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Forord

Det danske sundhedsvæsen har i mange år gennemført indsatser, der sikrer sammenhængende patientforløb
på patientgrupper. Kun få af disse undersøgelser har rent faktisk påvist en reel forskel i behandlingseffekten.
Indsatser som følge-op og følge-hjem ordninger har været sat i verden for at sikre mere smidige overgange
mellem de forskellige sektorer. Sidestillende hermed har undersøgelser vist et stort behov for at sikre, at
patienterne følger den behandling, der ydes. Patienterne skal ikke længere betragtes som enheder i deres
sygdomsforløb, men som partnere. Der er alt i alt behov for at gennemtænke de indsatser, der skal sikre, at
patienterne har et smidigt patientforløb.
Triple Aim tilgangen til udviklingen i sundhedsvæsenet jagter tre overordnede målsætninger; sikre at
sundhedsvæsenet er billigst per borger, sikre en høj patientoplevet kvalitet, samt sikre at patienterne har et
fagligt klinisk løft i sundhedstilstanden (IHI) Nærværende rapport analyserer karakteristika for patienter med et
højt forbrug af sundhedsydelser, og giver derved input til drøftelsen af, hvorvidt disse patienter får den rigtige
behandling på det rigtige tidspunkt på det lavest effektive omkostningsniveau. Formålet med rapporten er
således at identificere individer med høj ricisi for at blive storforbrugere.
Rapporten viser, at patienterne, der har det højeste træk på sundhedsvæsenet, har særlige karakteristika, der
gør det muligt at identificere dem. Ligeledes viser rapporten, at den ene procent borgere med det højeste
ressourcetræk på sundhedsvæsenet er en ret omskiftelig gruppe. For at sikre at en given indsats rammer de
forebyggelige omkostninger i de dyre patienters behandlingsforløb, skal der kigges på patienternes
karakteristika året før, de ender i gruppen med patienter med det højeste træk.
Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Produktion, Forskning og Innovation (PFI) i Region Sjælland og
Health Navigator. Specialkonsulent Anders Drejer Lønbæk og konsulent Lærke Steenberg Olesen har fungeret
som interne projektledere på projektet. PFI vil ligeledes gerne takke visedirektør på Holbæk sygehus, dr.med
Knut Borch-Johnsen for en god faglig sparring på rapportens indhold.
Sorø, den 21. februar 2014.

Mahad Huniche
Produktionsdirektør, Produktion, Forskning og Innovation
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Sammendrag og anbefalinger

Udviklingen i befolkningens alder, demografiske sammensætning og krav til sundheds-, omsorgs og
plejeforbruget øger i disse år presset på de sundhedsøkonomiske budgetter. Det har betydet, at Region
Sjælland i lighed med de fleste øvrige regioner i disse år arbejder med behandlings- og forløbsforbedringer.
Nærværende analyse, der bygger på data for 07/2012 – 06/2013, bekræfter det, som også er set i andre
hjemlige såvel som udenlandske analyser - nemlig at en meget lille andel af indbyggerne står for en meget stor
del af sundhedsudgifterne. I Region Sjælland stod én procent af borgerne således for 29 % af regionens
sundhedsomkostninger i 2012-13 og lidt flere af sengedagene. Borgerne i denne lille gruppe koster derfor cirka
30 gange mere end den gennemsnitlige borger i regionen, og de har ti gange flere kontakter på sygehuset om
året.
I Sverige findes en særdeles solid og veldokumenteret erfaring (Aktiv Hälsostyrning/ Aktiv Patientstøtte) med
dels at identificere (også ex. ante), dels at målrette interventionsindsatser mod denne gruppe højtforbrugende
patienter. Forskningsbaserede resultater i fem svenske län (regioner) viser væsentlige reduktioner i både
outcome og økonomi – samtidig med at patienternes selvopfattede livskvalitet er øget. Interventionen er
baseret på social- og sundhedsfaglig kompetence (sygeplejersker), som er individuelt tilpasset og orienteret
mod at hjælpe og støtte patienterne til øget tryghed i egen livssituation i en mere selvhjulpen fremtid. At
gennemføre aktiv patientstøtte kræver identifikation af patienterne samt etablering af organisationen.
Nærværende rapport kigger på hvilke patienter, der er relevante ifht. en intervention.
Analysen, baseret på data fra Region Sjælland bekræfter, at omkostningerne til behandling og rehabilitering i
sygehusvæsenet er koncentreret på få individer. Det ses
 …at 1 % af borgerne står for 29 % af omkostningerne, og 35 % af sengedagene (knap 8.200 borgere)
 …at 10 % af borgerne står for 76 % af omkostningerne, og 92 % af sengedagene (knap 82.000 borgere)




…at det hovedsageligt er stationært forbrug (indlæggelser og sengedage), der driver omkostningerne
…at en (meget) stor del af indlæggelserne opstår akut
…at 34 % af alle indlæggelserne i 1 % gruppen er genindlæggelser (<30 dage)




…at primært tre diagnosegrupper står for et samlet højt forbrug (KOL, Hjertesvigt og Psykiatri)
…at en fjerde gruppe – storforbrugere af akut – tilsvarende tegner sig for meget høje omkostninger.

Med de foreløbigt vurderede inklusionskriterier kan disse fire grupper karakteriseres af følgende forbrugsmønster, der viser enstemmigt stort stationært forbrug, der i meget høj grad er drevet af akutte kontakter:
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Illustration 1. Forbrugs- og omkostningsstruktur for de fire interventionsmålgrupper

Med udgangspunkt heri og erfaringerne fra effekterne af Health Navigators svenske patientstøtteprogrammer,
har vi estimeret det samlede potentiale for så vidt angår frigjorte ressourcer ved implementering i Danmark.
Nedenstående potentialer baserer sig på antagelsen om at de svenske erfaringer kan overføres til det danske
sundhedsvæsen.
Illustration 2. Bruttopotentialet pr. målgruppe før omkostninger

Note: potentialeberegningen er baseret på Health Navigators svenske erfaringer og konkrete skøn fsva. Region Sjællands estimerede målgrupper.

Interventionen af Aktiv Patientstøtte programmer skal ses som et supplement til det eksisterende
sundhedsvæsen til støtte for patienter med omfattende og komplekse behov. Aktiv patientstøtte programmer
også vist positive effekter på patientens livskvalitet gennem øget tryghed, egenomsorg og effektiviseret
sundhedsforbrug.
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Region Sjælland har i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport haft stor støtte fra Health Navigators
konsulenter. Det forventes, at der fremadrettet vil være et strategisk samarbejde mellem Health Navigator og
Region Sjælland.
De samlede anbefalinger er at fortsætte drøftelserne om en patientstøtteintervention målrettet en eller flere
målgrupper, således at en konkret intervention vil kunne igangsættes i 2014. Såfremt konkrete
planlægningsaktiviteter igangsættes snarest og effektivt, vurderes det, at den første patient kan tilbydes støtte
i løbet af 2014, således at de første evalueringsaktiviteter kan igangsættes i fjerde kvartal af 2014 med henblik
på eventuel udvidelse af målgrupper og patientomfang. Den foreliggende rapport skal danne grundlag for den
videre planlægning og gennemførelse af målrettede og protokollerede studier, som skal evaluere, om der kan
opnås tilsvarende positive resultater ved indførelse af patientstøtteprogrammer indenfor rammerne af det
danske sundhedsvæsen.

3

Baggrund og metode

3.1 Baggrund
Stort set hele den vestlige verden er i disse år udfordret af en demografisk og teknologisk udvikling, der gør, at
flere ældre borgere, stigende levealder og nye og mere kostbare behandlingsformer øger presset på
sundhedsforbruget og –omkostningerne. Under en budgetbegrænsningsforudsætning er det derfor nødvendigt
at øge både effektiviteten og produktiviteten i sundhedssektoren for ikke at skulle gå på kompromis med
kvaliteten.
Aktørerne på sundhedsområdet arbejder med flere modeller for at imødekomme disse udfordringer, og der
drøftes løbende nye styrings- og incitamentsmodeller, der har til formål at øge kvalitet og effektivitet. Et
tilbagevendende fokus er at sikre kontinuiteten i komplekse behandlingsforløb – ikke mindst mellem
sektorerne – for derigennem at skabe et mere sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Dette er blandt
andet indskrevet i Økonomiaftalen for 2014 mellem Staten og henholdsvis regioner og kommuner.

