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• Kort intro 

 

• Om Rygcenter Syddanmark 

 

• Baggrundsviden – Rygsygdom er en folkesygdom 

 

• Tilbage i tiden – aktivitetsafregning 

 

• SLB: paradigmeskift, år 2012 og frem 

 

• Nyt styringskoncept – rammestyring/kvalitetsstyring 

 

• Ledelseserfaringer med det nye styringssystem 

 

• Fremtid - evaluering 

 

Indhold – oplæg på konference for FSLS 



En ny leder… 

• Har været leder i et år som en del af Klinikledelsen i Rygcenter Syddanmark 

 Pr. 1. oktober 2016: Rygmedicin 

 Pr. 1. juni 2017: Rygkirurgi 

 

• Uddannet sygeplejerske og cand.scient.san.publ 

 

• Været ansat i SLB siden 2012 

 

• Tidligere Klinisk Sygeplejespecialist, SLB 

• Tidligere Rehabiliteringskoordinator, SLB, kræftområdet 

 

 

 

 

 



Sygehus Lillebælt – Patienternes sygehus – 3 profiler 



Rygcenter Syddanmark – Patienternes Rygsygehus – en del af Sygehus Lillebælt 

Rygmedicin 

Rygkirurgi  

Røntgen afd. –  
en del af rtg. Afd. 

Vejle. 

Laboratorie – 
en del af 

Laboratorie 
Centeret. 

Anæstesi afd. –  
Incl. Smerteklinik 
anæstesiologisk 

afd. Vejle. 

Organisering 



Rygcenter Syddanmark 

• Ca. 150 ansatte (Rygmedicin og Rygkirurgi) 

• Ca. 18.000 henvisninger/år 

• 62% af patienterne er <60 år 

• Rygmedicin: 20.000 besøg/år 

• Rygkirurgi: 6.500 besøg/år 

• Ca. 1.400 operationer/år 

 

Viden om Rygpatienter i Danmark/Region Syddanmark 

 

800.000/180.000 oplever hvert år lændesmerter 

400.000/90.000 opsøger behandler pga. lændesmerter 

100.000/22.000 ses i sygehusregi pga. lændesmerter 

60.000 får lavet MR-scanning (RSD 31.000) 

10.000/2260 opereres pga. lændesmerter (ca. det halve gældende for nakkepatienter) 

 

Nøgletal 



Baggrundsviden – Rygsygdom er en folkesygdom 

Sygdomsbyrden i DK – SST: 



Baggrundsviden – Rygsygdom er en folkesygdom 

Sygedage i DK - samfundsperspektiv 



Tidligere styringsmodel – generelt for SLB 

Den tidligere styringsmodel (aktivitetsafregning) har tjent SLB godt, og bl.a.  

 

 

- Muliggjort finansiering af kapacitetsudvidelser 
 

- Skabt øget aktivitet som har fjernet ventelister på flere områder 
 

- Øget produktiviteten 
 

- Støttet op om omlægning af patientforløb 
- Kræftpakker 

- Akut til planlagt aktivitet 

- Stationær til ambulant aktivitet 

 

 

 

 



SLB’s aktivitetsafregning – over tid.. 2012 og frem 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIzangi9XWAhUkKcAKHaiQBowQjRwIBw&url=http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm335379&psig=AOvVaw2-MZVHsFu2n1XTsDJ3BjDu&ust=1507142024827711


Vejen mod ny afregningsmodel 

SLB: Ønsker til en ny afregningsmodel 

 

 Værdibaseret ledelse Populationsansvar Rygcentret 

Motivere og have tillid til at det kliniske system løser opgaver… Ud fra følgende 

fokusområder: 

Keep it simple 

Klinisk 

meningsfuld 

Stabilitet 

Plads til klinisk 

ledelsesrum 

Fjerne spild 

Tværsektorielt 

samarbejde 



Nyt styringskoncept – rammestyring/kvalitetsstyring 

Hvad betyder det at sætte patienten først på rygområdet? 

- Antal besøg ikke afgørende   

- Tværfaglig tilgang 

- Nye kontaktformer 

 

- Nødvendigt at se på populationsansvaret i hele Region Syddanmark 

- Samarbejde om udfordringerne med almen praksis, kommunerne og regionens 

sygehuse 

- Sikre den fornødne fleksibilitet 

- Rygområdet har været en særligt velegnet patientgruppe, et  samlet regionalt 

rygcenter 

 

- Udrednings- og behandlingsgaranti 

- Samlet patienttilfredshed 

- Spørg patienten 

- Fælles beslutninger i nye tilpassede forløb 

 



Nyt styringskoncept – rammestyring/kvalitetsstyring 

Tilgange for det ny rygforløb var: 

 

 

1. Primærsektorens efterlevelse af det regionale rygforløbsprogram 

2. Fælles visitation på Rygcenter Syddanmark af alle elektive regionale rygpatienter 

3. Indførsel af et fælles specialiseret udredningsforløb, således at alle rygpatienter 

vurderes med henblik på  et aktivt medicinsk koordineret forløb 

4. At relevante rygmedicinske udrednings- og behandlingsmuligheder afprøves 

inden kirurgi 

 



Nyt styringskoncept – rammestyring/kvalitetsstyring 

Nyt økonomiske styringskoncept 

 

- Forsøgsordning 

- Ro til at sikre populationsansvaret 

- Sikre det rette tilbud til patienten 

 

- Fuld rammestyring  

- Rygcenter Syddanmark modtog populationssvaret for at sikre behandlingen 

af alle elektive rygpatienter i Region Syddanmark.  

