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Vi har valgt navnet til vores nye analysemagasin, fordi det 
illustrerer, hvordan de fem demokratisk styrede regioner 
udvikler sundheden, velfærden og vækstpolitikken i Dan-
mark i en fælles retning, men gør det med afsæt i og re-
spekt for de særlige forhold, som gør sig gældende i netop 
deres område. 

Regionerne har ansvaret for et budget på omkring 100 
milliarder kroner årligt. Hovedparten af pengene går til 
sundhed, herunder sygehuse og praktiserende læger, men 
regionerne har også væsentlige opgaver inden for social- 
og specialundervisningsområdet og inden for regional ud-
vikling, kollektiv trafik, jordforurening, erhvervsfremme 
og turisme. 

REGIO skal med analyser og ny indsigt være med til at kva-
lificere debatten på de områder, som står på den regionale 
dagsorden. Magasinet vil fremover udkomme 4-5 gange 
om året. 

I dette nummer kan du blandt andet læse om genindlæg-
gelser på sygehusene, jordforureninger og fælles indkøb – 
tre områder, hvor de fem regioner med afsæt i hver deres 
vilkår arbejder sammen for at gøre en forskel for borgerne.

God læselyst

Adam Wolf 
Administrerende direktør, Danske Regioner
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Hvert år genindlægges 61.000 patien-
ter inden for en måned, efter at de er 
udskrevet fra hospitalet. I alt er der ca. 
1,1 millioner indlæggelser på de offent-
lige sygehuse om året. Kun en fjerdedel 
af genindlæggelserne sker blandt ældre 
medicinske patienter, KOL- og diabetes-
patienter.  Der er således ikke tale om, at 
disse patientgrupper indlægges igen og 
igen. Langt størstedelen af genindlæg-
gelserne udgøres af patienter, som hver-
ken er ældre medicinske patienter eller 
diagnosticeret med KOL eller diabetes.

Analysen viser, at ældre medicinske 
patienter over 75 år står for knap hver 
femte genindlæggelse. KOL-patienter 
udgør fire procent og diabetespatien-
terne under én procent af det samlede 
antal genindlæggelser. Sammenlagt teg-
ner disse grupper sig for op imod 14.000 
genindlæggelser om året. 

Analysen giver anledning til at vurdere 
de initiativer, der sættes i søen for at 

nedbringe antallet af genindlæg-
gelser, lyder det fra Janet Samuel, kon-
torchef i Danske Regioner:

- Det er nødvendigt at se nærmere på, 
hvilke patienter der genindlægges, så 
 vi kan tilrettelægge deres forløb bedst 
muligt. For en lang række patienter vil 
veksling mellem sygehus og hjemmet 
være en del af et optimeret moderne 
behandlingsforløb, men for andre pa-

tienter skal vi have fokus på, hvordan vi 
undgår genindlæggelse, siger hun.

Selvom gruppen af patienter, der gen-
indlægges, er meget sammensat, er 
der fællestræk ved genindlæggelserne. 
75 procent af genindlæggelserne sker 
mere end tre dage efter udskrivelsen 
– og knap hver tredje genindlæggelse 
sker mere end 14 dage efter, patienten 
er udskrevet. 

Svingdøren  
svinger kun 
sjældent
Billedet af den ældre 
medicinske patient, der 
ryger frem og tilbage 
mellem sygehus og 
plejehjem, er langt fra 
hele sandheden om 
genindlæggelser. En ny 
analyse tegner et mere 
nuanceret billede af 
hvem, der genindlægges

Tema: Genindlæggelser

Genindlæggelser fordelt  
på patientgrupper, 2012

Andel af genindlæggelser fordelt efter 
primærindlæggelsens varighed, 2012
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- For den største gruppe - dem der indlægges 
igen efter mere end 14 dage hjemme - så er 
det næppe i selve overgangen mellem syge-
hus og kommunale plejetilbud, at vi kan fore-
bygge. Så skal vi snarere se på, hvordan syge-
husene kan styrke den udgående rolle, siger 
Janet Samuel.

Analysen gør op med myten om, at for korte 
indlæggelser er skyld i mange genindlæggel-
ser. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er fal-
det 16,4 procent over de sidste fem år - fra 4,5 
dage i 2008 til 3,7 dage i 2012. I samme periode 
er antallet af genindlæggelser faldet med 13 
procent.

Korte indlæggelser betyder ikke øget risiko 
for, at patienterne bliver indlagt igen – snarere 
tværtimod. Jo længere patienterne er indlagt, 
desto større er sandsynligheden for at blive 
indlagt igen inden for en måned efter udskriv-
ning: for patienter, der har været indlagt mere 
end syv dage, er risikoen for at blive indlagt 
igen knap syv procent. For kortere indlæggel-
ser (1-3 dage) er risikoen for at blive indlagt 
igen fem procent. Det skyldes, at patienter, 
der har været indlagt i længere tid, har mere 

komplicerede sygdomsforløb og dermed 
større behov for at blive indlagt flere gange.

- Der tales ofte om svingdørspatienter - det 
vil sige patienter, der hyppigt udskrives og 
indlægges. Analysen gør op med denne an-
tagelse og giver et mere nuanceret billede af 
hvilke patienter, der genindlægges. Den viden 
kan vi bruge til arbejdet med at kortlægge de 
patientgrupper, der har forhøjet risiko for at 
blive genindlagt, siger Janet Samuel.