Fokus i økonomiaftalen for 2014: I aftalen for kommunerne er afsat 300 mio. kroner til patientnære sundhedstilbud. I
regionernes aftale er afsat 250 mio. kroner. ”Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de 5 nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse og ift. patienter, der typisk har behandlingsforløb
på tværs af sektorgrænser, herunder særligt personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter”.
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats:
•Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser.
•Færre forebyggelige indlæggelser.
•Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.
•Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

Også Region Sjælland har klare målsætninger i forhold til at imødekomme ovenstående. Med visionen ”Brobyggeren” arbejdes blandt andet målrettet for et ”sammenhængende og veltilrettelagt forløb for mennesker
med kroniske lidelser, herunder øget egenomsorg og -uddannelse, der kan give bedre livskvalitet”. Region
Sjælland fokuserer hermed på at gøre patienten stærkere, så denne i højere grad kan tage styring over eget liv
og helbred.
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Analyser viser, at en meget lille del af borgerne står for en meget stor del af både sundhedsforbruget og omkostningerne. Derfor ønsker Region Sjælland at kigge nærmere på denne gruppe for at øge indsigten i, hvem
de er, og hvad der driver deres forbrug og omkostninger. Og om - og i givet fald hvordan - en del af det høje
forbrug lader sig forebygge. Både fordi der i et økonomisk perspektiv kan være penge at spare, og fordi de
store omkostninger kan dække over et forbrug af ydelser, der ikke er i patientens interesse. Erfaringer viser, at
målrettede støtteprogrammer kan øge patientens livskvalitet i en ellers sårbar og kompleks livssituation.
På den baggrund har Region Sjælland indgået et samarbejde med Health Navigator, der – inspireret af
international erfaring og evidens – har udviklet og testet et patientstøtteprogram, der er målrettet netop de
patienter, der er i risiko for at få det højeste individuelle sundhedsforbrug. Erfaringen viser, at en stor del af
disse patienters forbrug er akut, drevet af multisygdom og dårlig behandlingscompliance, og at de desuden
ofte har et svagt socialt netværk. Noget som patientstøtteprogrammerne netop fokuserer på at forbedre.
Baseret på en grundig analyse af Region Sjællands borgeres individuelle sundhedsforbrug, herunder hvad der
karakteriserer de mest forbrugende patienter og diagnosegrupper, søges der derfor i denne analyse svar på,
om der eksisterer relevante patientgrupper, der forventes at kunne drage nytte af et patientstøtteprogram. Og
med et konkret foreslået interventionsprogram som omdrejningspunkt undersøges regionens parathed hertil,
eller hvilke forudsætninger, der i givet fald (først) skal være til stede. Endeligt estimeres regionens (og
patienternes) mulige udbytte af anbefalingen som en konkret potentialeberegning.

3.2 Spørgsmål til afklaring gennem analyse
For at kunne besvare ovenstående er analysen struktureret gennem nedenstående spørgsmål:
- Hvordan fordeler sundhedsforbruget og –omkostningerne sig i Region Sjælland? Hvad karakteriserer de mest
ressourcedrivende patienters forbrug? (Kapitel 4)
- Hvilke patienter synes egnede for et støtteprogram med henblik på effektivisering af sundhedsforbruget? (Kapitel 5)
- Er Region Sjælland pt. i stand til at implementere et sådant patientarbejde? (Kapitel 6)
- Hvilket potentiale synes et sådant patientstøtteprogram at kunne have? (Kapitel 7)
- Hvad kunne et næste skridt i en implementeringsfase være for Region Sjælland? (Kapitel 8)

3.3 Skitsering af patientstøtteprogrammer
Health Navigator har flere gange tidligere gennem kortlægningen af sundhedsforbruget i et antal svenske
regioner identificeret, og i detaljer studeret flere ressourcetunge målgrupper, som akkumuleret driver meget
store omkostninger. Patienterne i disse målgrupper har ofte mange sundheds- og omsorgskontakter, hvilket
resulterer i store organisatoriske udfordringer for så vidt angår koordination, forebyggelse og tidlig opsporing.
Indsatser og investeringer i sundhedsindsatser får ofte reaktiv karakter snarere end proaktiv, hvilket ofte
medfører allerede indtrufne/ikke forebyggelige kostbare genindlæggelser. Det synes oplagt, at
kommunikationen mellem sundhedspersonalet og patienten, herunder patientinvolveringen med henblik på
øget egenomsorg, tryghed og sygdomskontrol kan forbedres med en heraf øget patientkvalitet til følge.
Internationalt ses det, at et antal nye sundheds- og omsorgsmodeller er udviklet, der alle har til hensigt at
forbedre indsatsen mod multisyge patienter og de patienter med allermest komplekse behov. Hensigten er at
forhindre unødvendigt / forebyggeligt sundhedsforbrug.
Mange af disse modeller bygger på erfaring og evidens fra case- og disease management, og de involverer
typisk følgende:
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En metode, som har til formål at øge sundhedsresultatet og at skabe ”mere sundhed for pengene” ved…








…at identificere og proaktivt støtte risikoudsatte målgrupper (via individuel indsats)
…at tilbyde et individbaseret sundhedsfaglig støtteforløb
…at give patienterne og sundhedspersonalet konkret incitament til at følge evidensbaserede
behandlingsplaner
…at belønne samarbejde på tværs af sektorer
…at øge patientens ansvar for egenomsorg, herunder at involvere sig i sin egen behandling
…at forhindre forebyggelige hændelser, herunder medicinske komplikationer og deres omkostninger
…at måle og kommunikere medicinske resultater og sundhedsøkonomiske resultater.

Et patientstøtteprogram udformes konkret og tager hensyn til lokale forudsætninger for så vidt angår
styringssystemer, behandlerset-up og målgrupper. Fælles for erfaringen med patientstøtteprogrammerne er
dog, at de fokuserer på at forbedre patient/borger-sundheden, livskvaliteten og ressourceeffektiviteten
gennem identifikation af - og tilbud til - ressourcetunge patienter om målrettede støtteforløb.
I dag findes der voksende videnskabeligt grundlag for positive effekter på en række målgrupper, herunder
hjertesvigt, KOL, storforbrugere af akut, psykiatripatienter, børneastma, etc.
Publicerede resultater af svenske erfaringer inkluderer nedenstående, hvoraf både øget livskvalitet (fx for
storforbrugerne 52 %) og reduktion i samlede omkostninger på mellem 25 og 46 % er særdeles sigende:
Illustration 3. Publicerede svenske resultater af patientstøtteprogrammer

Kilde: Stockholms Läns Landsting; Health Navigator

Fem svenske regioner gennemfører i øjeblikket randomiserede kliniske patientforsøg på ovennævnte målgrupper – og projekterne har totalt omfattet tæt ved 10.000 aktive patienter.
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Rapportstruktur og afgrænsninger

4.1 Metode, datagrundlag og -afgrænsninger
Udgangspunktet for analysen er individbaserede registerdata på hændelsesniveau. Det vil sige, at det har været
muligt at gruppere forbrugsdata (også økonomisk) på individniveau, på hændelses- og forløbsniveau og
grupperet på fx diagnosegruppe- og sygehusniveau.
Patientudvalget er borgere med bopæl i Region Sjælland på forbrugstidspunktet. Forbruget inkluderer også
forbrug i andre regioner.
Rapportens kvantitative analyser er baseret på tre års registerdata fra perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2013.
Basisperioden er den 12-måneders periode, der løber fra 30. juni 2012 til 1. juli 2013.
De kvantitative analyser inkluderer følgende kilder:






