Triple Aim
Vi slipper for at vælge mellem bedre
sundhed, bedre patientoplevelser og
færre omkostninger
StyringsAgenda 2016
Mahad Huniche, Direktør
Produktion, Forskning og Innovation

Vi skal opnå bedre sundhed og bedre
patientoplevelser for færre omkostninger!

1. Hvilke udfordringer har vi i det danske
sundhedsvæsen anno 2016?
2. Hvordan kan Triple Aim hjælpe os med at
løse disse udfordringer?
3. Hvad skal der til for en succesfuld
operationalisering af Triple Aim?
4. Konkrete erfaringer fra Region Sjælland

Antallet af behandlinger på landets sygehuse
stiger, og ventelisterne er på skrump
Sygehusene har efter flere år endelig fået bugt med den
enorme patientpukkel – men successen måles primært på
kvantitet og sekundært på kvaliteten af behandlingen.
Regionerne har initieret forsøget “Ny Styring i et
Patientperspektiv”, som skal
• give patienterne mere sammenhængende
behandlingsforløb
• nedsætte antallet af unødvendige genindlæggelser
• øge patienttilfredsheden.
Inspirationen hentes fra svenske hospitaler.

”Det er alt for gammeldags kun at fokusere på aktiviteter og behandlinger. Vi vil vise, at man
kan fastholde den høje aktivitet, undgå at skabe længere ventelister og samtidig løfte
kvaliteten ved at gøre det rigtige for patienterne ”
Bent Hansen
Formand i Regionsrådet i Midtjylland

Borgeren er i centrum for vores behandling, men
oplever patienten også det?

Borgeren er center for vores indsats,
men det betyder ikke nødvendigvis at
patienten har den oplevelse.
•

•

•

Vi måler ikke tilstrækkeligt på
effekten af det samlede
sygdomsforløb og effekten af
behandlingen
Vi er fortsat optaget af
omkostninger for aktiviteter og
produktivitet i de enkelte led i
behandlingskæden
Vi tænker forsat for lidt på
patientens oplevelse og rejse
gennem systemet
The overarching goal in health care
must be value for patients, not
access, cost containment,
convenience, or customer service
Michael Porter

Er det vigtigste for patienten og det vigtigste
for sundhedsvæsenet det samme?
Patienten er passende inddraget i
beslutninger

Patienten er tilstrækkeligt informeret
om livsstilens betydning

Nej
14%
Nej

39%

61%
86%

Ja

Ja

”Plejepersonalet kunne ikke finde ud af at give mig den rigtige medicin/dosering, og en
læge ændrede medicinen uden at konferere med mig eller pårørende. Selv da jeg fik min
egen medicin hjemmefra var doseringen forkert.”
Indlagt patient
Kilde: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (2013)

Vi ser ofte disse tre mål, som adskilte og med
uafhængige initiativer

Patientoplevet
kvalitet

Sundhedstilstand

Sundhedsudgifter
pr. indbygger

“The root of the problem in health care is that the business
models of almost all health care organizations depend on
keeping these three aims separate. Society on the other hand
needs these three aims optimized (given appropriate
weightings on the components) simultaneously.”
Tom Nolan, PhD

Top 5% gruppen. 65 år+ borgere i kontakt med sundhedsvæsenet
(2012, opgjort pr. 1.000 borgere). Data med basis i udvalgte
kommuneprojekter.
Kommune

Praksis

Ca. 470
borgere
i kontakt med
kommune og
praksis

Ca. 500 borgere i
kontakt med
kommune

Ca. 380 borgere
i kontakt med
kommune og
hospital

Ca. 350
borgere i
kontakt med
kommune,
praksis og
hospital

Ca. 640 borgere
i kontakt med
praksis og hospital

Ca. 640 borgere
i kontakt med
praksis og
hospital

Ca. 650 borgere i
kontakt med
hospital

Hospital
Kilde Proaktiv sundhedsstyring (Personal Outcomes Approach – Aktiv Hälsostyrning)

Borgere med mange kontakter i
sundhedssystemet – behandlingspsykiatri,
socialpsykiatri, almen praksis
12.912 kr.

23.672 kr.

Samtale med
pårørende

Individuel
psykoterapi

8.608 kr.

6 gange

106.368 kr.
Gruppeterapi

11 gange

42.912 kr.

6.456 kr.

2.863 kr.

4 gange

8.764 kr.

Indlæggelse,
angsttilstande

Somatisk
udredning

17.178 kr.