- Indførelse af forsøg med bonusordning ift 8 definerede kvalitetsmål 

 

- Kvalitetsmålene skulle dække følgende områder  

- Standarder jf. kliniske kvalitetsdatabaser 

- Ventetider 

- Kommunikation 

- Patientvurderet outcome 

 



Nyt styringskoncept – rammestyring/kvalitetsstyring 

På baggrund af disse fire områder blev følgende 8 kvalitetsmål valgt. Form for 

bonusafregning – 250.000 kr. for hvert opfyldt mål  

 

Målene blev valgt i samarbejde mellem region, sygehus og afdelingsledelse 

 

Rygmedicin 

- 1. Klar besked om diagnose og plan for der fortsatte forløb efter afslutning fra 

Rygcenteret 

- 2. Patienttilfredshed med det samlede forløb 

- 3. Hurtig og klar besked - visitation 

- 4. Udredningsgaranti/ventetid 

 

Rygkirurgi 

- 5. Jointklinik – at patienten vurderes først af rygmedicin 

- 6. Smertescore (før og efter OP) 

- 7. Overholdelse af udrednings- og behandlingsgaranti 

- 8. Lægebrev  

 



Ledelseserfaringer  

Forsøget har nu snart kørt i 2 år i rygcenter regi, og giver anledning til både 

glæde og frustrationer. 

 

Af positive ting kan bl.a. nævnes: 

 

• Muligt at tilbyde patienten det de behøver på dagen-  vigtigt i et setup hvor 

meget andet spiller ind end ”kun” de kliniske fund 

 

• Ro til at arbejde og knap så meget fokus på ”tælleapparatet” 

 

• I mange henseender: Skaber mere rum 

 

• Går i god tråd med Den Syddanske forbedringsmodel 

 

• Giver anledning til mange idéer og drøftelser – afprøvning og udvikling af 

nye metoder 

 

• Mulighed for at varetage og deltage i et reelt populationsansvar 

 

 

 

 

 



Hvad er populationsansvar? – et begreb med mange definitioner 

 

  

 

 

 

 

 

”Ledelsesmæssigt populationsansvar med henblik på  

et optimalt og gnidningsfrit patientforløb mellem 

sundhedsvæsenets sektorer, inkl. kommuner” 
Kilde: Danske Patienter 



Ledelseserfaringer 

Der er også elementer, som udfordrer: 

• ”2,5 patienter pr. kliniker pr. dag”  registrering en udfordring 

 

• Kvalitets-/bonusmål giver ikke mening i praksis 

 

• De gode idéer skal også føres ud i virkeligheden – prioritering og 

implementering og samarbejde på tværs af sektorer 

 

• Vi følger fortsat aktiviteten/produktiviteten og trækker månedlige tal 

 

• Et fleksibelt setup – giver  også spild (særligt i form af ventetid for 

medarbejdere) 

 

• Kirurgi – sværere at ”styre” end medicin 

 

• Kan til tider virke modstridende i dialogen med medarbejdere – særligt inden 

for et speciale med lavt evidensniveau og mange faglige og personlige 

holdninger til hvad kvalitet er..  

Og nogle gange en opfattelse af at kvalitet = tid 

 

 

 

 



Generelle overvejelser 

 

 

• Bekymring om forventninger til modellen.. Man vil fortsat have travlt... 

  Svært at leve op til de forventninger man får via medierne 

 

• Ser en stor udfordring i at så et reelt samarbejde op at køre med kommuner 

og PLO... Eks. videokonsultationer mm. – bunder i forskellig organisering og 

vilkår 

 

• Man skal sørge for at målpunkter kan trækkes fra eksisterende  systemer  - 

og det skal være mål som både patienter og sundhedsprofessioneller ser 

som kvalitet 

 

 ”Ny finansieringsmodel sætter fokus 
på kvalitet  

frem for aktivitet” 



Den nye styringsmodel  - i god tråd med ”Den Syddanske forbedringsmodel” 

Personalet først Patienten først 

Det er ok at vente Det er ikke ok at vente 

Fejl er accepteret Ingen fejl 

Diffust ansvar Entydigt ansvar 

Tilføre ressourcer Ingen nye ressourcer 

Reducere omkostninger Reducere spild 

Retrospektiv kvalitetssikring Tidstro kvalitetssikring 

Ledelsesovervågning Kliniknær ledelse 

Vi har tid Vi har ingen tid 

Vi skal ændre måden vi tænker på… 



Er det kommet for at blive? 

Vi kender ikke fremtiden, men.. 

 

 

• I november starter Center for Kvalitet en evaluering af styringsmodellen 

 

• Ledelser, medarbejdere og patienter inddrages.. 

 

 

 

Vi afventer den videre plan! 

 

Jeg tror og håber at rammestyring er kommet for at blive. 

 

 

 

 



 

 

Tak for opmærksomheden 
 

 

 

Rikke.Bagge.Skou@rsyd.dk  
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