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sttsrevsorerne og § 18, stk. 1,  ov om
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Denne beretnng t Foketnget sk behndes føge ov om revsonen f sttens regnskber, § 18:
Sttsrevsorerne fremsender med deres eventuee bemærknnger Rgsrevsonens beretnng t Foketnget og
vedkommende mnster.
Sundhedsmnsteren fgver en redegørese t beretnngen. Mnsterens kommentrer t den ndhentede udtese
fr regonsrdet  Regon Hovedstden ndgr  redegøresen.
Rgsrevsor fgver et nott med bemærknnger t mnsterens redegørese.
P bggrund f mnsterens redegørese og rgsrevsors nott tger Sttsrevsorerne endeg stng t beretnngen,
hvket forventes t ske  oktober 2017.
Mnsterens redegørese, rgsrevsors bemærknnger og Sttsrevsorernes eventuee bemærknnger smes  Sttsrevsorernes Endeg betænknng over sttsregnskbet, som rgt fgves t Foketnget  februr mned –  dette
tfæde Endeg betænknng over sttsregnskbet 2016, som fgves  februr 2018.
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Statsrevisorernes bemærkning

BERETNING OM REGION HOVEDSTADENS AKUTTELEFON 1813
Regon Hovedstdens kutteefon 1813 er et enstrenget kutsystem, dvs. den eneste ndgng for borgerne t sundhedssystemet  tfæde f kut sygdom eer skder, der kke er vstruende. Akutteefonen modtger  gennemsnt c. 924.000 opkd pr. r, og udgfterne hert vr  2016 c. 172 mo. kr. Regon Hovedstden stte Akutteefonen  drft den 1. nur 2014.
Ae 5 regoner hr etberet vsteret dgng for kutptenter. Ved vsttonen
vurderer sygepeersker og æger, hvken behndng der er den rette for borgeren.
Formet er sær t skre hø kvtet og effektv resursestyrng.

STATSREVISORERNE,
den 17. m 2017
Peder Lrsen
Henrk Thorup*)
Kus Frndsen
Søren Gde
Henrk Sss Lrsen
Vum Chrstensen
*) Sttsrevsor Henrk Thorup hr

Regon Hovedstden hr  forhod t de øvrge regoner fstst et retvt mbtøst

kke detget ved behndngen f

servcem for ventetder, og Regon Nordynd hr set ngen servcem. Regon
Hovedstden hr endvdere fstst m om t føge op p udvkngen  kvteten

denne sg p grund f nhbtet.

f den teefonske vstton gennem nterne og eksterne udts f ptentforøb og
gennem vden fr kger og utsgtede hændeser.
Sttsrevsorerne fnder det kke tfredsstende, t kutteefon 1813  peroden
2014-2017 kke  tstrækkeg grd hr opfydt mene for ventetder og kvtet.
Andeen f opkd, der bev besvret nden for den fststte td, hr svnget meget
 peroden. Sttsrevsorerne konstterer, t Akutteefonen systemtsk føger udvkngen  kvteten f vsttonen, men t Akutteefonen  peroden 2014-2016 kke
hr hft tstrækkegt fokus p t gennemføre de pngte udts.
Sttsrevsorerne nerkender, t Akutteefonen øbende hr værkst ttg for t
mødeg de udfordrnger vedrørende mnge p sygepeersker og bemndng  spdsbestnngsperoder, der hr hft betydnng for, t mene kke er ndfret.
Sttsrevsorerne fnder det ubegrundet, t e 5 regoner hr orgnseret deres
vstton f kutptenter s forskegt, t en smmengnng p tværs f økonom, bemndng mv. kke er mug.
Sttsrevsorerne konstterer, t der er et uudnyttet potente for ærng om bedste
prkss, kvtet og ventetd p tværs f regonerne.
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Rgsrevsonen hr sev tget nttv t denne undersøgese og fgver derfor beretnngen t Sttsrevsorerne  henhod t § 17, stk. 2,  rgsrevsoroven, f. ovbekendtgørese nr. 101 f 19. nur 2012.
Rgsrevsonen hr revderet regnskberne efter § 2, stk. 1, nr. 1, f. § 3  rgsrevsoroven.
Rgsrevsonen hr gennemget regnskberne efter § 4, stk. 1, nr. 1, f. § 6  rgsrevsoroven.
Beretnngen vedrører fnnsovens § 16. Sundheds- og Ædremnsteret.
 undersøgesesperoden hr der været føgende mnstre:
Astrd Krg Krstensen: oktober 2011 - februr 2014
Nck Hækkerup: februr 2014 - un 2015
Sophe Løhde cobsen: un 2015 - november 2016
Een Trne Nørby: november 2016 (Kren Eemnn er fungerende sundhedsmnster fr 20. februr 2017)
Beretnngen hr  udkst været foregt Sundheds- og Ædremnsteret og Regon Hovedstden, hvs
bemærknnger er fspeet  beretnngen.
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1. Introduktion og
konklusion
1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

AKUTMODTAGELSE

En kutmodtgese er en fæ-

1. Denne beretnng hnder om Regon Hovedstdens præhospte vrksomheds kuttee-

es fyssk oktet p et syge-

fon 1813 (herefter Akutteefonen). Akutteefonen rdgver om kut opstet sygdom og skde, vretger hemmebesøg ved udkørende æger og vsterer borgere t regonens kut-

hvort kut syge eer tskde-

modtgeser og -knkker.

hus beggende p én mtrke,
komne ptenter kn vsteres
eer ndbrnges, og hvor der er
mughed for dgnostk og be-

2. Ae regoner hr  dg ndført teefonsk vstton som føge f, t Sundhedsstyresen 
rpporten Styrket kutberedskb fr 2007 (herefter Akutrpporten) nbefede, t  hen-

hndng med kut ægeg b-

vendese t sygehusene  e regoner fremover skue være vsteret. Det skue skre en
hurtg og ensrtet behndng f hø kvtet smtdg med en effektv resursestyrng. Den

set om behndngen kn ske 

vsterede dgng skue endvdere skre, t borgeren kke sev henvender sg t kutmodtgeser eer -knkker (sevhenvendere), men t vsttonen vurderer, hvor borgeren sk
modtge behndng.
3. Der hr været krtk f Akutteefonens vstton. Krtkken hr hndet om kvteten f
den rdgvnng og vstton, som Akutteefonen udfører, og t borgeren hr opevet, t det
hr tget ng td t komme  kontkt med Akutteefonen.
Det er væsentgt for borgeren, t der er en tfredsstende kvtet  Akutteefonens vstton og rdgvnng, og t borgeren hurtgt kn komme  kontkt med Akutteefonen. V
hr derfor tget nttv t undersøgesen  oktober 2016 for t fdække udvkngen  ventetder og kvtet.

stnd fr fere specer, unen skdestue eer kræver ndæggese. Akutmodtgesen er
bemndet med æger, sygepeersker og ndet persone.
En kutknk er en fyssk oktet, der behnder ptenter med
kut opstede mndre skder.

AKUTRAPPORTEN 2007
Rpporten bev udrbedet f

Sundhedsstyresen med bstnd
fr eksperter og regoner. Rpporten behndede, hvordn
kutomrdet skue tretteægges som føge f, t ntet f

Dnske Regoner foretog  2016 en overordnet fdæknng f regonernes vsttonsordnnger med henbk p t drøfte behovet for en egentg nyse.
4. Formet med undersøgesen er t vurdere, om Akutteefonen opfyder m for ventetd
og kvtet.

kutmodtgeser p sygehusene bev hveret. Rpporten ndehodt 24 nbefnger t det
smede kutomrde, som skue mpementeres nden for 5-10
r.
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KONKLUSION
Rgsrevsonen vurderer, t Akutteefonen kke  tstrækkeg grd hr opfydt m for ventetd og kvtet. Rgsrevsonen fnder det postvt, t Akutteefonen systemtsk føger
kvteten f den teefonske vstton.
M for ventetd
Undersøgesen vser, t Regon Hovedstden hr fstgt 2 servcem for, hvor hurtgt henvendeser t Akutteefonen sk være besvret. Det ene er, t 90 % f opkdene sk være besvret nden for 3 mnutter. Det ndet er, t e opkd sk være besvret nden for
10 mnutter. Akutteefonen hr  peroden 2014 - mrts 2017 kke ndfret servcemene.
 peroden februr-oktober 2016 vr der dog en postv fremgng  ventetden, det ndeen f opkd, der bev besvret nden for 3 mnutter, steg fr 27 % t 70 %, og ndeen f
opkd, der bev besvret nden for 10 mnutter, steg fr 55 % t 96 %. Fr november 2016
t mrts 2017 er ndeen f opkd, der bver besvret t tden, fdet t henhodsvs 43 %
og 78 %. En væsentg rsg t, t Akutteefonen hr hft udfordrnger med t opfyde servcemene, er, t Akutteefonen  peroden 2014-2016  gennemsnt hr mnget 20 sygepeersker. Akutteefonen hr øbende været  dog med sygepeerskerne om rsgen t,
t de er frtrdt, men det er først  2016, t Akutteefonen værksætter en systemtsk
nyse f, hvorfor det hr været vnskegt t fsthode og rekruttere sygepeersker.
M for kvtet
AUDIT

Audt er en metode t kvtetsvurderng  sundhedsvæsenet,
hvor kvteten f sundhedsvæsenets ydeser vurderes p
grundg f konkrete ptentforøb. Audt gennemføres som
en stkprøvekontro og er en proces, hvor dt nyseres og
vurderes, kvteten beyses, og
hvor der fremsættes forsg t
eventuee forbedrngsttg.

