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Om 2020 - nøgletal og ventelister
Indledning
I marts 2020 ramte coronaen Danmark, og det betød, at vi ikke havde indlagte patienter fra medio
marts til juni måned. Vi meldte os klar som COVID-19 efterbehandlingssted, vi stillede vore medarbejdere til rådighed som udlån til regionerne, vi havde medarbejdere hjemme og arbejde, vi indførte opgaveglidning: Ledige hænder blev brugt på renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, og
der blev afviklet afspadsering og ferie.
Tidligt fik vi at vide, at regionsøkonomidirektørerne havde besluttet, at §79 sygehusene kunne
fortsætte med fritvalgsrammen og udfakturere den aftalte bevilling. Denne beslutning gav ro på
ift. vores økonomiske situation.
2020 som et midlertidighedens år
Ca. 40% af mennesker med sclerose blev vurderet til at være i særlig risiko for voldsomt COVID-19
forløb, og kunne ikke tilbydes en indlæggelse efter delvis åbning for indlæggelser i juni 2020. Dette
betød, at der blev fokuseret på udvikling af nye måder at rehabilitere på inden for de givne restriktioner. Dette er beskrevet senere i rapporten.
Sclerosehospitalernes fritvalgsramme
2020 blev endnu et år med en ekstrabevilling og denne gang fra MS Helhedsplanen på 11 mio. En
bevilling, som krævede et grundigt forarbejde i form af redegørelser for hvordan og hvorfor (faglige begrundelser), bevillingen skulle anvendes.
Ekstrabevillingen blev anvendt til nedbringelse af ventelisterne, men pga. COVID-19 blev aktiviteten lavere end budgetteret.
Henvisningsmønstre, ventetid og ventelister
Ligesom i alle andre sammenhænge, så var 2020 også et atypisk år i forhold til antallet af henvisninger. Kortere ventetider blev igen i 2020 en stor udfordring. Pga. COVID-19 faldt årets henvisninger fra de tidligere års niveau (ca. 2.000) til 1.244 for alle regioner, vi følger nøje udviklingen i den
kommende periode.
Antallet af indlæggelser faldt ligeledes fra foregående år (ca. 1.300) til 1.087. Det betyder, at 2020
blev endnu et år med øget antal patienter på ventelisten. Ved udgangen af 2020 var der 2.110,
som ventede på en indlæggelse eller ventede på at få afsluttet igangværende forløb.
Den gennemsnitlige ventetid, for de patienter, som blev indlagt i 2020, var 10,9 måned fra modtagelse af henvisningen til indlæggelse.
Antallet af mennesker med MS-diagnosen er igen steget fra 16.542 i 2019 og til 17.240 i 2020.
Annulleringsprocent
Antallet af annullerede henvisninger steg fra 116 patienter i 2019 til 143 patienter i 2020, og da
annulleringsprocenten tages i forhold til antal henviste patienter, så stiger annulleringsprocenten
fra 6% procent i 2019 til 12% procent i 2020. Årsagen til den forhøjede annulleringsprocent skyldes
COVID-19, og dermed forlænget ventetid. Der er fortsat stort fokus på at sikre, at alle med lave
sundhedskompetencer afklares på fagligt højt niveau.
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Pårørende
Førstegangspatienters pårørende blev indtil marts 2020 tilbudt at deltage i patientundersøgelser
på indlæggelsesdagen samt deltage i et specifikt pårørendeprogram med to faglige dimensioner,
sclerose (den neurologiske sygdom) og pårørende (rolle, funktion, dilemmaer og følelser).
Der er et tilsvarende tilbud på udskrivningsdagen specifikt om patientens forløb, og hvad der skal
arbejdes videre med hjemme og hvordan samt specifikt program for de pårørende.
Vores plan var at udvikle et tilsvarende pårørendetilbud for pårørende til flergangspatienter. Desværre gjorde COVID-19 situationen, og deraf følgende restriktioner, at dette aldrig kom i gang, og
vi måtte ligeledes stoppe med tilbuddet til pårørende til førstegangspatienter.
Efter 16. marts 2020 har vi således ikke haft et tilbud til pårørende.
Da vi igen åbnede for indlæggelser måtte pårørende kun komme ind på hospitalet efter en helt
konkret vurdering, og hvis deres deltagelse i fx udskrivningssamtalen var af stor vigtighed i forhold
til patientens forløb og opfølgningen hjemme. Yderligere kontakt til pårørende har, efter aftale
med patienten, foregået via telefon eller skærm.
Kortere forløb og ny praksis for Visitation
Da Danmark blev ramt af COVID-19 aflyste vi de patienter, der var indkaldt til de efterfølgende forløb.
Vi var nu i en situation, hvor vi havde 1.800 patienter på ventelisten, en del havde ventet rigtig
længe, og en del blev isoleret hjemme, da de kommunale tilbud også lukkede ned.
Det blev fra Sundhedsstyrelsens side meldt ud, at når Sclerosehospitalerne igen kunne tilbyde
ydelser, skulle de patienter, med størst risiko for uoprettelige funktionstab prioriteres højest.
Derfor besluttede vi, at alle patienter på ventelisten skulle telefonisk kontaktes af en behandler.
Samtalen skulle indeholde: Hvordan vurderer patienten sit helbred, hvad kan du selv gøre i denne
situation, hvad kan vi gøre, og hvad kan andre gøre. En prioritet blev således foretaget til brug, når
vi igen kunne tilbyde ambulante ydelser eller indlæggelse. 1-2-3, hvor 1 gælder de patienter, der
blev vurderet til risiko for uoprettelige funktionstab, og 3 blev vurderet til "haster ikke".
Vi udarbejdede en instruks til disse samtaler, som vi efterfølgende har udviklet videre på, og den
danner nu grundlag for vores visitationssamtaler.
Den grundige samtale, som er starten på forløbet, består af følgende:
 forberedelse til indlæggelsen
 faglig vurdering af patientens aktuelle behov
 faglig vurdering af, hvad der er det bedste tilbud
 længden af en evt. indlæggelse
 grundig afklaring af hovedindsatsområde
Den grundige visitationssamtale har højnet kvaliteten markant, og det er besluttet at videreføre
denne praksis fremover, også efter COVID-19.
Kvalitetsmålet for visitationssamtalerne er, at patienterne skal kontaktes senest 28 hverdage efter
modtaget henvisning.
Vi startede i maj 2020 på igen at tilbyde hjemmebesøg til patienter, der var vurderet i en 1. prioritet i forhold til uoprettelige funktionstab.
Sideløbende blev der udviklet et nyt ambulant tilbud: Hospitalsdage og skærmtilbud.
Alle ydelser indeholdt en opfølgning.
Vi vurderede løbende, hvornår situationen tillod indlæggelser.
28. juni 2020 blev der indlagt 10 patienter i Ry på det nyudviklede 1 uges tema/introforløb for førstegangspatienter.
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Den 3. august åbnede vi på begge hospitaler for 1 uges forløb (søndag til fredag), og der blev indlagt både førstegangs- og flergangspatienter på disse forløb.
Vi startede med at tilbyde indlæggelse til 1. prioritets-patienter, og fortsatte derefter med 2. og 3.
prioritets-patienter senere på efteråret.
Vores læger udarbejdede en liste med kriterier for patient-risici ved indlæggelse, altså hvilke kriterier, der gjorde, at vi ikke turde udsætte patienten for den smitterisiko, der er forbundet med en
indlæggelse (de patienter, der er i risiko for alvorlige COVID-19 forløb, hvis de bliver smittet). Kriterierne er løbende blevet vurderet og justeret, efterhånden som viden om COVID-19 og sclerose er
blevet større. Disse patienter fortsatte med at blive tilbudt ambulante ydelser resten af 2020.
Begrundelsen for at tilbyde 1 uges forløb var dels at kunne tilgodese flest mulige patienter, dels at
indlæggelsen byggede videre på de grundige visitationssamtaler, der var afholdt, og dels at det
smittemæssigt var nemmere at styre de kortere indlæggelser.
Indlæggelserne foregik med de til enhver tid gældende restriktioner og retningslinjer i forhold til
COVID-19.
Den 7. december 2020 tilbød vi 2 ugers forløb med den restriktion, at patienterne skulle blive på
hospitalet i weekenden.
Aktivitets- og indlæggelsesmønster
I afsnittet Bilag oplyses alle aktiviteter på Sclerosehospitalerne – Data fra BI-Portalen

