Patientforløb
AC-Fuldmægtig
Rikke Sandorff Nielsen-Man
Direkte +4529629768
rsnm@rn.dk
2. september 2016

STATUS VEDRØRENDE DEN MIDLERTIDIGE DRIFTSMODEL VED REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED
Den 13. juni blev iværksat en midlertidig driftsmodel for Regionshospital Nordjylland, Thisted. Modellen omfatter, at der ikke modtages akutte kirurgiske patienter, visse akutte gynækologiske patienter
samt traumer på hospitalet i Thisted.
Modellen har nu fungeret i to måneder, og en foreløbig status følger hermed.

Omvisitering af de akutte patienter:
-

-

I alt er 403 patienter omvisiteret til andre hospitaler i regionen siden 13. juni (data frem til og med
18. august)1
o 220 patienter er bragt til Aalborg Universitetshospital
o 183 patienter er bragt til Regionshospital Nordjylland, Hjørring
Kommunefordelt:
o Fra Thisted Kommune er 201 patienter omvisiteret
o Fra Morsø Kommune er 106 patienter omvisiteret
o Fra Jammerbugt Kommune er 96 patienter omvisiteret.2

Herudover er omkring 30 patienter er bragt til hospitaler i Region Midtjylland 3.
Sammenligning af periode – 2015-2016
Når data fra 2015 og 2016 sammenlignes for den pågældende periode 4, så fremgår det af data, at
der er omvisiteret 110 patienter i 2015 (ca. 2 patienter dagligt) og 326 patienter i 2016 (ca. 6 patienter
dagligt) fra Thisteds optageområde relateret til målgruppen i Driftsmodellen (akutte kirurgiske, akutte
gynækologiske og traumer)5.
Heraf modtog Aalborg Universitetshospital gennemsnitligt 1-2 patienter dagligt i 2015, og 2-3 i 2016.
Altså er der over perioden modtaget en patient mere på dagsbasis under driftsmodellen end i tilsvarende periode sidste år. Jævnfør tabel nedenfor.

1

Opgjort på data fra Det Patientadministrative System - PAS

2

Bemærk at data kun omfatter den del af Jammerbugt kommune, der tilhører optageområdet for Regionshospital Nordjylland,
Thisted. Det skal i relation til Jammerbugt Kommune bemærkes, at der gennem flere år har været en tendens til at patienter er
gået til Aalborg Universitetshospital frem for Regionshospital Nordjylland, Thisted

3

Data trukket fra Amphi. Det bemærkes, at der ikke kan trækkes data afgrænses ift. diagnoser. Tallet viser derfor det samlede
antal kørsler til Midtjylland fra Thisteds optageområde i perioden.

4

Anvendt periode: Uge 25 - uge 32 (20. juni - 14.august)

5

Opgjort på data fra Det Patientadministrative System - PAS
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Regionshospital Nordjylland modtog 0-1 patient dagligt i 2015, og ca. 3 patienter i 2016. Gennemsnitligt er der modtaget 3 patienter ekstra per dag under driftsmodellen end i tilsvarende periode sidste
år. Jævnfør tabel nedenfor.

Status efter de første 2 måneder med drift af den midlertidige driftsmodel er, at der er omvisiteret ca.
4 patienter dagligt som følge heraf.

Præhospital kørsel:
Responstiderne monitoreres løbende i regionen, og nu særligt som følge af den midlertidige driftsmodel. I kontrakten med leverandøren Falck er der et aftalekrav om en gennemsnitlig responstid for ambulancekørsel A på 9,12 minutter.
I kurvediagrammet neden for ses responstiden for Ambulancekørsel A opgjort på kommuneniveau for
de kommuner, som er omfattet af den midlertidige driftsmodel. Data omfatter perioden april 2015 til
og med august 2016.
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Responstider april 2015-august 2016
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Region Nordjylland 08:24 08:35 08:05 08:25 08:26 08:01 08:18 08:36 08:37 08:34 08:22 08:57 08:40 08:18 08:35 08:58 09:09
Jammerbugt

08:57 10:43 08:41 09:10 09:50 09:15 09:47 09:22 09:51 09:22 08:47 10:16 09:26 09:35 09:59 11:01 10:54

Morsø

09:43 09:37 08:22 08:17 09:02 09:15 08:06 08:35 10:00 08:17 08:31 08:49 10:08 07:13 09:59 09:52 09:49

Thisted

08:33 09:22 08:45 09:12 08:43 07:49 08:29 09:55 09:15 08:31 08:29 08:41 08:13 08:25 08:25 09:03 09:29

Region Nordjylland

Jammerbugt

Morsø

Thisted

* Bemærk, at det alene er postnummer 9460 Brovst og 9690 Fjerritslev i Jammerbugt Kommune som hører under Thisteds
optageområde og derfor er berørt af den midlertidige driftsmodel. Det resterende af kommunen er knyttet op på optageområdet for Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Der ses generelt en vis variation i responstiderne og denne tendens ses ligeledes i perioden, hvor
den midlertidige driftsmodel har fungeret (se kurvediagram med responstider). Til eksempel kan
yderligere nævnes, at variansen i responstiden for de kommuner, som er berørt af driftsmodellen, i
2015 svingede fra 8,57 min. (april) til 10,43 min. (maj) for Jammerbugt Kommune, fra 8,06 min. (okt.)
og til 10 min. (dec.) for Morsø Kommune og fra 7,49 min. (sep.) til 9,55 min (nov.) for Thisted Kommune.