Undersøgesen vser, t Akutteefonen systemtsk føger op p udvkngen  kvteten
gennem nterne og eksterne udts f ptentforøb og gennem vden fr kger og utsgtede hændeser.
Undersøgesen vser, t Akutteefonen  peroden 2014-2016  t mngede t gennemføre 1.960 udts ud f de pngte 6.320, hvket svrer t c. 31 %. Det er sær eksterne
udts f ptentforøb, som Akutteefonen mngede t gennemføre, det der kun bev gennemført c. 51 % f de pngte udts. Akutteefonen udrbeder kke hndepner  forbndese med eksterne udts. Rgsrevsonen fnder, t den mngende prorterng f de
eksterne udts er et udtryk for, t regonen kke hr et tstrækkegt fokus p det smede ptentforøb.

Den nterne udt hr fokus p
Akutteefonens egen vstton.
Den eksterne udt hr fokus p
det smmenhængende ptentforøb, dvs. fr opkd t fx kutmodtgese.

Undersøgesen vser, t Akutteefonen fortst hr udfordrnger med t n mene for den
ønskede kvtet. Et gennemsnt f resutterne fr de nterne udts p udvgte omrder
 2016 vser en fvgese meem 2 procentpont og 21 procentpont fr mtene. Et gennemsnt f resutterne fr de eksterne udts p udvgte omrder  2016 vser en fvgese meem 2 procentpont og 15 procentpont fr mtene.
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Undersøgesen vser, t ntet f kger over og rpporterede utsgtede hændeser hos
Akutteefonen er fdet væsentgt  peroden 2014-2016. Antet f rpporterede utsgtede hændeser er kke nødvendgvs et udtryk for, hvor mnge utsgtede hændeser der
sker, men kun for det nt, der rpporteres. Formet med t rpportere utsgtede hændeser er t ære f fe, s kvteten f det sundhedsfgge rbede forbedres t gvn for
ptentskkerheden. Akutteefonen hr p bggrund f hændeserne  fere tfæde ændret
 sn vsttonsgude. Undersøgesen vser, t der er en mrknt forske  ntet f rpporterede utsgtede hændeser p tværs f regonerne. Det kn derfor være mugt, t der 
noge regoner er et ærngspotente, som kke bver udnyttet.
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UTILSIGTEDE
HÆNDELSER

Utsgtede hændeser forsts
som hændeser og fe, som enten vr skdevodende eer kunne hve været skdevodende,
og som kke skydes ptentens
sygdom  sg sev. En utsgtet
hændese er en begvenhed, der
forekommer  forbndese med
sundhedsfggt rbede.

Anbefng
Undersøgesen vser, t e 5 regoner hr orgnseret deres teefonske vstton forskegt. Der er væsentg forske p regonernes m for ventetd, hvor Regon Hovedstden hr
det mest mbtøse m og er den eneste regon, der systemtsk føger op p kvteten
f den teefonske vstton.
Undersøgesen vser, t ntet f sevhenvendere er reduceret betydegt sden etberngen f Akutteefonen, men t ntet stdg er væsentgt, ford det udgør c. 20 % f

VISITATIONSGUIDE

Vsttonsguden er et eektronsk besutnngsstøtteværktø,
der ngver, hvordn sygepeerskerne sk hnde ved vstton f ptenter.

det smede nt besøg p kutmodtgeser og -knkker.
Det er Rgsrevsonens vurderng, t Sundheds- og Ædremnsteret og Dnske Regoner
med forde kn gngsætte en nyse f regonernes vstton og rdgvnng f kutte
ptenter, s der kn uddrges ærng om opgveøsnngen p tværs f regoner og dermed skres hø kvtet under hensyntgen t en effektv resursestyrng f vsttonen.

1.2.

BAGGRUND

5. Sundhedsstyresen brgte  Akutrpporten en række nbefnger t fremtdens regone kutberedskb. Bndt styresens nbefnger vr, t  henvendese t sygehusvæsenet fremover skue være vsteret. Anbefngerne skue skre hø kvtet, en hensgtsmæssg dsponerng f ptenterne og en effektv resursestyrng bseret p LEON-prncppet. Et nedst kutudvg gentog  2012 styresens nbefnger og supperede med t n-

LEON-PRINCIPPET

LEON-prncppet ndebærer, t
ptenterne fr den behndng,
de hr behov for, og t det sker
omkostnngseffektvt.

befe, t vsttonen skue begynde som en teefonsk henvendese.
6. Det vr et krv  ften om regonernes økonom for 2013, t regonerne frem mod forret 2014 skue ndføre vsteret dgng t ndets kutmodtgeser. Den vsterede d-

AKUTUDVALGET

gng skue skre, t borgeren kke sev henvendte sg t kutmodtgeser eer -knkker
(sevhenvendere), men t vsttonen vurderede, hvken behndng der vr den rette for

og bestod f repræsentnter fr

borgeren.
7. Ae 5 regoner hr  dg ndført vsteret dgng for kutte ptenter. Akutrpporten ngv kke, hvordn regonerne  deter kunne orgnsere den teefonske vstton, eer
hvke krv og m regonerne burde fstsætte for ventetder og kvtet. Akutteefonen
og de øvrge regoners ægevgtsordnnger vsterer kke bot t vdere behndng, men
sk ogs sev kunne behnde og rdgve de kutte ptenter. Boks 1 vser, hvordn de 5
regoner hr orgnseret deres vstton, og hvem der forestr vsttonen.

Akutudvget bev nedst  2009
Sundhedsmnsteret, Fnnsmnsteret, Dnske Regoner, KL,
Lægeforenngen, Dnsk Sygepeerd, FOA og 3F.
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BOKS 1

DE 5 REGONERS VSTATON
Orgnstorsk setup

Hvem vsterer

Regon Hovedstden

Vstton døgnet rundt v Akutteefonen.

Sygepeersker med
ægeg bckup.

Regon Sænd

Vstton t kutmodtgese sker
døgnet rundt v deres kutteefon.
Vstton ved sygdom sker v vgtæge eer men prkss.

Sygepeersker (skder)
og æger (sygdom).

Regon Syddnmrk

Sygepeersker vsterer skder  dgtd. Amen prkss vsterer sygdom 
dgtd. Lægevgt vsterer skder og
sygdom  vgttd.

Sygepeersker med
ægeg bckup og æger.

Regon Mdtynd

Amen prkss  dgtd. Lægevgt 
vgttd.

Prktserende æger.

Regon Nordynd

Amen prkss  dgtd. Lægevgt 
vgttd.

Prktserende æger.

Note: Med dgtd menes k. 08.00-16.00, og med vgttd menes k. 16.00-08.00.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Sundheds- og Ædremnsteret.

8. Dnske Regoner hr opyst, t de  2016 gennemførte en overordnet fdæknng f regonernes nuværende ordnnger for vstton for t fkre, om der vr behov for en egentg
nyse. Formet vr t uddrge ærng, s regonernes opgveøsnng kunne bve optmeret. Vsttonsordnngerne er mdertd orgnseret forskegt, hvket betyder, t det umddebrt er vnskegt t smmengne regonerne p tværs  forhod t økonom, ktvtet,
bemndng mv.
Sundheds- og Ædremnsteret hr  pr 2017 opyst, t Sundhedsstyresen  2017 v
gngsætte en revson f Akutrpporten fr 2007.

Akuttelefonens organisering

9. Regon Hovedstden besuttede  mrts 2013 t etbere Akutteefonen som et enstrenget kutsystem med drftsstrt den 1. nur 2014. Et enstrenget kutsystem betyder, t
der kun er én ndgng for borgerne t sundhedssystemet  tfæde f kut sygdom og skde, der kke er vstruende. Hvs det er vstruende, sk borgeren rnge t 112. Regon Hovedstden hr opyst, t Akutteefonen bev etberet for t skre en bedre udnyttese f
de smede resurser p kutomrdet og for t skbe grundg for en kvtetsforbedrng f
kutbetenngen f regonens borgere.
10. Regon Hovedstdens kutberedskb bestr f en dmnstrton og 3 opertve enheder, der e hører under regonens præhospte vrksomhed. De 3 opertve enheder er
Akutteefonen, Præhospt Akutmedcn og 112-vgtcentren, der vretger opkd fr
borgere med vstruende sygdomme eer skder.
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11. Besutnngen om t etbere et enstrenget kutsystem medførte, t de dværende ægevgtsopgver, der tdgere bev vretget f de prktserende æger, bev ntegreret 
Akutteefonen. Det betød, t ægevgtens teefonkonsutton fr k. 16.00 t k. 08.00
fremover skue vretges f Akutteefonen.  tdsrummet fr k. 08.00 t k. 16.00 er det
mugt for borgere bde t kontkte egen æge og t rnge t Akutteefonen. Regon Hovedstden besuttede smtdg, t regonen sev ve vretge drften f Akutteefonen, hvor
det tdgere vr de prktserende æger, der hvde nsvret herfor.
P Akutteefonen er det prmært sygepeersker, der str for den teefonske vstton. Sygepeerskerne kn vdereste t æger  de tfæde, hvor der er behov for en ægeg vurderng.  ægevgtsordnngen vr det ene æger, der besvrede teefonen, og ægerne edede og fordete sev rbedet. De Prktserende Lægers Orgnston ønskede fortst t
ede og fordee rbedet, hvket Regon Hovedstden kke ve mødekomme. Det medførte en konfkt og betyder, t De Prktserende Lægers Orgnstons medemmer kke ndgr  Akutteefonen. Regonen nvender derfor  stedet æger, der er tknyttet Forenngen
f Yngre Læger og Forenngen f Specæger.
12. Nr en borger rnger t Akutteefonen, sk borgeren vsteres fhænggt f krkteren
f den sygdom eer skde, som borgeren hr. Fgur 1 vser de muge vsttonsvee, som
en borgers opkd kn hve, og hvor Akutteefonen hr fstgt m for ventetd og kvtet.
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FIGUR 1