22 dages indlæggelse

Er grad af outcome/effekt
ligefrem proportional med
antallet af indsatser?
Samlede udgifter –
behandlingspsykiatri,
socialpsykiatri, almen praksis: Godt
600.000 kr. – 10 måneders periode
fra års start

3 gange
Netværksmøde

Hjemmebesøg

75.122 kr.

Indlæggelse,
depressiv
tilstand

Psykologisk
undersøgelse

1 gang

32 dages indlæggelse

Patient/
Borger

4 gange

6 gange

2.080 kr.

7.204 kr.

Familieterapi

25.841 kr.

106.002 kr.

4.632 kr.

Indlæggelse,
angsttilstande

Psykiatrisk
dagbehandling

Telefonsamtale
med patient

Konsultationer
(praksislæge)

9 gange

10 gange
Samtaleterapi

1.080 kr.

21 dages indlæggelse

Opsøgende
hjemmebesøg

3 gange

18 gange

8 gange

22.675 kr.

20.285 kr.

14.916 kr..

14.152 kr.

39.270 kr.

40.100 kr.

Støtte- og
kontaktperson
ordning

Hjemmehjælp,
praktisk

Hjemmepleje

Rehabiliterings
-forløb

Arbejdsprøvning og erhvervs
praktik

Sygedagpenge

11 uger

Ha, ha, ha … der
er et kæmpestort
hul nede i jeres
ende af båden.

Vi er kommet meget tættere de seneste år,
men der er behov for flere og andre typer
kompetencer

Medicinskfaglig kompetence
• At kunne identificere og give den
bedst mulige behandling
Driftsledelse
• At kunne balancere ressourcer og
kapacitet
Service Delivery
• At kunne forstå og levere
kundeoplevelser og
patientoplevet kvalitet
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Triple Aim er nyt mind set for økonomi- og
kvalitetsstyring
• En model til at skabe forandringer
• Et redskab til at træffe beslutninger blandt politikere og
administrative ledere i sundhedsvæsenet.
• En effektiviserings- og prioriteringsstrategi

Institute for Healthcare Improvement (2014)
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«High-Impact Leadership» er en forudsætning for
et sundhedsvæsen som arbejder med Triple Aim

New Mental Models

Hvordan ledere ser udfordringer og løsninger

High-Impact Leadership adfærd

Hvad ledere gøre for at gøre en forskel

IHI High-Impact Leadership Framework

Hvor ledere bør fokusere deres indsats

Swensen et al. (2013)

«High-Impact Leadership» er en forudsætning for
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High-Impact Leadership adfærd

Hvad ledere gøre for at gøre en forskel

IHI High-Impact Leadership Framework

Hvor ledere bør fokusere deres indsats

Volume

Værdi

Patienttilfredshed

Personer som partnere i deres
varetægt

Budgetoverholdelse

Løbende fald af omkostninger

Komplekse alsidige hospitaler
og faciliteter

Levering af sammenhængende
patientforløb

Kvalitetsafdelinger og eksperter

Kvalitetsforbedring i det daglige
arbejde for alle ansatte

Swensen et al. (2013)

«High-Impact Leadership» er en forudsætning for
et sundhedsvæsen som arbejder med Triple Aim

New Mental Models

Hvordan ledere ser udfordringer og løsninger

High-Impact Leadership adfærd

Hvad ledere gøre for at gøre en forskel

IHI High-Impact Leadership Framework

Hvor ledere bør fokusere deres indsats

1. Personorienteret
Vær konsekvent personorienteret i ord og gerninger

2. Forrest med engagement
Vær regelmæssigt tilstede ved forreste linje og synlig
forkæmper for forbedringer

3. Målrettet fokus
Forbliv fokuseret på vores vision og strategi

4. Gennemsigtighed
Kræv åbenhed om resultater, fremskridt, mål og mangler

5. Grænseoverskridende
Opmuntre og praktisere systemtænkning og samarbejde på
tværs

Swensen et al. (2013)

«High-Impact Leadership» er en forudsætning for
et sundhedsvæsen som arbejder med Triple Aim

New Mental Models

Hvordan ledere ser udfordringer og løsninger

High-Impact Leadership adfærd

Hvad ledere gøre for at gøre en forskel

IHI High-Impact Leadership Framework

Hvor ledere bør fokusere deres indsats

Create Vision
and Build Will

Develop
Capacity

Driven by
Persons &
Community

Deliver
Results

Shape Culture

Engage Across Boundaries

Swensen et al. (2013)

Kapacitetsopbygning er en nødvendighed for
implementering af nye løsninger og bedste praksis
Forbedringsmodellen er et enkelt
og meget anvendeligt værktøj til
at accelerere forandrings- og
forbedringsprocesser
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Forbedringsmodellen
1. Hvad ønsker vi at opnå?
2. Hvordan ved vi, at en forandring er
en forbedring?
3. Hvilke forandringer skal iværksættes
for at skabe forbedringer?