Landspatientregistret, LPR (dækker sygehusbehandling)
o DRG på somatik,
o Vejledende DRG og DAGS takster på psykiatriske ydelseskategorier
Sygesikringsregistret (dækker almen praksis, speciallæger, tandlæger, psykologer og andre
privatpraktiserende terapeuter)
o Bruttohonorar
Dødsårsagsregistret (dækker patienternes eventuelle dødsdato og –årsag)

Desuden er der indhentet data fra Danmarks Statistik til brug for deskriptive analyser af de identificerede
patientmålgrupper, herunder visse socioøkonomiske data (civilstatus, arbejdsmarkedstilknytning og indkomst),
samt en række kommunale data, herunder oplysninger om hjemmehjælp og visse genoptræningsydelser. Sidstnævnte kommunale data er på ingen måde fyldestgørende som proxy (”stedfortræder”) for hele det
kommunale pleje- og omsorgsforbrug, men er valgt medtaget som punktvis deskriptiv analyse.
Analysens kvalitative del angående parathed til at implementere et patientstøtteforløb i et - i første omgang –
pilotstudie, er gennemført via en grundig interviewrunde med nøglepersoner indenfor dataadgange og
juridiske spørgsmål.

4.2 Valg af proxy for omkostningerne
Som det fremgår af ovenstående, er der - hvor det er muligt - valgt DRG-takster som proxy for regionens udgifter. Hvor en sådan takst ikke eksisterer, er så vidt muligt valgt den reelle afregningspris mellem region og
udførende sundhedsinstitution/behandler. Da DRG-taksten afspejler de gennemsnitlige ydelsesomkostninger
på landsplan for både stationære og ambulante patienter, beregnet på baggrund af tidligere aktivitetsniveau og
de indmeldte fordelingsregnskaber forrige år, og i øvrigt er den takst, som normalt bruges, når analyser om
sundhedsudgifter sammenholdt med patientgrupper udføres, har vi valgt at fastholde DRG-taksten som
analysegrundlag.
Ved en sammenkørsel af sygesikringsregistret, dødsårsagsregisteret og landspatientregistret fås et samlet billede af patienternes sygdomsforløb, -forbrug og -økonomi, selvom det bør pointeres, at der alene er tale om en
proxy, blandt andet fordi der ikke altid afregnes for den fulde DRG-værdi.
Da et forløb først takstfastsættes ved forløbsafslutning, er der kun medtaget indlæggelsesforløb, der er
afsluttet i analyseperioden. For så vidt angår psykiatriske indlæggelser, der ofte kan være langvarige, er der
forsøgt en periodisering af taksterne, så kun sengedage, der ligger i perioden, er medtaget. For så vidt angår
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somatiske indlæggelser er dette ikke tilskyndet, idet overvurderingen i starten af året vurderes opvejet af
undervurderingen i slutningen af året.

5

Hvad driver sundhedsforbruget i Region Sjælland?

5.1 Hvordan fordeler sundhedsforbruget sig?
Størstedelen af forbruget af sundhedsydelser i Region Sjælland er koncentreret om en meget lille gruppe af
borgere, og denne analyses fokus er derfor på, hvem disse patienter er, og hvad der driver deres høje sundhedsomkostninger – for at undersøge om man kan reducere dette forbrug via et patientstøtteprogram.
Analysen viser, at 10 % af borgerne i Region Sjælland står for 76 % af sundhedsomkostningerne, og at én
procent af borgerne står for 29 % af omkostningerne. Denne ene procent svarer til knap 8.200 patienter, der
altså står for 4,2 mia. kroner, hvilket svarer til ca. 515.000 Kr. årligt per patient.
Illustration 4. Region Sjællands indbyggeres akkumulerede sundhedsforbrug (kroner hhv. sengedage)

* Omfatter de omkostninger, som kan brydes ned til individuelle patienter og ydelser, jf. metodeafsnittet. **Fra totalt antal sengedage pr. individ ved
udskrivning, for psykiatri regnes sengedage i perioden. Kilde: Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK), Danmarks Statistik.

Ser man på antallet af sengedage, er koncentrationen stærkere. Her står 1 % af befolkningen i Region Sjælland
for 35 % af de samlede sengedage – og 10 % står for 92 % af sengedagene. Det er ikke ny viden, at få patienter
står for størstedelen af sengedagene (og formentligt indlæggelserne) og sundhedsomkostningerne. Spørgsmålet er, hvem disse borgere er, og hvilke faktorer det er, der driver deres høje forbrug.
Overraskende for mange er, at den lille gruppe af borgere med det højeste forbrug (herefter benævnt 1%gruppen) er en meget dynamisk gruppe, jf. nedenstående. Udover at gruppen naturligvis repræsenterer en høj
dødelighed (18 %) er det altså kun knap hver fjerde (22 %), der forbliver i gruppen fra år til år. Godt hver tredje
er stadig relativt storforbrugende året efter (35 %), og resten har intet eller et langt lavere forbrug.
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Hvis man vil identificere de patienter, der fremover får et højt (og dyrt) forbrug, er det altså ikke tilstrækkeligt
kun at søge på historisk information. Man skal i stedet søge at finde de karakteristika, der præger de patienter,
hvis forbrug er på vej ind i det uhensigtsmæssige mønster, så man kan nå at støtte dem i tide, og dermed
vende den negative spiral.
Illustration 5. Omsætningen blandt de 1 pct. ressourcetungeste patienter

*De, som er registreret døde i CPR-registret i perioden juli 2012 – juni 2013. Kilde: Region Sjælland (LPR, SDB, CPR, SSIK), Danmarks statistik

5.2 Hvad karakteriserer de mest ressourcekrævende patienters forbrug?
Den ene procent mest ressourcetunge borgere har gennemsnitlige omkostninger på godt en halv million kroner
om året. De koster cirka 30 gange mere end regionens gennemsnitlige borger – og de besøger sygehuset ca. 15
gange mere. Deres høje omkostninger drives især af mange sengedage (stationære kontakter) og indlæggelser.
Nedenfor ses en række nøgletal for gruppen sammenlignet med de resterende borgere. 1%-gruppen har en
genindlæggelsesfrekvens på 34 %, hvilket er meget højt. Tallene viser ikke hvor mange af disse (gen)indlæggelser, der burde kunne forebygges (=er uhensigtsmæssige), men Health Navigators svenske erfaringer har vist, at
et målrettet patientstøtteprogram kan reducere både indlæggelserne, genindlæggelserne og det totale
stationære forbrug for visse højt forbrugende patientgrupper.
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Illustration 6. Karakteristika for udvalgte grupper
Kontakter på
Omkostning Besøg
praksissektor sygehus pr
pr person
pr person1
person 2
(1000 kr)

1 pct mest
ressourcekrævende

515

>1-10%

Øvrige
patienter

93

5

28,5

7,7 9,6

7,7

10,3

3,5 4,1

9,3

Andel akutte
genindSengedage
læggelser 3 pr person

34%

16%

36,7

6,7

Median- Antal
alder
diag.5

65 år

8,9

60 år

5,0

0,9

3%

0,1

43 år

1,9

1,9

16%

1,1

42,4 år4

-

Almenl.
Speciall.