MULGE VSTATONSVEE FOR EN BORGER, DER RNGER TL AKUTTELEFONEN

74 %

26 %
UNDERSØGELSEN
SER PÅ MÅL
FOR VENTETID

11 %
Sygeplejerske i
Akuttelefonen

Læge i
Akuttelefonen

UNDERSØGELSEN
SER PÅ MÅL
FOR KVALITET

Akutmodtagelse
Egen læge

112

Lægebesøg

Egen omsorg

AFSLUTTET I TELEFON

Tandlægevagt

Psykiatrisk
akutmodtagelse

VISITERET TIL VIDERE AKUTHJÆLP

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Akutteefonen.
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Det fremgr f fgur 1, t sygepeersker besvrer 74 % (2016-t) f e opkd t Akutteefonen. Læger besvrer de resterende 26 % (2016-t).  11 % (2016-t) f de tfæde,
hvor en sygepeerske besvrer opkdet, vderester sygepeersken t en æge, der s
forestr vsttonen. Vsttoren kn fsutte vsttonen v teefonen ved t henvse
borgeren t egen æge eer t egen omsorg. Vsttoren kn ogs vstere borgeren t vdere kuthæp ved t henvse t kutmodtgese, tndægevgt, psyktrsk kutmodtgese, ægebesøg eer vdereste t 112.
13. Akutteefonen hr opyst, t den gennemsntge ventetd fr opkd t Akutteefonen
t strt f behndng p kutmodtgese  peroden 2014-2016 vr 63 mnutter for kutte
ptenter og 93 mnutter for kke-kutte ptenter. Akutte ptenter venter  gennemsnt
10 mnutter fr nkomst t kutmodtgese t strt f behndng, mens kke-kutte ptenter  gennemsnt venter 26 mnutter. Den forhodsvst korte ventetd skydes, t ptenten ved opkd t Akutteefonen bver nformeret om, hvor ventetden er kortest, t mn
erede er st p ventesten hos kutmodtgesen eer -knkken, og t noget f ventetden kn ske  hemmet.
14. Antet f opkd t Akutteefonen vr  peroden 2014-2016 ret konstnt med gennemsntgt c. 924.000 opkd pr. r. T smmengnng hvde ægevgten  2013 c. 857.000
opkd. Ant opkd pr. borger er forhodsvst ens  regonerne. Akutteefonen modtog 504
opkd pr. 1.000 borgere  2015, hvor de øvrge 4 regoner smme r modtog meem 504 og
562 opkd t deres respektve ægevgt.

Økonomi

15. Akutteefonens budgetterede udgfter udgorde 115,4 mo. kr.  2014 og steg herefter
t 123,8 mo. kr.  2016.
Regon Hovedstden hr opyst, t det er vnskegt t smmengne udgfterne meem den
tdgere ægevgt og Akutteefonen. Det skydes, t etberngen f Akutteefonen hr medført en række orgnstorske forndrnger. Nye opgver, ssom t vstere t kutmodtgeser eer -knkker, er kommet t, ndre opgver er bevet gt ud t kutmodtgeser
eer -knkker, som fk tført 44,7 mo. kr., mens t-understøttesen er overget t regonens
Center for t, Medco og Teefon, som fk tført 3,7 mo. kr. De udgte opgver udgør smet 48,4 mo. kr. Lægger mn de udgte opgver p 48,4 mo. kr. t de drekte drftsudgfter  2016, udgør udgfterne c. 172 mo. kr., hvket nogenunde er p nveu med den tdgere ægevgt, hvor udgfterne udgorde 163,6 mo. kr.  2013.

JOURNAL

Ved en ourn forsts optegneser, som opyser om ptentens
tstnd, den pngte og udførte behndng mv., herunder hvken nformton der er gvet, og
hvd ptenten p den bggrund
hr tkendegvet. ournen føres for t skre ptentskkerheden, det den dnner grundg
for nformton og behndng
f ptenten, fungerer som n-

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

16. Styresen for Ptentskkerhed hr d 2 omgnge  peroden 2014-2016 udført et skærpet tsyn med Akutteefonen, hvor styresen hvde fokus p forhod, der hvde betydnng
for ptentskkerheden. Styresen konstterede sedes  2014, t Akutteefonen hvde vorge probemer med ournernes opbygnng, ournførngen og epkrserne. Fx fremgk
det kke entydgt og umddebrt f ournen, hvem der vr nsvrg for ournførngen
og den rdgvnng eer behndng, som bev værkst. Epkrserne vr desuden mngefude, og de prktserende æger hvde derfor svært ved t nvende dem.

ternt kommunktonsmdde
meem sundhedspersonet og
skrer kontnutet  behndngen.

EPIKRISER

Epkrse er et kort smmendrg
f en ptents sygehstore, ndæggesesforøb og pn for efterbehndng.
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Akutteefonen værkstte p bggrund f Styresen for Ptentskkerheds tsyn en række
ttg, som betød, t Akutteefonen fk øst de udfordrnger, som ournførngen og epkrserne gv nednng t. Styresen kunne derfor ved fsutnngen f tsynsforøbene konsttere, t der kke ængere vr systemtske fe og mnger ved Akutteefonen, der hvde betydnng for ptentskkerheden.
Sundheds- og Ædremnsteret hr opyst, t Styresen for Ptentskkerhed hr pngt
t gennemføre et fyssk tsynsbesøg ved Akutteefonen med henbk p t fkre muge
probemer ved dee f det besutnngsstøtteværktø, der nvendes  vsttonen.

Eksterne evalueringer af Akuttelefonen

17. Regon Hovedstden hr f egen drft værkst 2 eksterne evuernger f Akutteefonen udført f henhodsvs COW og KORA.
COWs evuerng dækkede peroden ugust 2012 - 1. pr 2014 og undersøgte, om pnægnngs- og mpementerngsopgven kunne være udført mere hensgtsmæssgt. COW
konkuderede, t desgn og pnægnng f besutnngens udførese grundæggende vr gennemført sodt og professonet. Der vr føge COW kke ét eer fere eementer  forøbet
frem t drftsstrten  2014, som  sg sev vr rsg t de vnskegheder, Akutteefonen
hvde frem t 1. pr 2014. COW pegede dog p, t konfkten meem Regon Hovedstden og De Prktserende Lægers Orgnston hr hft en betydnng for Akutteefonens vnskegheder.
KORAs evuerng f Akutteefonen dækkede peroden fr drftsstrt prmo 2014 t prmo
2015. Evuerngen bestod f en række deevuernger, herunder en orgnstonsnyse,
en nyse f ptenternes opeveser f Akutteefonen, en teknsk og økonomsk nyse
smt en nyse f kvteten f Akutteefonen. KORA udpegede udvkngspotenter, som
Regon Hovedstden burde føge op p for t skre en bedre drft f Akutteefonen. Regonen burde fortst rbede med t skre tstrækkeg bemndng  spdsbestnngsstutoner, gøre t-systemerne mere brugervenge, tydeggøre de potsk-dmnstrtve forventnnger t vsttorernes opgveøsnng, hve fokus p, t ærng fr kvtetsrbedet nr
ud t de enkete medrbedere, og systemtsk opsme erfrnger f orgnserngens betydnng for børnesporet.
AKKREDITERING

En kvtetsvurderng, hvor et
nerkendt orgn vurderer, om
en ktvtet, ydese eer nst-

V hr  beretnngen fokus p temerne servcem og kvtet, som ogs bev behndet 
KORAs evuerng fr 2015.

tuton ever op t et sæt f fæ-

18. Akutteefonen hr opyst, t den  2015 bev kkredteret uden bemærknnger, og er den

es stndrder.

eneste teefonske vstton, som er bevet kkredteret.

NTRODUKTON OG KONKLUSON

1.3.

REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier

19. Formet med undersøgesen er t vurdere, om Akutteefonen opfyder m for ventetd
og kvtet.
For t kunne besvre formet hr v formueret 2 undersøgesesspørgsm.
Det første spørgsm hnder om, hvorvdt Regon Hovedstden hr opstet m for ventetder  Akutteefonen, og om Akutteefonen føger op p mene, herunder ndfrer mene.
D den vsterede dgng sk skre, t borgeren kke sev henvender sg p kutmodtgeser eer -knkker, er omfnget f sevhenvendere  regonen nddrget. Revsonskrtererne t dette spørgsm bserer sg p regonens egne m. Spørgsmet besvres  fsnt 2.1.
Det ndet spørgsm hnder om, hvorvdt Akutteefonen skrer kvtet  vsttonen f
borgere, der rnger t Akutteefonen. Revsonskrtererne t dette spørgsm bserer sg p
Akutteefonens nterne m for kvtet, hvor Akutteefonens nterne og eksterne udts
er centre  forhod t t føge op p kvtet. Revsonskrtererne er desuden bseret p
Sundhedsstyresens og Styresen for Ptentskkerheds nbefnger t regonernes kutberedskber. Spørgsmet besvres  fsnt 2.2.