Berwick (2013)

Act

Plan

Study

Do

Langley et al. (2009)

Leder går fra at formidle mål og målinger til
at samskabe med medarbejderne
Sætte en
retning

Samskabe
Inddrage
Teste
Sælge

Formidle
Aktiv involvering
• Udsende mails
• Vise præsentationer
• Afholde møder
• Udsende
nyhedsbreve
• Ophænge
plakater
Senge (1998)

• Igangsætte
kampagner for
projekter

• Gennemføre
undersøgelser

• Gennemføre
workshops

• Skabe en
samarbejde

• Interviewe

• Indføre
forandringsagenter

• Gå i dialog

• Uddele brochurer • Igangsætte
pilotforsøg og
• Rundtur
prøver
• Afholde
briefinger

• Oprette
afstemninger

• Opfordre til
medarbejderinitiativer

• Oprette
intranet-forum • Afholde hyppige
lokale møder

Lederne tager ansvar for forandringsinitiativer
og skaber mening
Forbindelse mellem den konkrete opgave og de
målsætninger, som afdelingen har, kræver
meningsskabelse: Sensemaking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Walk the talk: Gå ud på gulvet blandt
medarbejderne
Møder giver mening: Diskuter frustrationer og
forvirring
Kommunikér tydeligt: Fortæl og lyt
Fokusér på handling: Drøft kompleksiteten i
opgaverne og hvordan de forandres
Se bagud for at lære fremad: Skab mening
bagudrettet, som mening fremadrettet bygger på.
Få fælles erfaringer: Del oplevelser med
medarbejderne.
Tag forventninger alvorligt: Hvis
medarbejderne forventer et udfald, så sker det ofte.

Weick (1995), (2001), Hammer & Høpner (2014), Phil Higson and Anthony Sturgess
(2014)

Leder skaber motivation ved at forbinde
den konkrete opgave med det store billede

Otte hovedpunkter

Vi skal ikke kun
lede drift men
også lede
forandringer
Målinger forandrer ikke vores
praksis – det gør vi

Uanset hvor præcise,
vi bliver, er
målingsdata kun
Kun ved at sammentænke
retningsgivende

Skab klarhed over, hvem
der kaster bolden, og
hvem der griber den

Fra commitment
til compliance

Vi skal gå fra en opfattelse af, at vi
måles på - til en opfattelse af, at vi
selv måler

målinger og
forandringsinitiativer
indfrier vi vores potentiale

Lederne skal
tilbage på gulvet

Vi bygger ovenpå forskning og teorier
om, hvad der virker i forandringer
Præsentationen hviler på solid viden om sammenhængen mellem målinger og forandringsinitiativer.
Mere inspiration kan bl.a. findes her
Senge (1998)
Om samskabelse i en
lærende organisation

McCessney, Covey &
Huling (2012)
Forbindelse mellem
målinger og
forandringsiniitativer

Weick (1995)
Vigtigheden af at skabe
mening og hvordan dette
gøres i organisationer

Schiemann & Lingle
(2008)
Vigtigheden af målinger
for at opnå strategi og
eksekvere

Vil du vide mere?

En obligatorisk bok for alle
som er interessert i å
forbedre helsevesenet.
Birgir Jakobsson
Karolinska Universitetssykehus

"Clear and focused, […} how
health care organizations
have achieve unprecedented
levels of quality, efficiency,
and patient experience.
Lucian Leape
Harvard School of Public Health

A profound and powerful
critque of America’s health
care-system
The Economist
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Datadrevet forbedringsarbejde
Hvad er det i Region Sjælland?

• Udgangspunkt i vigtige strategiske mål
• Konkrete praksisnære mål i afsnit
• Systematisk reaktion på afvigelser
• Struktureret forbedringsarbejde

…og mange forbedringer der samlet trækker mod de
strategiske mål
26

At etablere en forbedringskultur
kræver et skift i måden vi tænker på

Det starter med ægte tro på forbedringer
27

Driverdiagram for selvforsyning
Bestemmes af ..