Sammenhængsskabende aktiviteter,- fra projekt til blivende funktion

Baggrund
Der var på Sclerosehospitalerne identificeret et behov for at have et vedvarende fokus på at skabe
større sammenhæng til gavn for mennesker med sclerose. Derfor blev der pr. 1. januar 2020 frem
til 31. december 2020 afsat to halvtidsstillinger til at fortsætte udvikling og forankring af sammenhængsskabende aktiviteter, i projekt af samme navn "projekt Sammenhængsskabende aktiviteter".
Formål
Projektets formål var at fortsætte arbejdet med forankring af de igangsatte initiativer fra projekt
”Styrket samarbejde mellem Sclerosehospital og kommunerne” samt sikre, at der kontinuerligt bliver bygget oven på den erhvervede viden og erfaring fra samarbejdet med de 3 projektkommuner
(Morsø, Vejen og Kalundborg). Tiltag på Sclerosehospitalerne ift. at være mere nysgerrige, tage
mere kontakt og skabe mere sammenhæng, skal bidrage til at have fokus på at skabe større sammenhæng til gavn for mennesker med sclerose, så det kommer til at gælde i samarbejdet med alle
kommuner i Danmark. Rammen for disse tiltag skulle beskrives, gøres handlingsrettet og implementeres.
COVID-19
Grundet COVID-19 var der fra marts 2020 reduktion i den planlagte hospitalsaktivitet ved indlæggelse. Derfor blev de ambulante tilbud, hjemmebesøg og hospitalsdag ressourcemæssigt opprioriteret. Disse var de mulige tilbud til mennesker med sclerose, der ud fra en lægefaglig vurdering var
specielt udsatte i forhold til COVID-19, og derfor ikke kunne tilbydes indlæggelse på Sclerosehospitalerne. Tilbuddet indeholdt en vurdering af helbredsstatus og muligheder for rehabiliterende indsatser i et samarbejde mellem Sclerosehospitalet og kommunerne. Fokus var på at udnytte hinandens kompetencer og muligheder.
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Opgaven blev derfor også større end først antaget, hvorfor en regulering af arbejdstid for de to
projektledere var nødvendig. I perioden marts til december 2020 er der afholdt 270 hjemmebesøg
op imod 127 i hele 2019.
Konklusion
Der er til stadighed brug for, at vi er nysgerrige ift. kommunernes rammer og tilbud, så erfaringer
bliver forankret, justeret og gjort handlingsrettet for medarbejderne. Det er vigtigt, at handlinger
bliver beskrevet i de forskellige kontekster forbundet med indlæggelse, hospitalsdag og hjemmebesøg. Der skal fortsat ses på, hvordan det beskrives handlingsrettet, hvordan man skaber mere
sammenhæng, herunder også en vurdering om hvorvidt, der skal udarbejdes en GOP. Det er vigtigt, at der kontinuerligt er fokus på, hvordan der skabes mere og bedre sammenhæng, kvalitet og
ensartethed på tværs af Sclerosehospitalernes tilbud, samt i samarbejde med eksterne parter.
Dette til gavn for mennesker med sclerose og medarbejdere på Sclerosehospitalerne.
Fra fokusgruppeinterview med hjemmebesøgsgruppe er det belyst, at der fortsat er behov for, at
vi stiller vores viden til rådighed for primær sektor, det værende på hjemmebesøg eller ved henvendelse til Sclerosehospitalernes uddannelses- og kursusafdeling.
COVID-19 har medført, at alle medarbejdere skal kunne navigere i en foranderlighed. Når man
kommer ud i borgers hjem, skal man kunne agere i uforudsigelighed, hvorfor det er vigtigt, at vi
støtter gruppen til at kunne navigere i det. Særligt fremhæves organiseringen i 2020, hvor det at
være knyttet til et team/en gruppe styrker den faglige og psykologiske tryghed hos medarbejderne. De har sparret meget med hinanden før og efter hjemmebesøg samt delt erfaringer på de
organisatoriske møder til gavn for hele gruppen.
Organisering fremadrettet
Projekt Sammenhængsskabende aktiviteter er nu overgået til en funktion på Sclerosehospitalerne,
som kører sideløbende med indlæggelsesaktiviteterne. Det skal sikres, at der i forløb arbejdes med
at skabe sammenhæng mellem hospitalerne og patienternes hverdagsliv.
For at sikre sammenhæng med resten af forløbene på hospitalerne, afholdes regelmæssigt rådføringsmøder med behandlerlederne, visitationen og de ansvarlige for hospitalsdagene, i forhold til
optimering af ressourceudnyttelse.
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Forskning nationalt og internationalt samarbejde
Nyt om forskning fra juni 2020-maj 2021
The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study
I årene 2011-2015 gennemførte vi, som bekendt, verdens hidtil største forskningsprojekt i effekt af
multidisciplinær rehabilitering under indlæggelse: The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study.
Datamængden er naturligvis meget stor med mere end 1.500 fysiske tests og mere end 10.000 udfyldte spørgeskemaer.
Med udgangspunkt i "The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study", har vi indtil videre publiceret
7 artikler i internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter og yderligere 4 artikler er på vej.
De forventes indsendt i 2021.
Studiet dokumenterer, som de første, betydelige langtidseffekter på MS patienters funktionsevne
og helbreds-relaterede livskvalitet af multidisciplinær rehabilitering og understreger rehabilitering
som uvurderlig helbredsstrategi, og at den medicinske behandling ikke kan stå alene.
Publikationer og præsentationer i 2020-2021
Træthedsartikel
Artiklen er publiceret i maj udgaven 2021 af Multiple Sclerosis and Related Disorders med titlen:
Associations between fatigue impact and lifestyle factors in people with multiple sclerosis – The
Danish MS hospitals rehabilitation study. I et samarbejde med Sverker Johansson (Karolinska Instituttet) og AU (Ulrik Dalgas) derudover M. Nørgaard, A. Skjerbæk og F. Boesen (Sclerosehospitalerne). Artiklen bygger på baselinedata fra vores hovedstudie, hvor der blev kigget på sammenhænge imellem MS træthed og livsstilsfaktorer. Artiklens hovedkonklusion er, at graden af fysisk
aktivitet spiller en stor rolle for graden af træthedens indvirkning på den fysiske og psykosociale
funktionsevne (målt på træthedsspørgeskemaet MFIS), mens indvirkningen på den kognitive funktionsevne alene viste en tendens. Tobaksrygning var også associeret med graden af MS træthed,
hvorimod alkoholforbrug ikke viste sammenhæng til MS træthed. Konklusionen understøtter, at
introduktion til eller støtte i vedligeholdelse af fysisk aktivitet og træning, samt hjælp til ændring af
rygevaner kan være vigtige indsatsområder til personer med MS træthed.
Fysisk artikel
Artiklen er publiceret i februar 2021 i MSJ - Experimental, Translational and Clinical med titlen:
Personalised inpatient multidisciplinary rehabilitation elicits clinically relevant improvements in
physical function in patients with multiple sclerosis – The Danish MS Hospitals Rehabilitation
Study. I et samarbejde med AU (Lars Hvid og Ulrik Dalgas mfl.) samt M. Nørgaard, A. Skjerbæk og
F. Boesen (Sclerosehospitalerne). Resultaterne viser, at 4 ugers personlig multidisciplinær rehabilitering, målrettet den fysiske funktion hos MS-patienter fremkalder signifikante og kliniske relevante fysiske forbedringer. Forbedringerne kunne fortsat måles 6 mdr. efter endt rehabilitering.
4. Hovedartikel
Artiklen, som var en Short Report på 1.000 ord blev indsendt i oktober 2020 til MSJ - Experimental,
Translational and Clinical med titlen: Can telerehabilitation improve the long-term benefits of inpatient multidisciplinary rehabilitation in MS patients? An explorative study - The Danish MS Hospitals Rehabilitation Study. Vi fik kommentarer fra peer review retur i november 2020. Kritikken
var rigtig fin, så fin, at der efterspurgtes en Full Report på 3.000 ord. Bl.a. skrev den ledende reviewer i sine kommentarer til manuskriptet: " The study documents the power of human interac-
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tion and follow-up in the perceived functioning of patients with MS and is worth pursuing" Artiklen er skrevet i samarbejde med Philipp Trenél fra Danmarks Teknologiks Institut og flere medarbejdere fra Sclerosehospitalerne. Se mere nedenfor.
