværs af afdelinger, hospitaler, patientgrupper og behandlingsformer
kan øge hastigheden af opskaleringer på tværs af regionen. Det er vigtigt at kvalitetssikre idéer, så volumen kan øges.
Også en kvalitetssikring af nye idéer ud fra deres mulighed for at komme mange
patienter til gavn kan øge opskaleringstempoet. Dvs. at kræfterne bruges på omlægninger med størst potentiale for opskalering.
Spørgsmål til videre diskussion
Hvordan får vi en bedre implementeringskraft, hvor vi øger læringen på tværs af
afdelinger, hospitaler og patientgrupper samtidig med, at medarbejderne lokalt
inddrages i designet og konkretiseringen af omlægningerne?
Hvordan skaber vi tillid/tryghed således, at afdelinger tør omlægge mod mere værdi for
patienten, når nu DRG-aktivitet fortsat spiller en rolle i monitoreringen af hospitalerne?
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9. Det tværsektorielle samarbejde

Skal der skabes mere værdi for patienten, skal overgangene mellem afdelinger, hospitaler
og sektorer være smidige. Mange patienter har forløb på tværs af kommuner, alment
praktiserende læge og hospitalssektoren. Hospitalssektoren er således kun en mindre del
af et større forløb, hvor tiden derhjemme fortsat fylder mest. Men patientovergangene er
blandt de mest risikofyldte procedurer i sundhedssektoren12.
Det tværsektorielle samarbejde er også blevet mere aktuelt, pga. af nationale aftaler om, at
en større del af patientbehandlingen skal foregå i nærmiljøet13. Herunder, at flere patienter med type 2 diabetes eller KOL fremover skal behandles hos praktiserende læge14.

Kommunikation om patienten
Når der arbejdes med værdibaseret styring, anlægges der et mere helhedsorienteret syn på
patienten, hvorved hospitalets personale i højere grad end nu kan opdage flere aspekter,
der bør følges op på i andet regi. Nogle af de interviewede sygeplejersker har oplevet, at
de ikke kan ’komme af’ med den viden, de har om patientens behov, til andre aktører i
almen praksis eller kommunen. Dette kan fx være en blodprøve, der afslører en for lav
værdi på et område, som patienten egentlig ikke går på hospitalet med. Eller hvis patienten har behov for et kommunalt tilbud om genoptræning, eller rygeafvænning, el.lign.
Når jeg ringer til den praktiserende læge, ringer han ikke op igen.
Sygeplejerske
Flere af projekterne prioriterer tværsektoriel koordination og indsats over for enkeltpatienter. På Frederiksberg Hospital er der således oprettet et multisygdomsambulatorium,
som behandler mennesker med mange sygdomme på tværs af flere specialer og afdelinger. Patienterne får tilknyttet en tovholder, der skal støtte patienten i det samlede forløb
også på tværs af sektorerne. Hospitalet har i denne forbindelse udtrykt et ønske om, at der
blev ansat en person til at håndtere de vanskeligheder, der er i forbindelse med sektorovergange.
Et af projekterne anvender den nyligt oprettede SOFT-portal på www.sundhed.dk. Her
kan almen praksis, hospitaler og borgere på en let og overskuelig måde hente relevante
informationer om de sundheds- og forebyggelsestilbud, der udbydes i henholdsvis kommune og på hospitaler. Værktøjet kan bruges af hospitalerne som opslagsværk for at se,
12

Kilde: Siemsen et al.: Der er mange sikkerhedsrisici ved patientovergange. Ugeskrift for Læger
21-2-2011.
13
Aftale om regionernes økonomi for 2019
14
Dette fremgår af overenskomsten med PLO for 2018.
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hvad der er for tilbud i kommunerne. Hospitalerne kan sende en elektronisk henvisning til
et givent kommunalt forebyggelsestilbud, hvorefter kommunen afgør, om borgeren skal
have dette tilbud. Imidlertid varierer udbuddet at sådanne tilbud på tværs af kommuner,
hvilket kan betyde, at hospitalet ikke har mulighed for at henvise til noget i borgerens
hjemkommune.
Interviewene tyder på, at der ikke sker en systematisk informationsudveksling om konkrete patienter på tværs af sektorerne. Særligt oplever de at mangle oplysninger om
patienter, der går i ambulant forløb.
Faktaboks
Deling af oplysninger om fælles patienter på tværs af sektorer vanskeliggøres ifølge de
interviewede af, at der mangler et system til dette. Der er i dag følgende muligheder for
kommunikation mellem sektorerne15:
• Har borgeren forud for indlæggelsen været modtager af en kommunal ydelse,
får hospitalerne automatisk en digital indlæggelsesrapport fra kommunerne
med oplysninger om borgerens behov for hjælp mm.
• Hospitalet kan i løbet af indlæggelsen sende en plejeforløbsplan til kommune
med oplysninger om borgerens forventede hjælpebehov ved udskrivning, og
hvornår det forventes, at borgeren bliver udskrevet.
• I forbindelse med udskrivelse kan hospitalet sende en udskrivningsrapport til
kommunen. Af denne skal fremgå det faktuelle hjælpebehov ved udskrivning
mm.
• Endelig kan hospitalet fremsende en udskrivningsadvis til kommunen. Denne
igangsætter i flere kommuner genoptagelse af tidligere kommunale ydelser16.
• Hospitalet sender en epikrise til den praktiserende læge.
• For ambulante patienter er det aftalt at benytte den digitale
korrespondancemeddelelse til kommunikation mellem hospitaler og kommuner
om konkrete tværsektorielle borgerforløb.
Kilde: Center for Sundhed, Det nære sundhedsvæsen

Interviewene efterlader et indtryk af, at de forskellige kommunikationsmuligheder ikke
bruges systematisk. Måske skyldes dette, at flere af kommunikationsformerne kræver en
manuel arbejdsgang, hvilket giver en risiko for, at den glemmes i en travl hverdag.
Adgang til et fælles system til dataudveksling ville kunne give denne systematik.

15

Kilde: Center for Sundhed, Det nære sundhedsvæsen.
For nærmere information se
https://www.medcom.dk/media/4990/trin_for_trin_guide_til_hjemmeplejesygehusmeddelelser_juli2017.pdf

16
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Faktaboks
I foråret 2017 blev der gennemført en pilottest af SP-link i Københavns Kommune. SPlink er et system, hvor medarbejdere fra andre sektorer kan slå oplysninger op om deres
patienter. Jf. evalueringsrapporten fra 2017 var medarbejderne meget tilfredse med
systemet: ’det gør det nemmere at tilrettelægge gode forløb i de kommunale centre,
begrænser risikoen for misforståelser mellem sekundær og primær sektor det højner
kvaliteten af de kommunale indsatser’17. SP-link er alene et system, som andre kan slå
op i. Der mangler et system som hospitalerne kan slå op i.

Former for samarbejde
Der er flere etablerede samarbejdsfora. Der er fx oprettet samordningsudvalg omkring
hvert hospital, hvor kommuner, hospital og praksis mødes for at samarbejde om de
tværsektorielle forløb. Et interviewet direktionsmedlem fortæller om en stærk struktur
mellem ’hendes’ hospital og kommunerne i optageområdet om den ældre medicinske
patient. Hun mener, at koordinationen er særligt vigtig for de patienter, som er både somatisk og psykisk syge. Derfor er det ønskværdigt, at socialområdet og beskæftigelsesområdet kommer med i den samarbejdende struktur. Dilemmaet er, at vi kan komme til at
”drukne i struktur”, som hun siger.
Praksiskonsulenten er et etableret bindeled mellem praktiserende læger og hospitalerne.
Når der etableres nye samarbejdsflader er det oplevelsen hos de interviewede, at det er
ikke svært at få praksiskonsulenten til at ændre tilgang, men at det er svært for en praksiskonsulent at bære budskabet videre til alle de praktiserende læger.
Blandt projekterne er der eksempler på, at en målrettet indsats på at forbedre samarbejdet
mellem sektorerne kan nytte. Disse gennemgås her til inspiration for andre.
Eksempel på et projekt om tværsektorielt samarbejde
På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er der et projekt, TværSam, som omhandler
det tværsektorielle samarbejde. Her har man drøftet konkrete cases, hvordan vanskeligheder i patientforløbene kunne imødegås, delt viden fra diabetes-forskningen samt
styrket relationerne. En kommunal samarbejdspartner siger:
Vi har fundet ud af, hvem hinanden er, og hvad hinanden laver. Vi har
arbejdet med at lave fælles mål for den fælles population og skabt værdi
gennem videndelingsmøder med case-gennemgang, hvor vi har budt
vores faglighed. Det har løftet niveauet hos de praktiserende læger, for
sygeplejerskerne alle tre steder og måske også løftet [hospitals]lægernes
viden om hvad, de andre laver.
Kommunal samarbejdspartner

Et andet eksempel er fællesambulatoriet på Amager Hospital, hvor der er etableret et tilbud til patienter med diffuse sygdomstegn. Tilbuddet henvender sig til de patienter, som
17

https://patientoplevelser.dk/undersoegelser/informationerne-bare-klik-vaek-evalueringsundhedsplatformens-sp-link
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har behov for at blive tilset og behandlet inden for en kort tidshorisont, men som egentlig
godt kan klare sig derhjemme natten over. Disse patienter får en sub-akut tid dagen efter,
fremfor at komme ind akut og blive indlagt på et skævt tidspunkt af døgnet.
Kom hellere ind subakut og få en hurtig behandling end akut og få en
langsom behandling
Overlæge
Konkret betyder det, at egen læge eller en hjemmehjælper/hjemmesygeplejerske i stedet
for at ringe 1813 skal ringe til hospitalet. I telefonen drøftes det, om patienten skal ind
akut eller kan vente til dagen efter, og hvilke tiltag dette i givet fald kræver. Den kommunale sektor har været aktiv medspiller i designet af denne løsning. Hospitalet kommunikerer i det daglige med de praktiserende læger, når patienter indlægges og udskrives
og i forbindelse med uddannelse af yngre læger begge steder.
Kommer patienten ind akut sent om eftermiddagen, er bemandingen på hospitalet lavere,
og undersøgelser gennemføres efterhånden som der bliver tid. Kommer patienten til gengæld næste dag, når hun er ventet, er der fuld bemanding, og hele undersøgelsen af
patienten foregår efter faste rutiner. Det er at sammenligne med, at en bil kommer i ”pitstop” (om end det ikke går helt så hurtigt): Alle ved hvad, de skal lave. Oplevelsen på
Amager Hospital er, at samarbejdet med primærsektoren fungerer godt. Hospitalet har
god kontakt til de praktiserende læger og personalet i primær sektor i øvrigt (se boks).
Eksempel på et velfungerende samarbejde
Fællesambulatoriet på Amager Hospital har inviteret kommunen ind som aktiv medspiller i design af projektet.
Der er afholdt informationsmøder med deltagelse af hospitalsledelsen, praktiserende
læger og repræsentanter fra kommunerne. Her er den nye henvisningsform blevet
præsenteret. Ca. 30% af de praktiserende læger i området møder op og følger den nye
praksis efterfølgende.
Desuden har Amager Hospital den praksis, at når en patient indlægges på Amager
Hospitals akutafdeling, gennemgås patientens medicinkort og praktiserende læge
informeres telefonisk om status. Således når de også ud til de resterende 70% af
lægerne, som ikke deltager i informationsmøder.
[…] Uanset om, der skal laves noget om i forhold til medicinforbruget
eller ej, så ringer vi til den praktiserende læge for at fortælle status,
uanset om der er seponeret18 medicin eller ej.
Overlæge