Metode

20. Undersøgesen er bseret p en gennemgng f mtere fr Regon Hovedstden,
Akutteefonen og Styresen for Ptentskkerhed. Mteret omftter b.. bekendtgøreser, veednnger, udts, hndepner p bggrund f udts, nstrukser for vstton, kger over og utsgtede hændeser hos Akutteefonen smt Styresen for Ptentskkerheds
tsynsmtere. V hr desuden hodt møder med Akutteefonen og Styresen for Ptentskkerhed.
V hr  begrænset omfng ndhentet mtere fr Dnske Regoner, Regon Sænd, Regon Syddnmrk, Regon Mdtynd og Regon Nordynd for t kunne smmengne med
Regon Hovedstden. V hr b.. ndhentet mtere om regonernes m for ventetder,
nt udts, kger, utsgtede hændeser og sevhenvendere. Undersøgesens metode er
uddybet  bg 1.
21. Revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson, f.
bg 1.

Afgrænsning

22. V hr  undersøgesen kun fokus p Akutteefonen. V ser sedes kke p hee Regon
Hovedstdens præhospte ndsts. V hr tdgere undersøgt en nden de f Regon Hovedstdens præhospte ndsts  beretnngen om regonernes præhospte ndsts (nr.
7/2013).
Undersøgesen omftter peroden, hvor Akutteefonen begyndte som kutteefon, dvs. fr
2014 t prmo 2017. V hr  enkete tfæde medtget opysnnger fr 2013 for t smmengne Akutteefonen med den tdgere ægevgt. V ser kke p Regon Hovedstdens forberedese f Akutteefonen, d COW evuerede denne  2014.
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Vores vurderng f kvteten f Akutteefonen bserer sg udeukkende p Akutteefonens
m for kvtet og p, om Styresen for Ptentskkerhed hr hft bemærknnger t kvteten  forhod t t skre ptentskkerheden.
V hr fgrænset os fr t se p de ptenttfredshedsnyser, som er bevet foretget f
Akutteefonen. Det skydes, t Akutteefonen hr nvendt forskege metoder t nyserne, og det derfor kke er mugt t smmengne nysernes resutter for peroden 20142016.
V hr  enkete tfæde nddrget opysnnger fr de øvrge regoner, men v hr kke undersøgt deres teefonske vstton.
23. Bg 2 vser udtresutter  peroden 2014-2016. Bg 3 vser kger og utsgtede
hændeser  peroden 2014-2016. Bg 4 ndehoder en ordste, der forkrer udvgte ord
og begreber.

AKUTTELEFONEN

2. Akuttelefonen
24. Dette kpte hnder om, hvke m for ventetder Regon Hovedstden hr fstgt
for Akutteefonen, hvke m Akutteefonen hr fstgt for kvteten f Akutteefonen,
og om mene bver ndfret.

2.1.

MÅL FOR VENTETIDER

25. V hr undersøgt, hvke m for ventetder Regon Hovedstden hr for Akutteefonen,
om mene bver ndfret, og hvke rsger der kn være t, t mene kke er ndfret. Den
vsterede dgng sk skre, t borgeren kke sev henvender sg t kutmodtgeser eer
-knkker (sevhenvendere), men t det er Akutteefonen, som vurderer, hvken behndng
der er den rette for borgeren. V hr derfor ogs undersøgt udvkngen  sevhenvendere.

Servicemål

26. Undersøgesen vser, t Regon Hovedstden med etberngen f Akutteefonen fstgde m for ventetder – regonen kder det servcem. Servcemene bev fstgt ud
fr, t der skue være en hurtg svrtd p Akutteefonen og en servceforbedrng  forhod
t ægevgten. Lægevgtens servcem vr ene, t ”det tstræbes, t ptenterne hr
kortest mug ventetd, og t de opyses om, hvket nummer de er  ventekøen  teefonen”.
Lægevgtens svrtder bev nvendt som nsprton t t fstægge Akutteefonens servcem. Den tdgere ægevgts svrtder er vst  boks 2.

BOKS 2

LÆGEVAGTENS SVARTDER
3 mnutter

8 mnutter

12 mnutter

2012

87,1 %

95,6 %

98,5 %

2013

89,1 %

97,1 %

98,8 %

Note: Lægevgten opgorde kke svrtder nden for 10 mnutter.
Kde: Lægevgtens rsberetnng for 2012 og for 2013.

27. Regon Hovedstden hr fstgt et servcem om, t 90 % f opkdene t Akutteefonen sk være besvret nden for 3 mnutter, og t e opkd sk være besvret nden
for 10 mnutter.
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Etberngen f Akutteefonen medførte en række orgnstorske forndrnger, der udvdede opgveporteføen smmengnet med den tdgere ægevgt. Det v derfor kke være retvsende t smmengne svrtderne meem de 2 ordnnger.
 boks 3 fremgr de øvrge regoners servcem for, hvor hurtgt opkd t deres teefonske vstton sk være besvret.

BOKS 3

SERVCEMÅL FOR BESVARELSE AF TELEFONSKE HENVENDELSER
Regon Sænd

80 % f opkdene besvres nden for 5 mnutter ved opkd t
vgtægen.
90 % f opkdene besvres nden for 3 mnutter ved opkd t
deres kutteefon.
95 % f opkdene besvres nden for 5 mnutter ved opkd t
deres kutteefon.

Regon Syddnmrk

80 % f opkdene besvres nden for 2 mnutter.
85 % f opkdene besvres nden for 3 mnutter.
90 % f opkdene besvres nden for 5 mnutter.

Regon Mdtynd

95 % f opkdene besvres nden for 5 mnutter.

Regon Nordynd

ngen m.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Dnske Regoner.

28. Undersøgesen vser, t Regon Hovedstden  forhod t de øvrge regoner hr et forhodsvst mbtøst m, det det er den eneste regon, der hr et smet m om, t 90 %
f e henvendeser sk være besvret nden for 3 mnutter. Regon Sænd hr et tsvrende m for besvrese, men met omftter kun opkd t deres kutteefon og er
dermed kke et smet m som Regon Hovedstdens.
29. Akutteefonen hr opyst, t den føger op p udvkngen  servcem ugentgt. Fgur
2 vser udvkngen  opfydese f servcem for ventetd  peroden 2014 - mrts 2017.

AKUTTELEFONEN

FIGUR 2

OPFYLDELSE AF SERVCEMÅL FOR VENTETD  PERODEN 2014 MARTS 2017
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Besvarelse nået inden for 3 minutter

Besvarelse nået inden for 10 minutter

Mål for 3 minutter

Mål for 10 minutter

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Akuttelefonen.

Det fremgr f fgur 2, t Akutteefonen  peroden 2014 - mrts 2017 kke hr opfydt sne egne servcem. Andeen f opkd, der bev besvret nden for 3 mnutter, svngede
meem 24 % og 70 %. Andeen f opkd, der bev besvret nden for 10 mnutter, svngede meem 54 % og 96 %. Det fremgr ogs f fguren, t Akutteefonen  peroden februroktober 2016 hvde en stb fremgng for besvrese f opkd, det ndeen f opkd,
der bev besvret nden for 3 mnutter, steg fr 27 % t 70 %, og ndeen f opkd, der
bev besvret nden for 10 mnutter, steg fr 55 % t 96 %. Fr november 2016 t mrts
2017 er ndeen f opkd, der bver besvret nden for tdsfrsterne, fdet t henhodsvs 43 % og 78 %.
30. Sygepeerskerne p Akutteefonen hr mughed for t vdereste opkd t en æge.
 2016 bev 11 % f opkdene vderestet. Akutteefonen hr fstgt nterne m om, t
90 % f de vderestede opkd t ægen sk være besvret nden for 3 mnutter, og e
vderestede opkd t ægen sk være besvret nden for 10 mnutter.
Undersøgesen vser, t ndeen f de vderestede opkd, der bev besvret nden for henhodsvs 3 mnutter og 10 mnutter, føger smme udvkng som servcemene for ventetd, som fremgr f fgur 2.
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31. En nødvendg forudsætnng for t kunne ndfr servcemene er, t der er nst nok persone. D Akutteefonen prmært hr sygepeersker  front, er det fgørende, t der kke
er mnge p dsse. Akutteefonen hr opyst, t den fststte normerng for sygepeersker
hr været p 76,5 rsværk  hvert f rene 2014, 2015 og 2016.
Undersøgesen vser, t Akutteefonen sden opstrten hr hft udfordrnger med t ttrække sygepeersker, men ogs med t fsthode sygepeerskerne. Akutteefonen hr opyst,
t de kke mnger æger t Akutteefonen, og t de  en vs udstræknng nvender æger
t t dække mngen p sygepeersker. Fgur 3 vser udvkngen  vknte sygepeerskersværk  peroden 2014 - mrts 2017.

FIGUR 3

SYGEPLEERSKEVAKANCE  PERODEN 2014 - MARTS 2017
ÅRSVÆRK

35
30
25
20
15
10
5

marts 2017

januar 2017

november 2016

september 2016

juli 2016

maj 2016

marts 2016

januar 2016

november 2015

september 2015

juli 2015

maj 2015

marts 2015

januar 2015

november 2014

september 2014

juli 2014

maj 2014

marts 2014

0
januar 2014

14

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Akuttelefonen.

Det fremgr f fgur 3, t ntet f vknte sygepeerskersværk  peroden m 2014 februr 2015 steg fr 0 t 30.  peroden februr 2015 - u 2016 svngede vkncerne p
sygepeersker, men fr u 2016 hr der været en stb nedgng  vknte sygepeerskersværk fr knp 23 t 6  mrts 2017.
32. Akutteefonen hr opyst, t den øbende hr været  dog med sygepeersker, rbedsmørepræsentnter og tdsrepræsentnter om rsgen t, t sygepeerskerne er frtrdt. Det hr medført forskege ttg, fx t ønmodeen er bevet ændret, og t sygepeerskerne kn vretge deestnger, hvor de er ½ td hos Akutteefonen og ½ td p et hospt. Det hr medvrket t, t fere sygepeersker hr søgt t Akutteefonen.

