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Kort om Rigshospitalets Hjertecenter
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• 3 klinikker (Thoraxkirurgi, kardiologi, Thoraxanæstesi/OP/intensiv)

• 12 afsnit

• 166 kirurgiske og medicinske senge

• 35 intensiv-senge

• 1100 ansatte (inkl. forskere)

• Driftsbudget: 775 mio. kr.

• Aktivitetsbudget: 1,3 mia. kr.

• 22.0000 operationer og procedurer p.a. (heraf 1900 

hjerteoperationer og 1200 lungeoperationer)

• 44.000 ambulante besøg p.a.

• 51.000 sengedage p.a.

Hjertecentret
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Hjertecentret
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Incitamentsstruktur og menneskers/organisationers adfærd
- Et eksempel fra et helt andet felt

”Every system i perfectly

designed to get the results it 

gets”

Paul Batalden, IHI Senior Fellow
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Finanspolitiske udfordringer I
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Hjertecentret

Kilde: DREAM for Danske Regioner, 2016



Finanspolitiske udfordringer II
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Finanspolitiske udfordringer III

Kilde: Økonomisk Redegørelse, Aug. 2017



Penge alene løser ikke udfordringerne for

det danske sundhedsvæsen

- der er behov for en strukturel ny tilgang til det at drive 

sundhedsvæsen, som ikke driver aktivitet

…og kernen i denne nye tilgang er en ny værdi-kæde, 

hvor det der vurderes vigtigt, er samstemt på tværs af 

patienter, sundhedspersonale, ledelse og politiske 

beslutningstagere.



Michael E. Porter

05-12-2017



Michael E. Porter

• Udbudsdrevne sundhedsvæsener organiseret omkring hvad læger gør 

(specialer)   

• Patientcentreret system organiseret omkring patienters behov

05-12-2017

Omkostninger 

er

fortsat vigtige!!!
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Hvad vil et ”værdibaseret” paradigmeskift 
indbefatte i Hjertecentret?
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• At fokus flyttes fra indtægter/aktivitet til kvalitet/omkostninger 

• At patientens behov er drivende for, hvad vi gør

• At fokus flyttes fra dokumentation af processer til dokumentation af resultater

• At vi skal tænke mere i ledelse (tæt på klinikken) og mindre i (økonomiske) incitamenter

• At værdikæden er den samme hos topledelse, sundhedspersonale og hos patienterne

• At vores organisatoriske blik flytter sig fra ”specialer” og ”klinikker” til ”patientforløb

• At vi fokuserer vores indsats der, hvor vi som højt specialiseret center kan tilføre ekstra 

værdi – og ikke der, hvor vi kan producere DRG

• At fokus på kvalitet og ikke aktivitet kan skabe bedre rammer for forskning, uddannelse 

og innovation – fx i samspil med det private erhvervsliv

Hjertecentret

Tænk over kommunikationen –

kvalitet, patientforløb og 

patienternes behov har altid

været en prioritet
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Hjertecentrets strategiske indsatser mod 2025
- forberedelse til fremtidens udfordringer og muligheder

Hjertecentret

Epidemiologisk 
grundlag og 

udvikling

Faglige 
niveauer og 
resultater

Patientforløb 
og 

patientlogistik

Driftsmæssig 
performance

Tværgående 
samarbejde og 

koordination

Præcisering af opgaver og casemix for hjerte-lunge-området. Ældre og mere 

komplekse patienter. Strategi for op- og nedspecialisering. Arbejdsdeling 

mellem RH og akuthospital. En samlet kompetenceprofil. 

Højt forsknings- og undervisningsniveau med hurtig implementering af 

resultaterne. Fremadrettet kompetenceprofil – tiltrække og fastholde

Organisations- og ledelsesstruktur skal understøtte patientforløb. Øget 

sammenhængskraft på tværs af aktiviteter og indsatser.  Inddragelse af 

patienter og pårørende. Værdibaseret styring, en hjørnesten.

Strategier for optimerings- og forbedringsaktiviteter.

Personaleplanlægning og styring

Kompetenceudnyttelse incl. arbejdstid, åbningstid

Tværgående arbejdstilrettelæggelse og personaleplanlægning.

Tværgående samarbejde og koordination.