18

Seponeret – medicinsk udtryk for at ophæve, lægge til side.
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I de tilfælde, hvor hospitalet ændrer i medicin, som patienten måske har fået i en
længere periode, kan det tolkes som en slags kritik af den praktiserende læge. Dette
gør, at opringningerne ”kræver rygrad” at foretage. På Amager Hospital har de været
bevidste om, at skal de få en positiv dialog med de praktiserende læger, skal de
praktiserende læger have oplevelsen af, at samarbejdet med hospitalet giver dem en
lettelse i hverdagen, ”ellers kommer det ikke til at ske”, som en overlæge siger.
På Amager Hospital tilbyder de således, at de henter patienterne næste dag i stedet for,
at den praktiserende læge selv skal sørge for transport næste dag. Og de praktiserende
læge skal ikke tage stilling til, hvilket speciale patienten skal henvises til. Patienten
henvises til fællesambulatoriet, hvor specialisterne er samlet om patienten.
Der er lagt stor vægt på relationerne mellem personalegrupperne, og man har inviteret
KBU-lægerne hos praktiserende læger til at komme på besøg på akutafdelingen,
således at lægerne lærer hinandens hverdag at kende, og hvad det er for udfordringer,
der er for den enkelte.
På samme måde oprettes relationer mellem sygeplejerskerne på hospitalet og personalet
i kommunen. De arrangerer studiebesøg for hinanden, så de lærer om hinandens hverdag og de udfordringer, de har hver især.
Det er kendskabet til hinandens hverdag, der skaber det gode
samarbejde.
Overlæge

Drøftelse og perspektivering af det tværsektorielle samarbejde
De interviewede repræsentanter for hospitalerne giver udtryk for, at det kan være
vanskeligt at nå ud til alle praktiserende læger i optageområdet. De praktiserende læger
har travlt, de har mange forskellige patienter med mange forskellige sygdomme, og der
er udfordringer med at rekruttere til almen praksis (om end Region Hovedstaden ikke
har så store udfordringer som andre regioner). Projekter, der har arbejdet målrettet med
det tværsektorielle samarbejde, oplever at have opnået gode resultater.
Der er naturligvis forskel på sværhedsgraden af de opgaver, som skal overføres til de
praktiserende læger. Det er uden tvivl lettere at få en dialog, når man letter om de
praktiserende lægers arbejdsopgaver, end når arbejdspresset øges for de praktiserende
læger, fx overdragelse af patienter med KOL og diabetes, eller når man skal gøre en
praktiserende læge opmærksom på, at der er noget, der skal følges op på.
Det skal nøje overvejes, hvordan det er muligt at anvende de allerede eksisterende fora
til samarbejde med primærsektoren. Dels for at nå ud til så mange som muligt på en
økonomisk bæredygtig måde, dels så der kan oparbejdes relationer mellem sektorerne,
og enkelte afdelinger/diagnoser ikke beslaglægger al tiden fra de praktiserende læger.
Kommunerne har hver især organiseret sig på forskellige måder og har meget forskellige tilbud de kan give patienterne. I kommunerne er der mange mennesker ansat, og de
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er ansat mange forskellige steder. Det er langt at komme fra centerdirektøren, som har
indgået ’aftalen’ og helt ud til hjemmehjælperen, som møder patienten, og som skal
agere anderledes end sædvanligt, når en borger er blevet syg.
Der er forskellige aftaler om og muligheder for kommunikation mellem sektorerne om
patienterne. Imidlertid kræver flere af disse manuelle arbejdsgange for enten afsender
eller modtager. Et fælles system til deling af oplysninger om patienter/borgere på tværs
af hospital, almen praksis og kommuner ville kunne lette samarbejdet. Et sådant system
arbejdes der på i regi af Sundhedsdatastyrelsen. Det forventes implementeret i 202019.
Spørgsmål til videre diskussion
Hvordan sikrer vi et økonomisk bæredygtigt samarbejde mellem hospital og primærsektoren?

19

Kilde: Center for Sundhed, Det nære sundhedsvæsen.
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10. Behov for nye former for stabsstøtte

Afhængig af, hvad det er for en ændring, der skal gennemføres i forhold værdibaseret
styring, er der behov for forskellig stabsstøtte til ændringerne.
Flere af projekterne har givet udtryk for, at hvis der skal ske ændringer med de daglige
arbejdsgange, er det nødvendigt, at der skabes plads til dette arbejde i hverdagen, og at
der kommer en aflastning i form af ressourcer til projektledelse. De ledere, der har haft
stabsstøtte, virker til i højere grad at have været i stand til at skabe forandringer i projekterne. Stabsstøtten har bestået i at hjælpe med eventuelle tekniske barrierer, datadelen til
monitorering, at holde fremdrift i projektet, at skabe sammenhæng mellem alle de mange
overordnede mål og visioner samt kontinuitet i indsatsen.
[…] Vi har været inde over dér, hvor det har vist sig nyttigt, så alt med
data og initialt styrings-setup og hvilke parametre, der skal styres på. […]
Vores rolle er nok mest i opstarten og i spredningen [fx mht.] målstyring
og kommunikationsplan både indadtil til medarbejderne på afdelingen om,
hvad nytten er, og udadtil. Kommunikationsafdelingen har derfor været
inde over. Kvalitetsafdelingen også inde over ad hoc. Kvalitetschefen er
med i styregruppen.
Repræsentant for hospitalsstab
Skal der udarbejdes flere PRO-skemaer i Sundhedsplatformen er det vigtigt, at det prioriteres ressourcer til selve byggearbejdet, men der skal især være effektive forretningsgange
for hele koordineringsarbejdet i forbindelse med håndtering af PRO-skemaer, herunder
håndtering af CE-mærkninger og licensudgifter.
Der er fra Herlev og Gentofte Hospital blevet udtrykt en oplevelse af manglende koordination og arbejdsdeling mellem koncerncentrene, herunder en ensartet oplevelse af, hvad
der skulle prioriteres.
Eksempel på manglende koordination mellem stabe
På Ortopædkirurgisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital har man ønsket at
implementere to internationalt anerkendte spørgeskemaer til patienter, som er visiteret til udredning og evt. operation for problemer med hofte og knæ. Dette arbejde
involverer både:
•
•
•

Center for Sundhed (CSU), som koordinerer regionens arbejde med PRO.
Center for Økonomi (CØK), som er tovholder på arbejdet med værdibaseret
styring.
Center for It og Medicoteknik (CIMT), som rent konkret skal ’bygge’
spørgeskemaerne ind i Sundhedsplatformen.
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Hospitalet/afdelingen oplevede ikke, at de tre koncerncentre var koordinerede og
proaktive.
Først ved et fælles møde på hospitalets initiativ et halvt år inde i forløbet påbegyndtes den tekniske del af arbejdet. Da spørgeskemaet efter tre måneder var færdigbygget, opstod der udfordringer med licensaftaler og uvished om, hvem der skulle tage
sig af det, samt uklarhed om hvorvidt spørgeskemaet måtte komme i drift, fordi det
ikke var godkendt i Region Sjælland.
Flere af de interviewede personer har udtalt, at de mangler data: De mangler et overblik
over, hvor mange patienter, de har haft til kontrol og/eller behandling, og hvem det er,
som ikke er blevet tilset. Denne udfordring er endnu mere udtalt, når patienterne ikke
kommer til faste kontroller, men alene skal komme, når de oplever behov. Klinikerne
udtrykker bekymring om, hvorvidt der kan være patienter, som ikke reagerer på forværring og derfor ikke bliver tilset.
Nordsjællands Hospital har gjort opmærksom på, at når man går væk fra den klassiske
aktivitetsstyring på hospitaler og afdelingsniveau og går mod ’triple aim+’ tilgangen, skal
man se på, hvordan stabene skal arbejde mere sammen og se samlet på patienttilfredshed,
klinisk kvalitet, ressourceanvendelse og medarbejdertrivsel. Dette gælder både i koncerncentre og i stabene på hospitalerne.
Drøftelse og perspektivering af behov for stabsstøtte
Det er ikke alene afdelingerne og klinikerne, der skal lære at arbejde på nye måder, det
skal stabene også. Fx skal ’kvalitet’ og ’økonomi’ i højere grad arbejde sammen.
For at kunne støtte op om afdelingerne, når der sættes større forandringstiltag i værk på
regionsniveau, synes der at mangle en tydelig governance-struktur for, hvem der har
ansvaret for hvad.
Manglen på data giver projekterne udfordringer, især når ledelsen har et ønske om at
kunne monitorere på fremgang og på konsekvenser for patienter, fx klinikernes
bekymringer om at overse patienter, når patientforløbene bliver omlagt til at være mere
behovsbestemte.
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11. Uddannelsesforpligtelse

De interviewede rejser en bekymring over, hvad omlægningerne som led i værdibaseret
styring kan betyde for uddannelsen af yngre læger. En høj kvalitet af uddannelsen af
andre faggrupper er selvfølgelig også væsentlig. Interviewmaterialet tyder imidlertid på,
at arbejdet med værdibaseret styring særligt lægger pres på uddannelsen af læger, hvorfor
det er denne gruppe, der fokuseres på i dette afsnit.
Omlægningerne kan have det til fælles, at lægerne på hospitalet kun ser de mest syge, fx
når patienter:
•
•
•
•
•

Kommer til behovsbestemt frem for på forhånd aftalte kontroller.
Er i kontakt med hospitalet ved virtuelle frem for fysiske kontroller.
Ses af en sygeplejerske på hospitalet frem for af en læge.
Ses af egen læge frem for af en læge på hospitalet.
Behandles derhjemme frem for som indlagt på hospitalet.