AKUTTELEFONEN

Undersøgesen vser dog, t Akutteefonen først  forret 2016 værkstte en systemtsk
nyse f rsgerne t, t sygepeerskerne opsgde deres stnger. Anysen vste, t
rsgen særgt vr vgtbyrden hos Akutteefonen. Anysen medførte, t Akutteefonen
 forret 2016 stte fere rekrutterngsnttver  gng, fx nformton om mugheden for
deestnger og genere nformton om t være sygepeerske hos Akutteefonen.  sutnngen f 2016 spurgte Akutteefonen v et spørgeskem sygepeersker, der vr nst
ndre steder  regonen, om de hvde overveet et ob hos Akutteefonen, og hvs ne, hvorfor kke.
33. Undersøgesen vser, t der hr været et høt sygefrvær bndt sygepeerskerne. Akutteefonen hr rbedet med ndstser som frværssmter, større ndfydese p vgtpnen, nsættese f en rbedsmøkonsuent og etberng f deestnger for t nedbrnge sygefrværet.
34. Undersøgesen vser, t der er en vs smmenhæng meem opfydese f servcem og
vknte sygepeerskersværk, men den er kke entydg. En stgnng  vkncerne hos sygepeerskerne medfører generet, t ndeen f opkd, der bver besvret nden for henhodsvs 3 og 10 mnutter, fder. V hr derfor undersøgt,  hvor hø grd der er en neær
overensstemmese meem sygepeerskevkncer og opfydese f 3 mnutters-met. Undersøgesen vser, t der over hee peroden er en v smmenhæng, og t det først er 
2016, t der er en tydeg smmenhæng meem vkncer og opfydese f m. Det kunne
derfor tyde p, t fere forhod end bot vkncer hr hft en betydnng for opfydesen f
servcem.
35. En væsentg forudsætnng for t kunne ndfr de fstgte servcem er, t Akutteefonen formr t fstægge den rette normerng for dgen, og t der er fstgt det rette nt opkd  tmen, som en sygepeerske sk kunne hndtere.
Akutteefonen hr opyst, t den fstsætter normerngen én gng om ret, men øbende
hr fokus p, om normerngen er rgtg. Normerngen er desuden bseret p, t sygepeerskerne kn hndtere 8 opkd  tmen. D Akutteefonen bev st  drft, vr forventnngen,
t sygepeersker og æger kunne hndtere 11 opkd  tmen.
Akutteefonen hr derudover opyst, t mngen p sygepeersker betyder, t der bver
pngt med underbemndng. Akutteefonen forsøger t prortere bemndngen  spdsbestnngstdspunkterne, uden t der p dsse tdspunkter v være fud bemndng. Det
ndebærer dermed en vere bemndng p tdspunkter, hvor servcemene pvrkes  mndre grd. Akutteefonen hr desuden værkst en række nttver for t øge bemndngen, fx t nvende tmeønnede sygepeersker, overtdsbetng, frvgt ekstr rbede
og tmeønnede Akutteefon-æger.
36. Undersøgesen vser, t bemndngen  spdsbestnngstdspunkterne hr stor betydnng for ventetderne resten f dgen. Ventetderne er sedes væsentgt ængere de dge, hvor der hr været underbemndng  spdsbestnngen  forhod t normerngen. Ventetderne forbver nge dsse dge, sev om bemndngen  tmerne efter spdsbestnngen føger normerngen. Boks 4 vser et eksempe p pvrknngen f ventetderne ved ge mnge opkd, men hvor der mngede bemndng fr k. 16.
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BOKS 4

PÅVRKNNG AF VENTETDERNE
Akutteefonen modtog p 2 forskege hverdge c. ge mnge opkd, men hvde forskege ventetder. Den 26. oktober 2016 vr der 1.858 opkd, hvor 88,32 % f opkdene bev besvret nden for 3 mnutter. Den 27. oktober 2016 vr der 1.838 opkd, hvor 74,48 % bev besvret nden for 3 mnutter. En væsentg rsg t forskeen  ventetderne er, t Akutteefonen den 27. oktober fr k. 16 kke vr tstrækkegt bemndet modst den 26. oktober. Akutteefonen hr opyst, t den ved kut opstet frvær umddebrt før vgten forsøger t øse
dette, men t det kke td er mugt nden fvkngen f vgten.
Kde: Opysnnger fr Akutteefonen.

37. Akutteefonen hr opyst, t det kke er mugt t vurdere, om den fststte debemndng er tstrækkeg t t ndfr servcemene. Årsgen er, t Akutteefonen endnu
kke hr ndfret servcemet og derfor kke hr vden om, hvorvdt de fstgte forudsætnnger er rgtge. Akutteefonen hr beregnet, hvken betydnng en usterng f servcemene for besvrese f opkd ve f for personebehovet. Beregnngerne vste, t debemndngen kke v bve reduceret væsentgt ved en redukton f servcemet. Fx ve en ændrng f servcemet fr 3 t 5 mnutter medføre en redukton  personebehovet
p 3,1 rsværk. Akutteefonen hr desuden opyst, t dsse beregnnger ene hr været
t ntern brug, og t de kke er bevet foregt regonsrdet.

Selvhenvendere

38.  regonernes økonomfte for 2013 bev det vurderet, t teefonsk vstton t kutmodtgeser eer -knkker er et fgørende ttg  forhod t t skre, t ptenten fr det
rette behndngstbud, og dergennem skre, t sundhedsvæsenets resurser bver udnyttet effektvt. Det er derfor en udfordrng, hvs en stor nde f ptenterne henvender sg
p kutmodtgeser eer -knkker uden om den teefonske vstton.
Fgur 4 vser udvkngen  det smede nt besøg p Regon Hovedstdens kutmodtgeser og -knkker, herunder sevhenvendere,  peroden 2013-2016.
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FIGUR 4

ANTAL BESØG PÅ REGON HOVEDSTADENS AKUTMODTAGELSER OG
-KLNKKER  PERODEN 2013-2016
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Note: De konsultationer, der tidligere var en del af lægevagten, sker nu på akutmodtagelsen eller -klinikken.
Region Hovedstaden ændrede i midten af 2014 registreringspraksissen i forhold til børn, hvilket betyder, at nedgangen i antallet af besøg mellem 2013 og 2014 ville have været mindre.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Region Hovedstaden.

Det fremgr f fgur 4, t ntet f besøg p Regon Hovedstdens kutmodtgeser og
-knkker er fdet fr 566.771 besøg  2013 t 434.882 besøg  2016, hvket svrer t et
fd p 131.889 besøg.
Det fremgr desuden f fguren, t den teefonske vstton hr medført, t ntet f
sevhenvendere er bevet reduceret betydegt.  2013 vr der 252.699 sevhenvendere, og
 2016 vr ntet 89.075. P trods f nedgngen udgør ntet f sevhenvendere en forhodsvs stor nde f besøgene, det de udgør c. 20 % f de smede besøg p kutmodtgeser og -knkker  2016.
Regon Hovedstden hr opyst, t regonen kke hr fstst et m for ndeen f sevhenvendere, og t regonen fr potsk sde hr frvgt en mode, hvor sevhenvendere bver
pgt t rnge t Akutteefonen, hvket eers ve kunne nedbrnge ndeen f sevhenvendere.
39. Undersøgesen vser, t Regon Hovedstden forud for drftsstrten f Akutteefonen
nformerede borgerne om Akutteefonen gennem nnoncer  forskege meder, og derudover bev der omdet en pece t e regonens borgere.
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Regon Hovedstden gennemførte efterføgende  november 2015 en spørgeskemundersøgese for t f vden om, hvorfor borgerne henvendte sg  kutmodtgeser eer -knkker uden t hve rnget t Akutteefonen først. Spørgeskemundersøgesen vste, t rsgerne gemte t rnge, vr  nærheden, vdste, t de skue derhen og hvde kke hørt om
Akutteefonen udgorde 54 % f rsgerne t, t sevhenvenderne kke hvde rnget t Akutteefonen. Kun 3 % pegede p, t ventetden vr for ng hos Akutteefonen. Spørgeskemundersøgesen vste vdere, t en stor nde f sevhenvenderne hvde et vst kendskb t
kutsystemet, det 45 % f sevhenvenderne tdgere hvde besøgt en kutmodtgese
eer -knk, og 37 % tdgere hvde rnget t Akutteefonen.
De øvrge regoner opgør kke ndeen f sevhenvendere systemtsk, men regonerne hr
opyst, t nveuet gger meem 5 % og 20 %, og t ndeen f sevhenvendere bver vere, o ængere borgerne fyssk hr t en kutmodtgese eer -knk.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t Regon Hovedstden hr opstet m for ventetder for Akutteefonen, men Akutteefonen hr  peroden 2014-2016 kke opfydt mene for, hvor hurtgt
henvendeser t Akutteefonen sk være besvret.  peroden februr-oktober 2016 er der
en postv fremgng  ndeen f borgere, der kommer hurtgere gennem, det besvrese
nden for 3 mnutter stger fr 27 % t 70 %, og besvrese nden for 10 mnutter stger fr
55 % t 96 %. Fr november 2016 t mrts 2017 er ndeen f opkd, der bver besvret
t tden, fdet t henhodsvs 43 % og 78 %.
Undersøgesen vser, t mngen p sygepeersker og bemndngen  spdsbestnngstdspunkter hr hft en betydnng for, t mene kke er ndfret. Akutteefonen mngede  gennemsnt 20 sygepeersker  peroden 2014-2016. Akutteefonen hr øbende været  dog med sygepeerskerne om rsgen t, t de er frtrdt, men det er først  forret 2016,
t Akutteefonen værksætter en systemtsk nyse f, hvorfor det hr været vnskegt
t fsthode og rekruttere sygepeersker. Ttg som bedre ønforhod og deestnger hr
medført, t sygepeerskerne  høere grd hr søgt t Akutteefonen.
Undersøgesen vser, t ntet f sevhenvendere er reduceret betydegt sden etberngen f Akutteefonen, men ntet er stdg væsentgt, ford det udgør c. 20 % f det
smede nt besøg p kutmodtgeser og -knkker.