Faldet i antallet af genindlæggelser over de 
sidste fem år er sket, til trods for at det to-
tale antal indlæggelser er steget.  Brede kva-
litetsinitiativer, der skal reducere antallet af 
tryksår, infektioner og lignende har bidraget, 
men skal der iværksættes en ekstra indsats, 
er det vigtigt, at den målrettes de kendte - og 
dyre - patientgrupper.

- Gruppen af patienter, der genindlægges, er 
langt fra homogen. Derfor er vores primære 
fokus at tilrettelægge forløbene, så de er til-
passede den enkelte patient.  Hvad der virker 
for en gruppe patienter, virker ikke nødven-
digvis for alle, siger Janet Samuel.

Tema: GenindlæggelserTema: Genindlæggelser
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Tema: Genindlæggelser

Ældre medicinske patienter 
står for knap en femtedel af 
alle genindlæggelser. Ofte 
fejler de flere ting, som er 
vanskelige at behandle

At ældre medicinske patienter over 75 år 
ofte genindlægges, skyldes flere ting, ly-
der det fra Else Marie Damsgaard, profes-
sor i alderssygdomme og ledende over-
læge ved Geriatrisk Afdeling på Aarhus 
Universitetshospital:

- Ældre patienter er generelt mere syge 
end resten af befolkningen, deres syg-
domme er komplekse, og de fejler ofte 
flere ting. Derfor er det ikke underligt, at 
de bliver indlagt hyppigere og også har en 
højere andel af genindlæggelser, siger hun.

Hun peger på, at man skal sikre sig, at tal-
lene for genindlæggelser opgøres korrekt: 

- På et tidspunkt undersøgte jeg cpr-
numre for 15 patienter på Geriatrisk Afde-
ling. Det viste sig, at 80 procent af deres 
genindlæggelser skyldtes registrerings-
problemer internt på sygehuset. Jeg ser 
en tendens til, at tallene for antallet af 
genindlæggelser ikke altid er retvisende, 
lyder det fra Else Marie Damsgaard.

På Geriatrisk Afdeling arbejdes der med 
opfølgende hjemmebesøg, hvor udskrev-
ne patienter følges i op til 30 dage, efter 
de har forladt sygehuset.

- Vi har især fokus på de patienter, der bli-
ver indlagt igen inden for tre døgn. Her 
kan man overveje, om det er en dårlig løs-
ning for netop denne type patienter, at de 
bliver udskrevet. Faren er, at man slipper 
dem i døren, uden at der bliver fulgt op. 
Derfor arbejder vi på hele tiden at finde ud 
af, hvad vi kan gøre anderledes for netop 
denne gruppe, siger Else Marie Damsgaard.

Ældre er 
komplekse 
patienter

Svenske erfaringer viser, 
at man med 70-80 procents 
sikkerhed kan forudse, 
hvilke patienter der senere 
vil blive genindlagt og 
dermed dyre for sundheds-
væsenet 

I Sverige har man i flere år arbejdet 
med kortlægning af patienterne, så-
kaldt stratificering. Kortlægningerne 
peger i retning af, at det er muligt at 
lave en effektiv indsats rettet mod de 
meget omkostningstunge patienter, 
der ofte er indlagt. 

- For at undgå genindlæggelser må 
man identificere de patienter, der har 
en forhøjet risiko for at blive genind-
lagt, og dermed blive dyre for sund-
hedsvæsenet. Til det har vi udarbejdet 
en prædiktiv model, der giver en slags 
riskscore for hver patient. Med den kan 
vi med ca. 70-80 procents sikkerhed 
sige, hvilke patienter der bliver genind-
lagt, siger Joachim Werr, læge, Ph.d. og 
CEO hos Health Navigator, der er en af 
partnerne bag kortlægningen. 

På de stockholmske sygehuse har man 
nu i tre år arbejdet med managed care, 
hvor højrisikopatienter identificeres, 
tilknyttes en specialuddannet care 
manager og tilbydes regelmæssig te-
lefonrådgivning efter udskrivelse. Det 
har resulteret i, at antallet af indlæg-
gelsesdage for patienterne i projektet 
er reduceret med 20-40 procent, og 
at udgifterne til deres behandling er 
faldet med op til 45 procent. Samtidig 
giver patienterne udtryk for, at deres 
livskvalitet forbedres. 

Ifølge Joachim Werr skal fokus væk 
fra blot antallet af genindlæggelser. I 
stedet skal man se på antallet af ind-
læggelsesdage, omkostningerne pr. 
patient samt patienternes oplevede 
livskvalitet:

- Det vigtige er at tage hånd om pa-
tienterne, inden deres tilstand for-
værres, og omkostningerne til deres 
behandling stiger. Det handler om de 
samlede omkostninger – hvor mange 
indlæggelsesdage, der kan undgås. 
Især for den ene procent af patien-
terne, som står for cirka en tredjedel 
af omkostningerne, afslutter Joachim 
Werr.

De dyre patienter 
kan identificeres
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Børn under 10 år har en af de højeste genindlæggelsesprocen-
ter, men de er svære at forebygge inden for sundhedsvæse-
net, vurderer Klaus Børch, der er ledende overlæge på børne-
afdelingen på Hvidovre Hospital, en af Danmarks største. Her 
udgør vuggestuebørn med luftvejsinfektioner som bronkitis 

og lungebetændelse langt størstedelen af de akutte indlæg-
gelser. Og det er tit de samme patienter, der går igen.