Intro til Hjertecentret 12
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Hjertecentret – Hjerte-lungeområdet

Epidemiologisk 
grundlag og 

udvikling

Faglige 
niveauer og 
resultater

Patientforløb og 
patientlogistik

Driftsmæssig 
performance

Tværgående 
samarbejde og 

koordination

Strategiprojekt 

2025

Strategi 2025 og værdibaseret styring 

Værdibaseret

Styring

(2017-2020)
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VBS-model(ler) 

afprøves og 

forbedres løbende 

(PDSA)

Projektplan og -aktiviteter
Hjertecentret

Klassifikation, kortlægning og 

omkostningsberegning af eksisterende 

patientforløb

Måling af 

patientinddragelse 

og patienttilfredshed

Baseline

Projekt-

grundlag

Foråret 2017 Efteråret 2017

Design af fremtidige 

patientforløb med fokus på 

værdi for patienten

2018 og 2019

Planlægning og 

konkretisering  af øvrige 

initiativer i regi af VBS (fx 

ændret organisering, 

samarbejde med 

lokalsygehuse mv. )

Løbende ekstern evaluering

VBS-

model 

(ler) 

klar

Inddragelse patienter og pårørende (med aktuelle forløb i Hjertecentret)

Indledende arbejde med identifikation af 

patientnære mål (strategi 2025)

Tæt samarbejde med medarbejdere, ledelse i Hjertecentret og andre centre og stabe på Riget

Nationalt VBS-projekt (iskæmi) i regi af Danske Regioner

Behandlingsmuligheder, epidemiologi, 

teknologi, innovation (strategi 2025)
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Eksempel på kortlægning af forløb: TAVI
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Hjertecentret
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Omkostningsanalyser (I): TAVI
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NØGLETAL

VARIANS I OMKOSTNING PER PATIENTOMKOSTNINGSFORDELING, AFSNIT

OMKOSTNINGSFORDELING, KLINIK

Diagnoser (primært indgreb)
DI34, DI35 

(Hop 4 i B og intensiv)
Gennemsnitlig omkostning, kr. 255.578 

Antal patienter 137 Reoperation for blødning, antal 1

Samlet omkostning, kr. 35.014.203 
Omkostningerne der falder indenfor 8 dage 

efter primært indgreb, %
85%

PATIENTOPHOLD, % I HVER KLINIK

OBS: En patient kan behandles i flere klinikker
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Forår-sommer 2017 17

PATIENTERNES ALDERSFORDELING

Omkostningsanalyser (II): TAVI

DEN GENNEMSNITLIGE OMKSOTNING OG ANTAL PATIENTER FOPRDELT PÅ DAGE I BEHANDLINGSFORLØBET

Inden primær 

indlæggelse
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4-8 Efterfølgende behandling I alt

Kr. Antal Kr. Antal Kr. Antal Kr. Antal Kr. Antal Kr. Antal Kr.

Heldøgn
11.770 

62 3.484 92
114 

1 16.218 95 1.983 29
1.136 

17 34.706 

Intensive heldøgn 332 2
518 

2 25.312 126
518 

10 - 15 1.633 8 28.313 

Mindre kardiologiske 

undersøgelser
236 11

13 
1 - 117 - 1

13 
5 90 6 352 

Operationer 3.025 14 - 1 57.337 129 253 7 2.104 18 1.688 14 64.408 

Parakliniske ydelser
1.776 

70 589 101 1.272 126 539 129 1.043 127
1.051 

102 6.270 

Behandlingssærydelser
12.157 

45 23.619 61
77.178 

125
1.163 

2
1.975 

4 2.484 17
118.575 

Medicinske særydelser 640 26 2.730 40 659 2 - 0
16 

0
18 

12 4.063 

Ambulante besøg 376 12 - 0 - 0 - 0 - 3 347 16 722 

Telemedicin
152 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 396 4 548 

Patienthotel - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Samlet 30.463 244 30.953 298 161.874 626 18.691 244 7.133 201 8.844 196 257.957 

NOTE: ”Dag 2” er defineret som dagen hvor det primære indgreb finder sted
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Baseline-måling af patientinddragelse
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• Vigtigt indsatsområde i 

projektet

• Spørgeskemaundersøgelse 

blandt 350 af Hjertecentrets 

patienter 

• 17 spørgsmål om 

patientinddragelse

• Resultater anvendes til 

udvælgelse af indsatsområder

Hjertecentret
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VBS-model(ler) 

afprøves og 

forbedres løbende 

(PDSA)