Sammenligning af antal kørsler - 2015-2016
Når der sammenlignes data for 2015 og 2016 for perioden uge 25-326, så viser data, at der har været en stigning fra 1032 kørsler i 2015 til 1251 i 2016 opgjort for det samlede antal ambulancekørsler
(A, B, C) fra Thisteds optageområde.

6

Amphi data opgjort for perioden uge 25-32 i 2015 og 2016 (20. juni-14.august)
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Der har gennemsnitligt været en stigning i det samlede antal ambulancekørsler fra Thisteds optageområde svarende til 4 ekstra kørsler per dag, når perioderne sammenlignes.

Visiteringen af patienterne:
Visiteringen af patienter er forløbet tilfredsstillende.
Der har været et mindre antal ”fejlvisiteringer”. Der er primært tale om patienter, der er bragt til Thisted, og som skulle have været modtaget i Hjørring. Disse patientforløb er håndteret og der arbejdes
løbende på at sikre det rette henvisningsmønster hos henvisende læge.
Regionshospitalet noterer alle disse patientforløb med henblik på læring.

Almen praksis/lægevagten og kommunerne:
Almen praksis er informeret skriftligt om den midlertidige driftsmodel i maj og umiddelbart før modellens ikrafttræden i starten af juni. Fokus har været på at sikre fuld information om ændringerne. Der
er senere i slutningen af juni informeret igen, og præciseret, hvor erfaringer fra driftsmodellen har givet anledning til det. Det bemærkes, at der i uge 34 udsendes informationsmateriale til de henvisende læger med konkrete eksempler på fejlvisiteringer, dette med henblik på læring og optimering
af visitationspraksis.
Der er afholdt møder med Morsø Kommune og Thisted Kommune i løbet af juni måned. Der er orienteret om den midlertidige driftsmodel, samt generelt om status for situationen på Regionshospital
Nordjylland, Thisted. Der er skabt kontakt mellem de to kommuner og regionen med henblik på at
sikre samarbejde omkring rekruttering, fastholdelse og integrering af nye hospitalsansatte på hospitalet i Thisted. Endvidere har Morsø og Thisted Kommuner, samt den lokale støtteforening "Vi støtter
Thisted Sygehus som akutsygehus”, inviteret til borgermøde d. 7. september om situationen på hospitalet i Thisted, hvor der vil være regional deltagelse.

Præciseringer og rettelser til driftsmodellen:
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Siden driftsændringerne trådte i kraft er der sket mindre tilretninger til modellen afledt af de praktiske
erfaringer i driften. Dette omfatter:
 Ændring i forhold til akutte gynækologiske patienter. Patienterne kan nu modtages i Thisted (både
112-patienter og henvist fra egen læge/vagtlæge). Alle patienter visiteres ved gynækologisk bagvagt.
 Administrative præciseringer ift. befordring, hvor der er ændret i proceduren for bestilling af kørsel
i relation til særtransportordningen. Endvidere er det blevet omfattet, at transport er døde er en
regional udgift. Ift. befordring er det tidligere beskrevet, at fritvalgspatienter ligeledes er omfattet af
de særlige transportrammer knyttet til den midlertidige driftsmodel. Dette er ikke tilfældet. Der vil
blive sendt en præcisering til hospitalerne.
 Det er præciseret, at alle præhospitale kørsel A indbringes til Aalborg Universitetshospital og alle
kørsel B indbringes til Regionshospital Nordjylland

Foreløbig vurdering af økonomiske konsekvenser:
Nedenfor er der angivet en foreløbig vurdering af de økonomiske konsekvenser knyttet til den midlertidige driftsmodel.

Område/aktør

Belastning

Estimeret foreløbig
udgift

Regionshospital
Nordjylland,
Hjørring:

Der er modtaget gennemsnitligt 3 patient ekstra per
dag som følge af driftsændringerne (varians i antal patienter per dag spænder fra 1-9).

Udgifterne håndteres internt på regionshospitalet.

Der er flyttet 2 medicinske senge fra akutmodtagelsen
til medicinsk sengeafsnit, for at skabe plads til ekstra
kirurgiske senge i akutmodtagelsen. Der er etableret 4
kirurgiske senge
Herudover er etableret 3 senge på kirurgisk sengeafsnit for de patienter, der skal have et videre forløb under indlæggelse efter akutmodtagelsen.
Aalborg Universitetshospital:

Der er modtaget gennemsnitligt 1 patient ekstra per
dag som følge af driftsændringerne

0 kr.

Det vurderes, at belastningen kan håndteres inden for
det eksisterende beredskab.
Præhospital kørsel:

Der er under driftsmodellen kørt 4 ekstra præhospitale
kørsler dagligt, som vurderes at være relateret driftsmodellen.

Ca. 1,3 mio.kr.

Heraf er ca. 75 pct. transporteret til Hjørring (5000 kr.
pr. tur) og ca. 25. pct. til Aalborg (ca. 4000 kr. per tur)
Befordring:

Udgifter relateret til den særlige transportordning

Ca. 45.0000

Processen fremover:
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Jf. Regionsrådets behandling af handleplan for Regionshospital Nordjylland, Thisted (28. juni 2016),
vil Regionsrådet blive forelagt en samlet afrapportering i oktober måned.
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