Samtlige
indbyggere

18

3,8 4,6

Note: 1*Kun fysiske kontakter. 2*Ambulante besøg og stationære kontakter. 3*Angiver andelen af indlæggelserne i gruppen som er akutte genindlæggelser,
altså indlæggelser indenfor 30 dage fra en udskrivning. 4* for samtlige indbyggere anvendes middelalder 5*diagnose 1 til 3 via LPR. Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK,
Danmarks statistik

En medianalder på 65 – og illustrationen nedenfor – indikerer i øvrigt, at den mest ressourcekrævende 1%gruppe ikke kun inkluderer ældre borgere. Faktisk er 40 % under 60 år, og derfor potentielt til rådighed for
arbejdsmarkedet. De socioøkonomiske analyser viser dog (ikke illustreret), at 68 % er pensionister (både
alderspensionister, førtids- og invalidepensionister), at 9 % er hjemmegående/studerende/etc., at kun 18 % er i
arbejde og kun yderligere 5 % er arbejdsløse/sygemeldte og derfor er kun 23 % potentielt til rådighed for
arbejdsmarkedet. Disse personer er det særligt vigtigt at hjælpe ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, da
de ud over høje sundhedsomkostninger også antages at drive høje udgifter i kommunerne, herunder
overførselsomkostninger og risikoen for udstødelse af arbejdsmarkedet.
Illustration 7. Aldersfordelte omkostninger i 1 procent-gruppen

Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK, Danmarks statistik
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Illustrationen ovenfor viser, at der nok er mange midaldrende og ældre personer i 1%-gruppen, men de højeste
individuelle omkostninger er forbundet med de helt unge patienter.

5.2.1 Hvilke diagnoser driver den mest omkostningstunge patientgruppe?
Ovenfor så vi, at 1%-gruppen med de højeste sundhedsudgifter er kendetegnet ved mange akutte besøg,
mange genindlæggelser, mange sengedage og en medianalder på (kun) 65 år. Desuden ved vi, at der er meget
høje individuelle udgifter forbundet med især de unge patienter.
Nu vil vi se nærmere på, hvilke diagnoser der driver omkostningerne blandt den ene procent. Da vi ved, at
sengedage er den væsentligste omkostningsdriver, har vi rangeret de 20 mest ressourcedrivende diagnoser (i
1%-gruppen) herefter, og derpå opdelt diagnoserne i (tre) intuitive sygdomskategorier: 1) lungesygdomme, 2)
hjerte-kar sygdomme og 3) psykiatriske diagnoser.
Illustration 8. Diagnosefordelingen – de 1 % omkostningstungeste patienter

Note: I alt 50.030 stationære kontakter registreret i gruppen i perioden. * I analysen anvendes 4-cifret SKS kod (3-cifret ICD-10). Ved aktionsdiagnose ”DZ50 ”
(kontakter mhp. genoptræning) anvendes i stedet bi-diagnose (diagnose 2) for at udrede det medicinske tilhørsforhold. ** Antal unikke patienter med bestemt
diagnose – bemærk at samme patienter kan forekomme i flere diagnosegrupper. Kilde: Statistik og koder fra Region Sjælland (LPR, SDB, SKS)

Ovenstående mønster genkendes fra Health Navigators lignende svenske analyser, og selv når vi laver samme
gruppering (20 mest ressourcedrivende diagnoser) for hele regionens borgere, fås samme billede - at det primært er nedenstående diagnosegrupper, der driver høje både gennemsnitlige og akkumulerede omkostninger:
1.
2.
3.

lungesygdomme,
hjerte-kar-sygdomme og
psykiatriske diagnoser

Det vil senere i analysen være disse tre sygdomsgrupper, vi analyserer yderligere.

5.2.2 Hvilken forbrugsfrekvens driver de omkostningstunge patientgruppe?
Vi så også tidligere, at de mest ressourcedrivende patienter havde et højt akut-forbrug, og det synes derfor
nærliggende at undersøge sundhedsforbruget ud fra en akutforbrugsfrekvens for samtlige borgere.
Ser man derfor på hele Region Sjællands befolkning, ser man, at en lille gruppe borgere (2 %) med mange
akutte besøg (mere end fire akutte besøg på et halvt år) står for hele 12 % af omkostningerne – og 18 % af
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sengedagene. Det synes derfor plausibelt, at et højt akutforbrug er indikation på et højt ressourceforbrug.
Altså kan et højt akutforbrug være prædiktor for et forløb forbundet med høje omkostninger.
Illustration 9. Akutforbrug – akutte ambulante kontakter

* Ambulante kontakter på sygehuset uden henvisning (primært skadestue) samt vagtlæge for personer under 18 år. Kilde: Data fra Region Sjælland (LPR, SDB)

6

Hvilke patientmålgrupper er egnede til et patientstøtteprogram?

Vi har nu identificeret tre overordnede patientgrupper, som alle driver høje omkostninger:
1.
2.
3.

den ene procent af borgerne (patienterne) med de højeste omkostninger (1%-gruppen)
patientgruppe(r) med særligt omkostningstunge diagnoser (lungesygdomme, hjerte-kar og psykiatri)
patienter med mange akutte kontakter (storforbrugere af akut)

Ikke overraskende er der et vist overlap mellem disse tre grupper, hvilket ses herunder. Ca. en tredjedel af 1%gruppen figurerer også i henholdsvis gruppen med højt akutforbrug eller i en af diagnose-grupperne. Det totale
overlap - altså de patienter, der er en del af alle tre grupper - er 1.225 personer.
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Illustration 10. Overlap mellem grupperne før skærpelse (ikke målfast tegning)

Kilde: Statistik og koder fra Region Sjælland (LPR, SDB, SKS)

6.1 Yderligere skærpelse af målgrupperne med henblik på intervention
Da 1 % gruppen som beskrevet i overstående analyser, er en meget omskiftelig gruppe, er denne gruppe svær
at intervenere direkte på. Vil man fokusere på de patienter, der (i fremtiden) vil være i stor risiko for at
generere høje sundhedsudgifter, vil det altså være interessant at kigge nærmere på tidlige karakteristika for
patienter med:
1.
2.
3.
4.

lungesygdomme,
hjerte-kar-sygdomme
psykiatri-diagnoser
et højt akut-forbrug (”storforbrugerne”)

Med udgangspunkt i Health Navigators flerårige samarbejder vedrørende patientstøtteprogrammer, kræver en
potentiel patientmålgruppes egnethed kan vurderes ud fra (som minimum) følgende kriterier:
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Illustration 11. Kriterier for valg af målgrupper til fokuserede patientstøtteprogrammer

Som det ses af ovenstående, er det vores samlede vurdering, at alle målgrupperne som udgangspunkt er
velegnede til en intervention.
For optimering af interventionen er det vores erfaring og overbevisning, at målgrupperne kan skærpes yderligere – både i fokus og størrelse, og vi vil derfor i det følgende gennemgå hver gruppe med henblik herpå.

6.1.1 KOL-gruppen
Når vi indledningsvist kigger på lungesygdomsgruppen, der favner fire store diagnoser, synes tre af diagnoserne
primært at være symptombeskrivende. Vores erfaring er, at der bag disse diagnoser ofte ligger en KOL-sygdom.
Ved en simpel overlapsanalyse nedenfor finder vi derfor også, at godt en fjerdedel af dem, der har haft
lungebetændelse eller respiratorisk insufficiens også har en KOL-diagnose.
Illustration 12. Overlap mellem diagnoser indenfor lunge-området

Note: Patienter med aktuel aktions- eller bidiagnose (2-3), stationær eller ambulant kontakt i perioden. Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK, Danmarks statistik,
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Da KOL (ofte) er en livsstilssygdom med særdeles gode resultater i forhold til forebyggende og støttende
indsatser, vælger vi derfor at skærpe målgruppen til kun at inkludere de patienter, der i analyseperioden har
haft en ambulant eller stationær kontakt på sygehuset med aktions- eller bi-diagnosen (2-3) KOL. Gruppen
betegnes fremover som KOL-gruppen.
Vi ved fra før, at patienterne med KOL-diagnose har et relativt højt sengedagsforbrug, og herunder ses, at disse
sengedage hovedsageligt er akutte. 86 % af sengedagene og 69 % af patienternes totale omkostninger er
drevet af akutte kontakter.
Illustration 13. Fordeling af forbrug og omkostninger for KOL-gruppen