Når det som hovedregel kun er de mest syge patienter, der kommer på hospitalet, går de
yngre læger glip af læring:
•

•

Dels fordi der er læring for den enkelte i at se de patienter, som de selv har
behandlet, for at se resultater og uddrage erfaringer af den enkelte patients forløb.
Dette konkrete arbejde med patienten giver værdifulde erfaringer og opøver
lægefaglig rutine.
Denne problemstilling rummer interviewmaterialet forslag til løsninger på, fx at:
o De yngre læger fortsætter den nuværende praksis med at se (nogle af)
deres patienter til kontrol.
o Denne løsningsmodel på længere sigt suppleres med struktureret med
læring fra PRO-data – både at den enkelte læge studerer og uddrager læring fra egne data, men også at de forskellige lægers resultater synliggøres
og danner basis for, at lægerne med de bedste resultater lærer fra sig til
andre. En sådan sidemandsoplæring kan måske få bedre vilkår, hvis hospitalerne med overgangen til værdibaseret styring får bedre mulighed for
at have luft i de enkelte lægers programmer. Afdelinger kan også sammenligne sig med lignende enheder som en del af kvalitetsudviklingen.
Dels fordi de ved kontakt med patienter, der i hospitalsregi er de mindst syge, får
erfaringer og rutine i gængse undersøgelser og samtaler, får indsigt i hele spektret
af sværhedsgrader og de forskellige faser af en sygdom og hvordan den påvirker
patienten på forskellige tidspunkter i hans/hendes livsforløb. Mulige løsninger fra
interviewmaterialet er:
o I de tilfælde, hvor det er sygeplejersker, der tilser de mindst syge patienter, er det en mulig løsning, at de yngre læger følger med sygeplejerskerne
og herigennem kommer til at se patientgruppen.
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o

Længere tid i almen praksis som led i lægernes uddannelse ville derudover kunne give lægerne erfaring med det almindelige og de mange udtryk, som almindelige sygdomme kan have. Derfor kunne længere tid i
almen praksis som led i uddannelsen af læger også være en måde at give
de unge læger disse erfaringer. Denne løsning ligger naturligvis uden for
regionens eget handlerum.

Sidstnævnte problemstilling hænger ikke blot sammen med værdibaseret styring men den
øgede specialisering af hospitalerne og den bredere diskussion af, hvordan hospitalernes
ressourcer bruges på det, der er ”svært” (mens andet klares ”nært”). Skønt dette virker
fornuftigt ud fra et regionalt ressourceperspektiv, er det værd at overveje de langsigtede
konsekvenser for kvaliteten af lægers uddannelse. Ved en fuld omlægning af patientforløb
på hospitalerne til at være det mest komplicerede, vil det fremover være i almen praksis
de yngre læger opøver rutine og opnår ’hands-on’ erfaring. Patienter til sådanne kontroller
kan selvfølgelig i videst mulige omfang vælges blandt de patienter, som også efterspørger
en fysisk kontrol.
Lægernes motivation for at blive ved med at forbedre og forfine egne evner er lige som
deres engagement i at lære fra sig en stærk drivkraft for en fortsat stigende kvalitet i sundhedsvæsenets ydelser (lige som det skønnes at gavne medarbejdertrivsel og fastholdelse).
Derfor skal en omlægning i retning af mere værdi for patienten tage højde for begge dele,
så omlægningen også kommer fremtidige patienter til gavn.
Drøftelse og perspektivering af uddannelsesforpligtelsen
Erfaringerne fra projekterne rejser en mulig negativ konsekvens af omlægningerne af
patientforløbene: at muligheden for at uddanne yngre læger bliver ringere som følge af
den øgede specialisering på hospitalsafdelingerne. I forhold til kvaliteten af den fremtidige behandling og pleje er det vigtigt, at der dæmmes op for dette i arbejdet med
værdibaseret styring. Erfaringerne fra projekterne peger på en række konkrete tiltag,
der kan styrke et fortsat fokus på den enkelte læges læring, videreuddannelse og udvikling.
Spørgsmål til videre diskussion
Skal en ny økonomi- og styringsmodel kunne rumme incitamenter til at kvaliteten af
uddannelsen af nye læger beholdes og forbedres, og hvordan kunne dette i givet fald
ske?
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12. Indvirkning på forskningen

Interviewpersonerne ser en række mulige konsekvenser for forskningen ved omlægningerne til værdibaseret styring.
På de områder, hvor de ambulante kontroller omlægges fra faste intervaller til at være
mere behovsbestemt, angiver nogle klinikere, at der et brud i rækken af data, hvilket
forringer muligheden for sammenligninger med tidligere data. Imidlertid er der – uafhængigt af arbejdet med værdibaseret styring – pt. udfordringer med at få data ind i de
kliniske databaser. En afdelingsleder vurderer, at øget brug af PRO-data i driften kan give
andre muligheder for forskning.
Faktaboks
I dag er der få kliniske databaser (7-8), der arbejder med PRO som en integreret del af
databasen. Dette vil på sigt blive flere, hvilket muliggør, at PRO-data bruges i forskningen. Mao. kan de data, der som hovedformål blev indsamlet til at styre forløbet, så
det passer til den enkelte patient, aggregeres og analyseres samlet for forskellige grupper af patienter.
Dette vil kunne muliggøre bredere analyser af patienternes udbytte af behandlingen på
længere sigt – både hvad angår fx opnået funktionsniveau og tilfredshed med dette
niveau. Når tilfredshed kombineres med mere objektive indikatorer om funktionsniveau, tages der højde for, at forskellige patienter er tilfredse med forskellige niveauer
af funktionsniveau efter behandlingen.
PRO-data vil også kunne bruges til at analysere/nuancere status på overordnede indikatorer såsom antal genindlæggelser og indlæggelsesvarighed, fordi informationer fra
patienten kan inddrages. Fx kan der skelnes mellem medicinske, kirurgiske årsager,
ligesom det vil kunne analyseres, om der er sociale eller geografiske faktorer på spil.
Dette ville kunne give et billede af, hvor godt hele patientens situation er blevet håndteret.
Kilde: Center for Sundhed

De manglende data gør, at projekterne kun vanskeligt kan analysere resultaterne af
omlægningerne. Flere af projekterne arbejder med manuelt indsamlede data (se boks).
Eksempel på manuelt indsamlede data
På Amager og Hvidovre Hospitals KOL-ambulatorium udfylder lægen et papirskema
om patientens tilstand, når der kommer en ny patient, og det besluttes, om patienten
skal gå til kontrol på hospitalet eller hos egen læge. Efter 12 måneder optælles hvor
mange, der hhv. blev i hospitalsregi eller blev overført til almen praksis.
Lægesekretærerne indtaster informationerne fra skemaerne, så de kommer med i
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Landspatientregistret og den kliniske database DR KOL. Ambulatoriet kan imidlertid
ikke efterfølgende analysere, om der er forskelle fx mellem de to grupper, fx på
hyppigheden af genindlæggelser.

Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme har en protokol-artikel på vej i British
Medical Journal om de åbne ambulatorier. I artiklen fremlægges en statistisk analyseplan,
hvoraf det fremgår, hvilke parametre man vil analysere behandlingen på, og hvad man vil
sammenligne med.
Drøftelse og perspektivering af indvirkningen på forskning
På længere sigt rummer PRO-data potentiale i forhold til forskning. Anvendelsen af
PRO-data kræver dels tekniske løsninger (der er kun ganske få integrationer mellem
Sundhedsplatformen og de kliniske databaser), dels er der tale om en ny måde at
arbejde på, som i sig selv er en kulturel og organisatorisk forandring.
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13. Behov for entydighed i mål og krav

I den første erfaringsopsamling giver de interviewede udtryk for, at de ønsker, at politikerne udstikker en overordnet vision, men at der gives lokalt handlerum til at finde vejen
derhen, dvs. en simpel og helt overordnet model, som konkretiseres lokalt. De interviewede efterspørger, at der er entydighed mellem den politiske vision, de mål som stilles og
de ledelsesværdier, som udstikkes.
Der er gennemgående tilfredshed med Region
Hovedstadens politiske målsætning om, at
patientens situation styrer forløbet. Et enkelt
direktionsmedlem mener, at den kan gøres
mere patientnær, ved at sige ”patientens
livssituation styrer forløbet”, for herigennem
kommer den enkelte patients samlede situation mere i fokus, og ikke kun den
helbredsmæssige situation.

Visionen for Region Hovedstaden er:
Hovedstadsregionen er den grønne og
innovative metropol med høj vækst og
livskvalitet samt et sammenhængende
sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
En af de politiske målsætninger lyder:
Patientens situation styrer forløbet
Region Hovedstadens strategikort

Der er generel enighed om, at arbejdet med
værdibaseret styring er i tråd med visionen.
Til trods for dette er der generelt usikkerhed
om hvad ’værdi’ for patienten egentlig er. Imidlertid har alle projekter arbejdet efter
’mere værdi for patienten’. Helt i tråd med erfaringerne på tværs af projekterne om, at det,
der er værdi for én patient eller patientgruppe, ikke nødvendigvis er det for en anden.

Målstyring
Det er ligeledes oplevelsen hos projekterne om værdibaseret styring, at målene i
nærhedsfinansiering understøtter den politiske målsætning om, at det er ”patientens
situation, som styrer forløbet”:
•
•
•
•
•

Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2-diabetes)
Reduktion i andel indlæggelser, der fører til en genindlæggelse
Stigning i andel af virtuelle forløb
Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten (implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling).

Der er et stort fokus på overholdelse af udredningsretten blandt de interviewede:
Udredningsretten og behandlingsgarantien er det, der presser os mest. Vi
mangler faktisk ikke yderligere styring.
Repræsentant for hospitalsstab
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Nogle udtrykker, at hvis der bliver ventetider på udredningsretten, så stopper værdibaseret
styring. Således kan der være et dilemma mellem at prioritere udredningsret og fokusere
på mere værdi for de ressourcesvage patienter, som allerede er i et behandlingsforløb. En
anden medarbejder udtrykker det således:
Vi troede, at så kunne vi forlænge konsultationstiderne for de mest ressourcesvage, men nu skal vi håndtere endnu flere udredningspatienter.
Overlæge
Denne udtalelse tyder på en tvivl om hvor meget afdelingen egentlig kan/skal lægge sig i
selen for at opnå mere værdi for patienten på bekostning af mindre DRG-aktivitet.
Endelig er det fleres vurdering, at DRG-aktiviteten falder af sig selv, når nu det bliver en
dyd, at DRG-aktiviteten pr. forløb falder.
Vi går ikke ind og efterregistrerer, når aktiviteten skal være så lav som
muligt. Men det er vigtigt, at det, der har faglig betydning, registreres.
Overlæge
Dette skyldes, at der ikke længere er en takststyringsordning, hvor der afregnes på baggrund af aktivitet, så incitamentet til at få en høj registreret aktivitet er ikke til stede. Og
netop her opstår der altså et dilemma, når der netop afregnes med andre regioner på
baggrund af aktivitet.