.. Som påvirkes af
Personaleressourcer
Bemandingspraksis

Disponibel
produktionskapacitet

Fysiske rammer
Udstyr og apparatur
Åbningstider

Højere selvforsyning og
mindre produktion, som
varetages udenregionalt
på private og offentlige
sygehuse

Planlægning
Kapacitetsudnyttelse

Kompetence og erfaring
Arbejdstilrettelæggelse
Fleksibilitet i aftaler
Henvisningsmønster

Sammenhængende og
optimerede
patientforløb

Håndtering af henvisninger
Forløbsopbygning

Vores tilgang og metoder har været
gennem en omfattende udvikling
Hele hospitaler

Lean med fokus
på både ledere
og medarbejdere på
samme tid
Lean projekter
med fokus på
medarbejdere

Mangeartede
tiltag, flere
værktøjer i
kombination
Lean, ABC mm.

Optimering af
både afdelinger
og patientforløb

Optimering af
afdelinger

Bløde målsætninger med
fokus på trivsel
og kultur

Skarpere
målsætninger
med fokus på
øget effektivitet

Fokus på
konkrete
gevinstmål i
projekter

Målnedbrydning
og
tavlemødestruktur
Massiv træning og
coaching af ledere

Strategiske
indsatser omsat
til konkrete mål
på alle niveauer
i organisationen

Stort skift i ambitionsniveau
Slagelse/Næstved Sygehus det første sygehus

Kernen i vores forbedringsarbejde er
en ledelsesmæssig infrastruktur
En proces der omsætter strategier
til konkrete mål på afsnitsniveau

Relevante og praksisnære målepunkter

En tavlemødestruktur der sikrer fokus
på opnåelse af mål

Tavler på alle niveauer

30

Grisen bliver jo ikke tungere af at blive vejet

Marianne Jelved om Pisaundersøgelsen, Information (2015)

Tavlen som omdrejningspunkt
• Resultat og procesindikatorer
• Få vigtige mål (4 mål)
• Understøttelse af forbedringsmodel
• Mange små skridt…

32

7 år efter har vi nu skabt infrastrukturen
på alle regionens sygehuse
Fuld udrulning med
fokus på
forbedring af kvalitet

Fuld udrulning fokus på
både omkostningseffektivitet og kvalitet

Fuld udrulning med
fokus på
patientsikkert
sygehus

Udrulning i
Psykiatrien med
fokus på udvikling
af klinisk praksis

Et omfattende arbejde der har skabt fundamentet for vores
kultur omkring løbende forbedringer
33

Lidt tal på den opgave…..
• Ledelsesstruktur bestående af tavler fra top til bund
• 450 tavler i Region Sjælland
• Omfattende træning af ledere og medarbejdere
• 650 ledere trænet i tavlemødeledelse
• 3000 timers leveret ledercoaching
• Mange medarbejdere trænet i forbedringsarbejde
• Stort arbejde med udvikling af relevante nøgletal til alle
tavler
• 3000 grafer med ugentlige opdateringer
Stor indsats fra vores ledere, medarbejde og vores interne konsulenter
34

Eksempel
Slagelse/Næstved Sygehus

35

MISSION, VISION
OG STRATEGI

Få, men vigtige mål

Organisatorisk kvalitet

Faglig kvalitet

Patientoplevet kvalitet

Øge produktiviteten
med 8% pr. år

Reducere antallet af døde med 10% i
perioden 2011-14
Reducere antallet af genindlæggelser
med 25% i perioden 2012-14

Patienttilfredshed
Patientinddragelse

Eksempel
Medicinafstemning på
Holbæk Sygehus
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Sygehusledelsen satte 3 overordnede
mål

Sygehusledelse

Medicinafstemning
90 pct. mål opfyldelse

Antal operationer

Alle afdelinger

De skærende
specialer

Overholdelse af
udredningsgarantien

Medicinsk afd.

Pædiatrien

38

Eksempel på udviklingen i
medicinafstemning
•

Samlet for hele sygehuset
•

•

•

En forøgelse i gennemgang
i forbindelse med indlæggelse
fra 61% til 73%
En forøgelse i gennemgang i
forbindelse med udskrivning
fra 69% til 75%

Eksempel fra en afdeling
•

•

En forøgelse i gennemgang
i forbindelse med indlæggelse
fra 42% til 84%
En forøgelse i gennemgang i
forbindelse med udskrivning
fra 68% til 95%

39

Eksempel
Brug af tvang i Psykiatrien

40

Psykiatrien satte følgende vigtige mål i
fokus for forbedringsarbejdet

• Nedbringelse af tvang
• Reduktion af polyfarmaci
• Afstemning af fælles medicinkort
• Nedbringe udeblivelser
• Overholdelse af udrednings- og behandlingsret
• RKKP (nationale standarder) (opsamling på de 12
indikatorer)