Note: * Indbyggere med mindst en aktions- eller bidiagnose (2-3) KOL (DJ44) ved ambulant eller stationær kontakt i perioden, ** Akut defineres som akut
forløb indenfor stationær, ambulante besøg uden forangående henvisning og vagtlæge indenfor almen praksis, *** ”konsultationer” hos almen læge og
vagtlæge, **** Kun sygesikringens bruttohonorar er inkluderet i analysen. Kilde: Statistik fra Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK)

De 5.890 personer, som i perioden er diagnosticerede med KOL i Region Sjælland, har altså høje gennemsnitlige
omkostninger (ca. 138.000 kr. pr. pt.), er multisyge (gns. 6,4 diagnoser) og har en høj medianalder(71 år).
Desuden har de et højt og dyrt sengeforbrug. Gruppen vurderes at være en relevant interventions-målgruppe.
Illustration 14. Udvalgte nøgletal for KOL-gruppen

Note: Obs på, at der er overlap mellem grupperne. *Henvisningsmåde mangler helt på ambulante kontakter. **Indlæggelse = sygehusudskrivning; ambulant =
ambulante sygehusbesøg; almen læge = ”konsultationer” samt vagtlægebesøg ***Gns. antal unikke aktions- og bidiagnoser (2-3). Beregnes kun på de
patienter i gruppen, som har haft kontakt med sygehus og dermed fået registreret diagnose i LPR. Der benyttes 4-cifret KSK/3-cifret ICD-10. Kilde: LPR, SDB,
CPR, SSIK, Danmarks statistik

6.1.2 Hjertesvigt-gruppen
For hjerte-kar gruppen siger vores medicinske erfaringer, at hjertesvigt er en væsentlig sekundær-/bi-diagnose
bag flere andre hjertesygdomme, og vi har derfor undersøgt overlappet mellem de forskellige diagnoser i
hjerte-kar gruppen.
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Illustration 15. Overlap mellem diagnoser inden for hjerte-kar gruppen

Note: Patienter med aktuel aktions- eller bidiagnose (diagnose 2-3), stationær eller ambulant kontakt i perioden. Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK, Danmarks statistik

På trods af at overlappet ikke er så stort som KOL-overlappet i lungesygdomsgruppen, vælger vi ud fra vores
medicinske erfaringer og gode interventionsresultater at skærpe hjerte-kar gruppen til kun at omfatte
patienter, der i analyseperioden har haft en ambulant eller stationær sygehuskontakt med aktions- eller
bidiagnosen (2-3) hjertesvigt. Vi benævner denne gruppe Hjertesvigt-gruppen fremover.
Illustration 16. Fordeling af forbrug og omkostninger for hjertesvigt

Note: * Indbyggere med mindst en aktions- eller bidiagnose (2-3) Hjertesvigt (DI50) ved ambulant eller stationær kontakt under perioden, ** Akut defineres
som akut forløb indenfor stationær, henv. mangler indenfor ambulant og vagtlæge indenfor almen praksis, *** ”konsultationer” med almen læge og vagtlæge,
**** Kun sygesikringens bruttohonorar er inkluderet i analysen. Kilde: Statistik fra Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK)

For hjertesvigt-gruppen ses også et højt akutforbrug, når det gælder sengedage. De har lidt flere ambulante
besøg både på sygehus og i almenpraksis, og de er en smule dyrere i gennemsnit end KOL-patienterne. Lidt
over halvdelen af deres omkostninger er genereret af akutte henvendelser.
De knap 5.000 borgere med en hjertesvigtdiagnose minder en del om KOL-patienterne, der jo også er kronikere, og de er med disse karakteristika ligeledes potentielt velegnet som målgruppe i et interventionsprojekt.
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Illustration 17. Udvalgte nøgletal for hjertesvigt

Note: Obs på, at der er overlap mellem grupperne. *Henvisningsmåde mangler helt på ambulante kontakter. **Indlæggelse = sygehusudskrivning; ambulant =
ambulante sygehusbesøg; almen læge = ”konsultationer” samt vagtlægebesøg ***Gns. antal unikke aktions- og bidiagnoser (2-3). Beregnes kun på de
patienter i gruppen, som har haft kontakt med sygehus og dermed fået registreret diagnose i LPR. Der benyttes 4-cifret KSK/3-cifret ICD-10. Kilde: LPR, SDB,
CPR, SSIK, Danmarks statistik

6.1.3 Psykiatri-gruppen
For patienter med en psykiatridiagnose i analyseperioden er det vores erfaring, at det bl.a. er deres akutfrekvens, der indikerer et eventuelt højt forbrug, herunder i særdeleshed et højt sengeforbrug. Nedenstående
analyse synes at bekræfte denne hypotese.
Illustration 18. Sammenhæng mellem akutforbrug, stationært forbrug og omkostninger

Note: *Defineres som ambulante psykiatriske kontakter på sygehuse, som mangler henvisningskode (Primært besøg på PAM). Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK,
Danmarks statistik

Således står de patienter, der i perioden har haft mere end 1 (= 2 eller flere) akutte kontakter på (fortrinsvis)
psykiatrisk skadestue, for 20 gange så mange sengedage som gennemsnittet, hvilket giver dem 14 gange så
høje omkostninger.
Vi skærper derfor psykiatrigruppen til kun at inkludere de patienter med ovennævnte forbrugskriterier og
kalder (fortsat) gruppen for Psykiatri-gruppen.
Disse patienter har et endda meget højt akutforbrug, når det gælder sengedage, og langt størstedelen af deres
omkostninger er genereret af akutte henvendelser.
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Illustration 19. Fordeling af forbrug og omkostninger for psykiatri-gruppen

Note: ** Akut defineres som akut forløb indenfor stationær, henv. mangler indenfor ambulant og vagtlæge indenfor almen praksis, *** ”Konsultationer” med
almen læge og vagtlæge, **** Kun sygesikringens bruttohonorar er inkluderet i analysen. Kilde: Statistik fra Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK)

Langt størsteparten af psykiatripatienterne i gruppen er under 40 år (ikke illustreret), hvilket deres medianalder
på kun 36 år er et udtryk for. Deres gennemsnitlige omkostninger er væsentligt højere end de andre målgruppers (253 mio. kr. i snit), hvilket hovedsageligt drives af langt flere kontakter på sygehusene og væsentligt
længere gennemsnitlige indlæggelser.
Illustration 20. Udvalgte nøgletal for psykiatri

Note: Obs på, at der er overlap mellem grupperne. *Henvisningsmåde mangler helt på ambulante kontakter. **Indlæggelse = sygehusudskrivning; ambulant =
ambulante sygehusbesøg; almen læge = ”konsultationer” samt vagtlægebesøg, ***Gns. antal unikke aktions- og bidiagnoser (2-3). Beregnes kun på de
patienter i gruppen, som har haft kontakt med sygehus og dermed fået registreret diagnose i LPR. Der benyttes 4-cifret KSK/3-cifret ICD-10. Kilde: LPR, SDB,
CPR, SSIK, Danmarks statistik

6.1.4 Storforbrugerne af akut
Den sidste interessante identificerede målgruppe ”Storforbrugere af akut” kendetegnes alene ved et meget
højt ambulant akutforbrug – helt uafhængigt af aktionsdiagnose.
Idet det til brug for inklusion i et eventuelt interventionsprojekt er mest relevant med et relativt nyligt
akutforbrug anvendes inklusionskriteriet at patienterne har haft 4 akutbesøg inden for et halvt år. Patienter,
der inden for 6-månedersperioden har sit fjerde (eller mere) akutte besøg, regnes med.
Gruppen udgør godt 3 % af populationen i Region Sjælland (ca. 25.700 patienter), den står for 29 % af det
akutte ambulante forbrug (altså 10 gange så meget som gennemsnittet), og den har herudover næsten den
samme andel af indlæggelserne og sengedagene.
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Illustration 21. Storforbrugernes karakteristika

Note: *Indbyggere med ≥4 akutte ambulante besøg (uden henvisning ved sygehus eller vagtlæge) indenfor 6 måneder (mindst 18 år), ** Ambulante besøg ved
sygehus uden henvisning, *** Konsultationer ved almen praksis og vagtlæge, **** Beregnede omkostninger ved almen praksis og vagtlæge, kun gennem
sygesikringens bruttohonorar. Kilde: Statistik fra Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK).