Økonomi og styring
Fra 2019 er hospitalerne i Region Hovedstaden ikke takststyret mere. Dvs. hospitalerne
har et udgiftsbudget og dertil har de et indtægtsbudget for de patienter, som kommer fra
andre regioner, Grønland og Færøerne. Dette betyder, at såfremt DRG-aktiviteten falder,
reduceres hospitalernes budget i udgangspunktet ikke.
Udgangspunktet vil være, at ved mindreindtægter20 tilpasses indtægtsbudgettet til realiseret regnskabsniveau, - tilpasningen sker over to år. Ved merindtægter ses på udviklingen i
den samlede aktivitet, før der tilføres midler. Tilførsel vil ske efter konkret vurdering og
dialog. Ved tilførsel af midler hæves indtægtsbudgettet21.
Foruden udgifts- og indtægtsbudgetter er der en række nationale mål, hospitalerne skal
overholde, herunder bl.a. udrednings- og behandlingsretten, jf. ovenstående afsnit.
Desuden kommer DRG-aktiviteten fortsat til at spille en rolle. Udmeldingen fra Økonomiaftalen 2019 lyder:
DRG-aktiviteten kommer fortsat til at spille en rolle, når regionens
økonomi skal gøres op, fordi Regeringen og Danske Regioner er enige om,
at aktivitet opgjort som DRG-/DAGS-produktionsværdi også fremover ses
som en del af monitoreringen på sundhedsområdet. Danske Regioner har
20
21

Mindreindtægter = færre indtægter end der er budgetteret med.
Princippapir – økonomi og styring, Center for Økonomi, december 2018

Anden interne erfaringsopsamling om værdibaseret styring - Marts 2019

58

derfor som led i aftalen om en ny styringsmodel for 2019 forpligtet sig på
at fastholde fokus på aktivitet, fx som led i vurderingen af målopfyldelsen
for nærhedsfinansieringen22.
Aftale om regionernes økonomi for 2019
De fleste af de interviewede udtrykte tilfredshed med, at hospitalerne ikke længere er
takststyret, men i stedet er underlagt en form for rammestyring. Dvs. hospitalerne får et
’passende budget’ og har ansvaret for at behandle ’deres’ patienter på den måde, som de
mener giver bedst mening, samtidig med at de skal lave mindre pr. patient frem for at lave
mere. Det giver dem større frihed til at gennemføre behandlingen af patienterne på den
måde, de synes er mest effektiv og giver mest værdi.
De giver udtryk for, at takstfrisættelsen giver friheden til at løse opgaverne, så det i højere
grad er til gavn for både medarbejdere og patienter. En medarbejder siger:
Nu kan jeg give patienterne flere tider samme dag. Tidligere skulle jeg
forsøge at give patienterne tider på forskellige dage til forskellige
undersøgelser og svar.
Sekretær
Nogle har givet udtryk for, at muligheden for at producere sig ud af problemerne forsvinder:
Tidligere kunne vi give den en ekstra skalle for så at få en tillægsbevilling
til en [for afdelingen] strategisk indsats.
Direktionsmedlem
Ovenstående udtalelser er eksempler på uhensigtsmæssigheder, som aktivitetsstyringen
har medført.
Det bekymrer dog de interviewede personer på alle niveauer, hvilken rolle DRG-aktivitet
kommer til at spille. Eller som en repræsentant fra en hospitalsstab udtrykte det:
Det [rammestyring] er så pseudo, som noget kan være.
Repræsentant for hospitalsstab
Med andre ord oplever vedkommende, at DRG-aktiviteten fortsat spiller så stor en rolle,
at rammestyringen i praksis ikke har nogen betydning.
På samme måde er medarbejderne på medicinsk afdeling på Hvidovre Hospital
bekymrede over, at hospitalets budget reduceres i takt med, at de afslutter patienter med
KOL til primær sektor. Samtidig med at de skal sikre, at de praktiserende lægers kompetencer løftes, så de praktiserende læger kan overtage en større andel af behandlingen af
KOL-patienterne. Ud fra interviewet med repræsentanter for hospitalets stab virker det
22

Kilde: Aftale om regionernes økonomi for 2019, side 7.
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imidlertid ikke til, at KOL-ambulatoriet har fået beskåret deres budget. Muligvis har
medarbejderne denne opfattelse, fordi presset fra overholdelse af udredningsretten har
betydet, at de ikke har indført de tiltag, som de ellers havde planlagt.
Det er svært at gennemskue økonomien i det her. Hvad sker der med vores
økonomi, hvis vi afslutter en stor gruppe af patienter. Man kunne forestille
sig, at hvis vores aktivitet falder, så rykkes en del af vores budget til en
anden afdeling.
Ledende overlæge
Der er også ved interviewene bekymring for, hvad takstfrisættelsen eller rammestyringen
kommer til at betyde for den vækst, der faktisk er på patientbehandling i afdelingen.
Hvordan kommer der ressourcer til afdelingen, når man ikke tilgodeser stigende DRGaktivitet? Hvad nu når der kommer nye behandlingsmuligheder og antallet af patienter,
som kræver og har ret til behandling, stiger? Er arbejdet med værdibaseret styring blot en
metode til give de ressourcebesparelser, der gør, at man kan honorere disse stigende krav?
[Arbejdet med værdibaseret styring] kan blive udlagt som en spareøvelse
frem for, at vi skærer noget væk, der ikke er evidens for
Repræsentant for hospitalsstab
Der er ligeledes generelt manglende tillid til, at takstfrisættelsen og ren rammestyring
bliver ved, men at det blot er en ”døgnflue”. Der er bekymring for om det er noget, som
hurtigt kommer til at gå over:
Holder dette her? For mig, der ikke er så tæt på, kan jeg bekymre mig om
hvorvidt der kommer en pukkel af kontroller på et tidspunkt. Er det her en
døgnflue?
Direktionsmedlem
Særlig om det højtspecialerede område
I forhold til nærhedsfinansieringsprincipperne og de nye principper om økonomi og styring for 2019 er der en uro om, at man ikke tager højde for de mest højt specialiserede
afdelinger. Et element, der går igen i projekterne er, at behandlingen skal ske uden for
hospitalet. Dette er også i tråd med incitamenter i nærhedsfinansieringen. Imidlertid kan
der være tilfælde, hvor netop det at få en højtspecialiseret behandling kan være af stor
værdi for patienten (se boks).
Eksempel på en højtspecialiseret behandling
Eksempelvis kan svært syge KOL-patienter have gavn af en operation, der reducerer
deres lungevolumen, hvilket 75 % har gavn af. Der gennemføres på Rigshospitalet ca.
20 af disse operationer om året, men det skønnes, at et par tusind ud af landets 50.000
svært syge KOL-patienter er i målgruppen for operationen23
23

Kilde: https://propatienter.dk/sygdomme/luftveje/1801-overlaege-vi-kunne-hjaelpe-langt-flerekol-patienter.html
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På Rigshospitalet, hvor en relativ stor andel af patienterne kommer fra andre regioner,
samt Grønland og Færøerne, og hvor en stor del af aktiviteten er direkte indtægtsfinansiereret, er der ligeledes stor uro om, hvilke konsekvenser det kan få for indtægterne, når
der skal arbejdes mod en reduktion i antallet af DRG-sygehusforløb, og en retning mod
knap så DRG-tunge forløb og flere DRG-lette besøg. Dvs. hvor indlæggelser skal erstattes
af ambulante besøg, og ambulante besøg skal erstattes af virtuelle besøg. Evt. også når
patientforløb, hvor en større andel af forløbet foregår i tættere på hjemmet. Rigshospitalet
har i den forbindelse oplevet, at en anden region sendte en regning for de analyser/blodprøver, som skulle tages i ’hjemmeregionen’, så det endte med at blive dyrere for Rigshospitalet. Patienten/regionen sparede til gengæld en tur til København og transportudgiften. Kommer hospitalerne til at miste indtægter og kan ikke leve op til deres indtægtsbudget, kan det betyde, at omlægningerne mod mindre ressourcetunge forløb og mere
værdi for patienten ikke gennemføres. En repræsentant for ledelsen udtrykker det sådan:
Det kan ikke være rigtigt, at det skal ende med at koste os penge at gøre
det patientvenligt for andre regioners borgere.
Direktionsmedlem
En anden siger:
Det er sært, hvis man skal til at behandle patienter fra Region
Hovedstaden og Region Sjælland forskelligt.
Direktionsmedlem
Fordeling af gevinsterne ved omlægning
I forbindelse med omlægning af patientforløb, hvor projekterne i højere grad fjerner ikke
værdibaserede ydelser, således at forløbene bliver mindre ressourcetunge, er det flere
gange ved interviewene blevet udtrykt, at det er vigtigt, at afdelingen får lov til at beholde
gevinsten eller i hvert fald en del af gevinsten. Ellers falder motivationen hos medarbejderne.
For flere af projekterne har drivkraften til at lægge om været, at de ikke kunne håndtere
udredningsretten, at der er et stigende antal patienter, og at de mangler ressourcer, herunder især læger, til at håndtere den stigende og umættelige efterspørgsel efter sundhedsydelser. I enkelte projekter har omlægningen resulteret i, at patienterne kan få nye tilbud,
som vurderes at give mere værdi for patienten, og som ikke er direkte behandlingsrelaterede, men som håndterer tilstødende problemstillinger. Som eksempler herpå kan nævnes
oprettelse af et ”søvnambulatorium”, ansættelse af andre personalegrupper som fx en diætist og/eller psykolog. Andre steder har der været talt om at udvide ambulatorietiden, så de
kan give aftentider24 til patienter, der har behov, fx som er tilknyttet arbejdsmarkedet, eller
at udvide ambulatorietiderne, sådan at patienten får 15 minutter i stedet for 12 minutter.
Ikke takstbelagt aktivitet
Der en bekymring for, at man ikke kan se, hvad det er afdelingerne egentlig laver, der
skaber værdi for patienterne, når flere og flere af aktiviteterne ikke er takstfastsatte. Nogle
24

Det er langt dyrere at holde åbent om aftenen, timelønnen er højere.
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af de interviewede personer har endda efterspurgt takster på deres ikke takstbærende
aktiviteter, eller oplevet at andre har gjort det. Formålet skulle være at kunne synliggøre,
at de fx bruger tid på at uddanne patienterne i håndtering af egen sygdom, er i dialog med
de praktiserende læger om deres patienter, eller udarbejder uddannelsesmateriale for at
kompetenceudvikle medarbejdere i andre sektorer.
Puljer
Alle antager, at omprioritering fortsat vil være en del af hverdagen for sundhedsvæsenet.
De interviewede udviser en bekymring for, hvad der sker, når der kommer nye behandlingsmuligheder, og når der sker en ulige vækst på forskellige behandlingsområder/specialer og der som følge heraf kommer nye omprioriteringsrunder eller besparelsesrunder.
De efterspørger, hvilke parametre der kommer til at ligge til grund for omprioriteringer.
Der er flere højtstående personer, som yderligere har udtrykt bekymring for, hvordan de
fremover skal kunne få midler til nye initiativer, stigende vækst, nye behandlinger og
andet, som skal prioriteres mellem hospitalerne. Et direktionsmedlem udtrykte det
således:
I har fjernet kapacitetspuljerne og flyttet dem ud til hospitalerne og dermed
det politiske råderum. I har ikke alene flyttet risikoen ud til hospitalerne,
men det er flyttet helt ud på afdelingsniveau. Der er en pulje i starten af
året i centerledelsen. Men den bliver mindre og mindre år for år, for vi kan
ikke forsvare at holde ressourcer tilbage. […] Der er behov for puljer.
Direktionsmedlem