41

Eksempel på udviklingen i tvang
Bæltefikseringer (Psykiatrien samlet)

42

Eksempel på udviklingen i tvang
Polyfarmaci (Psykiatrien samlet)

43

De næste år byder – vanen tro – på
flere store forandringer
• Somatikken og psykiatrien i Region Sjælland er i en
løbende omstillingsproces
• Mange store indsatser er i spil de kommende år, og
repræsenteres bl.a. ved overskrifter som
• Nye nationale mål for sundhedsvæsenet
• Patientsikkert Sygehus
• Sundhedsplatform
• Generelle krav til øget produktivitet
• At leve op til de mange krav kræver ledelsesmæssigt fokus,
prioritering og et løbende fokus på udvikling og forbedring

44

Forandringerne bør ikke ses som
adskilte indsatser

Krav om øget
produktivitet

Nationale mål for
sundhedsvæsenet
Gevinstrealisering
omkring
sundhedsplatformen

Patientsikkert
Sygehus

Realisering af målene stiller krav til
kliniknær styring og forbedringsarbejde
45

….og vi kommer til at bruge vores infrastruktur og
forbedringsarbejde til at skabe sammenhæng
Nye nationale mål for sundhedsvæsnet

De kliniske pakker skaber
bedre patientsikkerhed

Patientsikkert Sygehus

Sundhedsplatformen
understøtter inddragelse af
patienterne

Sundhedsplatformen
understøtter standardisering af
behandling

Sundhedsplatformen

46

Implementering af sundhedsplatformen
er en stor forandringsopgave
• I første omgang er det vigtigt med en succesfuld overgang
fra gamle systemer (30 systemer) til Sundhedsplatformen
• At opnå de forventede gevinster på den lange bane kræver
fokus på få vigtige forandringer
• Standardisering
• Patientinddragelse
• Ændret praksis omkring registrering og brug af data
• Sektorovergange
• Medicinhåndtering
• Der skal sættes retning på forbedringsarbejde, så det
understøtter overordnede mål
47

Et – af mange – eksempler på
sammenhængene

Fokus for
forbedringsarbejde

Kvalitet i behandling
under indlæggelse

Nationalt
mål

Akut
genindlæggelse
indenfor 30 dage

Kvalitet i ambulant
behandling

God information
ved udskrivning

God egen
omsorg i hjemmet

Adgang til støtte
fra sundhedspersonale

God overlevering
til primær sektor

Aktivering
af pårørende

Enkel kontakt
til sundhedspersonale
Opfølgning
gennem
spørgeskemaer

Patientinddragelse:
Brug af
”Min sundhedsportal”

Væsentligt
forandringstema
omkring SP

Kvalitet i
behandling
i primær sektor

48

Vores tavler skal drive de væsentlige
forandringer

Forbedringer
omkring brug af
spørgeskemaer

Resultatmål :
Akut genindlæggelser inden 30 dage
Procesmål:
Andel patienter med opfølgning vha.
spørgeskema

49

Sundhedsplatformen skaber gode
betingelser omkring forbedringsarbejdet
• Implementeringen åbner i sig selv et ”vindue”, hvor
forandringer er en naturlighed
• Sundhedsplatformen er bygget på et paradigme, der f.eks.
giver gode muligheder omkring
• Anvendelse af standarder omkring patientforløb
• Inddragelse af patienter og pårørende
• Ændringer i opgavedeling mellem faggrupper
• Sundhedsplatformen giver også nye og bedre data om
vores processer, f.eks.
• Tid fra prøvesvar til set af læge (signering)

50

Produktionsplanlægning

Hvad er det vi prøver at opnå?

Produktionsplanlægningen skal være medvirkende til:

• At så mange som muligt af vores patienter
behandles på regionens egne sygehuse
• At vores patienter oplever, at ventetidsgarantierne m.v. overholdes

Overordnede principper
• Aktiviteten er et fælles regionsanliggende, som sygehusene
skal samarbejde om at løse
• Økonomien er i sidste ende også én samlet kasse, så det
skal undgås, at de økonomiske incitamenter fører til
suboptimering
• De aftaler om planlagt aktivitet, som indgås, skal
indarbejdes i driftsaftalerne
• Såfremt den samlede aktivitet afviger væsentligt fra det
aftalte, kan der om nødvendigt korrigeres i forbindelse
med driftsaftaleopfølgningen

Produktionsplanlægning
Planlægningshorisont

Flere år

1 år

Hvilket
sygehus?