- Skal man forebygge indlæggelser og genindlæggelser for 
vores patientgruppe, så vil mit bedste råd være, at man lader 
børnene blive hjemme i stedet for at sende dem i vuggestue. 
Eller at de får mere plads i institutionerne. Al forskning viser, 
at jo tættere børn er sammen, jo oftere bliver de syge, siger 
Klaus Børch.

For såvel børn som forældre betyder tryghed meget, og der-
for peger Klaus Børch også på den psykologiske faktor i for-
hold til genindlæggelserne:

- For forældrene giver det mening, at de kommer her med 
børnene, hvor vi kender dem og deres sygehistorie. I dagti-
merne kan deres egen læge træde til, men efter klokken 16 
vil det være en vagtlæge, der træder til. De kender typisk ikke 
familien og er dermed også mere tilbøjelige til at indlægge 
børnene, forklarer han. Vurderingen er, at omkring 60 procent 
af de akutte indlæggelser sker fra vagtlægen, mens 40 procent 
indlægges fra egen læge, siger han.

Børn under ti år har en høj genindlæggelsesprocent. De bliver smittet i 
børneinstitutionerne, men det handler også om tryghed og om, at personalet  
på børneafdelingen er dem, der kender børnene, vurderer en overlæge

”Vi er dem, der kender børnene”

Tema: Genindlæggelser

Genindlæggelser fordelt på alder, 2011
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oftere bliver de syge

Klaus Børch, ledende overlæge,  
børneafdelingen, Hvidovre Hospital
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Regionerne fortsætter med at effek-
tivisere administrationen, viser en ny 
omfattende benchmarking af regioner-
nes administrationer. På landsplan er 
administrationsprocenten det seneste 
år faldet fra 4,4 procent til 4,3 procent.  
Antallet af administrative medarbejdere 
er faldet med 3,1 procent fra 2010-2012. 

En stor del af besparelserne er fundet 
ved at samle administrative funktioner i 
centrale enheder. For eksempel har man i 
Region Hovedstaden samlet al administra-
tion af løn og personale samt uddannelse, 
og man forventer dermed at kunne spare 
45 årsværk i regionen som helhed. 

De frigivne ressourcer har regionerne 
omprioriteret. Blandt andet har regio-
nerne opprioriteret en række strategi-

ske områder, som vil kunne spare penge 
og øge kvaliteten. For eksempel hvor 
det administrative personale kan lette 
presset på sundhedspersonalet.  

Fremadrettet forventer regionerne at 
skulle prioritere yderligere ressourcer til 
at understøtte strategiske indsatsområ-
der. Administrationen af sygehusbygge-
rierne forventes at tage til, efterhånden 
som byggeprojekterne tager form. Især 
når det gælder innovation, samarbejde 
og sundhedsdata sker der i disse år en 
opprioritering i den regionale admini-
stration for at imødekomme det store 
politiske fokus på at sikre sammenhæng 
i behandlingen, samarbejde mellem sy-
gehuse, kommuner og praksissektor og 
styrke innovationssamarbejdet med pri-
vate aktører.

Derfor er sundhedsplanlægning og kva-
litetsudvikling på sundhedsområdet op-
prioriteret med 82 årsværk fra 2010 til 
2012. Og set i lyset af de anbefalinger, 
der er kommet fra regeringens udvalg 
til evaluering af kommunalreformen, er 
det en tendens, der uden tvivl vil blive 
forstærket i de kommende år. 

Ligeledes vil regionernes indkøbsorga-
nisationer fortsat skulle realisere bety-
delige besparelser. Gennem en strate-
gisk indsats har regionerne til og med 
2011 sparet knap 470 millioner kroner på 
strategisk indkøb. Målet er, at den regio-
nale indsats frem mod 2015 skal frigive 
én milliard kroner. 

Regionerne 
strammer  
skruen

Der bliver stadigt færre kolde 
hænder i regionerne, der fra 2010 
til 2012 har reduceret antallet 
af administrative medarbejdere 
markant. Samtidig opprioriteres 
strategiske indsatser

Analyse: Administrationsprocent

Byggeri og kvalitetsfondsprojekter Indkøb og logistik Sundhedsplanlægning og kvalitetsudvikling
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Det vil tage omkring 50 år at løse op-
gaven med at rense forurenet jord i 
Danmark. Det er resultatet af en ny op-
gørelse af den offentlige indsats mod 
jordforurening, som regionernes Viden-
center for Jordforurening har foretaget 
sammen med regionerne. 

- Den nye opgørelse giver et langt mere 
sikkert skøn end tidligere opgørelser, 
fordi erfaringsgrundlaget denne gang er 
større. Det betyder, at vi nu har et sam-
let overblik over omfanget af jordforure-
ningsopgaven, fordi den hviler på gode 
erfaringstal fra de i dag kendte opgaver, 
siger Leo Ellgaard, kontorchef i Viden-
center for Jordforurening. 

I 2003 gennemførte Miljøstyrelsen en 
tilsvarende analyse med bistand fra Am-
ternes Videncenter for Jordforurening, 
men på et mere usikkert grundlag. 