AKUTTELEFONEN

2.2.
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MÅL FOR KVALITET

40. V hr undersøgt, om Akutteefonen hr værkst ttg, der medvrker t t skre kvtet  vsttonen f borgere, der rnger t Akutteefonen. Det hr v gort ved t undersøge, hvordn Akutteefonen hr skret, t den hr kompetente medrbedere. Endvdere hr
v undersøgt, om Akutteefonen hr et vefungerende besutnngsstøtteværktø t vsttonen (en vsttonsgude). V hr ogs undersøgt, om Akutteefonen skrer kvteten f
vsttonen gennem udts smt erfrnger fr kgesger og utsgtede hændeser, som
e ndgr som dee  Akutteefonens nterne kvtetsudvkng.

Kompetente medarbejdere

41. Sundhedsstyresen nbefer, t der stes formee uddnneseskrv t æger og sygepeersker, der ndgr  den præhospte ndsts.
Undersøgesen vser, t æger og sygepeersker p Akutteefonen nsættes ud fr fststte krterer. Lægerne sk enten være specæge  men medcn, ntern medcn eer hve erfrng med kutte ptenter eer hve vgtægeerfrng. Sygepeerskerne sk hve
en bred sygepeefgg bggrund med mn. 5 rs erfrng.
Vores gennemgng vser, t e sygepeersker hr mndst 5 rs erfrng og  gennemsnt
hr 23 rs erfrng.
42. Akutteefonen hr opyst, t de nynstte sygepeersker føger et fst opærngsprogrm. De bver trænet  de teknske færdgheder og  vstton p Akutteefonen, undervst  forskege kutte tstnde, hvordn ournen sk føres, og de gennemfører føgevgter, der bestr f sdemndsopærng og ndvdue, koeg sprrng. Før overgngen
t, t en sygepeerske sevstændgt vretger opgven, vurderer en sygepeefgg kon-

INDHOLD I STATUSSAMTALER

• 10 ptentforøb (voceogs
og ourn)
• medrbederens egen vurderng f specfkke kompeten-

suent des sygepeerskens kompetencer ud fr et fstgt skem, des hvordn sygepeersken hndterer ptentforøb. T sut  opærngsprogrmmet gennemføres en sttus-

• performncedt (fx smt-

smte med nærmeste eder, hvor en gennemgng f 10 ptentforøb ndgr. Begge vurdernger bver dokumenteret p et kompetencekort, der er tknyttet den enkete medr-

• kgesger (temer og ten-

beder.

cer (fx t og veednnger)
er pr. tme)
denser) og egennvoverng
• utsgtede hændeser (tem-

V hr gennemget enkete eksemper p udfydte kompetencekort og referter f sttussmter. Gennemgngen vser, t der bver fugt op p, om undervsnngen er gennemført, og der bver med udgngspunkt  voceogs drøftet, hvke opmærksomhedspunkter
sygepeersken sk hve fokus p frem t næste opføgnng.
43. Akutteefonen hr opyst, t edesen fhoder sttussmter med e medrbedere
som et ed  sn kvtetsovervgnng. Formet er t skre, t medrbederne hr de rette
kompetencer t t skre en ptentskker vstton. Derudover er formet, t medrbederen ævngt fr feedbck p sn udvkng og mughed for udvkng  opgveøsnngen. Sttussmten fsuttes med en konkuson og en hndepn.

er og tendenser).
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AKUTHÅNDBOGEN

Akuthndbogen er udgvet f

Akutteefonen hr opyst, t det er ntentonen, t der bver hodt 4 smter med sygepeerskerne det første r, hvorf den ene er en medrbederudvkngssmte. Herefter ho-

cn og sk gve et hurtgt over-

des der 2 rge smter, nk. medrbederudvkngssmten.  prkss hr det været vnskegt t n met om 4 sttussmter for nye sygepeersker, og Akutteefonen hr der-

bk over kutte symptomer  -

for kun hodt 2. Der hodes kke smter med ægerne.

Dnsk Seskb for Amen Med-

men prkss, hæp t reevnt
vstton og nvsnng  kut
behndng  dgtd og vgttd.

TRIAGE

Trge er et redskb, der bruges
t t sortere og prortere ptenter med kut opstet sygdom
efter den vorghedsgrd, tstnden præsenterer sg med.
Det sk skre, t ptenter med
størst behov bver behndet

Visitationsguide

44. Akutteefonen hr udrbedet et eektronsk besutnngsstøtteværktø (Vsttonsgude
1813 – herefter vsttonsguden), der ngver, hvordn sygepeerskerne sk hnde ved
vstton f ptenter. Sygepeerskerne sk nvende vsttonsguden ved e henvendeser, men der er kke krv om, t æger sk nvende den. Akutteefonen hr opyst, t der
 vsttonsguden er ndrbedet krv fr ovgvnngen og Sundhedsstyresens veednnger. Lgeedes er Akuthndbogens veednnger og hospternes trge-mode bevet tføet. Vsttonsguden er sden øbende bevet opdteret med b.. vden fr kger og utsgtede hændeser.

først.

Visitators arbejdsplads i Akuttelefonens kontrolrum. De 4 skærme anvender visitator til at få overblik over visitationsguiden, responsniveau, journal, ventetider på akutmodtagelser mv.
Foto: Akutteefonen

DE SUNDHEDSFAGLIGE
RÅD
De Sundhedsfgge Rd  Re-

gon Hovedstden bestr f en
række fgpersoner fr regonens sygehuse, psyktr og ndre reevnte grupper, fx prktserende æger og specæger. De Sundhedsfgge Rd
vretger opgver  forbndese

45. Akutteefonen nedstte  2016 en knsk rbedsgruppe for t optmere brugen f vsttonsguden. Arbedsgruppen rbeder kontnuergt med t ourføre vsttonsguden 
henhod t Sundhedsstyresens veednnger og nbefnger fr Regon Hovedstdens sundhedsfgge rd. Met er et bedre rbedsredskb, større ptentskkerhed og høere kvtet  opgveøsnngen.
46. Vsttonsguden kn føge Akutteefonen kke td være fudt dækkende for e kontkter t Akutteefonen, og der er derfor etberet en funkton som rdgvende æge ved

dende specer, herunder fx v-

Akutteefonen. Der er udrbedet en nstruks, som nfører, hvordn vsttonsguden sk
nvendes, og hvornr sygepeersken sk rdføre sg med en æge. Det hr føge Akutte-

stton.

efonen krgort sygepeerskernes nsvrsomrde.

med udvkng nden for pgæ-

AKUTTELEFONEN

47. De øvrge regoners teefonske vstton hr kke udrbedet en særg vsttonsgude.
Regon Sænd hr opyst, t regonen  sn vstton benytter Dnsk ndeks for Akuthæp.
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DANSK INDEKS FOR
AKUTHJÆLP

Er et medcnsk besutnngs-

Audit

48. Sden 2014 hr Akutteefonen rbedet systemtsk med udt som et redskb t t øge
ptentskkerheden og kvteten f ptentforøbene, og udt ndgr som et eement  Akutteefonens kvtetsudvkng. Der bev kke gennemført udt  den tdgere ægevgt. ngen f de øvrge regoner gennemfører udt f deres vstton. Regon Sænd hr dog

støtteværktø t brug for en
hensgtsmæssg krterebseret vstton, respons og rdgvnng  vgtcentrerne. Dnsk
ndeks for Akuthæp er overst
fr Norsk ndeks for Medcnsk

opyst, t det er den enkete fdengsedese for kutfdengerne, som vurderer, om der
er behov for t gennemføre udt, men der foregger kke nogen nedskrevne udtresut-

Nødhæp og tpsset med hen-

ter. Om ægevgten  Regon Sænd gennemfører udt, er regonen kke bekendt med.

prkss og dnske forhod.

49. Akutteefonen gennemfører 2 typer udt. En ntern, der hr fokus p Akutteefonen, og
en ekstern, der hr fokus p et smmenhængende ptentforøb. Ved udt udvæges bde
generee og fokuserede ptentforøb. Audt p fokuserede ptentforøb væges ud fr rsko, fx teefonsk medcnordnton.  boks 5 er de 2 typer udts uddybet.

BOKS 5

NTERNE OG EKSTERNE AUDTS
nterne udts f ptentforøb
Akutteefonen gennemfører nterne udts f ptentforøb med udgngspunkt , om ptentskkerheden er tgodeset, om vsttonen er foretget korrekt p de foreggende opysnnger,
herunder om vsttonsguden bver nvendt, om den fststte spørgemetodk er nvendt, og
om ournen ever op t krvene  ournførngsbekendtgøresen. Derudover er der udts p
fokuserede omrder vedrørende krtske ptentforøb og medcnordnton. De nterne udts
gennemføres f en udtgruppe, der bestr f en sygepeerske og en æge.
Eksterne udts f ptentforøb
Akutteefonen gennemfører eksterne udts med fokus p et smmenhængende ptentforøb.
Akutteefonen gennemfører udt f ptentforøbet fr opkd t Akutteefonen t besøg p
kutmodtgese eer -knk (AMAK) og f børnemodtgeserne. Akutteefonen gennemfører
udt smmen med hospterne, og der er  særg grd opmærksomhed p overgnge  ptentforøbet. Regonen benytter udt p ptentforøb t t føge op p kvteten f observtoner, vstton, rdgvnng, dokumentton og konkusoner gvet f Akutteefonen.

syn t sprog, sundhedsfgg
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50. Tbe 1 vser en oversgt over ntet f pngte og gennemførte udterede ptentforøb ved Akutteefonen  peroden 2014-2016.