Region

Øget fokus:
Konkrete aftaler om,
hvem løser hvad

Strategisk planlægning

Hvilken
afdeling?

Sygehus
Hvilke specialer og
hvor meget?

Taktisk planlægning

Hvor meget?
Hvornår?

Afdeling
1 kvartal

Hvilke subspecialer og
hvor meget?

Operationel planlægning

Hvilken medarbejder?
Hvilken patient?

Afsnit
1 uge

detaljeret planlægning

Afvigelsesrapportering

Medarbejder

Afvigelsesrapportering

Dag

År

Måned

Uge

dag

Time

Detaljeringsniveau

Den årlige planlægning
• Der skal øget fokus på estimeringen, nedbrydningen og
fordelingen af den regionale målsætning (den samlede
forventede efterspørgsel) til de enkelte sygehuse
• Der laves årligt konkrete indbydes aftaler om, hvem der løfter
hvor meget, baseret på aktiviteten i det foregående år samt evt.
strukturelle ændringer
• Der sker fortsat en nedbrydning af målsætninger fra
regionalt plan til det enkelte afsnit og den enkelte
medarbejder
• Erfaringer samt afvigelsesforklaringer sendes tilbage igen for at
forbedre den fremtidige planlægning
• Den konkrete planlægning på det enkelte sygehus og
underliggende niveauer fortsætter som hidtil

”Stød” til planlægningen
•

Uanset hvor godt vi planlægger vil der ske ændringer, som
påvirker det mulige kapacitetsudbud

•

Dette kan være:
• Ferie
• Uddannelse
• Vakancer
• Barsel
• Sygdom
• etc.

•

Nogle af disse ‘stød’ kan forudses og dermed planlægges bedre
end andre
• Så meget som muligt bør indarbejdes i den årlige plan, herunder
koordinering af ferieperioder
• Resten skal håndteres løbende, således at den udbudte/oplyste
kapacitet altid svarer til den faktiske kapacitet til rådighed

Fordeling mellem sygehusene og
yderligere nedbrydning
• Som udgangspunkt fordeles den forventede regionale
efterspørgsel mellem sygehusene i forholdt til den seneste
periodes aktivitet korrigeret for eventuelle strukturelle
ændringer
• Aftalerne nedbrydes efterfølgende på ugeniveau af det
enkelte sygehus under hensyntagen til kendte variationer
mellem ugerne såsom sæsonudsving, ferie og lign. og
danner herefter udgangspunkt for den daglige visitation

Justering og tilpasning af kapacitet
• Sygehusene forpligtes til løbende at indmelde ændringer
til den ugentlige kapacitet, såfremt der sker ændringer i
kapaciteten, såsom vakancer og lign., som gør at
garantierne ikke kan overholdes
• Sygehusene skal sikre, at de kommende 4 uger er så
retvisende for den faktiske kapacitet som muligt
• Der følges løbende op på forholdet mellem oprindelig,
korrigeret og realiseret kapacitet

Regional monitorering
• PFI foreslår at den regionale monitorering og opfølgning
baseres på flg. elementer:
•

Månedsnotat
•

•
•

Rapport for Henvisningsenheden indeholdelse opgørelser af diverse
mængder og servicemål
Rapport per speciale/visitationsenhed indeholdende opgørelser af
henvisningsflowet, herunder:
•
•
•

•

Der udarbejdes i lighed med hjerte- og kræftområdet m.fl. et månedligt notat
til Sundhedsforum indeholdende en overordnet status på området dækkende
såvel henvisningsenheden som visitationsenhederne

Hvorfra og hvortil
Realiseret holdt op mod oprindelig kapacitet og korrigeret kapacitet
Servicemål for visitationsenhedens arbejde

Opfølgning fsva. Værdi for Borgeren og andre økonomiske aspekter
sker i forbindelse på monitorering ift. det enkelte sygehuses driftsaftale

Eksempel på rapport for visitationsenhed
(visiteret ift. kapacitet, fiktive tal)
Kapacitet

Visiteret

Omvisiteret

Uge 2016-??

