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Visionen om ét samlet hospital

Få styr på hospitalet – og 
afdelinger = kapacitetsstyring

Rette patient i rette seng på rette 
tidspunkt med rette behandlerteam



Udfordringer
Mere –bedre -billigere

Årstidsvariation Døgnvariation
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Sikkert Patientflow

Udfordring -

 Crowding problematik

 Ventetid på behandling og diagnostik

 Lånesenge

 Patientsikkerhed 

Bedre kapacitetsstyring  

- et samlet hospital 

- væk fra silotænkning

 Kapacitet og ressourcer 

 Balance mellem efterspørgsel, 

kapacitet og ressourcer



Subitizer for hospitalet +
alle patienter har dynamisk opdateret 
dato klokkeslet registreret for forventet 
udskrivelse

Data fra Klinisk Logistik
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Kapacitet FREMSKREVET til og med 
kl 11.00 dagen efter 

Data fra Klinisk Logistik
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Greb og værktøjer på 
hospitalsniveau 

 Kapacitetskonferencer i akut x 3 dgl, stående, alle 
afd, i rød også hospitalsledelsen! Ekstra ad hoc. 

 Flowkoordinatorer 

 Tavlemøder

 Aftaler på tværs 

 Handlinger ved forskellige

belægningsgrader

 Overflytning af patienter

 Lånesenge



To overordnede mål

 Reducering af antal lånesenge med 80 % i 

forhold til 2017.

 Halvering af tiden i belægning over 100 % i 
forhold til 2017. 

Derudover det regionale mål 

 Udskrivelse før kl. 12 af patienter indlagt mere end 
48 timer 

HEH fastsat mål: 30 % 
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Mål – efter 2 år
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Udskrivelse før kl. 12



Databaseret 
klinisk kvalitet 
og
kliniknær ledelse
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Datastrategi

 Beslutning fra EPJ start i 1999 men også for 
efterfølgende systemer 

 at vi altid selv får en kopi af data registreret 
mindst en gang i døgnet – vi ejer data

 at vi selv skal kunne lave dataanalyse eller få 
eksterne parter til det for os 

 at vi også kan få leverandør til at lave analyser i 
det system vi har købt 

 at vi kan få analyse resultat fra Business 
Intelligence databaserne tilbage i kliniske 
systemer i kontekst – i arbejdsgange og i EPJ





MAN LØBER DA PÅ TO BEN

Data til faglig 
udvikling, 
klinisk ledelse og 
forandring

Data til kontrol, 
økonomi, 
benchmarking, 
overordnet kvalitet

DagligtMånedligt



Dataadgang

LPR

eSundhed

RKKP

Regionens 
datavarehus

Hver dag kl. 16 Silkeborg data

ØS

Labka

RIS

1 * pr uge

1 * pr 

måned



Hvor nemt skal det være?
Direkte i Tableau -
portal Intranet genveje

http://bi-portal.onerm.dk/#/site/RM/views/Start/Start?:iid=2
http://horsens.intranet.rm.dk/om-hospitalet/Data/hospitalsoverblik/
http://bi-portal.onerm.dk/#/site/RM/views/Start/Start?:iid=2
http://bi-portal.onerm.dk/#/site/RM/views/Start/Start?:iid=2


Strategi:
Målbillede – nationalt – regionalt og lokalt
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http://horsens.intranet.rm.dk/om-hospitalet/Data/test-side

http://horsens.intranet.rm.dk/om-hospitalet/Data/test-side


Tid fra ordineret 1. gangs iv antibiotika til 
dokumenteret givet 



Antibiotika til pneumoni –
rækkefølge, andel osv. 

http://bi-portal.onerm.dk/#/site/RM/views/MedicinPneumoniAntibiotika/RkkefgeAfAntibiotika?:iid=2

http://bi-portal.onerm.dk/#/site/RM/views/MedicinPneumoniAntibiotika/RkkefgeAfAntibiotika?:iid=2


52.719 kl 7.35

 Sundhedsfagliges egen 
kvalitetsmonitorering af 
koloskopier

 Særlig SFI til formålet 
udfyldes ved skopien

 Ingen data adgang for 
andre end skopører

 Nye data hver dag
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Meropenem over tid -
eksplorering



ACE inhibitor + NSAID?



Polyfarmaci
Nu kan vi lave komplekse analyser –
og volumen interventioner ?

 130.000 med > 6 
præparater pr 
dag

 Risikoprofilering 
på store 
datamængder

 Intervention –
læger og 
farmaceuter 
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Telemedicin – drift!

Sundhedshotspottet: 

En infrastruktur komponent – vi har de sidste 2 år kørt 
drift i klyngen, med KOL, hjerteinsufficiens, diabetes, 
ældre, stomi, stuegang ++.  

Fælles service center – en tværsektoriel driftsopgave. 
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Tværspor – Lad os lære af data, hvilke 
forløb vi sammen kan gøre bedre 

Rejsen mod et proaktivt – og sektoragilt -
sundhedsvæsen



Hvad er Tværspor 
 Flerårigt data- og samarbejdsprojekt

 Forskningsprojekt 

 Tilladelser på plads – 2 år

 Tværsektorielt - styregruppe på tværs 
af kommuner, praksis og hospital

 > 5 års data fra alle voksne 168.000 
borgere i Hedensted, Skanderborg, 
Odder og Horsens kommuner



Genindlæg-
gelser på 
tværs af 

hospital og 
sektorer

2012

Interesse 
for 

”Big Data”

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Prøvehandling
Data på 

medicinsk 
udstyr og 

Sepsis sammen 
med VIA

Fokusering:
Akutte 

indlæggelser i 
et 

tværsektorielt 
perspektiv

Forsknings-
database 
igangsættes
Datatilsyn
Jura
Fondsansøg
ninger

Første møde med Skanderborg 
kommune



Data til  
forbedring, 
klinisk ledelse og 
forandring – på 
tværs af sektorer 

Data til kontrol, 
økonomi, 
benchmarking, 
overordnet kvalitet

DagligtMånedligt



www.regionmidtjylland.dk

Det digitale hospital i praksis

Kapacitetsstyring og logistikhåndtering i samspil med individualiserede 
behandlinger og løbende klinisk kvalitetsopfølgning

Jørgen Schøler Kristensen

lægefaglig direktør, HE Horsens