RIMS (Europæisk organisation for "Rehabilitation in Multiple Sclerosis")
Vores abstract "Telerehabilitation improves long-term carry-over of benefits from inpatient multidisciplinary rehabilitation: Preliminary results from an explorative study – The Danish MS Hospitals
Rehabilitation Study, blev udvalgt til en mundtlig platform præsentation, men desværre blev arrangementet i første omgang aflyst pga. COVID-19.
Artikler undervejs
3. Hovedartikel
Hovedindsatsområde (HIO) artiklen præsenterer data på helbredsrelateret livskvalitet fordelt efter
hovedindsatsområde (Mental Robusthed (Resiliens), Kognition, Energi, Fysisk Funktion og Personlige Behov) med dybere beskrivelse af selve interventionen - de aktive ingredienser og selve målopfyldelsen- nøglepunkt for den kliniske praksis . Det har været efterlyst i rehabiliteringsforskningen siden starten af 90-erne- kaldet "the black box".
4. Hovedartikel (Revideret udgave)
Opfølgningsartiklen er baseret på vores eksplorative tillægsprotokol, som blev gennemført 20142015. Den skal nu omskrives fra en Short Report til en Full Report efter review. Artiklen afrapporterer resultaterne på helbredsrelateret livskvalitet af månedlig opfølgning ved brug af telemedicin
(telehealth) med enten et webbaseret eller et telefonbaseret forløb hos 40 patienter (20 i hver
gruppe).
Begge artikler (3. og 4. hovedartikler) bibringer nyskabelse, og gør ikke mindst os selv klogere på at
kunne tilbyde og nytænke endnu bedre kvalificeret, differentieret og nuanceret rehabiliteringsindsats!
MFIS valideringsartikel (Spørgeskema - Modified Fatigue Impact Scale)
Valideringsartikel af spørgeskemaet MFIS om konsekvenser af fatigue (træthed) ved MS. Den foreliggende danske oversættelse, som i øvrigt har været benyttet i mange år i det kliniske neurologiske miljø, er faktisk aldrig blevet valideret!
Nyt samarbejde
Der er indgået samarbejdsaftale med Philipp Trenél (7,5 time/uge) fra 1.02.2021 - 31.01.2022.
Samarbejdet muliggør mere kontinuerlig artikelproduktion med egen statistik og databehandling
især qua hans moderne statistiske kunnen med statistikprogrammet R.
Morten Riemenschneider er blevet ansat på deltid (18,5 timer/uge) i en delt stilling med AU fra
15.03.2021 - 14.03.2022. Med ansættelse af Morten, efter aftale med professor Ulrik Dalgas, og
Philipp vil vi kunne fremskynde færdiggørelse af vores igangværende og kommende artikler.
Ph.d studie
Anders Skjerbæk er pr. 01.12.20 opstartet Ph.d. studium i samarbejde med AU Health med titlen:
Physical function in patients with multiple sclerosis – impact of disease phenotype and age. Studiet afvikles på deltid over 4 år, med 75% af tiden afsat til ph.d.studiet.
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Mindre Videns-produktion i teamsene – flere organisatoriske prøvehandlinger
Året 2020 var præget af corona-pandemien, hvilket havde stor betydning for afviklingen af de daglige opgaver. Teamsene måtte således nedprioritere deres læringsteammøder med den konsekvens, at vidensproduktionen også måtte lægges på hylden for en stund. Selvom vidensproduktionen var skrinlagt i teamsene, fulgte der med coronaen flere organisatoriske "prøvehandlinger",
idet flere nye forløbsformer og teknologier blev afprøvet. På godt og ondt blev organisationen dermed genstand for vidensproduktionen i 2020, fordi den blev tvunget til at handle hurtigt i en tid,
hvor implementering skulle gå stærkt.
Øvrige forskningsaktiviteter
År 2020 bar jo præg af, at corona satte en stopper for de fleste almindelige aktiviteter, og derfor
blev der heller ikke prioriteret dagligdagsforskning (Vidensproduktioner) i teamsene, (som det var
tilfældet i 2019). Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er blevet udviklet eller tænkt nyt (flere
nye forløb, udvikling af et webbaseret forløb, ny praksis med videomøder og (fremtidens organisation FO-teams). Men dagligdagsforskningen, ja, den forsvandt da coronaen indtraf.
Samarbejdsmøder med Scleroseforeningen
Der afholdes halvårlige samarbejdsmøder imellem forskningsmedarbejdere i Scleroseforeningen
og på Sclerosehospitalerne. Samarbejdet har til formål at formalisere og styrke de måder, hvorpå
Scleroseforeningen og Sclerosehospitalerne deler viden om egne forskningsaktiviteter samt hvordan samarbejdet omkring forskningsaktiviteter af fælles interesse tilrettelægges og gennemføres.
Forskningssamarbejde §79 sygehuse
Der er indkaldt til et andet møde med formålet om at dele erfaringer omkring forskningsaktiviteter
på §79 sygehusene. Mødet er flyttet pga. COVID-19 pandemien. Michael Nørgaard og Anders
Skjerbæk deltager.
RIMS
Sclerosehospitalerne er aktive i RIMS samarbejdet med flere deltagere ved den årlige konference
samt ved møder i SIG (Special Interest Group) grupperne. Anders Skjerbæk er genvalgt til yderligere 3 år i RIMS bestyrelsen (2021-2024).
"Bedre Liv med Sclerose"
Fra denne pulje uddeler Scleroseforeningen midler til forskning, der skal bidrage til at sikre bedre
liv for mennesker med sclerose, og som kan belyses via samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og/eller humanistiske forskningstilgange. Finn Boesen er valgt til bedømmelsesudvalget.
ECTRIMS
Den lægefaglige europæiske MS kongres afholdes årligt med flere tusinde deltagere. Anders Skjerbæk er i 2021 en del af review commitee til bedømmelse af indsendte abstracts.
FISM (Foundation Italian Sclerosis Multiple)
Anders Skjerbæk er europæisk medlem i ”Social and Behavioral Science Scientific Committee” under det italienske scleroseforbund (AISM) som hvert år modtager flere mio. euro til forskning.
Rehabiliteringsforum Danmark
Rehabiliteringsleder Ellen Jensen sidder i Rehabiliteringsforum Danmarks bestyrelse.
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Medarbejdere og ledelse
Rekruttering & fastholdelse
Vi oplever fortsat ikke problemer med rekruttering og fastholdelse, tværtimod er der stor søgning
på opslåede stillinger, også vikariater.
APV, Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS) og medarbejdertilfredshed
Sclerosehospitalerne afholder de nævnte aktiviteter i en treårig cyklus. Således blev der afholdt
APV i 2020, defineret som "Fysisk og psykisk arbejdsmiljø i midlertidighedens år".
Arbejdsmiljøorganisationen valgte at bruge metoden GAIS1, som måler arbejdslyst, til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Med baggrund i denne udformede vi spørgsmål til APV, der relaterede sig til de 7 dimensioner som indgår i Arbejdslyst-modellen:
 Mening
 Mestring
 Medbestemmelse
 Balance
 Kolleger
 Ledelse
 Resultater
De tre emner, som efterfølgende gav anledning til videre arbejde var overodnet set:
1) Faglig tilfredshed i nuværende arbejdsopgaver
2) Balancering mellem arbejdsopgaver og kompetencer
3) Styrker i spil i hverdagen
4) Fysisk arbejdsmiljø
Resultaterne blev drøftet i det lokale arbejdsmiljøudvalg, der blev lavet handleplaner i samarbejde
med afdelingsleder, arbejdet i afdelingerne med de forskelligartede begrundelser for vurderingerne, og der er løbende fulgt op på dette.
Mange udfordringer er knyttet til ændrede arbejdsforhold som følge af COVID-19 pandemien ift.
hjemmearbejde, visitationssamtaler, korte forløb, øget behov for rengøring og andet som følge af
COVID-19 retningslinjer.
Som følge af dette er Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøfokus for 2021: Faglighed, fællesskaber og styrker.
Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)
Vi har en lille, engageret og kompetent arbejdsmiljøorganisation, som var aktiv i stort og småt hele
året. 2020 har budt på særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer pga. COVID-19 pandemien. Der
har været fokus på hjemmearbejde både mentalt og fysisk og på fællesskab fagligt og socialt i nedlukningsperioden. De fleste medarbejdere løste opgaver, som var nye for dem, eller som for nogen
lå langt fra deres faglighed i denne periode.
1 ugers forløbene 2020 har ligeledes stillet særlige krav til medarbejderne både fagligt og personligt.

