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Projektkommissorium

Budgetanalyse af borgernes forbrug af sundhedsydelser

1. Beskrivelse af borgernes forbrug af sundhedsydelser
•

•

Analysen omfatter forbruget af hospitalsydelser og forbrug i
praksissektoren (behandlingsforbrug) – med mulighed for
sammenligning på tværs af lignende kommuner

2. Case I – Potentiale ved omlægning af pleje- og
omsorgsforanstaltninger
•

Casen skal belyse et muligt potentiale i ændret behandlingsforbrug ved
en ændring i kommunes pleje- og omsorgsforanstaltninger

Analysen af det stationære somatiske hospitalsforbrug ønskes
dekomponeret i relevante dimensioner som ét-døgnsindlæggelser,
genindlæggelser, såkaldt forebyggelige indlæggelser samt
færdigbehandlede - med hensyntagen til et nyt differentieret takstsystem
for kommunal medfinansiering

3. Case II – Potentiale og inspiration til forebyggende indsats

•

Analysen opgøres på køn, alder, diagnosegrupper, procedurekoder og
antal personer (der tilføjes yderligere forklarende variable efter behov)

4. Case III – Potentiale og inspiration til forebyggende indsats

•

Den samlede beskrivelse af borgernes forbrug af sundhedsydelser skal
belyse variationer i forbruget og identificere mulige forklaringer på disse
– herunder beskrevet i forhold til kommunens reelle muligheder for
påvirkning af forbruget

•

•

Casen skal belyse et muligt potentiale til forebyggende indsatser blandt
borgere i et eller flere boligområder

5. Sammenfatning
•
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Casen skal belyse et muligt potentiale til forebyggende indsatser blandt
modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og
arbejdsløshedsunderstøttelse

Sammenfatning identificerer og begrunder hvor kommunen med størst
effekt kan sætte ind for at påvirke behandlingsforbruget – herunder med
en vurdering af det økonomiske potentiale
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Borgernes forbrug af somatiske sundhedsydelser

Kommunale medfinansiering for borgere i HøjeTaastrup Kommune
• Dette afsnit beskriver borgernes forbrug af somatiske
sundhedsydelser (sygehus- og praksissektor) opgjort på en
række forskellige dimensioner for stationære og ambulante
patienter i perioden 2007 til 2010.
• Data er etableret på baggrund af datatræk direkte på grunddata i
KØS, den såkaldte datamart, i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
• Data for 2010 er endnu ikke endeligt afsluttet, hvorfor der kan
forekomme efterreguleringer lige såvel som den faktiske
medfinansiering må forventes at blive højere, når året 2010 er
endeligt opgjort medio 2011.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Borgernes forbrug af somatiske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figurerne viser den kommunale medfinansiering for somatisk
aktivitet fordelt mellem ambulant, stationær og sygesikring samt
mænd og kvinder i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medfinansieringen for somatiske sundhedsydelser udgør ca.
80 mio. kr. i 2010 (foreløbige tal)
• Medfinansieringen samlet er steget med 26 pct. svarende til
16 mio. kr. i perioden
• Stigningen fordeler sig med 27 pct. på det ambulante område
svarende til 7,1 mio. kr. og en stigning på 28 pct. på det
stationære område svarende til 10,2 mio. kr.
• Antallet af stationære kontakter er steget fra 10.857 til 12.203
svarende til en stigning på 12 pct. i perioden
•

Antallet af ambulante kontakter er steget fra 92.730 til
109.651 svarende til en stigning på 18 pct. i perioden

• Medfinansieringen til Sygesikringen er endnu ikke opgjort for
året 2010, men dette område er faldet med 66 pct. svarende
til 650.000 kr. fra 2007 til 2009.
• Befolkningen er i samme periode steget 2,1 pct.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Borgernes forbrug af somatiske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figurerne viser den kommunale medfinansiering opgjort på
aldersintervaller
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering fordelt på
aldersgrupper i perioden 2007 til 2010 (blå linje angiver folketallet
1. januar 2010), herunder at
• Borgere i den arbejdsduelige alder udgør den største del af
den kommunale medfinansiering, mens borgere i
aldersgruppen 65+ udgør den næststørste
• Borgere i aldersgruppen 65+ er den gruppe der trækker langt
flest omkostninger pr. borger (medfinansiering contra antallet
af borgere).
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering fordelt på
10-års aldersintervaller i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Den største stigning i den kommunale medfinansiering for
perioden findes i aldersgrupperne 60-69 år og 70-79 år
• Stigningen i aldersgruppen 60-69 år svarer til ca. 3,9 mio. kr.,
mens det tilsvarende tal for aldersgruppen 70-79 år er 2,9
mio. kr. Stigningen svarer til ca. 34 pct. for de to
aldersgrupper.
• Der i perioden samlet har været en stigning på ca. 10 pct. i
antallet af borgere i de to aldersgrupper.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Borgernes forbrug af somatiske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering
akkumuleret på individniveau i 2010, herunder at
• 2.065 borgere i kommunen udløser 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
• 5.007 borgere i kommunen udløser 75 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
• 22.179 borgere har været i kontakt med sygehusvæsenet (og
udløst kommunal medfinansiering).

• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering i 2010
(indekseret) i forhold til en række sammenlignelige kommuner i,
herunder at
• Høje-Taastrup Kommune ligger i den øverste halvdel hvad
udgør medfinansiering i forhold til befolkningsantallet i
sammenlignelige kommuner
• Albertslund Kommune har den største kommunale
medfinansiering i forhold til befolkningstallet, mens Glostrup
har den laveste.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Borgernes forbrug af somatiske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering for
stationære patienter akkumuleret på individniveau i 2010,
herunder at
• 1.413 borgere i kommunen udløser 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til stationær behandling
• 3.402 borgere i kommunen udløser 75 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til stationær behandling
• Der har været 10.807 stationære kontakter der har udløst
kommunal medfinansiering (der har i alt været 12.203
kontakter) fordelt på 6.912 borgere.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering for
ambulante patienter akkumuleret på individniveau i 2010,
herunder at
• 1.969 borgere i kommunen udløser 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til ambulant behandling
• 5.351 borgere i kommunen udløser 75 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til ambulant behandling
• Der har været 84.974 ambulante kontakter der har udløst
kommunal medfinansiering (der har i alt været 109.651
kontakter) fordelt på 21.517 borgere.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Borgernes forbrug af somatiske sundhedsydelser

Henvisningspraksis
• Figuren øverst viser udviklingen i antallet af henvisninger og
deraf medfinansieringen i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Henvisninger samlet er steget med 18 pct. i perioden (mod en
stigning på 26 pct. i medfinansieringen).
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering fordelt på
henvisningspraksis, herunder at
• Medfinansieringen til behandlinger på baggrund af henvisning
fra praktiserende læge er steget 138 pct. i perioden svarende
til 9,9 mio. kr.
• Henvisninger fra sygehusafsnit er steget med 39 pct.
ligeledes svarende til 14,6 mio. kr. (henvisninger fra
sygehusafsnit er borgere der henvises fra et sygehusafsnit til
et andet i forbindelse med et behandlingsforløb).
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Borgernes forbrug af somatiske sundhedsydelser (stationært)

Udvikling i stationære patienter
• Figurerne viser i dette afsnit udviklingen i den kommunale
medfinansiering til borgere der behandles stationært.
• Figuren øverst viser udviklingen i antallet af indlæggelser og
deraf medfinansieringen i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Antallet af stationære kontakter er steget med 7 pct. i
perioden
• Medfinansieringen til stationær behandling er steget 28 pct.
svarende til 10,2 mio. kr. i perioden
• Udviklingen svarer til en stigning i den gennemsnitlige
betaling pr. stationær kontakt på 20 pct.

Indlæggelsesmåde
• Figuren nederst viser medfinansieringen til planlagte og akutte
indlæggelser i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medfinansieringen er steget med 38 pct. til planlagte
indlæggelser, mens det tilsvarende tal for akutte indlæggelser
er 25 pct. i perioden.
• Udviklingen i akutte indlæggelser analyseres nærmere.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Sengedage
• Figuren øverst viser medfinansieringen i forhold til antallet af
sengedage i perioden 2007 til 2010 (dvs. varigheden af en
indlæggelse), herunder at
• Ca. 50. pct. af medfinansieringen til stationære patienter
udløses af indlæggelser med en varighed på én sengedag
svarende til 23,4 mio. kr. i 2010
• Antallet af indlæggelser med en varighed på en sengedag er
steget 40 pct., mens medfinansieringen er steget 28 pct. i
perioden.

