Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed

AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL
Sundhed
Driftsmål, Sundhed Målsætning

Resultat,
Seneste
måling

Tendens

Tilfredshedsmål
præciseres og
Tilfredshed –
fastlægges efter, at
indgår endnu ikke der er indhentet
erfaringer på
området
Levering
90 % af opkaldene
Negativ
3 minutter:
skal besvares
udvikling
24 %
indenfor 3 minutter.
Akuttelefonen
10
Alle opkald skal
Negativ
Minutter:
besvares indenfor 10
udvikling
54 %
minutter.
Inden for
50 % af patienterne
en time:
skal være igangsat
Stabil
Ventetid,
80 %
indenfor en time og
akutmodtagelse
Inden for
95 % af patienterne
Stabil
fire timer:
indenfor 4 timer
99 %
Overholdelse af
Negativ
standardforløbstider
Forløbstider for
64 %
udvikling
fra start til initial
kræftpatienter
behandling: 90 %
Somatikken:
80 % skal være
Udredning inden 30 udredt inden 30
Positiv
67 %
dage
dage
udvikling
Psykiatrien:
Fastsættes senere
Andelen af
elektroniske
epikriser
Målsætningen: 95 %. 77 %
Stabilt
(udskrivningsbreve)
afsendt inden tre
dage
Kvalitet
Hospitalserhvervet Halvering af antallet
Negativ
73 stk.
infektion,
af
udvikling

Målopfyldelse

-

Nej
Nej

Ja
Ja

Nej

-

Nej

-

bakteriæmi
hospitalserhvervede
(bakterier i blodet) bakterieæmier
sammenlignet med
2010 og 2011 (91
stk)
Hospitalserhvervet Under 5 VAP pr.
infektion, VAP
1000 respiratordage
(respiratorrelateret for hver intensiv
lungebetændelse) afdeling.
At mindske antallet
af uventede
hjertestop. Opgøres
Uventede dødsfald i forhold til 1000
indlæggelsesdage.
Mål: faldende
tendens
Mål præciseres og
fastlægges efter, at
Akutte
der er indhentet
genindlæggelser
erfaringer på
inden 30 dage
området.
NB: driftsmålet er
Der udvikles et
ved regionsrådets
driftsmål om
beslutning 10.
forebyggelige
marts ændret til
genindlæggelser, jf.
”forebyggelige
beslutning om
genindlæggelser”
kongeindikatorer
den 10. marts 2015
Årlig reduktion med
20 %
(Psykiatri)
(NB: Målet ventes
Tvang i form af
justeret når der er
bæltefikseringer
fastlagt nationale
mål)
Medarbejdere og
ledere
Sygefravær
(statistisk model
viser, om
månedsværdi er
4,5 %
positiv eller negativ
i.f.t. egen historik.
Beregningsmodel er
under udvikling.
Produktivitet
Budgetoverholdelse,
Mål: => 100
økonomi

2 stk.

-

Ja

-

-

-

7,4 %

Negativ
udvikling

-

116 stk.

Stabil

-

5,4 %

Grundlag
mangler,
forventes
at indgå i
næste
rapport

Nej

-

-

-

(realiseret forbrug i
perioden på løn,
øvrig drift og egne
indtægter
fratrukket det
tilsvarende budget i
samme periode).
Budgetoverholdelse,
aktivitet
(realiseret
aktivitetsværdi
målt i DRG værdi i Mål: => 100
perioden fratrukket
det tilsvarende
budget i samme
periode.
Udvikling i
effektivitet
Mål: > 100
Indeks

-

-

-

-

-

-