Den nye opgørelse viser, 
at der er god fremdrift i re-
gionernes indsats for at løse 
problemerne med jordforurening. 
De forventede udgifter til oprensnin-
ger er faldet i forhold til tidligere skøn i 
2003, svarende til indsatsen frem til den 
nye opgørelse. 

- Tidshorisonten på de 50 år er et mini-
mumsskøn, idet en række forudsætnin-
ger skal være på plads, for at opgaverne 
kan løses. Men vi har nu et betydeligt 
erfaringsmateriale for løsningen af opga-
verne, og det betyder, at vi kan anslå det 
forventede ressourceforbrug til den del 
af jordforureningsopgaven, som regio-
nerne har ansvaret for, siger Leo Ellgaard.

De 50 år er målt som et gennemsnit på 
landsplan ud fra de heri opgjorte opga-
ver. I nogle regioner vil opgaverne kun-
ne løses hurtigere, i andre vil det tage 
længere tid. 

Opgørelsen viser, at de forventede ud-
gifter til oprensningen er faldet i forhold 
til tidligere skøn. Faldet dækker over en 
række ændringer, der trækker i forskel-
lig retning. De forventede udgifter til at 
sikre grundvandet er steget, men samti-
dig er udgifterne til oprydninger af hen-
syn til arealanvendelse faldet. 

Det forventes, at regionerne fremover 
skal anvende 14,5 milliarder kroner på    

kort-
lægning, 

undersøgel-
ser og afværge 

af jordforureningen. 
Hertil kommer ca. 100 millioner kroner 
om året til andre opgaver, specielt bor-
gerrettede opgaver og opfyldelse af 
administrative krav i jordforurenings-
loven.

Som tidligere opgørelser omfatter den-
ne opgørelse ikke håndteringen af pesti-
cidpunktkilder:

- Det er for tidligt at skønne omfanget 
af indsatsen over for pesticidpunktkil-
der, da der i dag ikke findes en omkost-
ningseffektiv metode til at håndtere 
oprydningen. Men der arbejdes intenst 
på at finde en løsning, siger Leo Ellgaard. 

Desuden er indsatsen i forhold til over-
fladevand heller ikke med i opgørelsen. 
Dette bliver en ny opgave for regio-
nerne, hvis den foreliggende ændring af 
jordforureningsloven vedtages. Danske 
Regioner forudsætter, at denne indsats 
finansieres fuldt ud, når der er skabt 
overblik over opgavens størrelse, og når 
den skal løses fra 2018. 

Opgørelsen forudsætter også, at der fin-
des en løsning på en effektiv vedligehol-
delse af grundvandskortlægningen, der 
ophører i 2015. 

Jordforureningen 
kan være væk  
om 50 år

En ny opgørelse viser, at 
jordforureningen i Danmark 
kan være væk om 50 år. 
Opgørelsen er den første 
solide på området, og den 
viser, at det går støt fremad 
med regionernes indsats  
for at rense jorden

Oprensninger  
udført af regionerne  
2003-2011, procent

69
Areal

30
Grundvand

Miljø 
i øvrigt

Analyse: Jordforurening
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Det er ikke alle steder i landet, at pa-
tienter med for eksempel komplekse 
hjerneskader og sjældne handicap bli-
ver mødt af et tilbud fra deres kommu-
ne, som er det rigtige for dem. Økono-
mi- og Indenrigsministeriets evaluering 
af kommunalreformen fra 1. marts 
2013 peger på, at arbejdet kan gøres 
bedre på netop dette område. Det er 

en af nøglepersonerne i arbejdet med 
strukturreformen helt enig i. 

- For mig at se handler det om, hvordan vi 
gør det bedst muligt for den enkelte pa-
tient. Gør vi det, så er det også 
bedre rent samfundsøkono-
misk, siger Erik Bonnerup. 

Han er absolut ikke begej-
stret for, at evalueringen fore- 
slår en national koordine-
ringsstruktur af tilbuddene 
med mere rådgivning, flere 
rapporteringer og mere ko-
ordinering. Han vurderer, at 
det bare giver øget bureau-
krati uden udgangspunkt i, 
hvad det kræver, hvis man skal behandle 
den enkelte bedst muligt og samfunds-
økonomisk optimalt. 

Under arbejdet i kommissionen var han 
selv i mindretal på netop det specialise-
rede socialområde, hvor han talte for en 
centraliseret model, når det gælder de 
mest sjældne og komplekse tilfælde, som 
der ikke er så mange af på landsplan.  

- Jeg kan slet ikke se, hvorfor kommuner-
ne fik området. Man siger, at det hand-
lede om nærhedsprincippet, men man 
kan gøre det langt bedre ved at samle 
tilbuddene nogle færre steder. Det 

svarer til de erfaringer, 
man har gjort på an-
dre dele af sundheds-
området, siger han og 
fortsætter:

- Det specialiserede 
område kræver i lige 
så høj grad en stor eks-
pertise og erfaring, og 
at de forskellige fag-
grupper er samlet og 
arbejder tæt sammen 

om den enkelte patient. Kommunerne 
har slet ikke det patientunderlag, der 
skal til for at skabe, fastholde og ud-
vikle den ekspertise, der er nødvendig. 
Udgifterne bliver også alt for høje, si-
ger Erik Bonnerup og påpeger, at det 
rigtige tilbud kan holde folk ude af 
førtidspensionerne og gøre dem selv-
forsørgende. 