TABEL 1

PLANLAGTE OG GENNEMFØRTE AUDTEREDE PATENTFORLØB VED AKUTTELEFONEN  PERODEN
2014-2016

nterne udts

Eksterne udts

 t

20141)

20151)

2016

 t

Pngt

1.440

1.600

1.920

4.960

Gennemført

1.440

1.040

1.180

3.660

Forske

0

÷560

÷740

÷1.300

Pngt

240

480

640

1.360

Gennemført

200

200

300

700

Forske

÷40

÷280

÷340

÷660

Pngt

1.680

2.080

2.560

6.320

Gennemført

1.640

1.240

1.480

4.360

÷40

÷840

÷1.080

÷1.960

Forske
1)

V hr tget høde for, t Akutteefonen først pbegyndte nterne udts  un 2014 og eksterne udts  oktober 2014.  2015 hvde Akutteefonen et mdertdgt udtstop p 3 mneder p grund f Sundhedsstyresens udmedng t regonerne om brug f dt uden ptentsmtykke.

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Akutteefonen.

Det fremgr f tbe 1, t Akutteefonen  t mngede t gennemføre 1.960 udts  peroden 2014-2016. Akutteefonen gennemførte 1.300 færre nterne udts end forventet, svrende t c. 26 %, og mngede t gennemføre 660 eksterne udts f ptentforøb, svrende t c. 49 %. Det er sær  2015 og 2016, t Akutteefonen kke hr gennemført de pngte udts.
Det er Rgsrevsonens opfttese, t Akutteefonen ved kke t gennemføre de pngte
udts mster et potentet stort ærngspotente.
Akutteefonen hr opyst, t rsgen t de færre gennemførte udts  2015 er, t Akutteefonen usterede udtpnen, og der bev derfor kke gennemført udts  2 mneder. 
2016 bev resurserne omprorteret p grund f vgende svrtder p Akutteefonen, hvket medførte et fd  nt gennemførte udts. Derudover kunne Akutteefonen  forhod
t de eksterne udts kke f dgng t hospternes ourner, og  2015 og 2016 mngede regonens hospter udtører t t detge  udts.
51. Akutteefonen opster  udterngen mt for spørgsm, der drekte vedrører vsttonen.

AKUTTELEFONEN

Akutteefonen hr opyst, t spørgsm, der er væsentge for ptentskkerheden, sk opfydes 100 %. Andre spørgsm, der kke  sg sev er fgørende for ptentskkerheden, hr
et mt p 95 %. Nr udtresutterne foregger, er edesen ved Akutteefonen nsvrg for t udpege opmærksomhedsomrder og udrbede hndepner og mpementere de
ttg, der fremgr f hndepnerne.
52. V hr gennemget e resutter fr de nterne udts for peroden 2014-2016. Tbe
2 vser udvgte spørgsm og rge resutter fr nterne udts for peroden 2014-2016
V hr udvgt spørgsm, hvor der b.. er fokus p korrekt vstton og kvteten  dokumenttonen.  bg 2 er de enkete udtresutter vst.

TABEL 2

UDVALGTE SPØRGSMÅL OG ÅRLGE RESULTATER FRA NTERNE AUDTS  PERODEN 2014-2016
Gennemsnt
2014

Gennemsnt
2015

Gennemsnt
2016

Mt

Er der vgt et dækkende krtere fr Vsttonsgude 1813?

68 %

59 %

79 %

95 %

Er guden nvendt t responsnveu?

59 %

69 %

74 %

95 %

-

67 %

86 %

95 %

Er grundg for korrekt vstton t stede?1)

92 %

96 %

99 %

95 %

Er ptentskkerheden tgodeset  tstrækkegt omfng  det
smede forøb?

96 %

96 %

98 %

100 %

Hr ægen dokumenteret  ournen ved det kutte hemmebesøg?

71 %

89 %

88%

100 %

Er obektv undersøgese dokumenteret?

74 %

84 %

83 %

100 %

ntern udt

Afdækkes ndre sygdomststnde, som kn hve betydnng
for ktue tstnd?1)

1)

Spørgsmet optræder første gng  2015.

Note: V hr udregnet et gennemsnt f de gennemførte udts  hvert f rene.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Akutteefonen.

Det fremgr f tbe 2, t kvteten f vsttonen  forhod t de udvgte spørgsm generet er bevet forbedret fr 2014 t 2016. Det gennemsntge resutt  2016 gger sedes generet over det gennemsntge resutt  2014 og 2015. Tbeen vser, t Akutteefonen generet hr probemer med t eve op t de fststte mt. Et gennemsnt f resutterne fr de nterne udts p udvgte omrder  2016 vser en sprednng  fvgesen
meem 2 procentpont (”Er ptentskkerheden tgodeset  tstrækkegt omfng?”) og 21
procentpont (”Er guden nvendt t responsnveu?”) fr mtene. Kun spørgsmet ”Er
grundg for korrekt vstton t stede?” ever op t msætnngen, det resutterne  bde 2015 og 2016 stbt hr gget over mtet.
53. V hr gennemget eksterne udtresutter for peroden 2014-2016. Tbe 3 vser udvgte spørgsm og resutter fr eksterne udts  forhod t børnemodtgeser og kutmodtgeser og -knkker (AMAK). V hr udvgt de spørgsm, hvor der er fokus p forhod,
som Akutteefonen sevstændgt kn pvrke.  bg 2 er de enkete udtresutter vst.
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TABEL 3

UDVALGTE SPØRGSMÅL OG ÅRLGE RESULTATER FRA EKSTERNE AUDTS  PERODEN 2014-2016
Ekstern udt

Fremgr konkuson (f ournen)?
Er dokumenttonen dækkende for henvsnngen?
Er ptenten vsteret korrekt  forhod t Akutteefonens
opysnnger?
1)

Gennemsnt
2014
Børn AMAK

Gennemsnt
2015
Børn1) AMAK

Gennemsnt
2016
Børn AMAK

Mt
Børn

AMAK

84 %

75 %

88 %

92 %

80 %

90 %

95 %

95 %

-

-

-

-

86 %

93 %

95 %

95 %

88 %

91 %

83 %

87 %

88 %1) 90 %

95 %

95 %

Der vr kun 1 udt f børnemodtgeserne  2015.

Note: V hr udregnet et gennemsnt f de udførte udts  hvert f rene. Regon Hovedstden hr opyst, t rsgen t, t regonen gennemfører særskte udts for børnemodtgeserne, er, t der hr været krtk f Akutteefonens vstton f børn.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Akutteefonen.

Det fremgr f tbe 3, t vsttonen t kutmodtgeser og -knkker og børnemodtgeser overordnet kke ever op t de fststte mt. Et gennemsnt f resutterne fr de
eksterne udts p udvgte omrder  2016 vser en sprednng  fvgesen fr mtene
p meem 2 procentpont (AMAK – ”Er dokumenttonen dækkende for henvsnngen?) og
15 procentpont (Børn – ”Fremgr konkusonen f ournerne?”).
Tbeen vser, t vsttonen t børnemodtgeserne generet hr sværest ved t eve op
t de fststte mt. Særgt  forhod t spørgsmet, om konkusonen fremgr f ournen, hr der p børnemodtgeserne fr 2015 t 2016 været et fd  mopfydesen fr
88 % t 80 %. Audtresutterne for, om ptenterne er vsteret korrekt t børnemodtgeserne, svnger  peroden 2014-2016 meem 83 % og 88 %. Tbeen vser desuden, t korrekt vstton t kutmodtgeser eer -knkker gger stbt meem 87 % og 91 %, mens
spørgsm om, hvorvdt konkusonen fremgr f ournen,  peroden hr hft en stgende
mopfydese fr 75 % t 90 %. Spørgsmet om, hvorvdt dokumenttonen er dækkende,
er først bevet udteret fr 2016 for bde børnemodtgeserne og kutmodtgeserne og
-knkkerne. Heer kke her nr Akutteefonen det fststte mt.