Da gruppens gennemsnitlige stationære forbrug er lavere, og deres ambulante besøg billigere (trods samme
omfang), er deres gennemsnitlige omkostninger lavere end både KOL-, Hjertesvigt- og Psykiatri-gruppernes.
Gruppen benævnes (fortsat) ”Storforbrugere af akut”.
Illustration 22. Fordeling af forbrug og omkostninger for Storforbrugere af akut

Note: * Indbyggere med ≥4 akutte ambulante besøg (helt uden henvisning på sygehus/ vagtlæge) indenfor 6 mdr. (mindst 18 år) ** Akut defineres som akut
forløb indenfor stationær, henv. mangler indenfor ambulant og vagtlæge indenfor almen praksis, *** ”Konsultationer” med almen lægehjælp og vagtlæge,
**** Kun sygesikringens bruttohonorar er inkluderet i analysen. Kilde: Statistik fra Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK).

Baseret på erfaringer fra svenske projekter med denne målgruppe og gruppens høje akutforbrug er
Storforbruger af akut-gruppen aktuel i forhold til et interventionsprojekt.
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Illustration 23. Udvalgte nøgletal for Storforbrugere af akut

Note: Obs på, at der er overlap mellem grupperne. *Henvisningsmåde mangler helt på ambulante kontakter. **Indlæggelse = sygehusudskrivning; ambulant =
ambulante sygehusbesøg; almen læge = ”konsultationer” samt vagtlægebesøg ***Gns. antal unikke aktions- og bidiagnoser (diagnose 1 til 3). Beregnes kun på
de patienter i gruppen, som har haft kontakt med sygehus og dermed fået registreret diagnose i LPR. Der benyttes 4-cifret KSK/3-cifret ICD-10. Kilde: LPR, SDB,
CPR, SSIK, Danmarks statistik.

6.2 Opsummering af målgrupperne – og deres overlap
Vi har nu indsnævret alle fire målgrupper ud fra medicinske og erfaringsbaserede kriterier, der tilsiger, at gruppernes karakteristika gør dem egnede til patientstøtteintervention med henblik på at reducere deres forbrug af
sundhedsydelser.
Illustration 24. Karakteristika for de fire potentielle målgrupper

Note: Obs på, at der er overlap mellem grupperne. *Henvisningsmåde mangler helt på ambulante kontakter. **Indlæggelse = sygehusudskrivning; ambulant =
ambulante sygehusbesøg; almen læge = ”konsultationer” samt vagtlægebesøg ***Gns. antal unikke aktions- og bidiagnoser (2-3). Beregnes kun på de
patienter i gruppen, som har haft kontakt med sygehus og dermed fået registreret diagnose i LPR. Der benyttes 4-cifret KSK/3-cifret ICD-10. Kilde: LPR, SDB,
CPR, SSIK, Danmarks statistik.

Målgrupperne er ikke gensidigt udelukkende – og overlappet viser ikke overraskende, at især Storforbrugere af
akut er genrepræsenteret i de andre grupper, herunder især i Psykiatri-gruppen.
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Illustration 25. Overlap mellem de fire målgrupper

Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK, Danmarks statistik.

6.3 Genindlæggelsesfrekvens
Vores hidtidige analyse viser, at stationært forbrug, herunder sengedage og indlæggelser pr. patient, er en
væsentlig omkostningsdriver.
Til trods for at det stationære forbrug er højt for hver gruppe (gennemsnitligt 12, 12, 22 og 9 dage pr. person),
er der i samtlige grupper en vis del, som ikke har haft en eneste indlæggelse i perioden (konkret mellem 22-38
%).
Illustration 26. Indlæggelsesfrekvens for målgrupperne

Note: *En indlæggelse er en kontakt, der er resulteret i en sygehusudskrivning. Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK, Danmarks statistik.

Ovenstående illustration viser ikke overraskende, at en stor del (godt 40 %) har haft mere end én indlæggelse i
perioden. Det vil sige, at det er relevant at se på genindlæggelsesmønstret for denne gruppe. Størstedelen af
disse indlæggelser ligger meget tæt efter den første indlæggelse i perioden.

Produktion, Forskning og Innovation

22

Når vi ser nærmere på denne gruppe (indlæggelser der følger en anden indlæggelse inden for 12 måneder) i
nedenstående illustration, sker over halvdelen af genindlæggelserne allerede indenfor den første måned af
udskrivningen. Ligeledes ses det at over 70 % af alle genindlæggelser falder inden for to måneder efter en
anden.
Selvom nærværende analysegrundlag ikke tillader entydige konklusioner omkring årsagerne til disse højfrekvente genindlæggelser, synes det at være en oplagt hypotese, at en del helt kunne undgås, hvis patienterne i
højere grad var i stand til at håndtere deres (sygdoms)situation efter en udskrivning. Hvilket idéen om
målrettet patientstøtte i høj grad bygger på, og som de internationale resultater tyder på.
Illustration 27. Fordeling af fornyet indlæggelse månedsvis, efter første indlæggelse

Note: Patienter, som i perioden har haft en indlæggelse, uanset diagnose, mindst en dag efter en tidligere udskrivning fra sygehus.
Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK, Danmarks statistik

Det skal nævnes, at der i sundhedsfaglige kredse er en del debat om definitionen af en genindlæggelse. Således
er der i nogle opgørelser kun set på hinanden følgende indlæggelser inden for samme diagnosekategori, når
man definerer en genindlæggelse. Andre opgørelser vælger at tage enkelte områder ud – som
akutindlæggelser. Da det er vores opfattelse, at diagnosedisciplinen og eventuelle guidelines kan være
svingende, har vi i nærværende analyse valgt at betragte på hinanden følgende indlæggelser inden for en
måned som genindlæggelser uafhængigt af diagnosegruppe.

6.4 Er det muligt at beskrive patientmålgrupperne yderligere?
Som nævnt under kapital 3 vedrørende afgrænsninger bygger nærværende analyse primært på registerdata
vedrørende forbruget af sundhedsydelser. Som supplement hertil er der via Danmarks Statistik indhentet dels
relevant (og tilgængeligt) data vedrørende kommunale omsorgs- og plejeforbrug og dels relevant
socioøkonomisk data.
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Førstnævnte (kommunale pleje- og omsorgsforbrug) er ikke på nogen måde tilstrækkeligt i forhold til en
fyldestgørende analyse af borgernes samlede sundheds-, pleje- og omsorgsforbrug, men er alligevel valgt
medtaget som punktvis deskriptiv analyse, herunder som inspiration til eventuelle fremtidige forbrugsanalyser.
Sidstnævnte (socioøkonomi) er tilsvarende anvendt til deskriptive formål, herunder til at undersøge om
patientmålgrupperne karakteriseres af forskellige beskæftigelses- og indkomstmæssige forhold.

6.4.1 Karakteriseres målgrupperne af forskellig socioøkonomi?
Grupperne af mest ressourcekrævende patienter, herunder vores udvalgte patientmålgrupper, favner som vist
i ovenstående analyse de gamle, de multisyge, kronikerne og – kunne man tro - de socialt udsatte
karakteriseret ved lav indkomst, arbejdsløse, sygemeldte eller på anden måde uden for arbejdsmarkedet.
Nedenstående illustration bekræfter i nogen grad dette mønster, herunder dog især for de to kronikergrupper
(KOL og Hjertesvigt), der naturligt nok domineres af pensionister (jf. medianalder >70 år).
Beskæftigelsesstatus pr. målgruppe (2011), %-fordeling og gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.)

Note: Socioøkonomisk analyse tager udgangspunkt i samme målgruppedefinitioner – men på 2011-data pga. forsinkelse i opdatering i DST-data. Det vurderes
ikke at ændre på de overordnede konklusioner. Der er kun medtaget borgere med et sundhedsforbrug, dvs. ca. 2 % af borgerne mangler). Arbejdsløshedsgrupperingen inkluderer også barsel, orlov og sygemeldte, som ikke p.t. står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Kilde: LPR, SDB, CPR, SSIK, Danmarks statistik.