Erik Bonnerup var fra 2002 til 2004 et 
af de tre uafhængige medlemmer af 
Strukturkommissionen. Han deltog også 
i arbejdet med kvalitetsreformen.

Bonnerup er uddannet cand.scient. og 
har tidligere været blandt andet admi- 
nistrerende direktør i Danica og i Poli-
tikens Hus. Før det var han i en lang år-
række ansat i centraladministrationen. 

(Foto: Polfoto)

Patienter skal have 
det bedste behandlingstilbud,  
ikke det nærmeste

Når en patient med en 
kompliceret hjerneskade, 
en spiseforstyrrelse eller 
en sjælden diagnose bliver 
udskrevet fra hospitalet, så 
er det langt fra sikkert, at der 
gives et behandlingstilbud, 
som passer lige netop den 
pågældende. Det er dårligt 
både for den enkelte og for 
samfundsøkonomien, mener 
Erik Bonnerup, der var et af 
tre uafhængige medlemmer  
af Strukturkommissionen

Ekspertens synspunkt

          Vi kan  
gøre det bedre 
både for den  
enkelte og for  
økonomien

Erik Bonnerup
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Regioner og sygehuse har en lang traditi-
on for at samarbejde med virksomheder 
om forskning, innovation, markedsmod-
ning og demonstration af nyudviklede 
løsninger. Sygehusene har brug for nye 
løsninger til at skabe mere sundhed for 
pengene, mens virksomhederne kan 
opnå konkurrencemæssige fordele ved 
indgå i et samarbejde med sygehusene 
og teste de nye løsninger tæt på de kli-
niske miljøer. 

En ny rundspørge blandt 51 danske virk-
somheder viser, at samarbejdet med 
sygehuse og de nye sygehusbyggerier 
rummer et stort erhvervsmæssigt poten-
tiale. Virksomhederne ser især potentia-
le for mere samarbejde om udvikling af 
nye løsninger inden for it og medicinsk 
udstyr. Det gælder både virksomheder, 
der allerede har samarbejdet med syge-
huse og virksomheder, som endnu ikke 
har indledt et samarbejde.

Regionerne bygger nu og de næste 10-
15 år en række nye sygehuse for 41,4 
milliarder kroner. I både sygehusbygge-
rierne og i udviklingen af de allerede ek-
sisterende sygehuse spiller samarbejdet 
med det private erhvervsliv en stor rolle 
for udviklingen af nye løsninger, der kan 
skabe mere sundhed for pengene. 

I et nyt oplæg til et styrket erhvervssam-
arbejde på sundhedsområdet har regio-
nerne fokus på at skabe et tættere sam-
spil med det private erhvervsliv, der kan 
skabe merværdi for begge parter. Erfa-
ringer fra samarbejdet med de private 
virksomheder har vist, at et styrket sam-
arbejde ikke sker ved et snuptag. Derfor 
sætter oplægget fokus på, hvad der er 
behov for at gøre og forslag til, hvordan 
det kan gøres inden for fem centrale te-
maer som f.eks. logistik og sporing, OPP 
og sundhedsforskning. 

Virksomhederne i undersøgelsen ud-
trykker stor tilfredshed med samarbej-
det med sygehuse og sygehusbyggerier. 
86 procent svarer, at de er tilfredse eller 
meget tilfredse med de samarbejder, de 
har indgået i. Den høje tilfredshed gæl-
der både små og større virksomheder. 

De adspurgte virksomheder peger på, at 
adgang til det kliniske miljø, adgang til 
data samt konkrete beskrivelser af op-
gaver og behov er vigtige forudsætnin-
ger for at kunne opnå et godt resultat 
af samarbejdet. De ser især udbudsreg-
ler, finansiering og tid som barrierer for 
yderligere samarbejde med sygehuse el-
ler de nye sygehusbyggerier.

Undersøgelsen er udført af Danske 
Regioner i marts 2013. I alt 51 virksom-
heder har svaret. 

I en ny rundspørge svarer 86 procent af de adspurgte virksomheder, at de er 
tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med sygehuse og sygehusbyggerier. 
Virksomhederne ser især potentiale for mere samarbejde om it og medico-udstyr

Stort potentiale i offentligt-privat 
samarbejde mellem sygehuse og 
private virksomheder

Nyt oplæg til et styrket 
erhvervssamarbejde på 
sundhedsområdet

 
Der er blandt andet behov for at:  

•	 Sikre sygehusenes ledelsesfokus 
på innovationssamarbejder med 
det private erhvervsliv.

•	 Afstemme forventninger 
i samarbejde med private 
virksomheder om mulighed for 
skalering og markedspotentiale 
forud for igangsættelse af OPI-
projekter.

•	 Fortsat udvikle og indgå 
i partnerskaber med virk-
somheder om test og afprøv- 
ning samt demonstration af  
nye løsninger

•	 Opfordre de private virk-
somheder til i højere grad 
at anvende regionernes 
testfaciliteter og laboratorier

Rundspørge: Sundhedsinnovation
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Rundspørge: Sundhedsinnovation

Det svarer  
virksomhederne

Uddrag af svarene fra 
de 42 virksomheder i 
undersøgelsen, som  
har erfaring med  
samarbejde med  
sygehuse og/eller  
sygehusbyggerier

Hvordan er jeres generelle tilfredshed med samarbejdet 
med sygehuse og/eller sygehusbyggerier?