Projektplan og -aktiviteter
Hjertecentret

Klassifikation, kortlægning og 

omkostningsberegning af eksisterende 

patientforløb

Måling af 

patientinddragelse 

og patienttilfredshed

Baseline

Projekt-

grundlag

Foråret 2017 Efteråret 2017

Design af fremtidige 

patientforløb med fokus på 

værdi for patienten

2018 og 2019

Planlægning og 

konkretisering  af øvrige 

initiativer i regi af VBS (fx 

ændret organisering, 

samarbejde med 

lokalsygehuse mv. )

Løbende ekstern evaluering

VBS-

model 

(ler) 

klar

Inddragelse patienter og pårørende (med aktuelle forløb i Hjertecentret)

Indledende arbejde med identifikation af 

patientnære mål (strategi 2025)

Tæt samarbejde med medarbejdere, ledelse i Hjertecentret og andre centre og stabe på Riget

Nationalt VBS-projekt (iskæmi) i regi af Danske Regioner

Behandlingsmuligheder, epidemiologi, 

teknologi, innovation (strategi 2025)
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Projektgrundlag
- Indsatsområder
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1. Afprøvning af værdibaseret styringsmodel

2. Re-design af forløb

3. Styrket samarbejde med andre sygehuse

4. Formaliseret patientinddragelse

Hjertecentret

Projektgrundlaget er politisk godkendt



Rigshospitalet

Re-design af
patientforløb
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• Fælles proces med involvering af patienter og medarbejdere fra 

relevante afsnit samt ledelsen i Hjertecentret

• Centrale spørgsmål:

• Er patientforløbet tilrettelagt efter patientens behov?

• Er alle overgange nødvendige?

• Er alle kontakter nødvendige?

• Er forløbet tilrettelagt effektivt?

• Er der nye teknologiske muligheder, patienterne kan få gavn af?

• Der udvælges desuden i fællesskab forløbsspecifikke patientnære 

kvalitetsmål

Hjertecentret
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Det forberedende arbejde anvendes i re-
design
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•Kortlægninger af forløb

•Omkostningskortlægning

•Oversigt over tidligere undersøgelser i 

Hjertecentret

•Resultater fra patientinddragelsesundersøgelsen

•Patienttilfredshedsmålinger (LUP)

Hjertecentret
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Udvælgelse af patientforløb til re-design
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• Forløb der går på tværs af Hjertecentrets klinikker

• Store patientgrupper

• Allerede kendte udfordringer/problematikker

• Gennemgang af baseline-målinger

• I første omgang er følgende patientforløb udvalgt til re-design i efter 

år 2017:

• Subakut CABG (‘akut over stregen’) (pilot)

• Endokarditis (pilot)

• Hjerteklapsygdom

Hjertecentret
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Re-designsprocessen
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• 1. møde: Fælles møde med klinisk arbejdsgruppe og patienter – fokus på 

patientfeedback og -forbedringsforslag

• 2. møde: Workshop for klinisk arbejdsgruppe – fokus på re-design

• 3. møde: Klinikledelsen forelægges og drøfter forslag til re-design

• 4. møde: Fælles møde med klinisk arbejdsgruppe og patienter –

præsentation og diskussion af forslag til re-design

 Re-design af patientforløbene planlægges implementeret primo 2018

Hjertecentret
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Hvad vil et ”værdibaseret” paradigmeskift 
indbefatte i Hjertecentret?
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• At fokus flyttes fra indtægter/aktivitet til kvalitet/omkostninger 

• At patientens behov er drivende for, hvad vi gør

• At fokus flyttes fra dokumentation af processer til dokumentation af resultater

• At vi skal tænke mere i ledelse (tæt på klinikken) og mindre i (økonomiske) incitamenter

• At værdikæden er den samme hos topledelse, sundhedspersonale og hos patienterne

• At vores organisatoriske blik flytter sig fra ”specialer” og ”klinikker” til ”patientforløb

• At vi fokuserer vores indsats der, hvor vi som højt specialiseret center kan tilføre ekstra 

værdi – og ikke der, hvor vi kan producere DRG

• At fokus på kvalitet og ikke aktivitet kan skabe bedre rammer for forskning, uddannelse 

og innovation – fx i samspil med det private erhvervsliv

Hjertecentret

Tænk over kommunikationen –

kvalitet, patientforløb og 

patienternes behov har altid

været en prioritet
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Hjertecentret
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Hjertecentret

Konventionel monitorering af 
rytmeforstyrrelse

Foto:
Hjerteforeningen
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Hjertecentret

Ny monitorering af rytmeforstyrrelse –
innovationsprojekt med Samsung