Visiteret
i alt

Subtotal
Oprindeligt

Korrigeret

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Fra

Til

Holbæk Sygehus

114

120

22

23

25

22

26

118

2

4

120

Hovedfunktion

78

84

15

17

17

15

22

86

1

4

89

1

0

4

Skulderled og overarm

4

3

2

1

0

1

1

5

Albueled og underarm

2

3

0

1

1

0

1

3

0

0

3

Håndled og hånd

4

5

0

0

0

2

0

2

0

0

2

Bækken og haleben

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hofte og lårben

24

20

5

4

3

5

6

23

0

0

23

Knæled og underben

22

30

2

7

7

3

8

27

0

4

31

Fodled og fod

15

15

3

3

3

3

4

16

0

0

16

0

0

1

0

1

0

0

2

0

0

2

0

0

0

0
0

8
31

Sår
Diverse
Andet
Regionsfunktion
Skulderled og overarm

0

0

0

0

0

0

0

0

7
36

7
36

2
7

1
6

2
8

1
7

2
4

8
32

0
1

30

30

5

6

5

6

4

26

0

0

26

1

0

0

0

0

5

Fodled og fod

0

0

0

0

1

0

0

1

Børn

6

6

2

0

2

1

0

5

Regional henvisningsenhed
Specialespecifikke visitationsenheder
Koncept

Produktion, Forskning og Innovation

Henvisningsenheden og
visitationsenhederne kan understøtte
Højere egenproduktion
Opfyldelse af udrednings- og behandlingsgarantien
Høj kapacitetsudnyttelse på tværs af matrikler
Ensartet visitationspraksis på tværs af enheder
• sikring af bedre henvisningskvalitet
• Centralt overblik og styring mhp. øget egenproduktion
• Opbygning af høj ekspertise
• giver bedre kvalitet
• skaber miljøer med større forskningspotentiale
•
•
•
•
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Henvisnings- og visitationsflow
Henvisnings- og visitationsflow
1. Pt. tilses af PL/SPL
2. PL/SPL sender henvisning til regional
henvisningsenhed i overensstemmelse
med retningslinjer udarbejdet i samarbejde med praksiskonsulenter og koordinatorer.
3. Henvisningsenheden videresender til
de specialeopdelte visitationsenheder

Ortop.kir

NSR

Regional
henv.enhed
(SUH)

Kardiologi

SUH

Pædiatri

Visitationsenhed

HOL

Visitationsenhed

NFS

PL
SPL

Gyn & Obs

Visitationsenhed

Visitationsenhed

De specialeopdelte visitationsenheders primære opgaver er:
4. Modtagelse og registrering af henvisninger samt speciallægefaglig visitation
5. Oversendelse (ingen booking) til relevant afdeling inden for specialet under hensyn til Sygehus- og specialeplan, patientens præferencer, den aftalte
kapacitets- og fordelingsnøgle og ventetider i henhold til udrednings- og behandlingsretten, herunder de særlige regler ved kræft og hjertepakker
Endvidere varetager visitationsenhederne visitation til udenregional behandling, godkendelse og kontrol af behandlingsanmodninger til det højt specialiserede
behandlingsniveau, ligesom visitationsenheden forestår dialogen med hhv. udenregionale behandlersygehuse (offentlige/private) og almen praksis.
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Henvisnings- og visitationsflow

Henvisnings- og visitationsflow
6. Afdelingen booker på relevante
undersøgelses-/behandlingsafsnit
7. Patienten indkaldes

PFI understøtter med relevante data
og i den sammenhæng er et overblik
den ikke disponerede kapacitet af
afgørende betydning.

PL
SPL

Regional
henv.enhed
(SUH)

Ortopædkirurgi

HOL

Sekretariat

Foramb.

Sengeafnit

Op-afsnit

Amb.

NFS

Sekretariat

Foramb.

Sengeafnit

Op-afsnit

Amb.

NSR

Visitationsenhed

Foramb.

Sengeafnit

Op-afsnit

Amb.

SUH

Sekretariat

Foramb.

Sengeafnit

Op-afsnit

Amb.
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Efter hvilke kriterier visiteres?
• Høj kapacitetsudnyttelse – kræver:
- Overblik over kapacitet på tværs af matrikler
- Sygehuse indmelder ledig kapacitet til visitationsenhed
- Sygehus forpligter sig til at levere den indmeldte kapacitet
• Høj effektivitet – kræver:
- God planlægning mod det enkelte sygehus, så aktiviteten kan
afvikles hensigtsmæssigt
- Volumen
- Optimerede patientforløb
• Høj kvalitet – kræver:
- Volumen på den enkelte matrikel indenfor specifikke
diagnoser
- Koordinerede patientforløb
65

Styring af kapacitet

Den lokale sygehusledelse er ansvarlig for at sikre og løbende tilpasse den kapacitet der stilles til rådighed til brug for visitationsenheden, så ventetider til
udredning og behandling overholdes.
Den lokale sygehus-/hospitalsledelse modtager løbende aktivitetsinformationer, der skal medvirke til at understøtte den løbende kapacitetstilpasning.