1

Udarbejdet i samarbejde med Institut for Lykkeforskning, Kantar Gallup og Krifa
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MED-udvalg
I COVID-19 omskifteligheder har vi holdt lokale og fælles MED-(skærm)-møder, og det har været
rigtig godt ift. at håndtere situationen.
Der skulle i 2020 have været afholdt MED-kursus for alle, idet vi har behov for at revurdere sammensætningen af MED efter ændringer i fagforeningernes valg af hovedforbund. Dette håber vi på
at kunne gennemføre i efteråret 2021.
Persondataforordning
Vi har haft 8 mindre overtrædelser i form af mail til forkerte modtagere, både inden for vores eget
system og desværre også et par enkelte ud i cyberspace. Ingen af sagerne indeholdt helbredsoplysninger, og dermed blev der ikke sendt særlig personfølsom data med ud.
Vi har haft en større sag, som omhandler tab af 16 patienters cpr.nr og helbredsoplysninger. Sagen
er indberettet til Datatilsynet og afgørelsen i denne sag var, at vi har handlet korrekt, da skaden er
sket, men at vi ville kunne få en sanktionering såfremt lignende skete igen.
Endvidere har vi indberettet Region Midtjylland til datatilsynet, da de i efteråret fik lavet en forkert brevfletning på ca. 1000 patienter og sendte forkert navn ud til forkert cpr nr. Dette skete i
forbindelsen med genåbning af patienter, der var afsluttede inden oktober 2020. Region Midtjylland er alene ansvarlig for fejlen. Datatilsynet har givet rådgivning til Region Midtjylland i denne
sag.
Vores Dataansvarlige medarbejder gennemgår en årlig certificering, således vi hele tiden er up to
date med afgørelser og tolkninger af forordningen.
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Bygninger og teknisk udstyr
IT-opdatering 2020
I begyndelsen af året blev follow me print implementeret, så alle medarbejdere ved anvendelse af
deres ID-kort kan printe/kopiere/scanne direkte ved printeren, hvilket giver en øget sikkerhed i
forhold til persondataforordningens krav om personfølsomme data.
I foråret blev der implementeret et nyt patientkaldesystem fra Tunstall. Patientkaldet er koblet op
til plejens mobiltelefoner, og alle patienter bliver ved indlæggelsen udstyret med en personbåret
kaldeknap.
Mod slutningen af året blev der indkøbt nye pc-skærme, da mange af de eksisterende var gamle
og udtjente.
Sidst, men ikke mindst, så har COVID-19 betydet fremskyndet og øget brug af skærmkontakt, både
til patienter/samarbejdspartnere og ved interne/eksterne møder. Funktioner, som helt sikkert er
kommet for at blive.
Tilbygning i Haslev: Spise- og opholdsareal
I november 2020 stod den nye spise- og opholdsstue klar i Haslev. Vi er alle meget begejstrede for
resultatet, men på grund af COVID-19 har vi ikke kunne afholde en egentlig indvielse. Knud Tang,
som har medvirket til at gøre det muligt, har fulgt byggeprojektet i hele perioden.
Nyt tag på behandlerbygningen i Ry
Behandlerbygningen i Ry har i 2020 fået udskiftet taget. Det har været en lang proces strækkende
fra maj 2020 til endelig aflevering i januar 2021. Heldigvis faldt noget af tiden sammen med nedlukningsperioden, således at generne for patienterne har været forholdsvis begrænsede.
I samme ombæring er loftet i ét af mødelokalerne blevet hævet til kip, og med ovenlysvinduer er
det blevet til et åbent, lyst og dejligt lokale. Samtidig er loftet blevet hævet i et mindre lokale, ligeledes på tagetagen, således at det lever op til gældende regler for kontor, og er nu forvandlet til
kontor med husets bedste udsigt.
Andre bygningsmæssige forbedringer:
Der er udskiftet ventilationsanlæg i Ry, således at anlægget er funktionsmæssigt opdateret og behovssvarende.
Omgivelserne:
I Ry har det meste af omgivelserne foran administrationen været gravet op for at gennemføre et
stort kloakarbejde, så vandet kan holdes ude af kælderen ved større skybrud. Der er monteret nye
faskiner og afvandingsløsninger, så vi skulle kunne klare en 100 årshændelse af større kaliber.
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Kvalitetsrapportering 2020
Sclerosehospitalernes kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet har udviklet sig og skiftet form gennem årene - fra Den Danske Kvalitets Model, hvor det primært var et skriv til os selv, om os selv, til at indeholde flere elementer, der er i
patienternes interesse. Arbejdet med det omfattende kvalitetsprogram udspringer fra De 8 nationale kvalitetsmål. Omdrejningspunkter er patientsikkerhed, patienttilfredshed og pårørendeinddragelse. I første afsnit handler det om patienternes oplevelser, dvs. patienttilfredshed(LUP), patientsikkerhedsrunder, sundhedskompetencer, utilsigtede hændelser og klagesager. I afsnit 2 kigges
på hospitalets interne arbejdsgange. Det handler om journalaudit, hygiejne og infektioner og faktiske svigt, dokumentstyring og kvalitetsmonitorering. Disse bruges til at pege på fokusområder
fremadrettet. Afsnit 3 handler om kvalitet overordnet, de 8 nationale og den foreløbige kvalitetsplan for 2021.