Nye måleindikatorer
Ligesom i den seneste erfaringsopsamling er de interviewede personer blevet spurgt om,
hvad de gerne vil måles på. Som supplement til nærhedsfinansiering og nationale mål har
de nævnt følgende parametre i ikke-prioriteret rækkefølge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal patientforløb / antal CPR
Antal nyhenviste patienter
Antal besøg
Videnskabelig produktion – høj videnskabelig produktion giver de bedste
patientresultater
Patient reported outcome /PRO – især som supplement til de kliniske data.
Patienttilfredshed /LUP
Feedback fra patienter i konkrete forløb og fra patientpaneler
Medarbejdertrivsel
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Dilemmaer ved de nye måleindikatorer:
Forslag til ny indikator
Antal forløb/CPRnumre

Fordele
En form for aktivitetsmåling,
det er enkelt

Antal ny-henviste
patienter

Vi kan måle på om antallet af
nye patienter er konstant, stiger eller falder. Det er relativt
enkelt.
Det siger noget om aktivitetsniveau, og det er enkelt.

Antal besøg

Videnskabelig
produktion

Det er videnskabeligt bevist25,
at flere videnskabelige artikler
giver en bedre klinisk kvalitet
og højere patienttilfredshed.
Der er en tilfredshed i at måle
på noget, man er stolt over at
aflevere.

Patient reported
outcome
(PRO)

Giver patienternes eller de
pårørendes bud på, hvor godt
behandlingen er lykkedes ud
fra patientens værdisæt.
Muliggør sammenligning på
ens diagnoser på tværs af
hospitaler.

Ulemper
Afdelingen mister incitamentet til at afslutte
patienterne.
Det siger ikke noget om
kompleksiteten af patienterne.
Hvis det drejer sig om
kronikere, siger antallet af
nyhenviste ikke noget om
populationen.
Det siger ikke noget om
tyngden på besøgene. Det
giver et incitament til at
have flere besøg.
Målet er ikke brugbart på
tværs af alle hospitaler.
Alle afdelinger skal ikke
være forskningsafdelinger
eller have samme høje
forskningsmæssige kvalitet.
Det kan være svært at sammenligne en artikel med en
anden, lige som det kan
være svært at måle kvaliteten.
Dette kræver et større
teknisk setup – MinSP. Det
er ikke alle patienter, som
kan give et svar. Fx
patienter som er svært
psykisk syge eller patienter,
som vælger at dø frem for
at modtage behandling.
Det kan være svært
sammenligneligt mellem
forskellige diagnoser.

25

Institutional Clinical Trial Accrual Volume and Survival of Patients With Head and Neck
Cancer, JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, January 2nd, 2015
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Forslag til ny indikator
Patienttilfredshed

Fordele
Set-uppet er der i forvejen –
LUP. Der er også ”løbende
patienttilfredshedsmålinger”,
hvor det er nemmere at monitorere for den enkelte afdeling
og nemmere at handle på
umiddelbart.

Feedback fra patienter i
konkrete forløb og fra
patientpaneler

Det er meget håndgribeligt, når
patienter melder konkret tilbage, og nemt at handle på for
afdelingen.
Vi måler på det i forvejen. Det
er vigtigt, at medarbejderne er
med, ellers kommer det ikke til
at ske.

Medarbejdertrivsel

Ulemper
Det kan overvejes, om LUP
spørger til det væsentlige.
Det er svært at handle på
for afdelingen.
For de løbende patienttilfredshedsmålinger er det
svært at sammenligne
afdelinger på tværs.
Det er svært at sammenligne på tværs af afdelingen. Det kan være et procesmål.
Medarbejdertilfredshed er
ikke et mål i sig selv. Der
kan være mange faktorer,
som er årsag til, at medarbejderne ikke trives.

Et enkelt projekt har fremsendt følgende ønsker til parametre, som de gerne vil måles på:
Samlet speciallægetidsforbrug i timer på konsultation, telefon, undersøgelser,
konference pr. patientforløb.
Samlet udredningstid i kalenderdage på udredning og behandlingsplan pr.
patientforløb.
Antal andre medicinske ambulante kontakter pr. gennemført patientforløb.
Antal fremmøde/kontakter pr patient i ambulatoriet eller Fælles Medicinsk
Akutmodtagelse.
Medicin compliance og rationel farmakoterapi.
(Gen)indlæggelser og mortalitet.

•
•
•
•
•
•

Måleparametrene peger alle sammen mere eller mindre ind i de overordnede mål om
nærhedsfinansiering eller ind i de nationale mål, ligesom de peger ind i ”mere værdi for
patienten”. Dette er et eksempel på en afdeling, som gerne vil kunne dokumentere, at
deres ændringer i forhold til mere værdi for patienten har den ønskede effekt.
Drøftelse og perspektivering af mål og krav
De seneste mange års aktivitetsfinansiering baseret på DRG har haft både fordele og
ulemper.
•

Fordelene har været, at det har været en entydig metode til måling af de enkelte
afdelingers/ hospitalers aktivitet. Var der en vækst i behandlingsaktiviteten,
blev dette afspejlet i DRG-aktiviteten, og så kunne det honoreres.

•

Ulemperne har været, at afdelingerne hele tiden har (og er blevet) styret mod
mere aktivitet frem for patientudbytte. Der har ikke været incitamenter til at
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skære ikke-værdiskabende takstbelagte aktiviteter væk, hvilket er nødvendigt,
når presset på hospitalsydelser stiger.
Interviewene efterlader et stærkt indtryk af, at takststyringen er en meget indgroet
blandt ledere og medarbejderne. Overgangen til værdibaseret styring indebærer en stor
kulturforandring, hvis dette skal aflæres.
Det er imidlertid svært at gennemskue hvilken rolle, DRG spiller fremover. Det er
svært for hospitalerne at vide, hvad de skal navigere henimod, når de på den ene side
skal styre mod lavere DRG-værdi pr. sygehusforløb og samtidig måles på, hvor meget
DRG-værdi de producerer.
Det skal være tydeligt for ledelser og medarbejdere på hospitaler, hvad de fremover
kommer til at blive målt på, og hvad der vægtes højest, når de fremover skal reguleres.
I modsat fald peger erfaringerne fra projekterne på, at implementerings- og opskaleringshastigheden sænkes væsentligt pga. utryghed: Hvis der er et ønske om hurtige
ændringer mod mere værdi for patienten, skal der fastsættes enkle og entydige mål, der
viser vej. Hvis hospitaler, afdelinger og medarbejdere ikke ved, hvad de måles på,
kommer der ikke til at ske ændringer.
Skal der i højere grad rammestyres og styres mod, at udredningsretten overholdes, er
der en risiko for, at hospitalerne ikke kommer til at prioritere at udrede og behandle
patienterne, men hellere vil prioritere at overholde deres mål og dermed lade patienterne udrede og behandle på privathospitalerne. Tildeling af populationsansvar ville
kunne dæmme op for dette.
Når gevinsten i forbindelse med en omlægning forbliver på afdelingen, er motivationen
for omlægning høj. Omvendt kan en udfordring være, at der kommer til at ske en knopskydning af forskellige ’brede’ sundhedstilbud i hospitalsregi.
Tidligere var der en pulje på regionsniveau, som hospitaler kunne søge om i forbindelse
med udviklings- og forandringsopgaver, fx implementering af nye behandlinger. Når
puljemidlerne er kommet ned på hospitalsniveau, er det oplevelsen, at det hele går til
driften, der er færre midler til nye tiltag og omfordelingen på hospitalet bliver i højere
grad en teknokratisk øvelse.
Hospitalerne tilslutter sig alle, at politikerne skal udstikke overordnede retningslinjer,
og så skal hospitalerne /afdelingerne selv finde vejen derhen. Det er vigtigt, at der fra
regionalt hold gives en enkelt formuleret vision og ikke definerer alt for mange mål,
men netop tillader og opfordrer til, at afdelingerne udpeger deres måleparametre for,
hvad der betyder noget for dem og giver deres patienter værdi. Disse lokale mål skal
være konkretiseringer af og pege op i de overordnede mål. Det er vigtigt, at hospitaler
formår at oversætte måleparametre, så det også giver mening for medarbejderne. Hvis
medarbejderne skal arbejde mod målet, skal målet givet mening for lederne, og det skal
give mening for medarbejderne. Hvis en sådan ’kaskademodel’ virker, vil de overordnede mål nås gennem opnåelse af de lokale mål.
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Spørgsmål til videre diskussion
• Hvordan styrer man både mod lavere DRG-værdi og højere indtægter samtidig?
• Hvad sker der, når overholdelse af udredningsretten står alene sammen med
rammestyring? Skal der i højere grad indføres populationsansvar?
• Hvordan skal der prioriteres og omfordeles fremover, når alle puljer er lagt ned
til hospitalerne? Er det så hospitalsdirektionen, som skal vurdere, om hospitalets
midler skal anvendes til senge til de fødende eller til flere øjenoperationer?
• Hvordan sikres der en klar og tydelig vision og nogle overordnede mål, som
peger op i denne?
• Hvordan understøttes en lokal oversættelse af de overordnede mål?
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Bilag
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Bilag 1: Oversigt over projekterne og deres delindsatser
Hvem og
hvornår?
Hele
Finsencentret,
Rigshospitalet
(siden 2018)

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Formålet er med udgangspunkt i triple aim at afprøve
et nyt styringsparadigme,
der lægger sig tættere op ad
den kliniske patientnære
prioritering.

• Sygeplejekonsultationer til
patienter opereret for brystkræft.
• Infektionsmedicinsk Klinik
starter telemedicinsk
patientforløb med cystisk
fibrose patienter.
• Klinik for Blodsygdomme
omlægger autolog stamcellehøst fra indlagt til ambulant
forløb.
• Onkologisk Klinik giver
hjemmebehandling med
kemoterapi til patienter med
testikelkræft.
• Klinik for Blodsygdomme
lærer patienterne at håndtere
centralt venekateter (CVK).
• Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika af patienter med betændelse i en
eller flere ryghvirvler
(spondylodiscitis)
• Onkologisk Klinik erstatter
fysisk fremmøde med telefonopkald.