Henvisningspraksis
• Figuren nederst viser medfinansieringen i forhold til
henvisningspraksis til stationær behandling i perioden 2007 til
2010, herunder at
• 66 pct. af medfinansieringen sker på baggrund af henvisning
fra et sygehusafsnit til et andet i 2010. Dette mønster
afspejler behandlingspraksis, hvor borgere i et typisk
behandlingsforløb har kontakt med flere forskellige afdelinger
og dermed udløser kommunal medfinansiering flere gange
(for hver kontakt)
• Medfinansieringen til indlæggelser på baggrund af
henvisninger fra alment praktiserende læger er steget 9,4
mio. kr. (455 pct.) i perioden, men afspejler umiddelbart ”blot”
at alment praktiserende læger har fået fokus på registrering.
PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Akutte indlæggelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser i
perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medfinansieringen til akutte indlæggelser er steget 25 pct.
svarende til 6,9 mio. kr. i perioden
• Antallet af akutte indlæggelser er steget fra 7.829 til 8.108 i
perioden – en stigning til svarende til 4 pct. Den
gennemsnitlige betaling pr. kontakt har således været
stigende i perioden
• Figuren nederst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser
opgjort på antallet af sengedage i perioden 2007 til 2010,
herunder at
• 48 pct. af medfinansieringen til akutte indlæggelser er drevet
af indlæggelser på én sengedag i 2010
• Medfinansieringen til akutte indlæggelser på en sengedags
varighed er steget 29 pct. svarende til 3,8 mio. kr. i perioden.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Akutte indlæggelser
• Figuren viser medfinansiering til akutte indlæggelser opgjort på
henvisningsmåde, herunder at
• Udviklingen i medfinansieringen til akutte indlæggelser
umiddelbart er drevet af praktiserende læger – og udgør en
stigning på 9,3 mio. kr. i perioden
• Praktiserende læger henviste til akut indlæggelse 453 gange i
2007 mod 2.769 gange i 2010. Dette afspejler umiddelbart, at
praktiserende læger har fået fokus på registreringspraksis (se
nedenstående)
• Der er således tegn på ”fejl” i registreringspraksis, hvor ”Ingen
henvisning” kan dække over ”Alment praktiserende læge” –
korrigeres* for en sådan fejl er stigningen i henvisninger fra
praktiserende læger steget 17 pct. svarende til 2 mio. kr. i
perioden
• Stigningen i akutte indlæggelser fra en afdeling til en anden
(henvist fra sygehusafsnit) er steget med 25 pct. svarende til
4 mio. kr.
• Hovedparten af henvisninger genereres af sygehusene selv,
og afspejler behandlingspraksis, hvor borgere i et typisk
behandlingsforløb har kontakt med flere forskellige afdelinger
og dermed udløser kommunal medfinansiering flere gange
(for hver kontakt).
PricewaterhouseCoopers

* ”Alment praktiserende læger” og ”Ingen henvisning” er lagt sammen.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Akutte indlæggelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser
opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Stigningen i akutte indlæggelser er bredt funderet på tværs af
diagnosegrupper
• Figuren nederst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser
opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Stigningen i akutte indlæggelser er bredt funderet på tværs af
aldersgrupper
• Stigningen er størst blandt borgere i aldersgrupperne 60 til 69
år og 70 til 79 år, hvor den samlede stigning er 2 mio. kr.

PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Akutte genindlæggelser
• Akutte genindlæggelser defineres i denne analyse som følgende:
• Genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivning og hvor
forudgående udskrivning har været til praktiserende læge
eller speciallæge
• Genindlæggelsen er beregnet uafhængig af diagnoser,
sygehus, speciale og afdeling.
• Definitionen følger Region Hovedstadens definition, bortset fra
kriteriet om genindlæggelsen skal ligge mindst 6 timer efter
udskrivningstidspunktet på primærindlæggelsen.
• Figuren øverst viser medfinansieringen opgjort på indlæggelser
og akutte genindlæggelser i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Akutte genindlæggelser udgør efter ovenstående definition 19
pct. af samtlige indlæggelser svarende til 8,7 mio. kr. i 2010
• Akutte genindlæggelser er steget 19 pct. svarende til 2,2 mio.
kr. i perioden
• Figuren nederst viser antallet af indlæggelser og akutte
genindlæggelser i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Antallet af akutte indlæggelser er steget fra 1.731 til 2.035
svarende til en stigning på 18 pct. i perioden
PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Akutte genindlæggelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen til akutte
genindlæggelser opgjort på aldersintervaller i perioden 2007 til
2010, herunder at
• Stigningen i akutte genindlæggelser er bredt funderet på
tværs af aldersgrupper i perioden
• Stigningen er størst i aldersgruppen 60-79 år svarende til 0,5
mio. kr.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til akutte
genindlæggelser opgjort på sengedage i perioden 2007 til 2010,
herunder at
• Akutte genindlæggelser af en varighed på én sengedag
udgør 42 pct. svarende til 3,7 mio. kr. i 2010
• Stigningen i akutte genindlæggelser af en varighed på én
sengedag udgør 48 pct. svarende til 1,2 mio. kr. i perioden.

PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Akutte genindlæggelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen til akutte
genindlæggelser fordelt på diagnosegrupper i perioden 2007 til
2010, herunder at
• 12 pct. af medfinansieringen til akutte genindlæggelser
relateres til diagnosegruppen DJ00-DJ99 - Sygdomme i
åndedrætsorganer i 2010. Medfinansieringen gruppen er
steget med 23 pct. svarende til 0,3 mio. kr. i perioden.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• 11 pct. af medfinansieringen til akutte genindlæggelser
relateres til diagnosegruppen DC00-DD48 - Svulster i 2010.
Medfinansieringen er for denne gruppe steget med 72 pct. for
diagnosegruppen svarende til 0,4 mio. kr. i perioden.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til akutte
genindlæggelser fordelt på sygehuse i perioden 2007 til 2009,
herunder at
• Akutte genindlæggelser på Glostrup Hospital udgør 54 pct. af
medfinansieringen i 2010.
PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Akutte genindlæggelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen til akutte
genindlæggelser opgjort på sygehusafdelinger på Glostrup
Hospital i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medicinsk afdeling udgør 57 pct. af medfinansieringen til
akutte genindlæggelser i 2010
• Den største stigning i akutte genindlæggelser er på Medicinsk
afdeling og udgør 75 pct. svarende til 1,1 mio. kr. i perioden

PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Færdigbehandlede borgere
• Færdigbehandlede borgere defineres som indlagte borgere, hvor
behandlingen er afsluttet, men borgeren stadig er indlagt.
• Figuren øverst viser medfinansieringen og antal kontakter opgjort
på færdigbehandlede borgere i perioden 2007 til 2010, herunder
at
• Medfinansieringen til færdigbehandlede udgør 2,2 mio. kr. i
2010, mens det tilsvarende tal for 2008 udgør 2,5 mio. kr.
• Medfinansieringen til færdigbehandlede er steget 71 pct. i
perioden – antallet af kontakter er i perioden steget 115 pct.
• Der har været en positiv udvikling med nedbringelse af
færdigbehandlede borgere fra 2008 til 2009, der er vendt igen
til 2010.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til færdigbehandlede
borgere opgjort på sygehuse i perioden 2007 til 2010, herunder
at
• Medfinansieringen til færdigbehandlede patienter primært er
drevet af Glostrup Hospital og hospices i perioden.

PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Færdigbehandlede borgere
• Figuren øverst viser medfinansieringen til færdigbehandlede
borgere på Glostrup Hospital opgjort på afdelinger i perioden
2007 til 2010, herunder at
• Geriatrisk og Medicinsk afdeling udgør 76 pct. af den
samlede medfinansiering i 2009
• Medicinsk afdeling og neurologisk afdeling udgør 97 pct. af
den samlede medfinansiering i 2010.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til færdigbehandlede
borgere opgjort på diagnosegrupper i perioden 2007 til 2010,
herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen udgør
57 pct. af den samlede medfinansiering svarende til 1,2 mio.
kr. i 2010.

PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Indlagt og udskrevet samme dag
• Borgere der er indlagt og udskrevet samme dag defineres som
borgere med kontakt på en stationær afdeling og hvor
indlæggelses- og udskrivningsdato er den samme
• Figuren øverst viser medfinansieringen til borgere der er indlagt
og udskrevet samme dag i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medfinansieringen til borgere der indlægges og udskrives
samme dag udgør 12,2 mio. kr. svarende til 15 pct. af den
samlede medfinansiering i perioden
• Medfinansieringen til borgere der indlægges og udskrives
samme dag er steget 45 pct. svarende til 3,8 mio. kr. i
perioden.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til patienter der er
indlagt og udskrevet samme dag opgjort på sygehuse i perioden
2007 til 2010, herunder at
• 45 pct. af medfinansieringen til borgere der er indlagt og
udskrevet samme dag udgøres af Glostrup Hospital svarende
til 5,5 mio. kr. i 2010
• Medfinansieringen til borgere der er indlagt og udskrevet
samme dag på Herlev Hospital er steget med 112 pct.
svarende til 1,0 mio. kr. i perioden.
PricewaterhouseCoopers
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Indlagt og udskrevet samme dag
• Figuren øverst viser medfinansieringen til borgere der er indlagt
og udskrevet samme dag opgjort på aldersgrupper i perioden
2007 til 2010, herunder at
• De største grupper i 2010 er borgere i aldersgrupperne 0-9 år
og 60-69, mens der ikke er andre aldersgrupper der er
udskiller sig signifikant
• Medfinansieringen til borgere i aldersgruppen 0-9 år udgør
2,2 mio., mens det tilsvarende tal for 60-69-årige udgør 1,9
mio. kr. i 2010.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til borgere der er indlagt
og udskrevet samme dag opgjort på diagnosegrupper i perioden
2007 til 2010, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen er den
mest udbredte og udgør 1,4 mio. kr. i 2010
• Diagnosegruppen DR00-DR99 Symptomer og abnorme fund
ikke klassificeret andetsteds er den næstmest udbredte og
udgør 1,4 mio. kr. i 2010.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Indlagt og udskrevet samme dag
• Figuren øverst viser medfinansieringen til borgere der er indlagt
og udskrevet samme dag opgjort på specialer i perioden 2007 til
2010, herunder at
• Intern medicin udgør en stigning på 69 pct. svarende til 1,0
mio. kr. i perioden
• Pædiatri udgør en stigning på 46 pct. svarende til 0,8 mio. kr.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til borgere der er indlagt
og udskrevet samme dag på specialet Intern medicin opgjort på
aldersgrupper i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Der har været en stor stigning i flere aldersgrupper
• Medfinansieringen til 40-49-årige er steget 121 pct. svarende
til 0,2 mio. kr.
• Medfinansieringen til 60-69-årige er steget 102 pct. svarende
til 0,3 mio. kr.
• Medfinansieringen til 70-79-årige er steget 111 pct. svarende
til 0,23 mio. kr.