Hvordan vurderer I vigtigheden af følgende for et godt resultat 
af jeres samarbejde med sygehuse og/eller sygehusbyggerier?

Indenfor hvilke områder ser I potentiale for yderligere 
samarbejde med sygehuse og/eller sygehusbyggerier?

Hvor ser I barrierer for yderligere samarbejde med 
sygehuse og/eller sygehusbyggerier?

Meget tilfreds

Tilfreds

2% Meget utilfreds
0% Utilfreds

2% Ved ikke

10% Hverken/eller

36%

50%

Statstøtteregler

Tid

Finansiering

Udbudsregler

10%

31%

40%

57%

Udvikl. af lægemidler
Energi/klima/miljø

Sporbarhed
Medicinhåndtering

Andet
Hospitalsudstyr

Logistik
It/sundheds-it
Medico-udstyr

5%
21%

21%

21%

24%

26%

40%

43%

57%

Ikke vigtigt

Hverken/ellerMeget vigtigt

Vigtigt

Slet ikke vigtigt

Ved ikke

50 31 10 252 Adgang til klinisk miljø

43 7248
Adgang til medarbejder-
kompetencer

12 529 1936 Adgang til forsknings-
kompetencer

43 19 533 Konkret beskrivelse af 
opgave

36 17 740 Adgang til data

26 25173119
Adgang til regionens 
testfaciliteter
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Indkøbschef Allan Christensen 
har en central rolle, når  
regionerne skal spare én  
milliard på indkøb af varer 
og tjenesteydelser på fem år. 

Mindre udgifter til indkøb kan give mere 
sundhed for skattekronerne. Det er en 
fælles regional filosofi. Derfor har regio-
nerne sat som mål at reducere de årlige 
udgifter til indkøb med 1 milliard kroner 
fra cirka 36 milliarder kroner til 35 mil-
liarder kroner på fem år.   

En af dem, der har ansvaret for, at re-
gionerne også finder milliarden fra 2011-
2015, er chefen for indkøb i Region Ho-
vedstaden. Allan Christensen har netop 
sat sig for bordenden i indkøbsafdelin-
gen i landets største region efter næsten 
tre år som indkøbschef i Region Sjælland.  

- Der er allerede hentet store besparel-
ser på indkøb i Region Hovestaden. Mit 
job bliver at fortsætte arbejdet og finde 
frem til, hvordan vi køber bedst muligt 
ind i de kommende år, f.eks i forhold 
til kvalitetsbyggerierne. Vi vil i de kom-
mende år formodentligt opleve, at nye 

krav i forhold til miljø og CO2-udledning 
kommer til at få indflydelse på de regio-
nale indkøb, siger Allan Christensen.  

Han ved, at indkøb og logistikken bag-
ved er en udfordring, når man som re-
gion af sikkerhedsmæssige årsager skal 
have de rette produkter på lageret i til-
strækkelig mængde. Både i tilfælde af, 
at forsyninger ikke når frem, eller hvis 
der ved store ulykker eller katastrofer 
er behov for ekstra forsyninger. 

Selv om han kun har detaljeret kend-
skab til to regioner, ved han, at alle fem 
indkøbsorganisationer gennem de se-
nere år har opnået millionbesparelser. 
Så samlet set når regionerne målet om 
at spare én milliard til og med 2015, for-
udser Allan Christensen. 

Kvalitet skal være i orden 

- Min erfaring fra Region Sjælland er, at vi 
har kunnet opnå store besparelser, efter 
at de amtslige indkøb er blevet centrali-
seret ét sted.  Størrelsen på de indkøb, 
som vi har konkurrenceudsat, har bety-
det, at leverandørerne har været klar til 
at sænke priserne på en række områder, 
siger Allan Christensen.  

Inden Allan Christensen og hans med-
arbejdere har konkurrenceudsat et 
produkt, har fagfolk fra for eksempel 
en sygehusafdeling, der skal bruge pro-
duktet, været inddraget i at specificere, 
hvilke krav der skal stilles. 

- Vi skal sikre, at produktet og kvaliteten 
er den rette. Dårlig kvalitet kan medføre 
ekstraudgifter, hvis vi får behov for om-
levering, erstatningsvarer og lignende. 
Dermed kan et billigere produkt blive 
dyrere, siger han.

Får mere udstyr for pengene 

Allan Nielsens arbejde har i Region Sjæl-
land også indirekte været med til at 
sikre en kapacitetsudvidelse af medico-
teknisk udstyr, der har betydet, at pa-
tienternes ventetid bliver kortere. Når 
der har været besparelser ved indkøb af 
medicoteknisk udstyr og måleapparater, 
så er besparelsen blevet investeret i eks-
tra apparater til de enkelte afdelinger. 

Derfor kan det også meget vel være en 
del mere end én milliard, som Allan Chri-
stensen og de øvrige indkøbschefer spa-
rer regionerne for i perioden 2011-2015. 