Både ‘top-down’ og ‘bottomup’-proces.
Centerledelsen har defineret
rammen for arbejdet: Triple
aim-tankegang og at der
arbejdes med at opstille og
teste hypoteser.

Centeret ønsker fremover at
arbejde mere med:
• PRO-data
• At hjælpe patienter og personale i valg af behandling, hvor rehabilitering og
palliation integreres yderligere.
• Fortsat omlægning af forløb, så patienterne skal
mindre på hospitalet fx
pga. anvendelse af nye
teknologier i kombination
med mere systematisk
undervisning i
sygdomsforståelse og
symptomhåndtering.
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De enkelte styringsparametre
og fokusområder er defineret i
hele ledelsesstrengen.
Medarbejdere og teamledere
på de enkelte afsnit definerer
særlige patientgrupper og problemstillinger, der skal arbejdes med. Dette vurderes at
have givet motivation og medejerskab til arbejdet.
Der er etableret et advisory
board for hele Rigshospitalets
arbejde med værdibaseret styring.

Hvem og
hvornår?
Hele
Hjertecentret,
Rigshospitalet
(siden 2017).

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Formålet er at skabe mere
sammenhængende,
patientvenlige og effektive
patientforløb i
Hjertecentret.

To nye enheder: Hjerteklapenheden og Iskæmienheden. I
hjerteklapenheden er to kardiologiske og thoraxkirurgiske
afsnit ‘flyttet sammen’.
• Styrket fælles visitation af
patienter, som skal hjerteopereres.
• Forsamtaler med udvalgte
patienter, hvor patientens
livssituation inddrages i valg
af behandling.
• Styrket visitation af atrieflimmerpatienter og fælles
beslutningstagen om valg af
rette behandling (ablation/
ikke-ablation), hvor dette
ikke er entydigt
• Styrket tværfaglig genoptræningsplan til ‘hjertestopoverlevere’ med inddragelse
af krisepsykologer og ergoterapeuter samt opfølgning
efter udskrivelse
• Behovsstyret og fleksibelt
ambulatorium med mulighed
for sub-akutte tider. Videokonferencer og app-løsninger, bl.a. til hjerte- og lungetransplanterede patienter.

Organisatorisk projekt, hovedsageligt designet og drevet af
ledelsen.
Omorganiseringer har skullet
reducere ’silotankegang’ mellem de kardiologiske og kirurgiske specialer og fremme
sammenhængen i
patientforløbene.
Delindsatserne om fælles styrket visitation og atrieflimmerprojektet er initieret af klinikere.

De strukturelle ændringer er
gennemført. Fokus i den
kommende tid bliver på at
justere de eksisterende
indsatser.
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Der er etableret et advisory
board for hele Rigshospitalets
arbejde med værdibaseret styring.

Derudover er der planer om
at mindske overgange i
intensivt forløb, opstarte et
pilotprojekt om PRO-data
samt forbedre sammenhæng
i forløb gennem samarbejde
med andre hospitaler og
primærsektoren.

Hvem og
hvornår?
Videnscenter for
Reumatologi og
Rygsygdomme,
Rigshospitalet
(siden 2018)

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Formålet er:
• Højere patienttilfredshed
• At finde den rigtige placering af ydelser: i eller
uden for hospitalsregi.
• At integrere
behandlingen, der
varetages på forskellige
lokaliteter eller tværsektorielt.
• At samle ydelserne på få
antal udbydere for at opbygge ekspertise og dermed opnå en forbedret
behandlingseffekt.
• Overholdelse af patientrettigheder.
• At få defineret omfanget
af de ydelser, der skal
leveres, og dermed
afskaffe de ydelser, som
ikke skaber værdi.
• Sikring af behandlingens
kliniske kvalitet er forudsætningen for ovenstående.

• Hurtig udredning af lændesmerter med akut rodtryk.
• Nyt uddannelsestilbud til
patienter med fibromyalgi en gigtsygdom, der er kendetegnet ved smerter i musklerne, træthed og nedsat
fysisk udholdenhed.
• Åbent ambulatorium for
patienter med
inflammatorisk ledsygdom
med fokus på håndtering af
hverdagsliv med en kronisk
sygdom.
• Nyt tilbud til patienter med
’failed back surgery’, hvor
patienterne lærer at håndtere
smerter frem for at opsøge
nye behandlingsformer, herunder evt. en ny operation.

Videnscenterets ledelse har sat
rammerne, og alle medarbejdere kan komme med idéer til
indsatser. Kravet er, at indsatsen skal kunne beskrives ud fra:
• Nytte for patienten
• Hvordan den faglige kvalitet
fastholdes og forbedres.
• Hvordan ressourceforbruget
mindskes eller fastholdes.

Der satses på en yderligere
udrulning af åbne
ambulatorier. Dette arbejdes
der bl.a. med i et
lederudviklingsforløb i
foråret 2019.

Der er etableret et advisory
board for hele Rigshospitalets
arbejde med værdibaseret styring.

Fokus på beskrivelse af
metoder og resultater øges.
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Den hidtidige praksis med at
invitere til idéer bottom-up
fortsætter.

Hvem og hvornår?

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Amager og Hvidovre
Hospital: Ambulant
kontrol af KOLpatienter (siden 2018)

Formålet er at udvikle og
afprøve en model for at:
• Reducere antallet af
ambulatoriebesøg.
• Afslutte flere KOL-patienter i hospitalsregi og
overføre dem til primær
sektor.
• Skabe plads til flere udrednings og behandlingspatienter.
• Undersøge alternativer
til den traditionelle
booking af nye ambulante kontrolbesøg, fx
ved anvendelse af MinSP.
Behandlingen skal fortsat
være af høj faglig standard,
og patienterne skal opleve
behandlingen som værdifuld.

På afdelingen har man gennemgået de KOL-patienter,
der går til fast kontrol på
hospitalet med hensyn på at
afslutte patienter til almen
praksis.
Nyhenviste vurderes i fht. om
de skal gå i almen praksis
eller på hospital. For de tilbageværende patienter gøres
kontroller behovsbestemte, og
der gives mulighed for virtuel/telefonisk kontakt.

Oprindelig startede projektet
fordi man ville gentænke et
ambulatorie for kronikere.
Konkret startede det som led
i deltagelse i ”Innovation
Leadership Challenge” og
var tænkt som en del af
fremtidens ambulatorier for
kronisk syge patienter.

Projektet opskaleres ved at
videreføre projektet de
kommende tre år til at
omfatte flere patienter.
Projektet forventer på de tre
år at have afsluttet 30 % af
alle patienter med KOL til
praksissektoren i område
syd.

Man har arbejdet i tre faser,
hvor fase 1 (afslutning af
patienter) og fase 2 (optimering af programmerne for
de tilbageværende patienter)
er gennemført. Fase 3 er et
øget samarbejde med almen
praksis om at afdække, hvad
der er værdi for patienterne,
og arbejde hen imod dette.

Afdelingen ser ligeledes en
mulighed i at applicere
metoden til også at omfatte
”astmapatienter med høj
compliance”.
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Arbejdet er knyttet sammen
med kvalitetsarbejdet på
afdelingen, hvilket de
skønner giver et løft for de
svageste patienter.

Hvem og hvornår?

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Bispebjerg og
Frederiksbergs
diabetesambulatorium
(siden 2018)

Projektet har til formål at
skabe mere sammenhængende patientforløb for
patienter med type 2
diabetes samtidigt med, at
der tages hensyn til det
samlede ressourceforbrug
på tværs af sektorer.
Projektet afprøver en ny
samarbejdsform mellem
almen praksis, kommune
og hospitaler i en tværsektoriel organisatorisk
ramme, hvor man fx
arbejder på at:
• Udvikle fælles mål mellem sektorer for behandling af patienter med type
2 diabetes.
• Udvikle og afprøve videndelingsmøder mellem
sektorerne.

På afdelingen har man gennemgået sine 821 type 2
diabetespatienter og overført
de relevante til almen praksis
(25 patienter). Der er taget
enkeltvis stilling til de 86
patienter i gruppen, hvor der
var tvivl om, hvor de skulle til
kontrol på hospital eller almen
praksis.
Der er behovsbestemte frem
for faste kontroller.
Der er opbygget et tværsektorielt samarbejdsprojekt,
Tværsam.

Processen har været drevet
af afdelingsledelsen. Tværsam har hidtil været finansieret af projektmidler.

Der søges om flere midler
fra diverse puljer, så den
tværsektorielle
mødeaktivitet kan
fortsættes. Hidtil er der
brugt 830.000 kr. på 6
møder à 5 timer inkl.
forberedelse og transport. I
alt 12 alment praktiserende
læger og deres personale
har deltaget i møderne.
Dette skal ses i lyset af, at
der i Region Hovedstaden
pt. er 1055 alment
praktiserende læger26.

26

Kilde: https://www.laeger.dk/sites/default/files/plo_faktaark_2017_region_hovedstaden_1.pdf
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Hvem og hvornår?

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Lunge- og
Infektionsmedicinsk
Afdeling (LIA),
Nordsjællands
Hospital (siden 2018)

Formålet er at afprøve og
implementere en ny organisering i LIA, der systematisk fremmer fokuseret
udredning på baggrund af
en optimeret visitationsproces og behovsbestemt
behandling af ambulante
patienter.
• Færre fysiske fremmøder,
mere anvendelse af email konsultationer og
Min Sundhedsplatform.
• Bedst mulig udnyttelse af
lægernes ressourcer og
kompetencer og dermed
opgaveglidning fra læger
til sygeplejersker.
• Fokuseret og optimeret
udredning.
• Mere behovsbestemt behandling.

På afdelingen er der etableret
et udredningsspor, som alle
læger i ambulatoriegruppen
deltager i. Lægerne i et bredt
lunge- og infektionsmedicinsk
udredningsspor kan
identificere og igangsætte
behandling af sygdomme, der
ligger uden for deres
spidskompetence. En læge har
nu arbejdsdage, hvor hun
udreder alle slags patienter,
der er henvist til afdelingen.
Patienterne ringes op af enten
sygeplejersker eller sekretærer
inden besøg, for at sikre sig, at
evt. forundersøgelser er taget,
så de ikke møder op forgæves.
Nogle af samtalerne gennemføres af sygeplejersker. Hele
holdet arbejder som et team.

Projektet udspringer af et
tidligere projekt for KOLpatienter, CAPTAIN, og afdelingsledelsen har været
drivende i igangsættelsen af
projektet på nye områder.
Der er nedsat en arbejdsgruppe af medarbejdere, der
har stået for det konkrete
design af indsatser.
Der er nedsat en styregruppe
bestående af direktion, chef
for kvalitetsafdelingen samt
chef for økonomiafdelingen.