Ortopædkirurgi
Sygehusledelse

Sygehusledelse

Sygehusledelse

PL
SPL

Regional
henv.enhed
(SUH)

Kapacitet
HOL

Sekretariat

Foramb.

NFS

Sekretariat

Foramb.

NSR

Visitationsenhed

Sengeafnit

Op-afsnit

Amb.

Op-afsnit

Amb.

Op-afsnit

Amb.

Op-afsnit

Amb.

Kapacitet
Sengeafnit

Kapacitet
Foramb.

Sengeafnit

Kapacitet
SUH

Sekretariat

Foramb.

Sengeafnit

Sygehusledelse
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Styring af kapacitet

PL
SPL

Regional
henv.enhed
(SUH)

SUH

Visitationsenhed

Pædiatri

Kapa

Kardiologi

Visitationsenhed

Visitationsenhed

Kapa

NSR

Kapacitet

NFS

Kapacitet

HOL

Gyn & Obs

Kapacitet

Opsamling og bearbejdning af
information med henblik på
monitorering og styring af kapacitet og
kapacitetsudnyttelse på tværs af
matrikler

Ortop.kir

Kapacitet

Den sygehus-/hospitalsledelse, hvorunder visitationsenheden er placeret har ud over den lokale ansvarsforpligtelse også det endelige og overordnede ledelsesansvar for visitationsenheden. Ledelsesansvaret indebærer en tværgående initiativpligt til handling, når den til rådighed stående kapacitet ikke kan imødekomme
efterspørgslen, og udvandringen til private sygehuse overstiger den fastsatte målsætning for selvforsyning.
Ledelsesansvaret indebærer endvidere en tværgående initiativpligt til koordinering af ferie og andre nedlukningsperioder samt hvis en afdeling har en aktivitetsnedgang som følge af vakancer og lignende.
Enhver ændring i kapacitet eller fordeling kan kun tilgå visitationsenheden fra den ansvarshavende sygehus-/hospitalsledelse.

Visitationsenhed
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Effektivitet og kvalitet gennem
Centers of Excellence
•

•

De specialespecifikke visitationsenheder kan suppleres
med etablering af Centers of Excellence indenfor
afgrænsede diagnosegrupper/subspecialer.
Et Center of Excellence varetager den primære behandling
indenfor diagnosegruppen/subspecialet, så der opbygges
en kritisk masse af behandlinger med mulighed for
følgende fordele:
•
•
•

•

Effektivt produktionsapparat
Øget kvalitet gennem træning og udvikling af nye metoder sfa.
høj volumen af behandlinger indenfor området.
Bedre mulighed for etablering af forskningsmiljø på det givne
område sfa. opbygning og samling af ekspertise

Et Center of Excellence kan levere alle ydelser indenfor den
afgrænsede diagnosegruppe. For at tilsikre en høj
kapacitetsudnyttelse på tværs af matrikler og reducere
patienters transportafstande mest muligt, kan
velafgrænsede delydelser i patientforløbet leveres på
”lokalsygehuset”.
•
•

Lokalt personale på ”lokalsygehusene” kan levere velafgrænsede
sundhedsydelser indenfor den givne diagnosegruppe
Personale fra Center of Excellence kan periodevis levere ydelser
på ”lokalsygehuset” for lokale patienter med henblik på
udnyttelse af kapacitet og reduktion af transportafstand for
patienter.

Eksempel – CoE placeret i Køge
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Effektivitet og kvalitet gennem
Centers of Excellence

Henvisningsflow til Centers of
Excellence
Afdelingerne på matriklerne
indenfor et givet speciale er
ansvarlige for at udvikle
optimerede patientforløb
indenfor subspecialer med
henblik på at opbygge særlige
kompetencer og effektiv
udnyttelse af kapaciteten.

Ortopædi

HOL

Ortopædkir. afd.
CoE Knæ

Forambulatorie

Sengeafsnit

Operationsafsnit

Ambulatorie

NFS

Ortopædkir. afd.
CoE Ankler

Forambulatorie

Sengeafsnit

Operationsafsnit

Ambulatorie

Ortopædkir. afd.
CoE Hånd

Forambulatorie

Sengeafsnit

Operationsafsnit

Ambulatorie

Ortopædkir. afd.
CoE Hofter

Forambulatorie

Sengeafsnit

Operationsafsnit

Ambulatorie

NSR

PL
SPL

Regional
henv.enhed
(SUH)

SUH

Visitation
senhed

69

Spørgsmål