PricewaterhouseCoopers

Slide 24

Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Stationære patienter

Indlagt og udskrevet samme dag
• Figuren viser medfinansieringen til borgere der er indlagt og
udskrevet samme dag på specialet Intern medicin opgjort på
diagnosegrupper i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen er
steget 162 pct. i perioden – gruppen udgør 25 pct. svarende
til 0,6 mio. kr. i 2010.
• Diagnosegruppen DI00-DI99 Sygdomme i kredsløbsorganer
er steget 151 pct. i perioden – gruppen udgør 18 pct.
svarende til 0,44 mio. kr. i 2009
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Genoptræning

Genoptræning - generelt
• Figuren viser medfinansieringen til borgere der modtager
genoptræning fordelt på genoptræningstype i perioden 2007 til
2010, herunder at
• Almen genoptræning udgør 71 pct. af medfinansieringen til
genoptræning svarende til 2,3 mio. kr. i 2009
• Almen genoptræning er faldet til 23 pct. af medfinansieringen
til genoptræning svarende til 0,4 mio. kr. i 2010
• Specialiseret genoptræning udgør 29 pct. af medfinansieringen til genoptræning svarende til 0,9 mio. kr. i 2009
• Specialiseret genoptræning er steget til 77 pct. af
medfinansieringen til genoptræning svarende til 1,2 mio. kr. i
2010.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Genoptræning

Genoptræning stationær
• Figuren øverst viser medfinansieringen til borgere der modtager
stationær genoptræning fordelt på genoptræningstype i perioden
2007 til 2010, herunder at
• Den stationære genoptræning alene er karakteriseret som
almen og udgør 1,9 mio. kr. i 2009, men det tilsvarende tal for
2010 er 0!
• Den stationære genoptræning er steget med 17 pct. fra 2007
til 2009 svarende til 0,28 mio. kr.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til borgere der
modtager stationær genoptræning fordelt på
genoptræningsgrupper i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Genoptræningsgruppe 2 er den mest hyppige og udgør 56
pct. svarende til 1,1 mio. kr. i 2009, mens det tilsvarende tal
for 2010 er 0!
• Det skal bemærkes, at der ikke registreret medfinansiering til
stationær genoptræning for året 2010. Dette kan skyldes, at der
mangler at blive indregistreret for netop dette området for året
2010. Det er umiddelbart usandsynligt, at der ikke er udført
stationær genoptræning for borgere i kommunen i hele 2010!
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Genoptræning

Genoptræning ambulant
• Figuren øverst viser medfinansieringen til borgere der modtager
ambulant genoptræning fordelt på genoptræningstype i perioden
2007 til 2010, herunder at
• Den ambulante genoptræning udgøres af hhv. 23 pct. almen
genoptræning og 77 pct. specialiseret genoptræning i 2010
• Den ambulante genoptræning udgjorde 0,37 mio. kr., mens
de specialiserede genoptræning udgjorde 1,2 mio. kr. i 2010.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til borgere der modtager
ambulant genoptræning fordelt på genoptræningsgrupper i
perioden 2007 til 2010, herunder at
• Genoptræningsgruppe 1 er steget 50 pct. fra 2007 til 2010,
men er reelt faldet mellem 2008 og 2009
• Genoptræningsgruppe 1 udgør 81 pct. af den samlede
ambulante genoptræning svarende til ca. 1,3 kr. i 2010
• Genoptræningsgruppe 2 udgør 19 pct. af den samlede
ambulante genoptræning svarende til 0,3 mio. kr. i 2010.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Kommunale medfinansiering for borgere i HøjeTaastrup Kommune
• Dette afsnit beskriver borgernes forbrug af psykiske
sundhedsydelser opgjort på en række forskellige dimensioner for
stationære og ambulante patienter i perioden 2007 til 2010.
• Data er etableret på baggrund af datatræk direkte på grunddata i
KØS, den såkaldte datamart, i Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
• Data for 2010 er endnu ikke endeligt afsluttet, hvorfor der kan
forekomme efterreguleringer lige såvel som den faktiske
medfinansiering må forventes at blive højere, når året 2010 er
endeligt opgjort medio 2011.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figurerne viser den kommunale medfinansiering for psykiatrisk
aktivitet fordelt mellem ambulant og stationær behandling samt
mænd og kvinder i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medfinansieringen til psykiatriske sundhedsydelser udgør 7,4
mio. kr. i 2010 (foreløbigt tal).
• Medfinansieringen samlet er steget med 47 pct. svarende til
2,4 mio. kr. i perioden
• Stigningen fordeler sig med 79 pct. på det ambulante område
svarende til 1,7 mio. kr. og en stigning på 24 pct. på det
stationære område svarende til 0,6 mio. kr.
• Udviklingen på det psykiatriske område er drevet af en
stigning blandt kvinder på 53 pct. og en stigning blandt mænd
på 43 pct. i perioden.
• Antallet af kontakter i psykiatrien er steget fra 6.201 i 2007 til
9.376 i 2010
• Befolkningsantallet er i samme periode steget med 1,5 pct.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering
akkumuleret på individniveau i 2010, herunder at
• 39 borgere i kommunen udløser 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
• 93 borgere i kommunen udløser 75 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
• 1.024 borgere har været i kontakt med det psykiatriske
sygehusvæsenet (og udløst kommunal medfinansiering).

• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering i 2010
(indekseret) i forhold til en række sammenlignelige kommuner i,
herunder at
• Høje-Taastrup Kommune ligger gennemsnitligt hvad angår
medfinansiering i forhold til befolkningsantallet i
sammenlignelige kommuner
• Vallensbæk Kommune har den største kommunale
medfinansiering i forhold til befolkningstallet, mens Glostrup
har den laveste.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til
stationær psykiatrisk behandling akkumuleret på individniveau i
2010, herunder at
• 64 borgere i kommunen udløser 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til stationær behandling
• 153 borgere i kommunen udløser 75 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til stationær behandling
• Der har været 562 stationære psykiatriske kontakter der har
udløst kommunal medfinansiering til stationær behandling.

• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til
ambulant psykiatrisk behandling akkumuleret på individniveau i
2010, herunder at
• 89 borgere i kommunen udløser 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til ambulant behandling
• 233 borgere i kommunen udløser 75 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering til ambulant behandling.
• Der har været 8.743 ambulante psykiatriske kontakter der har
udløst kommunal medfinansiering til stationær behandling.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering fordelt på
aldersgrupper i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Borgere i den arbejdsduelige alder udgør den største del af
den kommunale medfinansiering (+80 pct.)
• Medfinansieringen til borgere i aldersgrupperne 10-19 (131
pct.), 30-39 (98 pct.) og 50-59 (64 pct.) har haft den største
stigning i perioden.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering fordelt på
specialerne ’voksenpsykiatri’ og ’børne- og ungdomspsykiatri’,
herunder at
• Voksenpsykiatrien udgør 88 pct. af den samlede
medfinansiering
• Børnepsykiatrien – trods et lavt omkostningsniveau – er
steget med 118 pct. svarende til 0,5 mio. kr. i perioden
• Antallet af kontakter for voksenpsykiatrien er steget fra 3.097
til 3.632 svarende til 17 pct. i perioden
• Antallet af kontakter for børne- og ungdomspsykiatrien er
steget fra 557 til .1247 svarende til 124 pct. i perioden.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering – overblik
• Figuren viser den kommunale medfinansiering fordelt på
diagnosekoder i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Diagnosekategorien DF2 ”Skizofreni, skizotypisk sindslidelse,
paranoide psykoser, akutte og forbigående psyk.,
skizoaffektive psyk.” er den meste udbredte og udgør 37 pct. i
2010
• Stigningen i den kommunale medfinansiering primært er
drevet af stigninger i DF2 ”Skizofreni, skizotypisk sindslidelse,
paranoide psykoser, akutte og forbigående psyk.,
skizoaffektive psyk.” og DF4 ”Nervøse og stressrelaterede
tilstande samt tilstande med nervøst betingede legemlige
symptomer” i perioden.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Henvisningspraksis
• Figuren øverst viser udviklingen i antallet af henvisninger og
deraf den kommunale medfinansiering i perioden 2007 til 2010,
herunder at
• Henvisninger til psykiatrisk behandling er steget med 34 pct.
svarende til 1.225 flere henvisninger (kontakter).
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering fordelt på
henvisningspraksis, herunder
• Medfinansieringen til psykiatrisk behandling primært er drevet
af henvisninger fra andre sygehusafsnit (”Henvist fra
sygehusafsnit”), der er steget med 69 pct. svarende til 1,7
mio. kr. i perioden
• Henvisninger fra praktiserende læger og speciallæger udgør
10 pct., henvisninger fra sygehusafsnit udgør 57 pct. og
patienter uden henvisning eller andet (fx uoplyst) udgør 33
pct. i 2010
• Hovedparten af medfinansieringen sker på baggrund af
henvisning fra et sygehusafsnit til et andet. Dette mønster
afspejler behandlingspraksis, hvor borgere i et typisk
behandlingsforløb har kontakt med flere forskellige afdelinger
og dermed udløser kommunal medfinansiering flere gange
(for hver kontakt).
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Stationære psykiatriske patienter (borgere)

Udvikling i stationære psykiatriske patienter
• Figurerne viser i dette afsnit udviklingen i den kommunale
medfinansiering til borgere der behandles stationært i psykiatrien.
• Figuren øverst viser udviklingen i antallet af indlæggelser
(kontakter) og deraf medfinansieringen i perioden 2007 til 2010,
herunder at
• Medfinansieringen til stationær behandling er steget med 24
pct. svarende til 0,6 mio. kr. i perioden (se overblik)
• Antallet af stationære kontakter er steget med 131
indlæggelser svarende til 27 pct. fra 2007 til 2008
• Antallet af stationære kontakter er derimod faldet med 113
indlæggelser svarende til 18 pct. fra 2008 til 2010
• Den gennemsnitlige betaling pr. psykiatriske indlæggelse er
steget fra ca. 5.100 kr. til ca. 6.100 kr. svarende til en stigning
på 19 pct.
• Figuren nederst viser medfinansieringen til planlagte (elektive) og
akutte indlæggelser i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medfinansieringen til planlagte indlæggelser – trods et lavt
omkostningsniveau – er steget med 72 pct., mens det
tilsvarende tal for akutte indlæggelser er steget 21 pct. i
perioden.
• Udviklingen i akutte indlæggelser analyseres nærmere.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Stationære psykiatriske patienter (borgere)

Sengedage
• Figuren øverst viser medfinansieringen i forhold til antallet af
sengedage i perioden 2007 til 2010 (dvs. varigheden af en
indlæggelse), herunder at
• Psykiatriske område (ikke overraskende) udviser et andet
mønster i forbruget af sengedage end det somatiske område
• Ca. 34 pct. af medfinansieringen til stationære patienter
udløses af indlæggelser med en varighed over 20 sengedage
svarende til 1 mio. kr. i 2010.