Det nuværende arbejde er i
sig selv en opskalering af
CAPTAIN-projektet, som
nu føres videre til andre
patientgrupper på
afdelingen.
Fremover skal de erfaringer,
der er opnået på LIA, indgå
i gentænkningen af
hospitalets ambulatoriedrift,
som er særligt aktuel i
forbindelse med flytningen
til Nyt Hospital
Nordsjælland.
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Hvem og hvornår?

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Ortopædkirurgisk
Afdeling, Herlev og
Gentofte Hospital
(siden 2018)

Projektets overordnede formål er at understøtte
effektiv
ressourceanvendelse samtidig med høj værdi for
patienterne. Der fokuseres
på nedbringelse af antal
besøg pr. patient, da det er
antagelsen, at det ikke er
antallet af besøg – men de
rette besøg – der er værdiskabende.

Afdelingsledelsen har med
hospitalets direktion og stab
arbejdet med at skabe den
tekniske løsning til indhentning af PRO-data.

Projektet er initieret af hospitalets direktion og herefter
drevet af afdelingsledelsen.

Projektet er i sig selv en
opskalering af en indsats på
det håndkirurgiske område,
hvor man har arbejdet med
systemet Procordo (dvs.
ikke SP).
Yderligere opskalering afventer teknisk løsning i SP
til indhentning af PRO-data.

Opmærksomheden vil således både være rettet mod
værdi for den enkelte
patient og mod at sikre, at
afdelingen lever op til at
også ’fremtidens patienter’
– herunder dem der venter
på udredning og
behandling - kan ses i
afdelingen inden for de
rammer, som patientrettigheder og lovgivning sætter. Dermed skabes også
værdi for flere patienter.
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Planen er at udrulle til flere
ortopædkirurgiske
diagnoser, når den tekniske
løsning foreligger.
Næste trin er at arbejde med
at sikre medejerskab blandt
medarbejdere, bl.a. ved at
inddrage patienternes opfattelser af forløbene.

Hvem og hvornår?

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Fællesambulatoriet på
Frederiksberg
Hospital
(siden 2018 – dog ikke
takstfrisat)

Formålet er at afsøge,
hvilke organiseringsformer
der understøtter patientforløb, hvor klinikere samler
sig om patienten, både i
udredning, behandling og
løbende kontrol.
Desuden er formålet at:
• Øge patienttilfredshed,
ved at:
o Fokusere på patientens
samlede sundhedsproblem.
o Øge patientinddragelsen.
• Skabe højere faglig kvalitet ved at:
o Samle specialer og
kompetencer i en enhed
med fokus på patientens
samlede sundhedsproblem.
o Øge samarbejdet med
praktiserende læger og
kommuner.

• Spor 1: Etablering af et
hjerte- og lungeambulatorium, som drives en dag om
ugen med deltagelse af to
speciallæger fra hhv. Hjerteafdelingen og Lungemedicinsk Afdeling. Organiseringen skal sikre en hurtigere
og bedre udredning af
patiententer med symptomer, som ikke umiddelbart
henhører under ét af
specialerne.
• Spor 2: Etablering af et
multisygdomsambulatorium,
som går på tværs af flere
specialer og afdelinger og
behandler ældre mennesker
med multisygdomme. Patienterne får en tovholder, der
skal støtte patienten i det
samlede forløb også på
tværs af sektorer.

Startede som et ønske fra
direktionen om at arbejde
med værdibaseret styring og
særligt den del, der handler
om, at organiseringen skal
tage højde for patientens
samlede problemstilling, og
ikke de enkelte lægefaglige
specialer.
Indsatsen blev omdefineret
til de to spor af de lokale afdelingsledelser og nøglemedarbejdere.
Der er nedsat en styregruppe
bestående af direktionsrepræsentant, afdelingsledelser, repræsentanter fra
Københavns Kommune og
Frederiksberg Kommune
samt almen praksis og
repræsentant fra hospitalets
stab.
• Desuden er der nedsat en
implementeringsgruppe
med repræsentanter fra de
involverede afdelinger.
• Indsatserne udvikles i det
daglige af medarbejdere i
ambulatoriet.

Projektet er i sin vorden
(startet i efteråret 2018). I
første omgang vil det
fællesmedicinske ambulatorium formentlig blive
opskaleret ved, at der tages
endnu et spor ind
(opfølgning af ældre
patienter opereret for et
hoftebrud)
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Projektet ses som en model
for hospitalets fremtidige
ambulatoriedrift.

Hvem og hvornår?

Hvorfor?

Hvad?

Hvordan?

Fremtidsplaner?

Fællesambulatoriet på
Amager Hospital
(siden 2018 – dog ikke
takstfrisat)

Formålet er at forbedre
patientforløbene på Medicinsk Afdeling, Amager, så
der opnås:
• Større tilfredshed blandt
patienter/borgere med tilbud og sammenhæng i
forløb.
• Forebyggelige indlæggelser skal ændres til akutte
/subakutte ambulante udredninger og behandlinger.
• Færre ambulante forløb.
• Færre genindlæggelser.
• Mindre risiko ved polyfarmaci.

Etablering af fællesambulatoriet, der går på tværs af flere
specialer og afdelinger og
behandler mennesker med
multisygdomme. Ambulatoriet har tre spor:
• Spor 1: Henviste patienter.
• Spor 2: Kronisk syge patienter med tilknytning til
flere ambulatorier.
• Spor 3: Patienter med symptomer, der kræver subakut
tilsyn ved speciallæge.

Startede som et politisk
ønske om behandling af
multisyge ud fra devisen
”samme dag, samme tag”.
En undersøgelse blandt patienterne viste dog, at de
ikke ønskede dette.
Afdelingsledelsen omdefinerede indsatsen til at være et
subakut tilbud som alternativ til akutte indlæggelser.
Selve processen har været
drevet af den lokale ledelse.
Formidling til praktiserende
læger, kommuner og Akutberedskab om det nye tiltag
har været et centralt.
Der er nedsat en tværsektoriel styregruppe.

Der søges pt. penge til:
• At
indføre
feedbackmøder.
• Gennemføre observationsstudier.
• Tværsektoriel audit, hvor
der udvælges patientcases,
for at kortlægge kommunikationen og arbejdsgange i
sektorovergangene i konkrete patientforløb knyttet
til
Fællesambulatoriets
subakutte spor.

Derudover arbejdes der med
tværsektorielle studiebesøg,
hvor sygeplejersker lærer af
hinanden på tværs af kommune og hospital.

Derudover har Udviklingshospital Bornholm arbejdet med værdibaseret styring siden 2016. Erfaringerne herfra indgår
ikke i denne erfaringsopsamling. Der henvises i stedet til de evalueringer, som VIVE gennemfører.
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Disse informationer skal
bruges til at justere forløb,
tilbud og skriftligt materiale
i forhold til patienternes behov.

Bilag 2: Brutto-spørgeguides

Fælles briefing ved alle interviews
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Anden og sidste erfaringsopsamling til det politiske udvalg
Rundt til alle projekterne og interviewer:
- Direktion og stabschefer
- Centerdirektører
- Afdelingsledelser/klinikledelser
- Medarbejdere/teamledere
Der er taget lokale hensyn i forhold til hvordan interviewene er skruet sammen,
men dette er hovedbilledet.
Resultatet er en rapport og en sag til udvalget med deadline i marts.
Anonymitet: Vi kommer ikke til at skrive udsagn med navns nævnelse, men skriver
at et direktionsmedlem sagde x, og en stabschef sagde y. Måske kan nogen regne
ud, hvem i den relativt lille gruppe interviewpersoner, der har sagt hvad.
Interviewet varer … minutter.
Der skrives referat undervejs, men disse gives ikke videre. Indgår som kvalitativt
materiale i rapporten.
Det er jeres mulighed for at komme med input, vi er ikke i den forstand
repræsentanter for CHR eller CØK.
I får rapporten til gennemsyn, hvor I kan rette faktuelle fejl og kommentere på evt.
problemer med anonymitet.
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Direktion og stabschefer

Indledning
•

Vi har følgende temaer vi gerne vil ind på
o Opskalering af projektet(rne)
o Ressourcer og omprioritering
o Politisk vision og hvad er det for en støtte man ønsker til arbejdet med VBS
o Hvad synes I er det vigtigste når der skal laves en erfaringsopsamling til det
politiske niveau?

•

Hvilke forventninger har I sat til afdelingers/klinikkernes egne mål? (kvalitet,
patientinddragelse, -tilfredshed og økonomi)
Hvordan ved I, at afdelinger/klinikker når sine mål?

•
•

I den første erfaringsopsamling giver de interviewede udtryk for, at de ønsker, at
politikerne udstikker en overordnet vision, men at man lokalt får handlerum til at
finde vejen derhen. Altså en simpel og helt overordnet model, som konkretiseres
lokalt. Kan I tilslutte jer det?
o Region Hovedstaden har en politisk vision er den tydelig nok? - ”Patientens
situation styrer forløbet”
o Eller er der noget der mangler eller noget der skal være mere tydeligt/
specifik?

•

Hvis den model vælges, gør I jer tanker om, hvordan jeres lokale arbejde med at
konkretisere visionen kunne foregå?
Og hvordan arbejdet med at monitorere på dette kan komme til at
foregå? Altså med andre ord hvordan viser I, at I løser den politiske
opgave.

Støtte til arbejdet
•
•
•
•

•
•

Hvilke ønsker har I til rammen/strukturerne rundt om jer (fra regionen)?
Har I idéer til styrings- og økonomimodel?
Hvordan vurderer I, at rammebetingelserne for 2019 kommer til at fungere for jer?
Hvordan ændrer værdibaseret styring stabenes måde at understøtte afdelingerne på?
Hvilke kompetencer kalder det på?
o Hvordan hænger arbejdet med værdibaseret styring sammen med kvalitetsog forbedringsarbejdet i øvrigt? (nu og fremover)? [fx et fælles arbejde i
forhold til spild] [+ sammenhæng til arbejdet med patienttilfredshed]
Hvilke forventninger har I kommunikeret til de involverede afdelinger/klinikker ang.
patientudbyttet? Både hvad angår resultater og proces
Hvordan vil jeres ledelsesopgave ændre sig fremadrettet?
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Opskalering
•

Hvad skal der til for at opskalere projektet? Hvilke barrierer er der for en
opskalering? Hvordan dæmmes der op for disse? Kan projekterne fungere i næsten
fuld skala – mao.: Er disse tiltag kun for de mest ressourcestærke patienter? Er der
udsigt til opskalering?

Ressourcer og omprioritering
•
•

•

•

Hvor mange ressourcer vurderer I, at der er gået til selve overgangen til
værdibaseret styring?
Ved I, om I har sparet ressourcer? Hvordan i givet fald? Hvad er de blevet
omprioriteret til? Hvordan blev det afgjort, at de skulle omprioriteres hertil?
o Hvilke krav har I sat til anvendelsen af de evt. frisatte ressourcer på
afdelinger/klinikker, der er med i værdibaseret styring?
En anden ting fra den første erfaringsopsamling er et ønske fra de interviewede om
at få lov at beholde en ’rimelig andel’ af de ressourcer, der er sparet. Hvad vil det
sige i praksis?
Hvordan vil I fremover fordele ressourcerne internt på hospitalet?