Møde med  
indkøbschefen 

Mit regionale job

Allan Christensen 
er chef for indkøbs-
afdelingen i Region 
Hovedstaden

ABONNÉR PÅ 
DET REGIONALE
OVERBLIK

TILMELD DIG NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER PÅ WWW.REGIONER.DK/AKTUELT/NYHEDSBREVE  ELLER VIA QR-KODEN
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Offentlige danske anlægs- 
investeringer på et lavt niveau

Niveauet for de offentlige anlægsinvesteringer udgør mindre 
end 2/3 af investeringerne i det øvrige OECD og i lande, vi nor-
malt sammenligner os med, selv når man indregner investerin-
gen i nye og moderne sygehuse. For perioden 2006-2011 har de 
offentlige investeringer i gennemsnit udgjort 2 procent af BNP 
i Danmark, mens OECD-gennemsnittet er 3,1 procent. Vendes 
blikket mod Norge og Sverige, er tallene henholdsvis 3,2 og 3,3 
procent af BNP. Altså over en halv gang mere end i Danmark.

Figur: Gennemsnitlige offentlige investeringer som  
procent af BNP

Regionerne investerer massivt i  
innovative sundhedsløsninger

En opgørelse fra Danske Regioner viser, at regionerne alle 
investerer massivt i udvikling af innovative løsninger inden 
for sundheds- og velfærdsområdet med både regionale 
midler og EU-midler via de regionale vækstfora samt via 
medfinansiering fra kommunerne, erhvervslivet og andre 
samarbejdspartnere. Hver enkelt region investerer målret-
tet i de områder, som udgør særlige regionale styrkeposi-
tioner. I Region Syddanmark er der eksempelvis fokus på 
velfærdsteknologi i bred forstand, mens der i Region Nord-
jylland satses på sundhedsteknologi og innovative løsnin-
ger inden for sundhedsområdet.

Figur: Regionale investeringer i sundhedsinnovation 
2008-2012 (millioner kroner)

Flere patienter på sygehusene  
– uden at belaste miljøet

En analyse af sygehusenes energiforbrug viser, at energireg-
ningen over de seneste år er reduceret med omkring 30 mil-
lioner kroner, samtidig med at aktiviteten på sygehusene er 
steget over 10 procent. Den målrettede indsats for at styre 
energiforbruget giver flere penge til sundhed. Sygehusene 
er storforbrugere af energi, der anvendes på køling, opvarm-
ning, ventilation, lys og behandlingsudstyr. En målrettet ind-
sats for at udnytte energien effektivt og for at øge anvendel-
sen af vedvarende energi på sygehusene giver således både 
besparelser på driften og reducerer udledningen af CO2.

Figur: Analyse af regionernes energiforbrug  
i perioden 2009 - 2011, index=2009
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Hver morgen bliver patienterne på medicinsk af-
deling på Slagelse Sygehus gennemgået en for en. 
Patienter, der har ligget på afdelingen mere end 
fire dage, markeres med en rød prik ud for deres 
navn på afdelingens oversigtstavle over indlagte 
patienter. Den røde prik viser, at der skal holdes 
øje med, om denne patient har et hensigtsmæs-
sigt forløb.

Målet med den daglige gennemgang er at finde ud 
af, om de rette patienter ligger i de rette senge. 

- Ved at have fokus på indlæggelsestid er vi sikre på, 
at der tages stilling til den enkelte patient, og at der 
er lagt en plan for, hvad der skal ske med patienten. 
På den måde tænker vi mere over, om patienterne 

er det rigtige sted i deres forløb, fortæller Thor 
Brygge, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling.

Region Sjælland er den første region, der har ud-
arbejdet en samlet undersøgelse af brug af senge-
pladser. I 2012 screenede regionen 1900 somatiske 
senge for at kortlægge, hvor der var tomme senge. 
På Medicinsk Afdeling i Slagelse har arbejdet med 
kortlægningen øget afdelingens produktivitet, så 
der nu udskrives to patienter mere om ugen pr. 
sengeafsnit, end før projektet gik i gang.

- Vi har flyttet dialogen til, hvad vi kan gøre. Vi 
kortlægger, hvor det går galt, når patienterne lig-
ger flere dage end gennemsnittet, og laver hand-
leområder, så vi fortsat kan sikre den mest opti-
male udnyttelse af sengene, siger Thor Brygge.

Med projekt ”Rette patient i rette seng” er det Re-
gion Sjællands mål at øge kvaliteten i patientfor-
løbene og udnytte sygehussengene bedst muligt. 
Undersøgelser har vist, at der fortsat er forbed-
ringspotentialer i at optimere patientforløb ved at 
have fokus på indlæggelser, der kan forkortes eller 
helt undgås. På Medicinsk Afdeling i Slagelse har 
kortlægningen og det ændrede fokus givet kon-
krete resultater:

- Da vi begyndte at sætte røde prikker ved pa-
tienternes navne, så vi øjeblikkeligt, at den gen-
nemsnitlige liggetid faldt. På afdelingen var det 
øjenåbnende, at vi nu tydeligt kunne se, hvor for-
løbene måske ikke var optimale. Det har givet os 
en helt anden måde at vurdere patienternes for-
løb på, forklarer Annette Lindholm, ledende over-
sygeplejerske på Medicinsk Afdeling.

