
Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed 

AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL 

Sundhed 

Driftsmål, Sundhed Ambitionsniveauet Resultat, Seneste 

måling 

 Udvikling siden 

seneste politiske 

forelæggelse 

Målopfyldelse  

Datakilde 

 

Tilfredshed – indgår 

endnu ikke 

Tilfredshedsmål 

præciseres og fastlægges 

efter, at der er indhentet 

erfaringer på området. 

- - -  

Levering      

Akuttelefonen 90% af opkaldene skal 

besvares indenfor 3 min. 

Alle opkald skal 

besvares indenfor 10 

min. 

3 min.: 31% 

10 Min.:  67% 

Mindre positiv 

udvikling fra februar til 

marts 

 

Mindre positiv 

udvikling fra februar til 

marts 

 

Nej 

Nej 

Data baseret på marts-måling. 

Kilde: Den Præhospitale 

virksomheds datawarehouse 

Ventetid, 

akutmodtagelse 

50% af patienterne skal 

være igangsat indenfor 

en time og 

95% af patienterne 

indenfor 4 timer. 

Inden for en 

time: 

78% 

Inden for fire 

timer: 

99% 

Stabil 

 

Stabil 

Ja 

Ja 

Baseret på data fra februar. 

Kilde: 

Sundhedsdatabanken, hvor udtræk 

leveres fra CSC 

 

 

 

 

 

 

Forløbstider for 

kræftpatienter 

Overholdelse af 

standardforløbstider fra 

start til initial 

behandling: 90% 

71% Positiv 

 

Fra januar til denne 

måling i februar ses en 

positiv udvikling. Dog 

er målopfyldelsen for 

januar og februar 2015 

Nej Baseret på data fra februar. 

 

Kilde: 

Data baseret på patientforløb, der 

afsluttes i februar Kilde: Data 

trækkes i Landspatientregistret via 

Statens Seruminstitut. Der er en 



lavere end 

målopfyldelsen for 4. 

kvartal 2014. 

tidsforsinkelse på en måned. 

 

  

Udredning inden 30 

dage 

Somatikken: 

80 % skal være udredt 

inden 30 dage 

Psykiatrien: Fastsættes 

senere. 

60% 

 

 

Manglende 

sammenligningsgrund-

lag, idet målet nu er 

opdelt i somatik og 

psykiatri. 

Nej 

 

 

 

- 

Baseret på data fra marts. 

Kilde: 

Data trækkes i 

Landspatientregisteret via Statens 

Seruminstitut. 

Andelen af elektroniske 

epikriser 

(udskrivningsbreve) 

afsendt inden tre dage 

Målsætningen: 95 % 77% Stabilt Nej  

 

Administrationen 

Kvalitet      

Hospitalserhvervet 

infektion, bakteriæmi 

(bakterier i blodet) 

Halvering af antallet af 

hospitalserhvervede 

bakterieæmier 

sammenlignet med 2010 

og 2011.  

8,1 Negativ udvikling Nej Baseret på data fra januar. 

De tre mikro-biologiske 

databaser: 

MADS (RH) 

Advisor (HeH) 

Advisor (HvH) 

og landspatientregisteret (LPR) 

 

Hospitalserhvervet 

infektion, VAP 

(respiratorrelateret 

lungebetændelse) 

Under 5 VAP pr. 1000 

respiratordage for hver 

intensiv afdeling. 

1,3 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra oktober. Data 

findes i lokale databaser på 

intensivafdelingerne. Data 

indsamles manuelt.  

Uventede dødsfald At mindske antallet af 

uventede hjertestop. 

Opgøres i forhold til 

1000 indlæggelsesdage. 

Mål: faldende tendens 

- - -  

Akutte genindlæggelser 

inden 30 dage 

Mål præciseres og 

fastlægges efter, at der er 

  -  



NB: driftsmålet er ved 

regionsrådets 

beslutning 10. marts 

ændret til 

”forebyggelige 

genindlæggelser” 

indhentet erfaringer på 

området. 

Der udvikles et driftsmål 

om forebyggelige 

genindlæggelser, jf. 

beslutning om 

kongeindikatorer den 10. 

marts 2015 

(Psykiatri) 

Tvang i form af 

bæltefikseringer 

Årlig reduktion med 20 

% 

(NB: Målet ventes 

justeret når der er 

fastlagt nationale mål) 

102 stk. Positiv udvikling Ja Baseret på data fra februar.  

Kilde: 

PLIS2 – Psykiatriens 

ledelsesinformationssystem 

(kildesystem: SEI). Manuel 

indberetning til SEI. 

 

Medarbejdere og 

ledere 

     

Sygefravær 

(statistisk model viser, 

om månedsværdi er 

positiv eller negativ 

i.f.t. egen historik. 

Beregningsmodel er 

under udvikling. 

4,5 % 5,4 % Stabil Nej Baseret på data fra februar. 

Kilde: 

Silkeborg data. 

Produktivitet      

Budgetoverholdelse, 

økonomi 

(realiseret forbrug i 

perioden på løn, øvrig 

drift og egne indtægter 

fratrukket det 

tilsvarende budget i 

samme periode). 

Mål: => 100 102,8 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra marts. 

Kilde: 

FLIS (Fælles Ledelses 

Informationssystem) 

 

Budgetoverholdelse, 

aktivitet 

Mål: => 100 96,4 - Nej Baseret på data fra januar.  

Kilde: 



(realiseret 

aktivitetsværdi målt i 

DRG værdi i perioden 

fratrukket det 

tilsvarende budget i 

samme periode. 

FLIS (Fælles 

ledelsesinformationssystem) 

Udvikling i effektivitet 

Indeks 

Mål: > 100 93,0 - Nej Baseret på data fra januar. 

Kilde: 

FLIS (Fælles 

ledelsesinformationssystem) 

 

 

 