Henvisningspraksis
• Figuren nederst viser medfinansieringen i forhold til
henvisningspraksis til stationær behandling i perioden 2007 til
2010, herunder at
• 50 pct. af indlæggelserne sker fra et andet sygehusafsnit i
2010
• Kun meget få patienter henvises fra praktiserende læger, der
måske indikerer patienterne er kendt i systemet?
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Stationære psykiatriske patienter (borgere)

Akutte indlæggelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser i
perioden 2007 til 2010, herunder at
• Medfinansieringen til akutte indlæggelser er steget 21 pct.
svarende til 0,5 mio. kr. i perioden – men at udviklingen
varierer mellem årene
• Antallet af akutte indlæggelser er steget fra 454 til 545 fra
2007 til 2008 og faldet igen til 472 i 2010
• Figuren nederst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser
opgjort på antallet af sengedage i perioden 2007 til 2010,
herunder at
• 30 pct. af medfinansieringen til akutte indlæggelser er drevet
af indlæggelser over 20 sengedage
• Der ikke er en klar trend eller sammenhæng mellem antal
sengedage og akutte indlæggelser.
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Stationære psykiatriske patienter (borgere)

Akutte indlæggelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser
opgjort på henvisningsmåde i perioden 2007 til 2010, herunder at
• 54 pct. af akutte indlæggelserne sker uden henvisning, mens
30 pct. sker efter henvisning fra et andet sygehusafsnit i 2010
– svarende til hhv. 0,9 mio. kr. og 1,5 mio. kr.
• Kun meget få patienter henvises fra praktiserende læger, der
måske indikerer patienterne er kendt i systemet?
• Figuren nederst viser medfinansieringen til akutte indlæggelser
opgjort på diagnosegrupper i perioden 2007 til 2010, herunder at
• 87 pct. af medfinansieringen til akutte genindlæggelser drives
af diagnosekategorierne DF1 (20 pct.), DF2 (34 pct.), DF3 (21
pct.) samt DF4 (12 pct.).

 DF1: Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser alkoholbetingede
 DF2: Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående
psyk., skizoaffektive psyk
 DF3: Manisk enkeltepisode
 DF4: Fobiske angsttilstande
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Borgernes forbrug af psykiatriske sundhedsydelser

Stationære psykiatriske patienter (borgere)

Akutte genindlæggelser
• Akutte genindlæggelser defineres i denne analyse som følgende
(se også definition under somatiske patienter):
• Genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivning og hvor
forudgående udskrivning har været til praktiserende læge
eller speciallæge
• Genindlæggelsen er beregnet uafhængig af diagnoser,
sygehus, speciale og afdeling.
• Figuren øverst viser medfinansieringen opgjort på indlæggelser
og akutte genindlæggelser i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Akutte genindlæggelser udgør en mindre andel af
medfinansieringen til psykiatriske indlæggelser, nærmere 28
pct. svarende til 0,9 mio. kr. i 2010
• Akutte genindlæggelser er steget 98 pct. (53 kontakter)
svarende til 0,43 mio. kr. i perioden
• Figuren nederst viser antallet af indlæggelser og akutte
genindlæggelser i perioden 2007 til 2010, herunder at
• Antallet af akutte indlæggelser er varierende mellem årene,
men er steget fra 90 til 143 svarende til en stigning på 59 pct.
i perioden.
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Definitioner af diagnosegrupper

•

DE00-DE90 - Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

•

DZ00-DZ99 - Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen

•

DA00-DB99 - Infektiøse inkl. parasitære sygdomme

•

DS00-DT98 - Læsioner, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger

•

DQ00-DQ99 - Medfødte misdannelser og kromosomanomalier

•

DF00-DF99 - Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske udviklingsforstyrrelser)

•

DO00-DO99 - Svangerskab, fødsel og barsel

•

DC00-DD48 - Svulster

•

DD50-DD89 - Sygdomme i blod og bloddannende organer og visse sygdomme, som inddrager immunsystem

•

DK00-DK93 - Sygdomme i fordøjelsesorganer

•

DL00-DL99 - Sygdomme i hud og underhud

•

DM00-DM99 - Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv

•

DI00-DI99 - Sygdomme i kredsløbsorganer

•

DG00-DG99 - Sygdomme i nervesystemet

•

DH00-DH59 - Sygdomme i øje og øjenomgivelser

•

DH60-DH95 - Sygdomme i øre og processus mastoideus

•

DN00-DN99 - Sygdomme i urin- og kønsorganer

•

DJ00-DJ99 - Sygdomme i åndedrætsorganer

•

DR00-DR99 - Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds

•

DP00-DP96 - Visse sygdomme, der opstår i perinatalperiode
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Borgernes forbrug af sundhedsydelser

Definitioner af genoptræningsgrupper

Genoptræning – stationær*
• Genoptræningsgrupper 1 indeholder:

Genoptræning – ambulant*
• Genoptræningsgrupper 1 indeholder:

– Selvtræning efter instruktion i motionsrum

– Selvtræning efter instruktion i motionsrum

– Ergoterapeutisk afprøvning vedrørende erhvervsaktivitet

– Ergoterapeutisk afprøvning vedrørende erhvervsaktivitet

• Genoptræningsgrupper 2 indeholder:

– Biomekanisk bevægelsesterapi

– Biomekanisk bevægelsesterapi

– Neuromuskulær bevægelsesterapi

– Neuromuskulær bevægelsesterapi

– Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner

– Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner

– Træning af psykosocial funktion

– Træning af psykosocial funktion

– Træning og vedligeholdelse af psykisk funktion

– Træning og vedligeholdelse af psykisk funktion

• Genoptræningsgrupper 3 indeholder:
– Aktivitetstræning af fysisk funktion

• Genoptræningsgrupper 4 indeholder:
– Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse

• Genoptræningsgrupper 5 indeholder:

• Genoptræningsgrupper 2 indeholder:
– Aktivitetstræning af fysisk funktion
– Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse
– Træning med relation til kognitive og intellektuelle funktioner

• Genoptræningsgrupper 3 indeholder:
– Hjemmebesøg

– Hjemmebesøg
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

Kommunale medfinansiering for borgere i plejeog omsorgsforanstaltninger
• Dette afsnit viser den kommunale medfinansiering i perioden
januar til september 2010 opgjort for borgere i pleje- og
omsorgsforanstaltninger i uge 8, 2010.
• Der var tilmeldt 2.144 borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger
i uge 8, 2010.
• Datamaterialet er tilvejebragt gennem kobling af CPR-baserede
data fra kommunens pleje- og omsorgsforanstaltninger med data
tilgængelig via den udvidede tilgang til KØS (eSundhed).
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

Kommunale medfinansiering – overblik
• Medfinansieringen til borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger
udgør i 2010 mellem 30 og 40 pct. af den kommunale
medfinansiering, alt efter det endelige resultat for året 2010.
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt det
totale forbrug af sundhedsydelser for borgere i pleje- og
omsorgsforanstaltninger, herunder at
• Den kommunale medfinansiering udgør ca. 28,4 mio. kr. for
perioden, estimeret til 36,9 mio. kr. for året 2010
• Den totale kommunale medfinansiering til sundhedsydelser
for borgere i kommunen udgør ca. 90 mio. kr. for året 2010
(foreløbig opgørelse).
• Figuren nederst viser antallet af borgere i pleje- og
omsorgsforanstaltninger med kontakt til sundhedsvæsenet i
perioden, herunder at
• Gruppen udgør 2.144 tilmeldte borgere, hvor 100 pct. har
været i kontakt med sundhedsvæsenet
• Borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger i gennemsnit
udløser en kommunal medfinansiering på 13.200 kr.
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

Behandlingstype
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering opgjort på
somatik, psykiatri og sygesikring (praksissektoren), herunder at
• Somatik udgør 95 pct. af medfinansieringen for borgere i
pleje- og omsorgsforanstaltninger svarende til 26,9 mio. kr.,
estimeret til 35 mio. kr. for året 2010
• Psykiatri og Sygesikring udgør hver 2-3 pct. af
medfinansieringen for borgere i pleje- og
omsorgsforanstaltninger svarende til hhv. 0,8 og 0,7 mio. kr.