Patientinventering sætter fokus på, hvordan sygehussenge kan udnyttes 
mest optimalt. På Slagelse Sygehus har en daglig gennemgang af 
patienternes indlæggelsestid givet Medicinsk Afdeling ny indsigt i  
at skabe de bedst mulige forløb

Sygehussengene  
skal udnyttes 
bedst muligt

Kvalitet

Projekt ”Rette patient i rette seng ”

Med ”Rette patient i rette seng” ville Region 
Sjælland identificere potentialer for at for-
bedre det gode patientforløb på sygehuse-
ne. Man gennemgik i marts-juni 2012 knap 
1900 somatiske senge for at få et øjebliks-
billede af sygehussengenes anvendelse.

Undersøgelsen viste, at:

•	 75 procent af sengene var optaget  
af patienter.

•	 15 procent af sengene var tomme.

•	 10 procent af sengene lå der patienter, 
der var indlagt en eller flere dage mere 
end nødvendigt.

DET REGIONALE

OVERBLIK
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En opgørelse af udviklingen i produktiviteten på sygehusene 
viser, at produktiviteten er støt stigende: fra 2008 til 2011 er 
produktiviteten steget 15,9 procent.  Selvom tempoet i syge-
husvæsenet er højt, ses der fortsat en positiv udvikling i retning 
af lavere dødelighed og et fald i antallet af genindlæggelser. 

Regionerne har som overordnet mål at styrke kvaliteten i be-
handlingen og øge produktiviteten. Det skal ses i lyset af den 
udvikling og modernisering af sundhedsvæsenet, som regio-
nerne er i gang med i disse år.

I regionernes økonomiaftale for 2013 er det aftalt, at kvali-
teten af behandlingerne i regionerne fortsat skal forbedres. 
Blandt andet skal sygehusdødeligheden reduceres med 10 
procent over tre år. 

Siden 2008 er sygehusdødeligheden faldet 9 procent. Syge-
husdødeligheden (HSMR) fastlægges ud fra nationalt niveau 
for år 2008. Hvis HSMR er lavere end 100, er antallet af døds-
fald lavere end gennemsnittet. HSMR kan bruges som et over-
ordnet mål for kvaliteten af behandlingen på sygehusene, 
men er ikke et endegyldigt måleredskab. 

Selvom produktiviteten er steget, er patienttilfredsheden 
stadig høj. I 2011 havde 93 procent af de indlagte patienter 
og 97 procent af de ambulante patienter et godt eller virkelig 

godt samlet indtryk af deres indlæggelse eller besøg i ambu-
latoriet. Det er samme niveau som i 2010 og en anelse højere 
end 2009, hvor 90 procent af de indlagte og 96 procent af de 
ambulante patienter havde et godt eller virkelig godt samlet 
indtryk. 

Fastholdelsen af de positive resultater viser, at sygehusene 
arbejder målrettet med forbedring af den patientoplevede 
kvalitet. Sygehusene bruger systematisk patienternes viden 
om sundhedsvæsenet til at forbedre kvaliteten.

 
Udvikling produktivitet, HSMR og genindlæggelser 2008-11

Produktiviteten på sygehusene 
er fortsat stigende. Samtidig 
falder sygehusdødeligheden 
og antallet af genindlæggelser, 
mens patienttilfredsheden 
fortsat holder et højt niveau  

Højt tempo og høj kvalitet

Kvalitet



I dag lever danskerne i gennemsnit 79,1 
år. Det er næsten fem år længere end for 
20 år siden. Opgørelser af middelleveti-
den viser dog, at ikke alle danskere lever 
lige længe. I Hørsholm kommune bliver 
indbyggerne i gennemsnit 81,6 år. I Lol-
land Kommune er indbyggernes liv i gen-
nemsnit fem år kortere end det.

De fem regioner gennemførte i 2010 
den største undersøgelse af danskernes 
sundhed nogensinde. Næsten 180.000 
danskere svarede på spørgsmål om deres 

 sundhed, trivsel og 
sygdom i undersøgelsen ”Hvordan har 
du det?”. Undersøgelsen gentages i 
2013 og skal bruges til at følge folke-
sundheden tæt, så tilbuddene til bor-
gerne kan målrettes bedst muligt. 
Dermed kan kommuner og regioner ar-
bejde på at skabe lighed i sundhed for 
alle danskerne. 

 
Note: ”Ærø, Fanø, Samsø og Læsø er ikke med i 
opgørelsen, da tallene vurderes at være for usikre 
pga. kommunernes størrelse”

FAKTA OM MIDDELLEVETID

Samlet set ville danskernes middelleve-
tid være 3-3½ år længere, hvis der ikke 
var dødsfald relateret til rygning. 

For højt alkoholforbrug betyder, at vi i 
gennemsnit lever knap 1 år kortere. 

Manglende fysisk aktivitet giver tab på 
seks måneder af den samlede levetid, 
og overvægt (BMI over 25) betyder, 
at vi samlet set lever seks måneder 
kortere. 
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed  
og Danmarks Statistik

Så længe lever       
din nabo

Danskernes gennemsnitlige levetid 
er stigende, men der er stadig store 
geografiske forskelle på, hvor længe 
vi lever. I Hørsholm kommune lever 
indbyggerne i gennemsnit fem år 
længere end i Lolland kommune

Levetid

 15 længste (80,2-81,6 år)

 Bedste halvdel (79,2-80,1 år)

 Dårligste halvdel (78,4-79,1 år) 

 15 korteste (76-78,3 år)

Levetid opgjort på kommuner (2008-2012)