1. Patienternes oplevelser
Landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP)
Undersøgelsen, der gennemføres årligt af KOPA2 på vegne af de fem regioner, giver landets sygehuse og afdelinger muligheder for at få systematisk feedback fra deres patienter, som bl.a. anvendes til at udvikle kvaliteten i deres ydelser, og måden de kommunikerer på. Spørgeskemaerne i undersøgelsen udsendes til patienter, der har været i behandling i perioden august – oktober.
OBS: Da LUP ikke blev gennemført i 2019, er der ikke noget direkte sammenligningsgrundlag.
Privathospitaler, herunder § 79 sygehuse:
Vi bliver målt i gruppen med "Privathospitalernes offentlige patienter".
Denne gruppe rummer de tre §79 sygehuse; Filadelfia, SANO og Sclerosehospitalerne, men også
Privathospitalet Mølholm, Aleris-Hamlet Hospitaler, Dansk Gigthospital, Adeas Skodsborg, Capio
CFR A/S. De fem sidstnævnte privathospitaler tilbyder ydelser for det offentlige sygehusvæsen,
som er væsentligt forskellige fra §79 sygehusene, nemlig klinisk diagnostiske undersøgelser og
for en dels vedkommende også kirurgi. Umiddelbart er gruppen meget forskellig, og gør det
derfor svært sammenligneligt, da vi leverer vidt forskellige ydelser. Samlet scorer
Privathospitalerne over landsgennemsnittet (for alle – både offentlige og private) på alle
spørgsmål, på nær spørgsmålet:
21 "Jeg er inden indlæggelsen informeret om, hvad der skal ske".
På fire spørgsmål scorer Sclerosehospitalerne højst af alle privathospitaler. Det gælder på
spørgsmålene:
2 "Var der ventetid, fra du skulle møde til du blev henvist til en seng?"
8 "Spurgte personalet ind til dine erfaringer med din sygdom/tilstand?"
10 "Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling"

2

Kompetencecenter for Patientoplevelser
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11 "Jeg har samtaler med personalet om håndteringen af min sygdom"
Her afspejler LUP, (på trods af gruppen vi sammenlignes med) at vi har arbejdet aktivt med ventetiden samt vores meget store fokus på patient- og pårørendeinddragelse. Patientinddragelse
bliver i øvrigt vurderet mest negativt på landsplan.
På 34 ud af 39 spørgsmål, scorer vi højest af §79 sygehusene, og på et spørgsmål scorer vi lavere
end de andre §79 sygehuse, og det er spørgsmål:
17 ”Jeg får til strækkelig ro, til hvile og søvn”.
4 spørgsmål ligger på gennemsnit med eller i mellem de andre §79 sygehuse.
Vi scorer lavere end landsgennemsnittet (men højest af § 79 sygehuse) på et spørgsmål;
21 "Var du inden din indlæggelse blevet informeret om, hvad der skulle ske under din
indlæggelse?"
Spørgsmål 21 har vi arbejdet med gennem flere år, og kan aflæse en fremgang fra sidste år, om
end det ikke er nok. Vi har bl.a. lavet vores egen "postkortundersøgelse". Her fandt vi at ca. 10%
af patienterne savnede information, men når vi spørger ind til, hvilken information de
manglede, er svaret ikke entydigt. Der findes en forskel mellem Haslev og Ry, på trods af at
patienterne modtager den samme information i E-boks. Dette spørgsmål er derfor udtaget til
løbende målinger i pilotundersøgelsen.
Vi scorer lavere end Privathospitalernes samlede resultat på 5 spørgsmål:
7 ”Jeg har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov” (77 har svaret)
17 ”Jeg får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn” (225 har svaret)
19 ”Mit behov for smertelindring er dækket” (63 har svaret)
24 ”Jeg får information om (bi)virkning ved medicinen under indlæggelse” (51 har svaret)
38 ”En læge tager det overordnede ansvar for mit forløb” (39 har svaret)
I LUP 2020 ses stort set ingen lokale forskelle mellem Haslev og Ry.
Basale behov:
Dækker mad og drikke, ro - hvile og søvn, personlig hygiejne, smertelindring, rent i lokalerne.
Haslev: alle svar ligger over landsgennemsnittet – mht. ro, hvile og søvn, bliver der
kommenteret at der opleves larm på gangene.
Ry: Spørgsmålet om smertelindring ligger under landsgennemsnittet.
Der vil blive lavet oplæg til Fælles ledergruppe om hvordan kvalitetsorganisationen
foreslår, at der arbejdes videre med forbedringspunkter i LUP, herunder disse spørgsmål,
og de ny løbende målinger (Se Fremtidens LUP herunder) Oplægget præsenteres også for
brugerrådet, som giver kvalitetsorganisationen feed back.
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Fremtidens LUP – Pilotprojekt: I 2021 ændrer LUP form på flere måder
Fra januar 2021 deltager vi i et pilotprojekt, hvor der laves en månedlig opgørelse af besvarelser
fra indlagte patienter, så vi kan følge udviklingen på tæt hold. Det består af 10 obligatoriske
spørgsmål og 5 spørgsmål, vi selv måtte vælge. Kvalitetsorganisationen har udvalgt
spørgsmålene ud fra, hvad vi gerne vil arbejde med, og de tager udgangspunkt der, hvor vi
ønsker at skabe en forbedring, altså der, hvor vi har "kendte" udfordringer.
De ti nationale spørgsmål for somatikken (spørgsmål alle, der deltager i pilotundersøgelsen
får)
1. Var personalet venligt og imødekommende?
2. Spurgte personalet ind til din beskrivelse af din sygdom/tilstand?
3. Var du med til at træffe beslutninger om din undersøgelse/behandling i det omfang, du
havde behov for? (Svar "ikke relevant", hvis du ikke har behov for at træffe beslutninger)
4. Var den mundtlige information, du fik under din indlæggelse, forståelig?
5. Fik du alle de informationer, du havde behov for?
6. Er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din sygdom/tilstand?
7. Er du alt i alt tilfreds med din indlæggelse?
8. Gav personalet dig tilstrækkelig information til, at du var tryg ved tiden efter din indlæggelse?
9. Oplevede du, at én læge tog et overordnet ansvar for dit samlede forløb af besøg og/eller indlæggelser? (Svar "ikke relevant", hvis dit besøg/din indlæggelse ikke er en del af et
forløb)
10. Skriv venligst her, hvis du synes, afdelingen kunne gøre noget bedre eller gjorde noget
særligt godt:
De 5 spørgsmål kvalitetsorganisationen har valgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Modtog du behandling på et højt fagligt niveau?
Havde du én eller flere blandt personalet, som særligt var tilknyttet dig under din indlæggelse?
Spurgte personalet ind til dine forventninger til involvering af dine pårørende?
Var du inden din indlæggelse blevet informeret om, hvad der skulle ske under din indlæggelse?
Følte du dig tryg ved den medicin, du skulle tage, da du kom hjem fra hospitalet?

Vi har netop modtaget de første løbende målinger ultimo april, og glæder os til at se, hvad tallene bringer! Brugerrådet præsenteres løbende for målingerne gennem direktøren og kommer
med feed back til hende.