Afslutning
•
•

Hvilke positive og negative konsekvenser kan I se, hvad angår lighed i sundhed?
Har I ellers noget at tilføje?

Anden interne erfaringsopsamling om værdibaseret styring - Marts 2019

79

Afdelingsledelser
Politisk vision og lokal oversættelse
•

•

Vi har følgende temaer vi gerne vil ind på
o Værdi for patienten
o Opskalering af projektet(rne)
o Ressourcer og omprioritering
o Ledelse og medarbejdere
o Politisk vision og hvad er det for en støtte man ønsker til arbejdet med VBS
o Hvad synes I er det vigtigste når der skal laves en erfaringsopsamling til det
politiske niveau?
Hvad er jeres incitament for at arbejde med værdibaseret styring?

Værdi for patienten
•
•
•
•
•
•
•

Hvad er værdi for patienten for jer? - Hvordan har I fundet ud af det? - Har/Hvordan
har patienterne været inddraget i designet?
Hvordan måler I på det?
Har I allerede resultater at fremvise? – evt. hvornår?
Hvilke forventninger skal I leve op til på hospitalsniveau?
Hvordan har patienterne været inddraget i behandlingen efter I blev vbs-projekt?
Bruger I PRO eller planlægger at gøre det? (hvordan - hvilke udfordringer - hvordan
overkommer I disse)
Hvilke positive og negative konsekvenser kan I se, hvad angår lighed i sundhed?

Støtte til arbejdet
•
•
•
•
•

Hvilke rammebetingelser har I brug for? Fungerer rammebetingelserne for 2019 fx?
Hvad er det vigtigste der skal til for at I lykkes?
Ændrede kompetencebehov - hos kendte faggrupper? Behov for nye typer af
faglighed?
Behov for nye former for stabsstøtte?
I den første erfaringsopsamling giver de interviewede udtryk for, at de ønsker, at
politikerne udstikker en overordnet vision, men at man lokalt får handlerum til at
finde vejen derhen. Altså en simpel og helt overordnet model, som konkretiseres
lokalt. Kan I tilslutte jer det?
o Hvad er det, I er i tvivl om vedrørende opgaven?

Opskalering
•

Hvad skal der til for at opskalere projekterne? Hvilke barrierer er der for en
opskalering? Hvordan dæmmes der op for disse? Kan projekterne fungere i næsten
fuld skala – mao.: Er disse tiltag kun for de mest ressourcestærke patienter? Er der
udsigt til opskalering?
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Ressourcer og omprioritering
•
•
•
•
•
•
•

Frigives der ressourcer?
Hvad bruger I dem på?
Hvilke forventninger skal I leve op til på hospitalsniveau hvad angår
ressourceoptimering?
Er I begyndt at differentiere jeres ambulatorietider alt afhængig af patientens behov?
- hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan hænger arbejdet med værdibaseret styring sammen med kvalitets- og
forbedringsarbejdet i øvrigt? (nu og fremover)
Hvilke anbefalinger har I til regionale styrings- og afregningsparametre?
Opgaveglidning - rummer jeres arbejde med værdibaseret styring en glidning af
opgaver mellem faggrupper hos jer?

Ledelse og medarbejdere
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvor har det været svært at få medarbejderne med? Hvorfor? Hvad har du gjort?
Hvor har det været nemt? Hvorfor? Hvad har du gjort?
Indebærer værdibaseret styring ændringer i jeres medarbejderes rolle/identitet på
sigt?
Hvordan vil jeres ledelsesopgave ændre sig fremadrettet?
Hvordan har medarbejderne været inddraget i designet af projektet?
Tværfagligt samarbejde - på afdelingen. Ændrede behov, muligheder, udfordringer?
Samarbejde med aktører uden for jeres afdeling/klinik. Ændrede behov, muligheder,
udfordringer?
Har I ellers noget at tilføje?
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Medarbejdere
Indledning
• Vi har følgende temaer vi gerne vil ind på
o Værdi for patienten
o Ændringer i hverdagen
o Opskalering
o Hvad synes I er det vigtigste når der skal laves en erfaringsopsamling til det
politiske niveau?
• Hvordan har I været involveret i arbejdet med værdibaseret styring?
Værdi for patienten
• Hvad er værdi for patienten for jer? - Hvordan har I fundet ud af det? - Har/Hvordan
har patienterne været inddraget i designet?
• Hvordan mærker patienterne at det er anderledes?
• Hvordan måler I på det?
• Har arbejde med værdibaseret styring ændret jeres måde at arbejde med
patientinddragelse på?
• Bruger I PRO eller planlægger at gøre det? (hvordan - hvilke udfordringer - hvordan
overkommer I disse)
• Hvilke positive og negative konsekvenser kan I se, hvad angår lighed i sundhed?
Ændringer i hverdagen og samarbejdsflader
• Hvordan har din/jeres hverdag ændret sig? – hvad skal der til for at du/ i kan leve op
til de forventninger der er til jer?
• Hvad er det vigtigste der skal til for at I lykkes?
• Hvordan ændrer dette jeres samarbejde med andre faggrupper på på afdelingen og
udenfor afdelingen og evt. udenfor hospitalet?
• Ændrede kompetencebehov - hos kendte faggrupper? Behov for nye typer af
faglighed?
• Har jeres eller andres opgaver ændret sig? (opgaveglidning)
• Hvad er det sværeste for dig? / Hvad er din største bekymring?
Opskalering
• Hvad skal der til for at opskalere projekterne? Hvilke barrierer er der for en
opskalering? Hvordan dæmmes der op for disse? Kan projekterne fungere i næsten
fuld skala – mao.: Er disse tiltag kun for de mest ressourcestærke patienter? Er der
udsigt til opskalering?
Afslutning
• Har I ellers noget at tilføje?
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Interview med tværsektorielle samarbejdspartnere
Briefing:
Erfaringsopsamling blandt de 10 værdibaseret styring-projekt i Region Hovedstaden.
Høre om projektet fra dit perspektiv.
Vi har en halv time
Vi kan ikke love anonymitet.
• Hvilken rolle har du haft i samarbejdet med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital?
• Hvilke resultater kan I se af samarbejdet?
• Hvilken form for værdi for patienten vurderer du, at jeres arbejde har medført?
• Hvad kræver et sådant samarbejde?
• Hvad støtter op om samarbejdet?
• Hvad er vanskeligt i denne form for samarbejde? Hvordan har I overkommet disse
vanskeligheder?
• Har du/I fået nye opgaver i forbindelse med projektet?
• Hvordan er disse opgaver i givet fald finansieret?
• Hvordan kan samarbejdet fortsætte, når projektperioden slutter?
• Er der ellers noget, du vil tilføje om samarbejdet?
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Bilag 3: Oversigt over interviewede personer
Amager og Hvidovre Hospital
1. Annette Lisbett Madsen, ledende oversygeplejerske
2. Arne Cyron, ledende overlæge
3. Dorte Müller, afdelingssygeplejerske
4. Else Smith, vicedirektør
5. Ejvind Frausing, overlæge
6. Janne Elsborg, vicedirektør
7. Jens Rasmussen, overlæge
8. Mia Moberg, overlæge
9. Pernille Møller Pedersen, økonomi og -planlægningschef
10. Pia Thaning, specialeansvarlig overlæge
11. Steen Andersen, ledende overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
12. Anne-Katrine Hjetting, afdelingssygeplejerske
13. Birgitte Ulsøe Nygaard, 1. reservelæge
14. Eckart Pressel, ledende overlæge
15. Hans Jørgen Perrild, ledende overlæge
16. Helle Frost Andreassen, ledende overlæge
17. Inge Birgitte Hansen, afdelingssygeplejerske
18. Jørgen Rungby, professor
19. Kirsten Wisborg, vicedirektør
20. Lone Hessner; sygeplejerske
21. Merete Almind, overlæge
22. Mette Kolbye, chefkonsulent
23. Olav Wendelboe Nielsen, overlæge
24. Stefan Hochstrasser, økonomi og -planlægningschef
Herlev og Gentofte Hospital
25. Annette Mose Hansen, specialkonsulent
26. Eva Bartels, chefkonsulent
27. Mette Schousboe, økonomi og -planlægningschef
28. Pernille Slebsager, vicedirektør
29. Sidsel Rasborg Wied, kvalitetschef
30. Steen Mejdahl, ledende overlæge
Nordsjællands Hospital
31. Jaqueline Hjertstedt, sygeplejerske
32. Kamilla Sara Nielsen, sygeplejerske
33. Lone Braagaard, overlæge
34. Michael Ballegaard, økonomichef
35. Sarah Trine Kristiansen, sekretær
36. Thomas Ljungberg Jørgensen, specialkonsulent
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37. Thyge Lynghøj Nielsen, ledende overlæge
38. Tobias de Neergaard, enhedschef for planlægning og analyse
Rigshospitalet
39. Per Christiansen, direktør
40. Tue Jensen, økonomi- og planlægningschef
Finsencentret
41. Jytte Ørsted, oversygeplejerske
42. Katrina Pitt Winther, projektchef
43. Lars Kjeldsen, klinikchef
44. Mette Rosendal Darmer, centerchefsygeplejerske
45. Peter Kampmann, overlæge
46. Ulla Breitenstein Mathiesen, afdelingssygeplejerske
47. Ulla Brix Tange, overlæge
48. Ulrik Gudiksen, projektmedarbejder
49. Ulrik Lassen, klinikchef
Hjertecentret
50. Bodil Bjerg, chefkonsulent
51. Marianne Tewes, centerchefsygeplejerske
52. Niels Würgler Hansen, centerdirektør
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme
53. Anne Rødgård, overlæge
54. Annemarie Lyng Svensson
55. Henrik Røgind, ledende overlæge
56. Jannie Sjøntoft, sekretær
57. Jens Jørgen Lykkegaard,
58. Lisbet Skinnes Timm, sygeplejerske
59. Lotte Hanne Hansen, kvalitetskonsulent
60. Maria Poder, sygeplejerske
61. Marianne Stripp Andersen, sygeplejerske
62. Tine Staw Tornøe, afdelingssygeplejerske
Derudover er der gennemført interviews med
63. Charlotte Glümer, Centerchef i Københavns Kommune (om Tværsam-projektet)
64. Bo Hempel Sparsø, overlæge, Center for Sundhed (om de kliniske databaser)
65. Jesper Lihn, enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen, Center for Sundhed (om
tværsektorielt samarbejde)
66. Sanne Møller Knudsen, sektionschef, Center for HR (om uddannelse af læger)

Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Center for HR
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