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Hvad er en forebyggelig indlæggelse?
Start på rettidig kommunal omsorg
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4 sengedage på hospital
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Kan kommunerne forebygge på
disse diagnoser?
Åreknuder
Brok
Fødsler
Uregelmæssig hjerterytme
Klumpfod,
Cystisk fibrose
Kræft (bortset fra måske rygerelateret kræft)
Slidgigt i knæ og hofter
Gigt i leddene
Rygmarvstransplantation
Og mange, mange flere
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Antal 65+ årige københavnere indlagt
på offentligt hospital i H-regionen i 2010
Der tælles for aktionsdiagnose på første afd.kontakt
Der tælles både primærindlæggelse og evt. genindlæggelse
Sygdom/diagnose

Antal

Nedre luftvejssygdom

2.398

Brud

1.322

Væskemangel

731

Blærebetændelse

434

Forstoppelse

288

Mave-tarm-betændelse

123

Ernæringsbetinget blodmangel

88

Tryksår

29

Sociale og plejemæssige forhold

17

I alt

5.802

Der var i 2010 omkring 55.000 københavnere på 65+ år. Disse borgere havde i 2010 knap
29.000 indlæggelser, hvor knap 18 % af indlæggelserne var på ovennævnte diagnoser. Af de
5.802 indlæggelser var de ca. 14 % genindlæggelser.
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Kbh. Kommune kender ca. 50 % af de 65+ årige
som er indlagt på en af de 9 diagnoser i 2010
5.800 indlæggelser på forebyggelige diagnoser var borgeren kendt af kommunen? – ca. pct.
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Jo ældre, jo flere er kendt af
kommunen
Indlagte københavnere på
forebyggelige diagnoser i 2010 andel som var kendt af kommunen
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Eksempel: Reduktion af kommunal
medfinansiering
Case: Reducere antallet af forebyggelige indlæggelser
fra plejehjemmene
Kvartalsvis ledelsesinformation – forebyggelige indlæggelser fra
plejeboliger, midlertidige pladser, hjemmepleje og sygepleje
• Kobling af KK og SST data
• Udvalgte forebyggelige diagnoser
• Standardiserede udgifter, 12.000 kr. pr. indlæggelse

Pilotforsøg på 5 plejehjem i 2012
• Ca. 1.000 forebyggelige indlæggelser årligt ≈ 12 mio. kr.
på alle københavnske plejehjem
• Ca. 100 forebyggelse indlæggelser i pilottesten på 5 p-hjem

Resultat
• Investering i praksisnær læring 0,6 mio. kr. i 2012
• Succeskriterier: 30 pct. reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser
• Nettoresultat: Udgift på 0,24 mio. kr. i 2012, + 0,25 mio. kr. i 2013
• Break-even ved 50 indl i 2012 + 0,5 mio. kr. i 2013
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Fremtid: Måltal, mere præcis monitorering
og måske brug af økonomiske incitamenter
i kommunen?









Hvis vi måtte for Datatilsynet:
Hvert kvartal burde vi i kommunerne få følgende
oplysninger:
Fra plejehjemmet Solgaven blev Rasmus Klausen indlagt
d. 15. juli kl. 12.30 med tryksår. Tilsvarende for
hjemmeplejeenheder.
Lederen: Analysere og planlægge forandringer for at
forebygge.
Internt i kommunen: 1) Informere om at en indlæggelse
koster kommunen ca. 12.000 kr. 2) Opstille måltal. 3)
Understøtte med økonomiske incitamenter?
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