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Nye målinger af produktiviteten på sygehusene

- nu med opgørelser for afdelinger
Måling af produktivitet
Produktivitetsmålinger af sygehusene giver politikere, administratorer og sundhedsfagligt personale mulighed for at følge med i produktivitetsniveau og -udvikling på landets
sygehuse. Målingerne giver et godt grundlag for, at sygehusene kan udveksle erfaringer og få fokus på ”best practice”.

Vækst i produktivitet
Målingerne viser, at de danske sygehuse set under ét bliver mere og mere produktive.
Sygehusenes produktivitet på landsplan er således steget med 1,9 pct. fra 2005 til
2006.
Det svarer til, at der kan udføres ekstra behandlinger for ca. 800 mio. kr. i forhold til en
situation uden stigning i produktiviteten.
Den systematiske måling af produktiviteten begyndte i 2003. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit øget med to pct. pr. år.

Figur 1: Årlig udvikling i produktivitet i
Sygehusvæsenet fra 2003-2006.
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Stor forskel i produktiviteten blandt sygehuse
I lighed med 2005 er der i 2006 store forskelle i sygehusenes produktivitet.
En række sygehuse ligger betydeligt over den landsgennemsnitlige produktivitet. Vejle
Sygehus har således i lighed med opgørelsen fra 2005 en produktivitet, som er 19 pct.
højere end den landsgennemsnitlige produktivitet.
Figur 2: Produktiviteten for sygehuse.
Procentuel afvigelse fra landsgennemsnittet i 2006.
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De betydelige forskelle mellem sygehusenes produktivitet indikerer, at der er muligheder for yderligere produktivitetsforbedringer. Hvis der ses bort fra de små sygehuse i
Tarm og Lemvig samt Friklinikken i Brædstrup, er der ca. 40 procentpoints forskel mellem sygehusene med den højeste og laveste produktivitet.
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Forskel blandt regionerne
Der er betydelig variation i produktiviteten fra region til region. Region Syddanmarks
produktivitet er fire pct. højere end landsgennemsnittet, Region Hovedstaden og Region Sjælland placerer sig tæt på landsgennemsnittet, mens Region Nordjylland har en
produktivitet, der er otte pct. lavere end produktiviteten i hele landet.
Figur 3: Produktivitet for regioner for 2006
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Produktivitet for afdelinger
Som noget nyt er der i år for første gang gennemført en opgørelse af produktivitetsindikatorer for ca. 65 afdelinger. Der er tale om mave-tarm kirurgiske og gynækologiskobstetriske afdelinger.
Fordelen ved sammenligninger af sygehusafdelinger er, at man sammenligner enheder, der udfører tilnærmelsesvis samme behandlinger. Herved bliver sammenligningerne særligt meningsfulde.
Der er generelt konstateret store forskelle mellem afdelingerne på alle de udvalgte produktivitetsindikatorer.
En del af disse forskelle må forklares med bl.a. problemer med præcise opgørelser af
data på afdelingsniveau samt forskelle i afdelingernes patientsammensætning. Forskellene indikerer imidlertid også, at der fremadrettet er fortsat behov for at opgøre produktivitetsindikatorer på afdelingsniveau. Opgørelser kan således have stor værdi for såvel
politikere, administratorer og sundhedsfagligt personale som grundlag for at sammenligne sig med tilsvarende afdelinger, udveksle erfaringer og lade sig inspirere af andre
afdelingers måder at organisere sig på.

Produktivitet og kvalitet
Produktivitetsmålinger beretter udelukkende om, hvor mange ressourcer, der anvendes
på at behandle patienterne. Målingerne siger intet om kvaliteten af ydelserne.
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Et samlet billede af sygehusvæsenets præstationer fås således udelukkende ved at
sammenholde målinger af produktivitet med målinger og analyser af kvaliteten i sygehusvæsenet.
www.sundhedskvalitet.dk er en hjemmeside, hvor borgerne har mulighed for at sammenligne forskellige sygehuse på forskellige centrale kvalitetsindikatorer.

Fremtiden
Produktiviteten på landets sygehuse på lands-, regions-, og amtsniveau er med delrapport III nu opgjort for tredje år i træk, mens opgørelserne på sygehusniveau er offentliggjort for andet år i træk. Dette giver nye muligheder for at følge udviklingen over
tid.
Bag målingerne står Danske Regioner, regionerne, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Rapporten kan læses på
www.sundhed.dk og www.sum.dk.
Regeringen ønsker også fremover at prioritere produktivitetsmålinger i sundhedsvæsenet, det fremgår af regeringsgrundlaget: ”udarbejdelse og offentliggørelse af systematiske produktivitetsmålinger i sygehussektoren på regions-, sygehus-, samt afdelings-,
og behandlingsniveau”.
Fremover vil der således også blive opgjort produktivitetsindikatorer på afdelingsniveau.
I 2008 vil der endvidere blive fokuseret på at opgøre produktivitetsmålinger helt ned på
behandlingsniveau. Ved at sammenligne enheder, der udfører præcis den samme behandling, vil der komme klare indikationer af, hvor mulighederne for produktivitetsforbedringer ligger.
Der er gennemført en række tiltag for at øge kvaliteten i de bagvedliggende data for de
offentliggjorte målinger. Der arbejdes videre på at forbedre datakvaliteten i de kommende målinger.