Patientsikkerhedsrunder 2020

Patientsikkerhed er et af de 8 nationale kvalitetsmål, og den årlige afholdelse af patientsikkerhedsrunder i Haslev og Ry er et blandt flere tiltag for at øge patientsikkerheden. Runden blev afholdt i
Ry den 9. marts 2020. Runden afholdes normalt af direktør og kvalitetsmedarbejder, og foregår
ved at lederne interviewer patienter og medarbejdere om deres oplevelse af patientsikkerheden
på Sclerosehospitalerne.
Runden viser generelt, at patienterne føler sig trygge.
Herudover er der en række punkter, der er sat på listen til forbedring. Bl.a. fokus på sikkerheden af
de udendørs arealer, da en stor del af træningen foregår udendørs pga. COVID-19. Hjælpemidler,
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der ikke fungerer korrekt, patienter der kommer med doseret medicin, der ikke er i original emballage, sikkerhed omkring diæter og sikker brug af træningsfaciliteter.
På grund af COVID-19 blev runden udskudt i Haslev til 2021, og forventes afholdt i juni.
Generelt udtrykker patienter, at de oplever personalet arbejder meget professionelt, og at
patienternes personlige data beskyttes. Patienterne får den hjælp, de synes, de behøver og
føler sig trygge under indlæggelsen.

Udviklingen i utilsigtede hændelser (UTH) fra 2015-2020
UTH
Fald og patientuheld
Medicinering
Andre
I alt

2015
132

2016
146

2017
150

2018
120

2019
123

2020
45

53
22
207

15
24
185

20
34
204

22
15
157

11
21
155

1
14
60

(Kategorien "andre" i skemaet dækker over: Behandling og pleje, Patientidentifikation, Overlevering, Prøver og prøvesvar, Henvisninger, UTH samt IT, telefon og infrastruktur)

Fordelingen af antal sager i Haslev og Ry
Der ses markant færre utilsigtede hændelser i 2020.
Dette kan kædes direkte sammen med nedlukningen af Sclerosehospitalerne fra midt i
marts til august, samt at der i sidste halvår primært var 1 uges forløb, hvor der erfaringsmæssigt sker færre UTH, ligesom de, der var indlagt, primært var mennesker med sclerose, der ikke var anset i risikogruppe for alvorligt forløb med COVID-19, altså de med de
færreste funktionsnedsættelser.

Der ses en mindre forskel i indberetningen af UTH, mellem Ry og Haslev, end de foregående år.
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Antal sager fra Dansk Patient Sikkerheds Database fordelt på hovedgrupper i 2020

Fald og patientuheld er den kategori, der indberettes flest UTH i, hvilket er samme mønster som
de forrige år.
Antallet af indlagte patienter er lavere i 2020 pga. nedlukning fra marts til juni.
(1.087 patienter i 2020, mod 1.356 patienter i 2019)
Alder/
køn
2020
Total

10-19
K
M
1
0
1

20-29
K
M
33 10
43

30-39
40-49
50-59
60-69
K
M
K
M
K
M
K
M
93 27 212 90 242 99 176 82
120
302
341
258

70-79
K
M
9
9
18

80-89
K
M
1
3
4

Total
K
M
767 320
1087

Fordelingen i aldersgrupper ses også tilnærmelsesvis den samme som sidste år, den største ændring ligger i at antallet af 70-79 årige er faldet markant, foreneligt med kriterierne for indlæggelse
i forbindelse med COVID-19. Der er ikke lavet opgørelser over, hvordan den procentvise andel af
UTH fordeler sig i aldersgrupperne, da grundlaget af UTH anses som for lille til at give mening.

Klager og patientforsikringssager
Klager
Patienterstatning

2014
3
0

2015
1
0

2016
3
0

2017
9
1

2018
2
1

2019
3
0

2020
6
0

Alle klager omhandler tilbud eller mangel på samme i forbindelse med corona-situationen. Efter
genåbning i august er der ikke modtaget yderligere klager.
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2. Hospitalets interne arbejdsgange
Journalaudit 2020
Journalaudit er en årligt tilbagevendende undersøgelse for at kvalitetssikre og udvikle vores dokumentationspraksis. Generelt er kvalitetsmålene nået for de fleste retningslinjer.
Ud over de sædvanlige journalauditspørgsmål blev der ved denne audit tilføjet spørgsmål vedr. informeret samtykke til behandlingsplanen. Således var der også fokus på, hvordan informeret samtykke til behandlingsplanen bliver dokumenteret, gøres det tidstro, dokumenteres ændringer og
fremgår det, hvilken information patienten har fået.
I 2018 blev der auditeret på 4 ugers forløb. I 2019 blev der auditeret på 2 ugers forløb. Mens der
ved audit denne gang har været fokus på vores nye 1 uges forløb.
Efter fund ved audit i 2019 har der i 2020 været fokus på "informeret samtykke og journalføring af
samme". Som det fremgår af nedenstående figur, er der en betydelig fremgang ved audit i 2020.
Informeret samtykke og journalføring af samme:
Haslev og Ry 2018
målopfyldelse på 83%

Haslev og Ry 2019
Målopfyldelse 60%

Haslev og Ry 2020
Målopfyldelse 92%

Generelt er kvalitetsmålene ved denne audit nået for alle retningslinjer. Dog vil der i den kommende periode være fokus på genoptræningsplaner(GOP), dvs. dokumentation af om der er taget
stilling til GOP.

GOP Haslev og Ry Målopfyldelse 75%

Næste journalaudit: Efterår 2021. Auditmaterialet: Indlagte ptt. i perioden jan.-nov. 2021.
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Hygiejne og infektioner
Legionella-kontrol:
Som led i sikringen af patientsikkerheden foretages kontrol af legionella i vandprøver min. én gang
årligt.
Prøver foretaget i Haslev viser meget lave legionella-tal på de målte områder.
Prøver foretaget i Ry viser ligeledes meget lave legionella-tal.
Rengøringen:
Er godkendt, dog med færre egenkontroller end vanligt. Til gengæld har der været ekstra rengøring af kontorer samt ekstra opgaver, især for servicemedarbejderne, i form af afspritning og ekstra rengøring af bl.a. toiletter.

Udviklingen i urinundersøgelser (vores mål for nosokomielle infektioner (infektioner erhvervet under en hospitalsindlæggelse))

Udviklingen er ikke sammenlignelig med de foregående år pga. corona. Der ses markant
færre undersøgelser både i Haslev og Ry. Det har derfor ikke givet mening at sammenligne
antibiotikaforbrug med de foregående år, da det er tilsvarende lavt.
Urin undersøgelser
Haslev
Ry
I alt

2018 (pr. cpr. nummer)
80(53)
86(60)
166(113)

2019 (pr. cpr. nummer)
88(67)
140(91)
228(158)

2020 (pr. cpr. nummer)
45(39)
39(29)
84(68)