Patienttype
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
i pleje- og omsorgsforanstaltninger opgjort på patienttype,
herunder at
• Ambulant behandling udgør næsten 22 pct. svarende til 6
mio. kr., estimeret til 7,8 mio. kr. for året 2010
• Stationær behandling udgør 78 pct. svarende til 21,7 mio. kr.,
estimeret til 28,2 mio. kr. for året 2010
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

Henvisningspraksis
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering for borgere
i pleje- og omsorgsforanstaltninger opgjort på henvisningsmåde i
perioden, herunder at
• Medfinansieringen til borgerne i pleje- og
omsorgsforanstaltninger primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne i pleje- og
omsorgsforanstaltninger indgår i behandlingsforløb, da kun
en mindre andel af medfinansieringen udløses af
henvisninger fra praktiserende læger (”borgerne er således
allerede i sundhedssystemet”).

Specialer
• Figuren nederst viser medfinansieringen i perioden opgjort på
specialer, herunder at
• Intern medicin udgør 31 pct. af medfinansieringen svarende til
8,9 mio. kr., estimeret til 11,6 mio. kr. for året 2010
• Ortopædisk kirurgi udgør 24 pct. af medfinansieringen
svarende til 6,7 mio. kr., estimeret til 8,7 mio. kr. for året 2010.
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

Alder
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering og antallet
af borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger fordelt på
aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen primært fordeler sig på aldersgrupperne
over 59
• Medfinansieringen pr. borger udviser en stigende tendens i
takt med alderen (der er væsentligt færre i aldersgruppen 9099, så omkostningerne er forholdsmæssigt høje).

Diagnosegruppe
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansieringen opgjort
på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter til sundhedsvæsenet udgør 14
pct. svarende til 3,8 mio. kr., estimeret til 4,9 mio. kr. for året
2010
• Diagnosegruppen DS00-DT98 Læsioner, forgiftninger og
visse andre følger af ydre påvirkninger udgør som den mest
hyppige gruppe 16 pct. svarende til 4,4 mio. kr., estimeret til
5,7 mio. kr. for året 2010.
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

Sengedage
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering for borgere
i pleje- og omsorgsforanstaltninger opgjort på sengedage i
perioden, herunder at
• Medfinansieringen typisk udløses (for stationære patienter) af
enten kortvarige indlæggelser på én dag eller
længerevarende indlæggelser på mere end 10 dage
• Medfinansieringen til indlæggelser af en dags varighed udgør
3,2 mio. kr. svarende til 11 pct. af den stationære aktivitet
• Medfinansieringen til indlæggelser af mere end 10 dages
varighed udgør tilsammen 8,2 mio. kr. svarende til 29 pct. af
den stationære aktivitet

Kortidsindlæggelser
• Figuren nederst viser medfinansieringen opgjort på
korttidsindlæggelser (udskrivelsestidspunktet), herunder at
•

Medfinansieringen til udskrivelser på samme dag som
indlæggelse udgør 27 pct. af den totale medfinansiering i
perioden svarende til 7,7 mio. kr.

• Medfinansieringen til udskrivelser dagen efter indlæggelse
udgør 8 pct. af den totale medfinansiering i perioden
svarende til 2,2 mio. kr.
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

En-dags-indlæggelser
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering for endags-indlæggelser af borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger
opgjort på speciale, herunder at
• Intern medicin udgør 19 pct. af den samlede medfinansiering
svarende til 1,4 mio. kr., estimeret til 1,8 mio. kr. for året 2010
• Ortopædisk kirurgi udgør 13 pct. af den samlede
medfinansiering svarende til 1 mio. kr., estimeret til 1,3 mio.
kr. for året 2010
• Figuren nederst viser medfinansieringen for korttidsindlæggelser
af borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger opgjort på
diagnose, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter til sundhedsvæsenet udgør 13
pct. svarende til 1,2 mio. kr.
• Diagnosegruppen DS00-DT98 Læsioner, forgiftninger og
visse andre følger af ydre påvirkninger udgør som den mest
hyppige gruppe 17 pct. svarende til 1,5 mio. kr.
• Diagnosegruppen DC00-DD48 Svulster udgør 11 pct.
svarende til 1 mio. kr.
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Potentiale ved omlægning af pleje- og omsorgsforanstaltninger

Forbrug blandt borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger

Genoptræning
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering for
genoptræning af borgere i pleje- og omsorgsforanstaltninger
opgjort i patienttype, herunder at
• Medfinansieringen til genoptræning af stationære patienter i
pleje- og omsorgsforanstaltninger i perioden udgør 3 mio. kr.,
estimeret til 3,9 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Kommunale medfinansiering for tilmeldte
borgere i Jobcenteret
• Dette afsnit viser den kommunale medfinansiering i perioden
januar til september 2010 opgjort for 4.564 borgere tilmeldt
Jobcenteret i november måned 2010
• Datamaterialet er tilvejebragt gennem kobling af CPR baserede
data fra Jobcenteret med data tilgængelig via den udvidede
tilgang til KØS (eSundhed)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Kommunale medfinansiering for tilmeldte
borgere i Jobcenteret
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt det
totale forbrug af sundhedsydelser for borgerne tilmeldt
Jobcenteret, herunder at
• Den kommunale medfinansiering udgør ca. 19 mio. kr. for
perioden, estimeret til 13,3 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til sundhedsydelser for borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 41,5 mio. kr. for perioden, estimeret til 55,3
mio. kr. for året 2010
• Borgerne tilmeldt Jobcenteret udløser ca. 42 pct. større
kommunal medfinansiering pr. tilmeldt end en gennemsnitlig
borger i kommunen mellem 17 og 64 år
• Figuren nederst viser medfinansieringen opgjort på somatik,
psykiatri og sygesikringen (praksis sektoren), herunder at
• Somatisk behandling udgør 79 pct. svarende til 8 mio. kr.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere tilmeldt Jobcenteret
• Figuren øverst viser medfinansieringen opgjort på patienttyper i
perioden, herunder at
• Stationær aktivitet udgør 56 pct. svarende til 5,7 mio. kr.
estimeret til 7,5 mio. kr. for året 2010
• Ambulant aktivitet udgør 37 pct. svarende til 3,6 mio. kr.,
estimeret til 4,8 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser medfinansieringen opgjort på
henvisningsmåde i perioden, herunder at
• Medfinansieringen til borgerne tilmeldt Jobcenteret primært
udløses af henvisning til behandling fra et sygehusafsnit til et
andet
• Der er en indikation på, at borgerne tilmeldt Jobcenteret
indgår i behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere tilmeldt Jobcenteret
• Figuren øverst viser medfinansieringen opgjort på sengedage i
perioden, herunder at
• Medfinansieringen typisk udløses (for stationære patienter) af
kortvarige indlæggelser på en dag
• Medfinansieringen til indlæggelser af en dags varighed udgør
1,3 mio. kr. (estimeret til 1,7 mio. kr. for året 2010) svarende
til 25 pct. af den stationære aktivitet
• Figuren nederst viser medfinansieringen opgjort på alder i
perioden, herunder at
• Medfinansieringen er størst for borgere i alderen fra 45 til 59
år
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på forskellige ydelser
• Dette afsnit viser den kommunale medfinansiering i perioden
januar til september 2010 opgjort på forskellige ydelsestyper for
borgere tilmeldt Jobcenteret i november måned 2010
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusbehandling fordelt på ydelsestyper
for borgerne tilmeldt Jobcenteret, herunder at
• Dagpengemodtagere, borgere på fritagelse
kontanthjælpsmodtagere (match 3) med sygeopfølgningsplan
samt sygedagpengemodtagere (kategori 3) udløser de
største omkostninger for sygehusvæsenet i perioden
• Figuren nederst viser medfinansieringen på forskellige
ydelsestyper i perioden, herunder at
• Dagpengemodtagere udløser 26 pct. svarende til 2,6 mio. kr.,
borgere på fritagelse udløser 41 pct. svarende til 4,1 mio. kr.
samt sygedagpengemodtagere (kat. 3) udløser 42 pct.
svarende til 4,2 mio. kr. af den kommunale medfinansiering til
borgere tilmeldt Jobcenteret (bemærk der er gengangere
grupperne imellem)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på forskellige ydelser
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
pr. tilmeldt borger i Jobcenteret fordelt på ydelsestyper, herunder
at
• Alle ydelsestyper har et højere omkostningsmæssigt træk på
sygehusvæsenet end den gennemsnitlige borger i
aldersgruppen 17 til 64 år i kommunen (rød linje svarende til
1.551 kr.)
• Borgere på sygedagpenge (kategori 3) udgør den mest
omkostningstunge gruppe med en enhedspris på 18.816 kr.
svarende til em faktor 12 i forhold til det gennemsnitlige
forbrug i kommunen
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering i perioden
2007 til 2010 blandt de 4.564 borgere der er tilmeldt Jobcenteret i
oktober 2010, herunder at
• Borgerne tilmeldt Jobcenteret generelt har haft et stigende
omkostningstræk over perioden 2007 til 2010 (bemærk 2010
indgår som estimat for hele året)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på forskellige ydelser
• På de kommende sider analyseres de enkelte ydelseskategorier
nærmere i forhold til den kommunale medfinansiering, herunder at
• Kommunal medfinansiering – hvor stor en medfinansiering
udløser borgerne i den givne ydelseskategori?
• Total omkostninger til sygehusbehandling eller behandling i
praksis sektoren (sygesikringen) – hvor stor en total
omkostning udløser borgerne i den givne ydelseskategori?
• Andelen af borgere i en given ydelseskategori, der har
modtaget behandling på sygehus eller i praksis sektoren
• Den gennemsnitlige omkostning til medfinansiering
(enhedspris) pr. borgere i den givne ydelseskategori
• Borgerne i den givnes ydelseskategoris fordeling på
behandlingstyperne ambulant, stationær, skadestue og
sygesikring (praksis sektor)
• Kommunale medfinansiering i forhold til aldersgrupper i den
givne ydelseskategori
• Kommunale medfinansiering i forhold henvisningspraksis i den
givne ydelseskategori
• Kommunal medfinansiering i forhold til diagnosegrupper i den
givne ydelseskategori
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på dagpenge,
herunder at
• Medfinansieringen udgør 2,6 mio. kr. i perioden, estimeret til
3,5 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 9,3 mio. kr., estimeret til 12,4 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på dagpenge i forhold til
andelen med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden, herunder
at
• Gruppen udgør 1.868 tilmeldte borgere, hvor 87 pct. har
været i kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på dagpenge i forhold til den gennemsnitlige tilmeldte
borger i Jobcenteret samt den gennemsnitlige borger i
kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år, herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 1.622 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 42 pct. svarende til 1,1 mio. kr.,
estimeret til 1,5 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 44 pct. svarende til 1,2 mio. kr.,
estimeret til 1,5 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 13 pct. svarende til 0,34 mio. kr., estimeret
til 0,46 mio. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen fordeler sig på alle aldersgrupper i den
arbejdsduelige alder
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge opgjort på henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge henvist af praktiserende læge eller speciallæge
fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til intern medicin udgør 24 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 20 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til kirurgisk gastroenterologi udgør 11pct. af de
samlede henvisninger
Disse tre specialer udgør således samlet 55% af
henvisningerne

• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge akkumuleret efter borgere med det største
omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser, herunder at
• 97 borgere af 1482 borgere på dagpenge trækker 70 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering
• 41 borgere af 1482 borgere på dagpenge trækker 50 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
dagpenge opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter til sundhedsvæsenet udgør
som den mest hyppige gruppe 12 pct. svarende til 0,33 mio.
kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 11 pct. svarende til 0,3 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.

PricewaterhouseCoopers

Slide 65

Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge (nyledige)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på dagpenge
(nyledige), herunder at
• Medfinansieringen udgør 1 mio. kr. i perioden, estimeret til
1,3 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 3,7 mio. kr., estimeret til 4,9 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på dagpenge (nyledige)
i forhold til andelen med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden,
herunder at
• Gruppen udgør 516 tilmeldte borgere, hvor 83 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge (nyledige)
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på dagpenge (nyledige) i forhold til den
gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 1.869 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge (nyledige) opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 45 pct. svarende til 0,43 mio. kr.,
estimeret til 0,58 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 43 pct. svarende til 0,42 mio. kr.,
estimeret til 0,55 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 11 pct. svarende til 0,1 mio. kr., estimeret
til 0,14 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge (nyledige)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge (nyledige) opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen fordeler sig på alle aldersgrupper i den
arbejdsduelige alder
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge (nyledige) opgjort på henvisningsmåde, herunder
at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge (nyledige)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge (nyledige) henvist af praktiserende læge eller
speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til intern medicin udgør 33 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 22 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til dermatologi -venerologi udgør 12 pct. af de
samlede henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på dagpenge akkumuleret efter borgere med det største
omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser, herunder at
• 30 borgere af 430 borgere på dagpenge trækker 70 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering
• 14 borgere af 430 borgere på dagpenge trækker 50 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på dagpenge (nyledige)
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
dagpenge (nyledige) opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter til sundhedsvæsenet udgør
som den mest hyppige gruppe 13 pct. svarende til 0,13 mio.
kr.
• Diagnosegruppen DS00-DT98 - Læsioner, forgiftninger og
visse andre følger af ydre påvirkninger udgør 12 pct.
svarende til 0,12 mio. kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 11 pct. svarende til 0,11 mio.
kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere i fleksjob
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere i fleksjob,
herunder at
• Medfinansieringen udgør 0,9 mio. kr. i perioden, estimeret til
1,2 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 6,8 mio. kr., estimeret til 9,0 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere i fleksjob i forhold til
andelen med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden, herunder
at
• Gruppen udgør 298 tilmeldte borgere, hvor 94 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere i fleksjob
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere i fleksjob i forhold til den gennemsnitlige tilmeldte
borger i Jobcenteret samt den gennemsnitlige borger i
kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år, herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 3.215 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
i fleksjob opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 55 pct. svarende til 0,51 mio. kr.,
estimeret til 0,68 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 36 pct. svarende til 0,33 mio. kr.,
estimeret til 0,44 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 9 pct. svarende til 0,08 mio. kr., estimeret
til 0,11 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere i fleksjob
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere i
fleksjob opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen primært fordeler sig på aldersgruppen 3539 og på aldersgrupper over 50 år
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
i fleksjob opgjort på henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere i fleksjob
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere i
fleksjob henvist af praktiserende læge eller speciallæge fordelt
på specialer, herunder at
• henvisninger til (blank) udgør 39 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til intern medicin udgør 21 pct. af de samlede
henvisninger

• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
i fleksjob akkumuleret efter borgere med det største
omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser, herunder at
• 41 borgere af 281 borgere i fleksjob trækker 70 pct. af den
samlede kommunale medfinansiering
• 22 borgere af 281 borgere i fleksjob trækker 51 pct. af den
samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere i fleksjob
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere i
fleksjob opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter til sundhedsvæsenet udgør
som den mest hyppige gruppe 13 pct. svarende til 0,12 mio.
kr.
• Diagnosegruppen DK00-DK93 - Sygdomme i
fordøjelsesorganer udgør 11 pct. svarende til 0,10 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på fritagelse
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på fritagelse,
herunder at
• Medfinansieringen udgør 4,1 mio. kr. i perioden, estimeret til
5,5 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 14,0 mio. kr., estimeret til 18,7 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på fritagelse i forhold til
andelen med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden, herunder
at
• Gruppen udgør 822 tilmeldte borgere, hvor 64 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på fritagelse
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på fritagelse i forhold til den gennemsnitlige tilmeldte
borger i Jobcenteret samt den gennemsnitlige borger i
kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år, herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 7.528 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på fritagelse opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 28 pct. svarende til 1,2 mio. kr.,
estimeret til 1,5 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 66 pct. svarende til 2,7 mio. kr.,
estimeret til 3,6 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 5 pct. svarende til 0,20 mio. kr., estimeret
til 0,26 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på fritagelse
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på fritagelse opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen primært fordeler sig på yngre
aldersgrupper under 40 år
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på fritagelse opgjort på henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på fritagelse
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på fritagelse henvist af praktiserende læge eller speciallæge
fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til (blank) udgør 24 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 24 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til intern medicin udgør 19 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på fritagelse akkumuleret efter borgere med det største
omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser, herunder at
• 70 borgere af 522 borgere på fritagelse trækker 70 pct. af den
samlede kommunale medfinansiering
• 37 borgere af 522 borgere på fritagelse trækker 50 pct. af den
samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på fritagelse
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
fritagelse opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DO00-DO99 - Svangerskab, fødsel og
barsel udgør den mest hyppige gruppe med 32 pct. svarende
til 1,33 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.

PricewaterhouseCoopers

Slide 80

Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på kontanthjælp,
herunder at
• Medfinansieringen udgør 1,5 mio. kr. i perioden, estimeret til
2,0 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 5,3 mio. kr., estimeret til 7,0 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på kontanthjælp i forhold
til andelen med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden, herunder
at
• Gruppen udgør 573 tilmeldte borgere, hvor 62 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på kontanthjælp i forhold til den gennemsnitlige
tilmeldte borger i Jobcenteret samt den gennemsnitlige borger i
kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år, herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 3.823 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 39 pct. svarende til 0,59 mio. kr.,
estimeret til 0,79 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 53 pct. svarende til 0,8 mio. kr.,
estimeret til 1,1 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 7 pct. svarende til 0,11 mio. kr., estimeret
til 0,14 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen fordeler sig uensartet og uden nogen klar
trends på aldersgrupperne i den arbejdsduelige alder
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp opgjort på henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp henvist af praktiserende læge eller speciallæge
fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 28 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til (blank) udgør 25 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til reumatologi udgør 16 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp akkumuleret efter borgere med det største
omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser, herunder at
• 34 borgere af 353 borgere på kontanthjælp trækker 70 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering
• 17 borgere af 353 borgere på kontanthjælp trækker 50 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering

PricewaterhouseCoopers

Slide 84

Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
kontanthjælp opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 - Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen udgør 13
pct. svarende til 0,20 mio. kr.
• Diagnosegruppen DO00-DO99 - Svangerskab, fødsel og
barsel udgør 11 pct. svarende til 0,17 mio. kr.
• Diagnosegruppen DM00-DM99 - Sygdomme i knogler,
muskler og bindevæv udgør 13 pct. svarende til 0,20 mio. kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) 12 pct. svarende til 0,18 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på kontanthjælp
i matchgruppe 1, herunder at
• Medfinansieringen udgør 1,1 mio. kr. i perioden, estimeret til
1,5 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 2,5 mio. kr., estimeret til 3,3 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på kontanthjælp i
matchgruppe 1 i forhold til andelen med kontakt til
sundhedsvæsenet i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 584 tilmeldte borgere, hvor 67 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1 i forhold til den
gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 2.534 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 1 opgjort på behandlingstype,
herunder at
• Ambulant behandling udgør 25 pct. svarende til 0,28 mio. kr.,
estimeret til 0,38 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 67 pct. svarende til 0,77 mio. kr.,
estimeret til 1,0 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 7 pct. svarende til 0,07 mio. kr., estimeret
til 0,10 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 1 opgjort på aldersgrupper,
herunder at
• Medfinansieringen primært fordeler sig på aldersgrupperne
under 30 år
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 1 opgjort på henvisningsmåde,
herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 1 henvist af praktiserende læge
eller speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 46 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til kirurgisk gastroenterologi udgør 25 pct. af de
samlede henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 1 akkumuleret efter borgere med
det største omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser,
herunder at
• 30 borgere af 393 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1
trækker 70 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
• 18 borgere af 393 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1
trækker 50 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 1
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
kontanthjælp i matchgruppe 1 opgjort på diagnosegrupper,
herunder at
• Diagnosegruppen DO00-DO99 - Svangerskab, fødsel og
barsel udgør den mest hyppige gruppe med 48 pct. svarende
til 0,55 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på kontanthjælp
i matchgruppe 2, herunder at
• Medfinansieringen udgør 1,8 mio. kr. i perioden, estimeret til
2,4 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser udgør
7,4 mio. kr., estimeret til 9,8 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på kontanthjælp i
matchgruppe 2 i forhold til andelen med kontakt til
sundhedsvæsenet i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 742 tilmeldte borgere, hvor 60 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2 i forhold til den
gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 3.789 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 2 opgjort på behandlingstype,
herunder at
• Ambulant behandling udgør 51 pct. svarende til 0,90 mio. kr.,
estimeret til 1,2 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 39 pct. svarende til 0,70 mio. kr.,
estimeret til 0,93 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 9 pct. svarende til 0,17 mio. kr., estimeret
til 0,22 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 2 opgjort på aldersgrupper,
herunder at
• Medfinansieringen fordeler sig jævnt på aldersgrupperne i
den arbejdsduelige alder
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 2 opgjort på henvisningsmåde,
herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 2 henvist af praktiserende læge
eller speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til (blank) udgør 24 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til intern medicin udgør 18 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 18 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til reumatologi udgør 16 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 2 akkumuleret efter borgere med
det største omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser,
herunder at
• 53 borgere af 447 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2
trækker 70 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
• 25 borgere af 447 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2
trækker 50 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 2
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
kontanthjælp i matchgruppe 2 opgjort på diagnosegrupper,
herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 - Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen udgør 15
pct. svarende til 0,26 mio. kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 19 pct. svarende til 0,34 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på kontanthjælp
i matchgruppe 3 med sygeopfølgningsplan, herunder at
• Medfinansieringen udgør 2,4 mio. kr. i perioden, estimeret til
3,1 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 9,6 mio. kr., estimeret til 12,8 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på kontanthjælp i
matchgruppe 3 med sygeopfølgningsplan i forhold til andelen
med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 293 tilmeldte borgere, hvor 94 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 med
sygeopfølgningsplan i forhold til den gennemsnitlige tilmeldte
borger i Jobcenteret samt den gennemsnitlige borger i
kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år, herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 8.121 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 med sygeopfølgningsplan
opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 41 pct. svarende til 0,97 mio. kr.,
estimeret til 1,3 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 52 pct. svarende til 1,2 mio. kr.,
estimeret til 1,6 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 6 pct. svarende til 0,15 mio. kr., estimeret
til 0,20 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 med sygeopfølgningsplan
opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen fordeler sig jævnt på aldersgrupperne i
den arbejdsduelige alder
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 med sygeopfølgningsplan
opgjort på henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 henvist af praktiserende læge
eller speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til (blank) udgør 26 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 17 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til ortopædkirurgi udgør 13 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 akkumuleret efter borgere med
det største omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser,
herunder at
• 39 borgere af 274 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3
trækker 70 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
• 20 borgere af 274 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3
trækker 50 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 med
sygeopfølgningsplan
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
kontanthjælp i matchgruppe 3 med sygeopfølgningsplan opgjort
på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 - Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen udgør 13
pct. svarende til 0,30 mio. kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 28 pct. svarende til 0,66 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på kontanthjælp
i matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan, herunder at
• Medfinansieringen udgør 1,5 mio. kr. i perioden, estimeret til
2,0 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 4,0 mio. kr., estimeret til 5,3 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på kontanthjælp i
matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan i forhold til andelen
med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 213 tilmeldte borgere, hvor 94 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden
sygeopfølgningsplan i forhold til den gennemsnitlige tilmeldte
borger i Jobcenteret samt den gennemsnitlige borger i
kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år, herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 7.223 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan
opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 36 pct. svarende til 0,55 mio. kr.,
estimeret til 0,73 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 57 pct. svarende til 0,87 mio. kr.,
estimeret til 1,15 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 7 pct. svarende til 0,11 mio. kr., estimeret
til 0,15 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan
opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen for aldersgruppen 20-24 udgør 26 pct.,
mens de resterende grupper er fordeler sig jævnt
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan
opgjort på henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)