For de to øvrige målgrupper har knap halvdelen (henholdsvis 41 % og 47 %) stadig en principiel tilknytning til
arbejdsmarkedet (del af arbejdsstyrken) og har udover et sundhedsfagligt og et livskvalitetsmæssigt potentiale
også et arbejdsmarkedspotentiale ved en succesfuld støtteintervention.
Korrelationen mellem indkomst og det samlede forbrug af sundhedsydelser viser en svag negativ sammenhæng
for så vidt angår både Region Sjællands samlede befolkning og 1%-gruppen, jf. tendenslinjerne nedenfor.
Korrelationen bliver en smule stærkere, når vi ser på de to kronikergrupper og Storforbrugerne af akut:
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Illustration 28. Korrelationen mellem indkomst og forbrug af sundhedsydelser

6.4.2 Er der forskel på målgruppernes forbrug af kommunal hjemmehjælp?
Det (fra DST) tilgængelige data for så vidt angår kommunalt pleje- og omsorgsforbrug inkluderer stort set kun
information om leveret hjemmehjælp og genoptræning efter Serviceloven, hvilket kun er en mindre del af alle
de pleje- og omsorgsydelser, som kommunerne leverer. Datakvaliteten er som nævnt tidligere ikke optimal,
hvorfor analysen alene er medtaget som et (usikkert) pejlemærke på den kommunale kendskabsgrad til
målgruppepatienterne.
Fordelt på vores udvalgte målgrupper viser nedenstående illustration dog, at kommunerne har en vis
interaktion med ca. en fjerdedel af 1%-gruppen, KOL- og Hjertesvigtgrupperne, men langt mindre med Psykiatrigruppen og Storforbrugerne af akut. Det er ikke overraskende set i lyset af førstnævntes aldersdominans, og
Storforbruger- og Psykiatrigruppens langt yngre og potentielt mere selvforsørgende personkreds.
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Illustration 29. Hjemmehjælpsforbrug pr. person pr. målgruppe, 2011

Note: Socioøkonomisk analyse tager udgangspunkt i samme målgruppedefinitioner – men på 2011-data pga. forsinkelse i opdatering i DST-data. Det vurderes
ikke at ændre på de overordnede konklusioner. Der er kun medtaget borgere med et sundhedsforbrug, dvs. ca. 2 % af borgerne mangler). Kilde: LPR, SDB, CPR,
SSIK, Danmarks statistik.

Tallene ovenfor indikerer, at 1%-gruppens borgere samlet set modtager mere hjemmehjælp end de øvrige
grupper – også KOL og Hjertesvigtgrupperne. Herudover er datagrundlaget for sparsomt til at kunne
konkludere yderligere på, og det anbefales derfor, at ovenstående anvendes endog meget forsigtigt.

7

Organisatoriske forudsætninger for gennemførsel af aktiv patientstøtte

Ovenstående analyse viser, at der kan identificeres et antal patientmålgrupper, hvis forbrugskarakteristik synes
at indeholde potentiale for effektivisering. Før vi forsøger at estimere dette potentiale ved et antal beregningseksempler, synes det oplagt at undersøge, om forudsætningerne er til stede for en sådan intervention - og om
konceptet kan tilpasses dertil.
Målet med denne parathedsanalyse er at sikre, at der i Region Sjælland er de nødvendige rammer og ressourcer for at optimere mulighederne for et positivt resultat ved et projekt.
For at belyse dette stilles følgende overordnede spørgsmål:
1.
2.
3.

Findes der data og datatekniske forudsætninger understøttelsesmuligheder?
Er der patientetiske barrierer for et (pilot)projekt?
Findes der i regionen den rette organisering til at håndtere projektet?

Den endelige protokol vil blive udarbejdet i fællesskab med en Key investigator.
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7.1 Er opdaterede data tilgængelige til udpegningen af interventionsgrupper?
Regionens sygehuse sender dagligt opdateret forbrugsdata til regionens centrale registre i PFI, hvorfra der vil
kunne identificeres (nye) patienter, der falder inden for de givne inklusions-kriterier (forbrugstype og -frekvens,
ny-diagnosticering etc.).
PFI vil relativt nemt kunne etablere en automatisk og kvalitetssikret procedure, så patientidentifikation kan
gennemføres og visiteres.
Regionens adkomst og anvendelse af data til identifikation af potentielle deltagere er dækket af regionens
paraply-forskergodkendelse. Data på eventuel kontrolgruppe kan tilsvarende trækkes og anvendes i projektet.
Datagrundlaget vurderes klart at være tilstrækkeligt og tilgængeligt for gennemførelse af pilotprojektet.

7.2 Patientjuridiske spørgsmål
Patientjura handler i et set-up som pilotprojektet overvejende om datasikkerhed og omgangen med data.
Desuden handler den om inddragelsen af patienten i godkendelsesprocessen af data og adfærdsmønster.

7.2.1 Datagrundlaget for et forskningsbaseret projekt
Før igangsættelse af pilotprojektet og den dermed følgende kontakt mellem interventionsgruppen og den
enkelte patient er det vigtigt at få afklaret, hvordan man sikrer, at lovens forskrifter bliver overholdt. Dette er
især vigtigt, da der arbejdes med personfølsomme data. Derfor er det vigtigt at få sikret, at adgang til patientjournaler samt data fra Sundhedsstyrelsens registre er tilladt.
Pilotprojektet kan klassificeres som ”registerforskning (uden biologisk materiale), og er forskning baseret på
oplysninger i registre, fx patientjournaler eller et af Sundhedsstyrelsens registre”. For at få adgang til
oplysninger om enkeltpersoners private forhold (følsomme oplysninger) til brug i forbindelse med et sådant
forskningsprojekt, skal projektet normalt anmeldes til Datatilsynet, som derefter skal give tilladelse ud fra en
vurdering af projektets omfang og nødvendighed. Når den endelige protokol er opstillet vil der foretages en
konkret vurdering af hvorvidt studiet kræver særskilt tilladelse eller kan håndteres indenfor Region Sjællands
paraplygodkendelse. Det vurderes dog at det er muligt at lave et forskningsmæssigt setup, hvori
patientstøtteprogrammet kan gennemføres inden for givne regler.
Der mangler på nuværende tidspunkt at blive taget endelig stilling til behovet for en egentlig etikansøgning i
forbindelse med en videnskabeligt baseret intervention, da anmeldelsespligten til den Videnskabsetiske Komité
skal tage udgangspunkt i det konkrete projekt, herunder randomisering, patientintervention, målemetode og
eventuel udvikling af ny viden. En sådan stillingtagen vil være en væsentlig del af pilotforberedelsen.

7.2.2 Patientens samtykke til videregivelse af oplysninger til projektmedarbejdere
Når pilotprojektet er igangsat, vil det være en relevant regions- eller sygehusansat, der tager kontakt til
patienterne, fx på den relevante medicinske afdeling eller akutafdeling. Vedkommende kontakter og forklarer
patienten om støtteprogrammet. Hvis patienten accepterer at blive kontaktet yderligere, videregives dennes
samtykke til projektets medarbejdere, der sørger for kontakt mellem interventionssygeplejersken og patienten.
Herefter indhentes den endelige deltageraccept. Den endelige protokol skal således opfylde kravene i
persondataloven.
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7.3 Organisering og proces
Et eventuelt pilotprojekt vil blive forankret i Region Sjælland, hvor projektejerskabet placeres i PFI ved Mahad
Huniche. Region Sjælland vil sikre kontakt til relevante klinisk ansatte fagpersoner, der kan initiere kontakten til
patienten.
Der etableres en styregruppe med de lægefaglige direktører samt direktøren for PFI. Styregruppe vil mødes
løbende og have styring med - og ansvar for - projektets udvikling.
Desuden kan der etableres en følgegruppe med repræsentanter fra det sundhedsfaglige koordinationsudvalg,
der løbende vil blive orienteret om projektets udvikling.
Det vurderes på baggrund af ovenstående gennemgang, at grundlaget for at gennemføre pilotprojektet i
Region Sjælland eksisterer.