Indlæggelser
Haslev
Ry
I alt

2018
689
608
1297

2019
727
629
1356

2020
600
487
1087

Faktiske svigt

Der er installeret nyt kaldesystem fra Tunstall, der blev taget i brug efter sommerferien. Det nye
kaldesystem byder på mange forskellige muligheder og kan let programmeres, så det er hensigtsmæssigt for de medarbejdere, der skal bruge systemet. En kaldeknap er nu tilknyttet hvert værelse, og kan medbringes af patienten, hvis denne er faldtruet, eller på anden måde har behov for
at tilkalde hjælp. Kaldeknappen kan både bruges med halssnor og armbånd.
Derudover er der en række transportable sendere, der kan medbringes af patienter, der har behov
for hjælp uden for værelset. Systemet er trådløst og tilsluttet server, der er placeret i Ry. Anlægget
er tilsluttet nødstrømsanlæg i tilfælde af strømafbrydelse. Der er udarbejdet instruks til brug ved
funktionsnedbrud af kaldeanlægget. Kaldesystemet fungerer dog ikke ved strømsvigt i Haslev, da
der ikke findes nødstrømsanlæg her. Instruks er under udarbejdelse.
Der har været to UTH, hvor patient har kaldt forgæves. En i Haslev og en i Ry. Begge skyldes menneskelige fejl, ved (manglende) tilkobling af systemet. Hændelserne har været behandlet i begge
personalegrupper.
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Haslev: Der har været brand i et sikringsskab på loftet over personalekøkkenet. Der skete kun materiel skade - Ingen personer var i fare. Med udgangspunkt i denne hændelse er der afholdt beredskabsøvelse i august, der har resulteret i nye evakueringsinstrukser til alle faggrupper samt indhentning af tilbud på nyt alarmeringssystem.
Ry: Elevator i Ry har i 2020 haft tiltagende drift usikkerheder, hvilket bl.a. har medført en utilsigtet
hændelse og en arbejdsskade. Elevatoren gennemgår en gennemgribende renovering i sommeren
2021.

Dokumentstyringssystemet E-dok



Der er planlagt udbygning af patientforløbsbeskrivelser, så de dækker alle forløb. Projektbeskrivelser er under udarbejdelse.
Mappe til nyansatte er under opbygning – både en fælles til alle samt en til hver faggruppe.
Mappen skal kunne sendes til læsekvittering.

Fremtidige opgaver i E-dok:
Projektbeskrivelse for udbygning af E-dok med patientforløbsbeskrivelser, der skal erstatte
trin for trin på N-drev (fælles fildrev)

Evaluering af monitoreringer og fokusområder for 2020
Evalueringen af monitoreringer for 2020 giver følgende fokusområder for kvalitetsorganisationen fremover
Fokusområde
Medicin
Førstehjælp/Hjertestop
Udskrivningsnotat/Epikriser
Genoptræningsplaner (GOP)
Udvikling af E-Dok

Hvad er involveret?
Udskrivelsessamtale i plejen
Kompetenceudvikling
Undervisning af medarbejdere
Arbejdsgange omkring udskrivningsnotat/epikriser
Arbejdsgang omkring GOP i nye
forløb/udskrivningsnotat
Bl.a patientforløbsbeskrivelser

Hvad skal der måles på?
LUP
Kursus
E-learning
Audit
Journalaudit
Læsekvitteringer

En stor del af fokusområderne er gengangere fra 2019, da forudsætningerne for at arbejde
med fx dysfagi har været svære, da den gruppe, der erfaringsmæssigt har udfordringer i
forhold til dysfagi, har været den samme gruppe af patienter, som vi ikke har kunnet indlægge.
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3. Kvalitet overordnet
Kvalitetsorganisationens arbejde under coronapandemien –
Tiden med corona på Sclerosehospitalerne 2020
Kvalitetsorganisationen har fra starten af coronapandemien været aktive. Vi har hele tiden forsøgt
at følge med i myndighedernes anbefalinger for at være på forkant med retningslinjer og anvisninger omkring hygiejne, adfærd og nedbringelse af smitterisiko, så medarbejdere har kunnet udføre
deres arbejde forsvarligt, og patienterne kunne føle sig trygge.
I starten af marts, mens patienterne stadig var i huset, blev der sat skilte op, håndsprit i alle lokaler, patienter og medarbejdere blev løbende orienteret om, hvordan de skulle forholde sig, og
hvordan vi skulle omgås, herunder ingen besøg af pårørende. Ved udskrivelse stod medarbejdere
klar til at hjælpe ud og sikre, at "reglerne" blev overholdt.
Den 12. marts 2020 anbefalede Styrelsen for Patientsikkerhed, at Sclerosehospitalerne sendte alle
indlagte hjem og aflyste kommende indlæggelser. Forretningsudvalget besluttede at følge anbefalingen. Alle patienter, der blev udskrevet før tid eller skulle have været indlagte i den efterfølgende tid blev kontaktet af medarbejderne, der vejledte og rådgav dem omkring deres hovedindsatområder og øvrige problemområder. Medarbejderne arbejdede hjemmefra eller på enmandskontorer. Snart begyndte visitationen af alle patienter på ventelisterne. Lægerne udarbejdede en
retningslinje efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvilke patienter, der skulle betragtes som
værende i større risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19, og derfor ikke kunne indlægges.
Det viste sig at være ca. 40% af alle patienterne på ventelisten.
Afdelingslederne fik snart herefter til opgave at finde arbejdsopgaver til alle, der ikke skulle visitere eller have patientkontakt. Der var arbejdsopgaver med oprydning, tjek af udstyr, udarbejdelse
af forskellige dokumenter m.m. samt forskønnelse af hospitalerne inde og ude. Projektgruppen
Sammenhængskabende Aktiviteter fik til opgave at udarbejde plan for hjemmebesøg og hospitalsdage, og der var hjemmebesøg og hospitalsdage for patienter fra midt i maj.
Efter sommerferien, hvor det blev muligt at tilbyde patienterne et 1-uges forløb, skulle patienterne inden indlæggelsen have en negativ COVID-test, som var max. 72 timer gammel, og vi bad
alle om ikke at få besøg under indlæggelsen. Pårørende sagde farvel til deres nære udenfor, dette
for at begrænse, at de indlagtes "boble" blev udsat for udefrakommende smitte.
I september steg antallet af smittede igen, og vi måtte bede de indlagte om ikke at tage ud og
handle under indlæggelsen, og ikke være sammen med andre end max. 5 personer op til 14 dage
før indlæggelsen. Alle blev mødt i døren med information og vejledning om restriktioner og tiltag
for at mindske risiko for smitte. Medarbejderne skulle holde 2 meters afstand til alle patienterne,
og patienterne skulle holde 1,5-2 meters afstand mellem sig. Det betød en del ændringer i lokaleopstillinger, og da de fysiske hold skulle holde 2 meters afstand pga. "udånding", måtte de også
mindskes og nogle flytte udendørs.
I november ringer en patient, der er udskrevet ugen før i Haslev, og fortæller, at hun er testet positiv for COVID-19. Coronastaben gik straks i gang med den helt store smitteopsporing i samarbejde med lederne og udskrev et hold, der lige var blevet indlagt. På eget initiativ og evne lukkede
vi ned og sendte alle hjem, der lige var blevet indlagt, for at få overblikket over omfanget. Vi slap
med 2 smittede patienter og 1 medarbejder. Det var uden den store hjælp fra myndighederne,
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men det fyldte meget, især for coronastaben. Det var i den forbindelse, at vi oprettede en beredskabsplan for coronaudbrud, for at holde overblikket over, hvem tager hvilke beslutninger og hvornår samt hvem informeres og hvornår.
Medarbejderne skulle testes regelmæssigt (fra november hver 6. uge + anbefaling om test i samfundsspor hver 6. uge indimellem). Efter nytår er vi overgået til testning af medarbejdere på hospitalerne hver uge. Der er oplært 4 plejepersoner på hvert hospital til at foretage testen.
Kvalitetsorganisationen har fra start været inde over hygiejne, værnemidler, afstand, pårørendesamarbejde og coronaretningslinjer for både ledere, medarbejdere og patienter m.m.
Der blev nedsat en "coronastab" efter sommerferien, bestående af kvalitetsorganisation samt service/køkkenleder fra Ry og køkkenleder fra Haslev. Staben mødes jævnligt og drøfter de nye tiltag
på hospitalerne, dels i forhold til de tiltag, der besluttes nationalt, dels i forhold til de talrige dilemmaer og opståede vanskeligheder med at overholde alle krav. Coronastaben har også været ansvarlig for smitteopsporing, og været involveret i spørgsmål omkring selvisolation af medarbejdere, skiltning og nudging og meget andet. Ledergrupperne informeres løbende, og medarbejderne får hver/hver anden uge en mail om det sidste nye. Også fysiske møder om nye tiltag har
været prioriteret. Der er oprettet et dokument i E-dok, ”Corona-regler på Sclerosehospitalerne”,
der løbende opdateres med de nyeste anvisninger.
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De 8 nationale kvalitetsmål
Fokus på lighed i sundhed
Arbejdet med de 8 nationale mål foregår løbende, og i øjeblikket arbejdes med:
Bedre sammenhængende patientforløb – her arbejdes med genoptræningsplaner, epikriser, belægning og aktivitet. Projekt Sammenhængende Aktiviteter er nu overgået til en permanent funktion.
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter – her arbejdes med sundhedskompetencer, afprøvning af en uges førstegangsforløb samt skærmkontakt, hjemmebesøg og hospitalsdage. Pårørendeinddragelse er nedtonet, men der foretages inddragelse via telefon og skærm.
Forbedret overlevelse og patientsikkerhed – her arbejdes med faldforebyggelse, UTH, screening
for ernæring og dysfagi samt forebyggelse af nosokomielle infektioner3, og corona tiltag for at
undgå smitte af patienter og medarbejdere. Lægerne opdaterer løbende retningslinje for indlæggelse af patienter, herunder vurdering af den enkeltes risiko for et alvorligt forløb i tilfælde af
smitte med COVID-19.
Behandling af høj kvalitet – her arbejdes med opfyldelse af kvalitetsmål for rehabilitering, samt
vidensproduktion i teams og kernekompetenceplan, faglige kerneområder, lærings-og træningsprogram, DAREMUS og RIMS og SIG-gruppe.
Hurtig udredning og behandling – her er der fokus på hurtig visitation med henblik på at afvikle
venteliste. Alle på venteliste kontaktes telefonisk, og visitationen er tids- og kvalitetsmæssigt udvidet. Fremrykkede indlæggelser for stamcellepatienter (nosokomielle infektioner) er midlertidigt
sat på pause under coronapandemien.
Øget patientinddragelse – her er der fokus på opfølgning efter indlæggelse, og målet for øget opfølgning er nået.
Flere sunde leveår – undervisningen i sundhedsstrategier er på pause. Der udleveres en KRAM
pjece til patienterne.
Mere effektivt sundhedsvæsen – planlægning, drift og økonomi, samt produktivitet (1 og- 2 ugers
forløb). Gr. corona er forløb afkortet for at give alle et tilbud og for at kunne bevare lavest mulig
smitterisiko, er længden af indlæggelser afkortet og patienterne opfordres til ikke at se pårørende
under indlæggelsen.