PricewaterhouseCoopers

Slide 103

Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan
henvist af praktiserende læge eller speciallæge fordelt på
specialer, herunder at
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 16 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til kirurgisk gastroenterologi samt til (blank)
udgør hver 13 pct. af de samlede henvisninger
• henvisninger til intern medicin udgør 12 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan
akkumuleret efter borgere med det største omkostningsmæssige
træk på sundhedsydelser, herunder at
• 33 borgere af 201 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3
uden sygeopfølgningsplan trækker 70 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
• 18 borgere af 201 borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3
uden sygeopfølgningsplan trækker 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 uden
sygeopfølgningsplan
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
kontanthjælp i matchgruppe 3 uden sygeopfølgningsplan opgjort
på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DO00-DO99 - Svangerskab, fødsel og
barsel udgør den mest hyppige gruppe med 22 pct. svarende
til 0,34 mio. kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 14 pct. svarende til 0,21 mio. kr.
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 - Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen udgør 12
pct. svarende til 0,19 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på kontanthjælp
med sygeopfølgningsplan, herunder at
• Medfinansieringen udgør 2,4 mio. kr. i perioden, estimeret til
3,1 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 6,2 mio. kr., estimeret til 8,3 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan i forhold til andelen med kontakt til
sundhedsvæsenet i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 543 tilmeldte borgere, hvor 65 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på kontanthjælp med sygeopfølgningsplan i forhold til
den gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 4.359 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp med sygeopfølgningsplan opgjort på
behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 39 pct. svarende til 0,92 mio. kr.,
estimeret til 1,23 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 53 pct. svarende til 1,24 mio. kr.,
estimeret til 1,65 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 7 pct. svarende til 0,17 mio. kr., estimeret
til 0,23 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp med sygeopfølgningsplan opgjort på
aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen fordeler sig relativt jævnt i
aldersgrupperne, hvor aldersgrupperne 20-24 og 45-49 udgør
de grupper der udgør den største finansiering
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp med sygeopfølgningsplan opgjort på
henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp med sygeopfølgningsplan henvist af
praktiserende læge eller speciallæge fordelt på specialer,
herunder at
• henvisninger til ortopædkirurgi udgør 19 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 18 pct. af de
samlede henvisninger
• henvisninger til (blank) udgør 16 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på kontanthjælp med sygeopfølgningsplan akkumuleret efter
borgere med det største omkostningsmæssige træk på
sundhedsydelser, herunder at
• 47 borgere af 355 borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan trækker 70 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
• 25 borgere af 355 borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan trækker 50 pct. af den samlede
kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på kontanthjælp med
sygeopfølgningsplan
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
kontanthjælp med sygeopfølgningsplan opgjort på
diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 18 pct. svarende til 0,43 mio. kr.
• Diagnosegruppen DO00-DO99 - Svangerskab, fødsel og
barsel udgør den mest hyppige gruppe med 13 pct. svarende
til 0,32 mio. kr.
• Diagnosegruppen DZ00-DZ99 - Faktorer af betydning for
sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen udgør 14
pct. svarende til 0,32 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på ledighedsydelse
• Borgere på ledighedsydelse udgør kun en meget lille gruppe
borgere, der ligeledes har et meget beskedent træk på
sundhedsydelser
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på
ledighedsydelse, herunder at
• Medfinansieringen udgør 0,15 mio. kr. i perioden, estimeret til
0,20 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 1,2 mio. kr., estimeret til 1,6 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på ledighedsydelse i
forhold til andelen med kontakt til sundhedsvæsenet i perioden,
herunder at
• Gruppen udgør 71 tilmeldte borgere, hvor 69 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på ledighedsydelse
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på ledighedsydelse i forhold til den gennemsnitlige
tilmeldte borger i Jobcenteret samt den gennemsnitlige borger i
kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år, herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 2.951 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på ledighedsydelse opgjort på behandlingstype, herunder at
• Ambulant behandling udgør 45 pct. svarende til 0,07 mio. kr.,
estimeret til 0,09 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 41 pct. svarende til 0,06 mio. kr.,
estimeret til 0,08 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 13 pct. svarende til 0,02 mio. kr., estimeret
til 0,03 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på ledighedsydelse
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på ledighedsydelse opgjort på aldersgrupper, herunder at
• Medfinansieringen er hyppigst i aldersgrupperne 30-34 og 5054 (bemærk meget lave værdier)
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på ledighedsydelse opgjort på henvisningsmåde, herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på ledighedsydelse
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på ledighedsydelse henvist af praktiserende læge eller
speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til intern medicin udgør 40 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til (blank) udgør 22 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på ledighedsydelse akkumuleret efter borgere med det største
omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser, herunder at
• 5 borgere af 49 borgere på ledighedsydelse trækker 54 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering
• 8 borgere af 49 borgere på ledighedsydelse trækker 70 pct. af
den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på ledighedsydelse
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
ledighedsydelse opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DO00-DO99 - Svangerskab, fødsel og
barsel udgør den mest hyppige gruppe med 15 pct. svarende
til ca. 23.000 kr.
• Diagnosegruppen DM00-DM99 - Sygdomme i knogler,
muskler og bindevæv udgør 18 pct. svarende til ca. 27.800 kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 1)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på
sygedagpenge (kategori 1), herunder at
• Medfinansieringen udgør 1,3 mio. kr. i perioden, estimeret til
1,7 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 4,2 mio. kr., estimeret til 5,6 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på sygedagpenge
(kategori 1) i forhold til andelen med kontakt til sundhedsvæsenet
i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 167 tilmeldte borgere, hvor 86 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 1)
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på sygedagpenge (kategori 1) i forhold til den
gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 7.856 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 1) opgjort på behandlingstype,
herunder at
• Ambulant behandling udgør 31 pct. svarende til 0,41 mio. kr.,
estimeret til 0,55 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 64 pct. svarende til 0,83 mio. kr.,
estimeret til 1,1 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 4 pct. svarende til ca. 57.000 kr., estimeret
til ca. 78.000 kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 1)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 1) opgjort på aldersgrupper,
herunder at
• Medfinansieringen er hyppigst i aldersgrupperne over 34 år
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 1) opgjort på henvisningsmåde,
herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 1)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kat. 1) henvist af praktiserende læge eller
speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til intern medicin udgør 25 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til kirurgisk gastroenterologi medicin udgør 17
pct. af de samlede henvisninger
• henvisninger til neurologi udgør 16 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kat. 1) akkumuleret efter borgere med det
største omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser,
herunder at
• 23 borgere af 163 borgere på sygedagpenge (kat. 1) trækker
70 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
• 12 borgere af 163 borgere på sygedagpenge (kat. 1) trækker
50 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 1)
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
ledighedsydelse opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DM00-DM99 - Sygdomme i knogler,
muskler og bindevæv udgør 26 pct. svarende til 0,34 mio. kr.
• Diagnosegruppen DC00-DD48 – Svulster udgør den mest
hyppige gruppe med 31 pct. svarende til 0,4 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 2)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på
sygedagpenge (kategori 2), herunder at
• Medfinansieringen udgør 1,3 mio. kr. i perioden, estimeret til
1,7 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 8,1 mio. kr., estimeret til 10,8 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på sygedagpenge
(kategori 2) i forhold til andelen med kontakt til sundhedsvæsenet
i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 187 tilmeldte borgere, hvor 81 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 2)
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på sygedagpenge (kategori 2) i forhold til den
gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 8.308 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 2) opgjort på behandlingstype,
herunder at
• Ambulant behandling udgør 31 pct. svarende til 0,40 mio. kr.,
estimeret til 0,53 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 61 pct. svarende til 0,77 mio. kr.,
estimeret til 1,0 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 6 pct. svarende til ca. 78.000 kr., estimeret
til ca. 105.000 kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 2)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 2) opgjort på aldersgrupper,
herunder at
• Medfinansieringen er hyppigst i aldersgrupperne 25-29 år
samt 50-59 år
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 2) opgjort på henvisningsmåde,
herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 2)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kat. 2) henvist af praktiserende læge eller
speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til neurologi udgør 25 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til (blank) udgør 19 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til ortopædkirurgi udgør 15 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kat. 2) akkumuleret efter borgere med det
største omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser,
herunder at
• 22 borgere af 151 borgere på sygedagpenge (kat. 2) trækker
70 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
• 11 borgere af 151 borgere på sygedagpenge (kat. 2) trækker
50 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 2)
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
ledighedsydelse opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DC00-DD48 – Svulster udgør den mest
hyppige gruppe med 20 pct. svarende til 0,25 mio. kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 16 pct. svarende til 0,20 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 3)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på
sygedagpenge (kategori 3), herunder at
• Medfinansieringen udgør 4,2 mio. kr. i perioden, estimeret til
5,6 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 16,1 mio. kr., estimeret til 21,4 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på sygedagpenge
(kategori 3) i forhold til andelen med kontakt til sundhedsvæsenet
i perioden, herunder at
• Gruppen udgør 270 tilmeldte borgere, hvor 83 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 3)
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på sygedagpenge (kategori 3) i forhold til den
gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 18.816 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 3) opgjort på behandlingstype,
herunder at
• Ambulant behandling udgør 24 pct. svarende til 1,0 mio. kr.,
estimeret til 1,4 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 73 pct. svarende til 3,1 mio. kr.,
estimeret til 4,1 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 3 pct. svarende til 0,11 mio. kr., estimeret
til 0,14 mio. kr. for året 2010
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 3)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 3) opgjort på aldersgrupper,
herunder at
• Medfinansieringen er hyppigst i aldersgrupperne over 44 år
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kategori 3) opgjort på henvisningsmåde,
herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 3)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kat. 3) henvist af praktiserende læge eller
speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til intern medicin udgør 27 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til reumatologi udgør 20 pct. af de samlede
henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (kat. 3) akkumuleret efter borgere med det
største omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser,
herunder at
• 42 borgere af 224 borgere på sygedagpenge (kat. 3) trækker
70 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
• 21 borgere af 224 borgere på sygedagpenge (kat. 3) trækker
50 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (kategori 3)
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
ledighedsydelse opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DC00-DD48 – Svulster udgør den mest
hyppige gruppe med 25 pct. svarende til 1,1 mio. kr.
• Diagnosegruppen DM00-DM99 - Sygdomme i knogler,
muskler og bindevæv udgør 12 pct. svarende til 0,50 mio. kr.
• Diagnosegruppen DF00-DF99 - Psykiske lidelser og
adfærdsmæssige forstyrrelser (inkl. psykiske
udviklingsforstyrrelser) udgør 11 pct. svarende til 0,48 mio. kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.

PricewaterhouseCoopers

Slide 130

Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (uden kategori)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering samt den
totale omkostning til sygehusydelser for borgere på
sygedagpenge (uden kategori), herunder at
• Medfinansieringen udgør 0,50 mio. kr. i perioden, estimeret til
0,67 mio. kr. for året 2010
• Den totale omkostning til forbrug af sundhedsydelser for
udgør 1,7 mio. kr., estimeret til 2,3 mio. kr. for året 2010
• Figuren nederst viser antallet af borgere på sygedagpenge (uden
kategori) i forhold til andelen med kontakt til sundhedsvæsenet i
perioden, herunder at
• Gruppen udgør 116 tilmeldte borgere, hvor 89 pct. har været i
kontakt med sundhedsvæsenet
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (uden kategori)
• Figuren øverst viser medfinansieringen udtrykt som enhedspriser
for borgere på sygedagpenge (uden kategori) i forhold til den
gennemsnitlige tilmeldte borger i Jobcenteret samt den
gennemsnitlige borger i kommunen i aldersgruppe 17 til 64 år,
herunder at
• Gruppen har en gennemsnitlig enhedspris på 4.666 kr.
• Den gennemsnitlige enhedspris blandt borgere tilmeldt
Jobcenteret udgør 2.197 kr.
• Den gennemsnitlige pris blandt alle kommunens borgere i
aldersgruppen 17 til 64 år udgør 1.551 kr.
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (uden kategori) opgjort på behandlingstype,
herunder at
• Ambulant behandling udgør 41 pct. svarende til 0,21 mio. kr.,
estimeret til 0,28 mio. for året 2010
• Stationær behandling udgør 50 pct. svarende til 0,25 mio. kr.,
estimeret til 0,33 mio. for året 2010
• Sygesikring udgør 9 pct. svarende til ca. 44.000 kr., estimeret
til ca. 58.000 kr. for året 2010
PricewaterhouseCoopers

Slide 132

Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (uden kategori)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (uden kategori) opgjort på aldersgrupper,
herunder at
• Medfinansieringen er spredt mellem aldersgrupperne uden
nogen klar trend
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (uden kategori) opgjort på henvisningsmåde,
herunder at
• Medfinansieringen primært udløses af henvisning til
behandling fra et sygehusafsnit til et andet
• Der er en indikation på, at borgerne indgår i
behandlingsforløb, da kun en mindre andel af
medfinansieringen udløses af henvisninger fra praktiserende
læger (”borgerne er således allerede i sundhedssystemet”)
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (uden kategori)
• Figuren øverst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (u. kat.) henvist af praktiserende læge eller
speciallæge fordelt på specialer, herunder at
• henvisninger til intern medicin udgør 36 pct. af de samlede
henvisninger
• henvisninger til gynækologi-obstetrik udgør 34 pct. af de
samlede henvisninger
• Figuren nederst viser den kommunale medfinansiering til borgere
på sygedagpenge (u. kat.) akkumuleret efter borgere med det
største omkostningsmæssige træk på sundhedsydelser,
herunder at
• 17 borgere af 103 borgere på sygedagpenge (u. kat.) trækker
70 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
• 9 borgere af 103 borgere på sygedagpenge (u. kat.) trækker
50 pct. af den samlede kommunale medfinansiering
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Potentiale og inspiration til forebyggende indsatser

Forbrug blandt borgere tilmeldt Jobcenteret

Borgere på sygedagpenge (uden kategori)
• Figuren viser den kommunale medfinansiering til borgere på
ledighedsydelse opgjort på diagnosegrupper, herunder at
• Diagnosegruppen DM00-DM99 - Sygdomme i knogler,
muskler og bindevæv udgør 14 pct. svarende til ca. 69.000 kr.
• Diagnosegruppen DN00-DN99 - Sygdomme i urin- og
kønsorganer udgør 17 pct. svarende til ca. 85.000 kr.
• Diagnosegruppen DI00-DI99 - Sygdomme i kredsløbsorganer
udgør 20 pct. svarende til ca. 102.000 kr.
• Patienter med kroniske sygdomme i nedre luftveje (typisk
KOL) diagnosticeres typisk med diagnoserne DJ40-DJ47.
• Patienter med sukkersyge (diabetes) diagnosticeres typisk
med diagnoserne DE10-DE14.
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