8

Kan potentialet ved en patientstøtteintervention estimeres?

Nærværende analyse har nu identificeret – og anbefalet - fire mulige målgrupper for en eventuel patientstøtteintervention:





KOL
Hjertesvigt
Storforbrugere af akut
Psykiatri

Gruppernes egnethed er kvalificeret gennem et antal kriterier, herunder målgruppens 1) identificerbarhed
(medicinsk og kvantitativt), 2) positive evidens for så vidt angår denne type intervention (økonomisk og
kvalitativt) og 3) operationel integration i de eksisterende patientprogrammer e.l.
Ud fra disse kriterier er det vores vurdering, at alle målgrupperne (dog især de tre førstnævnte) er egnede.
Disse målgrupper har i det svenske set-up vist betydelige potentialer.
Det er åbenlyst, at man skal være varsom med kun at basere nye interventionsprojekter på erfaringer fra andre
lande uden at levne plads til eventuelle forbrugsstrukturelle og -kulturelle forskelligheder. Det er dog vores vurdering, at de ovennævnte svenske erfaringer er fremkommet på et tilstrækkeligt sammenligneligt grundlag. Vi
redegør i næste afsnit for de forudsætninger, vi har gjort os i det regneeksempel, som på aggregeret niveau
estimerer de potentielle frigjorte ressourcer, som et eventuelt interventionsprojekt kunne give i Region
Sjælland.
Vores regneeksempel baserer sig på stationært forbrug, men potentialet opgøres i kroner. Vi fastholder dog
terminologien ”frigjorte ressourcer” – i modsætning til ”besparingspotentiale”- da det er vores forståelse og
overbevisning, at regionen ikke på den lange bane har råderet over et økonomisk potentiale af den beregnede
størrelse, idet finansieringen jf. den nuværende styringsmodel vil tilpasse sig det aktuelle aktivitetsniveau.

8.1 Forudsætninger og estimeret potentiale ved en patientstøtteintervention
Med udgangspunkt i patienternes sundhedsforbrugstype, frekvens (registerdata) og en efterfølgende klinisk
screening, hvor ca. 70-80 % af patienterne ekskluderes, er det Health Navigators erfaring, at der i gennemsnit
er ca. 25 % af de oprindeligt screenede patienter tilbage.
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Det er Health Navigators erfaring, at det primært er patienter med et over-middel forbrug, der er tilbage efter
eksklusion. Potentiale vurderinger af interventionen tager udgangspunkt i det stationære forbrug, herunder
antal indlæggelser og sengedage, jf. nedenfor. Dette giver de mest valide resultater jf. Health Navigators
svenske erfaringer.
For nedenstående beregningsestimat anvendes derfor:






Grupperne reduceres (i antal) til ca. 25 % af det oprindelige screenede antal
Forbrugsreduktion beregnes på 75 % kvartilens forbrugsmønster og omkostninger
For KOL, Hjertesvigt og Psykiatri baseres beregningen alene på antal indlæggelser
For Storforbrugere af akut baseres beregningen alene på antal sengedage
For alle grupperne baseres beregningerne på en forbrugsreduktion på 25 %

På ovenstående grundlag fremkommer nedenstående - først fremstillet gruppevise, dernæst patientbaserede potentialer for så vidt angår frigjorte ressourcer opgjort i kroner.
Illustration 30. Frigjorte ressourcer ved et fuldt patientprogram, pr. målgruppe (mio. kr.)

Note: Potentialet er vurderet ud fra svenske erfaringer for så vidt angår stationært forbrug (indlæggelser) for 75 % kvartilen (idet erfaringer viser, at eksklusion
reducerer målgruppen til 25 %). Patientoverlappet mellem målgrupperne er håndteret gennem prioritering af gruppetilhørsforholdet psykiatriske/hjertesvigt/KOL/storforbrugere af akut. Kilde: Statistik fra Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK, SKS).
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Illustration 31. Frigjorte ressourcer ved et fuldt patientprogram, pr. patient pr. målgruppe (1.000 kr.)

Note: Potentialet er vurderet ud fra svenske erfaringer for så vidt angår stationært forbrug (indlæggelser) for 75 % kvartilen (idet erfaringer viser, at eksklusion
reducerer målgruppen til 25 %). Patientoverlappet mellem målgrupperne er håndteret gennem prioritering af gruppetilhørsforholdet psykiatriske/hjertesvigt/KOL/storforbrugere af akut. Kilde: Statistik fra Region Sjælland (LPR, SDB, SSIK, SKS).

For estimering af et økonomisk netto-potentiale er det vores vurdering, at følgende forhold med fordel kunne
inddrages:







Forbrugsudvikling i stationært forbrug udover valgte parametre (altså både indlæggelser og –længde)
Forbrugsudvikling (-reduktion?) i besøg i ambulatorier, primær praksis, lægevagt etc.
Forbrugsudvikling (-reduktion?) i kommunalt pleje- og omsorg (genoptræning, hjemmesygeplejerske etc.)
Statusskift over imod øget selvforsørgelse / udvikling i passive overførsler etc.
Forbrugsudvikling (-reduktion) i lægemidler
Omkostninger (interne og eksterne) til interventionen

Da der ikke p.t. er drøftet konkret omfang og indhold af en (pilot)støtteintervention, synes det for tidligt at
estimere selv en grov nettopotentiale-model. Men det er oplagt, at ovenstående samlede potentiale vil kunne
frigøre tilstrækkelige ressourcer til at retfærdiggøre en indsats.

9

Næste skridt.

Nærværende analyse har nu skitseret bruttopotentialet for reduktion af et forebyggeligt ressourceforbrug –
uden at gå på kompromis med den patientoplevede kvalitet. For visse målgrupper viser vores svenske erfaringer endda væsentlige øgninger i patienternes selvoplevede livskvalitet, hvilket ikke synes underligt, da
interventionen netop er målrettet patienternes håndtering af egen sygdom/livssituation.
Analyse har vist, at:





Sundhedsforbruget i Region Sjælland er koncentreret på få patienter
De væsentlige omkostningsdrivere er akut- og stationært forbrug
Det er muligt at identificere patientmålgrupper, der karakteriseres af et stort og formodet forebyggeligt (over)forbrug, og som også synes egnede for en intervention a la patientstøtteprogrammet
Baseret på (dokumenteret) erfaring synes det muligt at frigøre betydelige ressourcer som følge af en
patientstøtteintervention
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Region Sjælland synes at have et tilstrækkeligt datamæssigt og organisatorisk set-up til at kunne
implementere et pilot-interventionsprogram.

Det anbefales derfor, at nærværende analyses resultater anvendes til en konkret drøftelse af Region Sjællands
ønsker til en patientstøtteintervention, herunder tager stilling til følgende:






Målgrupper – herunder fokus og omfang
Forankringsaktiviteter – herunder i regionens øverste ledelse og i sygehusenes kliniske ledelser
Organisatorisk set-up – herunder samarbejde med Health Navigator
Videnskabelige ambitioner – herunder evt. forskningsmæssigt set-up og forankring
Tidsplan – herunder opstartsaktiviteter og udrulningskadence

Såfremt en interventionsbeslutning træffes, og planlægningsaktiviteterne igangsættes snarest (måned 0), er
det vores vurdering, at projektet vil være i stand til at inkludere den første patient om fire måneder (måned 4).
Interventionen vil kunne vurderes præliminært efter yderligere 6 måneder (måned 10) og eventuelt igen efter
endnu 3 måneder (fx måned 13)indtil pilotens slutevaluering efter 12-14 måneder efter start (fx måned 16).
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