3

Infektioner erhvervet under en hospitalsindlæggelse
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Bilag
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1) Antal mennesker med MS-diagnosen
År

Total

2018

16.630

2019

16.542

2020

17.240

2) Antal henvisninger til Sclerosehospitalerne
År

Haslev

Ry

I alt

2018

Fællesvisitation

1997

2019

Fællesvisitation

2045

2020

Fællesvisitation

1244

3) Antal henvisninger på førstegangspatienter til Sclerosehospitalerne
År

Haslev

Ry

I alt

2018

265

227

492

2019

340

251

591

2020

158

112

270

4) Antal henvisninger modtaget på patienter med fremskreden sclerose*
År

Haslev

Ry

I alt

2018

40

51

91

2019

53

53

106

2020

32

29

61

*Efter henvisning til Sclerosehospital besvarer patienten spørgsmål, som belyser behov og funktionsniveau, herunder
giver grundlag for Pleje-Tyngde-Måling (PTM), som kan vise, at der er behov for specialiseret pleje i alle situationer og
døgnet rundt (= fremskreden MS).
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5) Annulleringsprocent
Antal henvisninger

Antal annullerede

Procent

2018

1997

231

12%

2019

2045

116

6%

2020

1244

143

12%

År

6) Henvisningsmønstre total vist i % af MS-populationen i hver region
Hovedstaden

Sjælland

Nordjylland

Midtjylland Syddanmark

Gennemsnit.
henvis.pct

2018

8,86%

14,20%

15,88%

12,22%

12,79%

12,79%

2019

9,52%

14,01%

14,89%

11,99%

14,10%

12,90%

2020

5,48%

10,18%

5,85%

6,81%

8,37%

7,34%

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Hovedstaden

Sjælland

Nordjylland
2018

2019

Midtjylland

Syddanmark

2020
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7) Antal indlæggelser 2018-2020
År

Haslev

2018
2019
2020

Ry
689
797
600

I alt
608
566
487

1297
1363
1087

Incl. patienter fra Færøerne
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2018

2019
Haslev

2020
Ry

8) Antal et, to og fire ugers forløb
År
2018
2019
2020

Forløb
2 uger
4 uger
2 uger
4 uger
1 uge
2 uger
4 uger

Haslev

Ry
7
8
9
7
18
4
1

I alt
12
6
14
5
19
4
1

19
14
23
12
37
8
2
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9) Ventetid fra henvisning til indlæggelse
Måneder

2018

2019

2020

0-6

668

410

201

7-12

499

798

558

13-18

110

135

255

19-24

10

12

63

5

1

4

1292

1356

1081

24+
Total

Patienter fra Færøerne/Mors/udrejst er ikke inkluderet i ventetidsopgørelsen

10) Ventende ved årets udgang
År

I alt

2018

1267

2019

1772

2020

2110
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11) Sammenhængsskabende aktiviteter 2018-2020

År

Forundersøgelse/kontrol
hjemme

Forus./kontrol
på hospitalet,
Hospitalsdag

Visitationssamtale/faglig
opfølg. tlf./mail

Udgående
funktion

2018

290

93

1592

69

2019

251

80

1950

127

2020

71

241

5921

289

6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Forus./kontrol hjemme

Forus./kontrol på hospitalet
2018

2019

Vis.samtale/faglig opfølg.
tlf./mail

Udgående funktion

2020
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12) Antal pårørendeuddannelse på førstegangsforløb 2018-2020
Ry

2018

2019

2020

Pårørendeprogram
indlæggelse
Pårørendeprogram
udskrivning
Pårørendeprogram
indlæggelse
Pårørendeprogram
udskrivning
Pårørendeprogram
indlæggelse
Pårørendeprogram
udskrivning
Haslev

2018

2019

2020

Pårørendeprogram
indlæggelse
Pårørendeprogram
udskrivning
Pårørendeprogram
indlæggelse
Pårørendeprogram
udskrivning
Pårørendeprogram
indlæggelse
Pårørendeprogram
udskrivning

Antal førstegangs
patienter

Førstegangs
m/pårørende

Antal %

196

125

64%

192

106

55%

233

153

66%

218

133

61%

57

41

72%

31

20

65%

Antal førstegangs
patienter

Førstegangs
m/pårørende

Antal %

173

91

53%

157

78

50%

266

141

53%

252

116

46%

94

52

55%

65

33

51%

13) Pårørende inddragelse indlagte/ambulante patienter
Haslev

Ry

2019

133

268

2020

417

522

Samtale med patient og pårørende som led i behandlings- og plejeforløb.
Denne registrering er foretaget siden januar 2019 og kan indeholde flere inddragelser pr. patient.
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