Klager

54. Opføgnngen p kger ndgr  ghed med udts  kvtetsovervgnngen f Akutteefonen, d erfrnger med kger sk bdrge med ærng. Kger opdees  fgge kger
og servcekger. Fgge kger hnder om sundhedsfgge forhod, fx et drgt behndngsforøb. Servcekger hnder fx om ng ventetd og utfredshed med sygepeersken
eer ventetdsmuskken.
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55. Ptenterne kn skrve en kge t Regon Hovedstden, hvs de hr hft en drg opevese med Akutteefonen.  de tfæde gver regonen ptenterne en kgeveednng.
Hvs ptenten ønsker t f sn kge behndet f en uvdg nstns, sk ptenten henvende sg t Styresen for Ptentskkerhed. Ud over kgedgng er det ogs mugt t
rpportere en utsgtet hændese. En utsgtet hændese kn fx være, t en borger modtger en forkert doss medcn, fr en forsnket behndng eer fr et ggesr under ndæggesen. Sundhedspersonet hr pgt t t rpportere en utsgtet hændese, hvormod det er frvgt for ptenter og prørende.
56. Undersøgesen vser, t Akutteefonen  t hvde 286 kger, dvs. bde fgge kger
og servcekger,  2014, som fdt t 143  2016, hvket vr en hverng. T smmengnng modtog Regon Hovedstden  t 62 kger over ægevgten  2013. Regon Hovedstden hr opyst, t rsgen t, t Akutteefonen modtger fere kger end den tdgere ægevgt, er, t Akutteefonen vretger fere opgver, end den tdgere ægevgt gorde. 
bg 3 er udvkngen  kger over Akutteefonen vst.
Regon Sænd hr opyst, t regonen  t hvde 45 kger over vsttonen  2016. Det
hr kke været mugt t smmengne med de 3 ndre regoner, d dsse kke umddebrt
kn trække en oversgt over ntet f fgge kger, men kun kn opyse om servcekger.
57. Akutteefonen hr opyst, t den nyserer e kger med henbk p t uddrge ærng t t forbedre kvteten f vsttonen. Kgefgøreser fr Styresen for Ptentskkerhed ndgr geedes  forbedrngen f kvteten. Det gæder bde  forhod t den enkete sygepeerske og mere generet  forhod t forbedrnger f vsttonsguden og  overgngen fr den teefonske vstton t fx kutmodtgeserne.

Utilsigtede hændelser

58. Formet med t rpportere utsgtede hændeser er, t mn ærer f fe, s kvteten f det sundhedsfgge rbede forbedres t gvn for ptentskkerheden. Utsgtede
hændeser bver nddet  5 forskege ktegorer fhænggt f vorghed. Ktegorerne
er ngen skde, md, modert hvor skden er forbgende, vorge og dødege. Opføgnngen p utsgtede hændeser ndgr ogs  kvtetsovervgnngen f Akutteefonen.
59. Undersøgesen vser, t Akutteefonen  t hvde 1.414 rpporterede utsgtede hændeser  peroden 2014-2016.  2014 vr der  t 877 rpporterede utsgtede hændeser,
som fdt t 230  2016, svrende t et fd p 74 %. Antet f rpporterede hændeser 
ktegoren ”ngen skde” fdt med 280, svrende t 73 %, ktegorerne ”md og modert”
fdt smet med 305 hændeser, svrende t 80 %, og ktegorerne ”vorg og dødeg”
fdt smet med 62 hændeser, svrende t 56 %. Den tdgere ægevgt hvde t smmengnng 83 utsgtede hændeser  2013.  bg 3 er udvkngen  utsgtede hændeser over Akutteefonen vst.
De øvrge regoner hr  smme perode rpporteret ngt færre utsgtede hændeser over
deres vstton. Regon Mdtynd hr rpporteret 225, Regon Syddnmrk 110, og Regon
Sænd hr rpporteret 14. Regon Nord hr rpporteret 6 hændeser for den teefonske
vstton  ægevgten  vgttden.
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Antet f rpporterede utsgtede hændeser er kke nødvendgvs et udtryk for, hvor
mnge utsgtede hændeser der sker, men kun for det nt, der rpporteres. Hvs der rpporteres meget, kn det reet være udtryk for et stort fokus p et omrde. At der omvendt
kke rpporteres meget p et omrde, er kke nødvendgvs udtryk for, t der kke sker utsgtede hændeser.
60. Akutteefonen hr opyst, t den nyserer e utsgtede hændeser med henbk p
t uddrge ærng t t forbedre kvteten f vsttonen. Vores gennemgng f utsgtede hændeser vser eksemper p, t Akutteefonen p bggrund f hændeserne hr ændret  sn vsttonsgude.

Handleplaner

61. Akutteefonen hr opyst, t kvtets- og ptentskkerhedsrbedet bestr f fere eementer – fx montorerng v udts, kgesger og utsgtede hændeser. Hndepner
og ndstsomrder knytter sg derfor t de smede fund fr dsse eementer.
Akutteefonen hr opyst, t nr resutterne fr de enkete udts foregger, bver dtene nyseret og fortoket for t vurdere, hvd der gger bg resutterne, og om der er
behov for t udrbede en hndepn. Akutteefonen udrbeder som udgngspunkt kun
hndepner p omrder, hvor der er behov for en øget ndsts/opmærksomhed, eer hvor
der er rsko for ptentskkerheden. Akutteefonen føger udvkngen  udtresutterne
fr udt t udt for t vurdere effekten f værkstte ttg, og der kn derfor være mngende mopfydese p et omrde over en perode. Endvdere usteres vsttonsguden
øbende, uden t der udrbedes hndepner.
Undersøgesen vser, t der kke er udrbedet hndepner  forbndese med de eksterne
udts. Akutteefonen hr opyst, t den hr vurderet, t der kke er behov for hndepner,
men t de føger op og værksætter ttg, hvor det er reevnt.
Det Rgsrevsonens opfttese, t Regon Hovedstdens mngende prorterng f de eksterne udts er et udtryk for, t regonen kke hr hft et tstrækkegt fokus p det smede ptentforøb.
62. V hr gennemget e hndepner udrbedet p bggrund f de nterne udts fr
2014 t 2016 for t undersøge, hvordn der bver fugt op p udtresutter, der kke ever op t mtene. Vores gennemgng vser b.., t der ved næsten e udts er udrbedet hndepner for t f sygepeerskerne t t bruge vsttonsguden systemtsk
 forhod t t væge et dækkede krtere og nvende guden t responsnveu. Audtresutterne fr ugust 2016 og frem vser, t hndepnerne hr medført, t sygepeerskerne
nvender et dækkende krtere ved e ptentforøb og dermed hr en mopfydese p
100 %. Mopfydesen for t nvende guden t responsnveu nærmer sg med 89 %’s mopfydese  oktober 2016 mtet p 95 %.
Gennemgngen vser ogs, t Akutteefonen  hee peroden hr hft fokus p dokumentton f ægers teefonske medcnordntoner. Seneste hndepn fr november 2016 vser dog, t medcnordntoner endnu kke  tstrækkegt omfng dokumenteres  ournen.

AKUTTELEFONEN

Gennemgngen vser desuden, t Akutteefonen  nur 2016 hr hft fokus p spørgsmet ”Afdækkes ndre sygdomststnde, som kn hve betydnng for ktue tstnd? ”. Akutteefonen hr endnu kke udrbedet en hndepn, d den vurderede, t der vr en stgende mopfydese. Undersøgesen vser dog, t mopfydesen kke hr været stgende sden nur 2016.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t Akutteefonen hr værkst ttg, der sk medvrke t t skre en
korrekt vstton f hø kvtet t borgere, der rnger t Akutteefonen. Undersøgesen vser dog ogs, t kvteten f vsttonen p en række omrder endnu kke ever op t Akutteefonens kvtetsm.
Undersøgesen vser, t Akutteefonen hr fstst krterer for nsættesen f sundhedsfggt persone, hvket b.. ndebærer, t der kun nsættes persone med erfrng. Endvdere hr Akutteefonen trettegt et fst opærngsprogrm t nynstte, og de fr derudover vurderet deres kompetencer, før de overgr t sevstændg vretgese f vsttonen. Undersøgesen vser ogs, t der øbende fhodes sttussmter med sygepeerskerne, men t der kun er hodt 2 ud f de 4 sttussmter for nynstte sygepeersker,
der er Akutteefonens m.
Undersøgesen vser, t Akutteefonen foretger en systemtsk vstton bseret p en
vsttonsgude, der b.. bygger p Sundhedsstyresens veednnger. Vsttonsguden
bver øbende opdteret, b.. med erfrnger fr udts, kger og utsgtede hændeser.
Undersøgesen vser, t Akutteefonen systemtsk nvender udt t t overvge og forbedre kvteten f vsttonen. Akutteefonen hr gennemført færre udts end pngt
og mngede sedes t gennemføre 1.960 udts ud f de pngte 6.320  peroden 20142016, hvket svrer t c. 31 %. Det betyder, t der er rsko for, t Akutteefonen mster
et potentet stort ærngspotente.
Undersøgesen vser, t Akutteefonen hr udfordrnger med t eve op t de fststte mt og dermed den ønskede kvtet. Kun spørgsmet fr den nterne udt om, hvorvdt
grundget for korrekt vstton er t stede, ever konsekvent op t Akutteefonen kvtetsm, sev om de nterne udtresutter vser, t kvteten f vsttonen generet hr
været stgende fr 2014 t 2016. Et gennemsnt f resutterne fr de nterne udts p
udvgte omrder  2016 vser en fvgese fr mtene p meem 2 procentpont og 21
procentpont. Et gennemsnt f resutterne fr de eksterne udts p udvgte omrder 
2016 vser en fvgese fr mtene p meem 2 procentpont og 15 procentpont.
Undersøgesen vser, t hndngspnerne hr medvrket t, t der er opnet forbedrnger
 forhod t t nvende vsttonsguden t t væge dækkende krterer og nvende guden
t responsnveu. P trods f t Akutteefonen udrbeder hndepner, er det endnu kke
 tstrækkegt omfng ykkedes t dokumentere medcnordntoner  ournen. Akutteefonen udrbeder kke hndepner for eksterne udts, t trods for t kvteten f vsttonen kke ever op t de fststte mt.
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Det er Rgsrevsonens opfttese, t Akutteefonens mngende prorterng f eksterne
udts er udtryk for, t Regon Hovedstden kke hr hft et tstrækkegt fokus p det smede ptentforøb.
Akutteefonen nvender kger og utsgtede hændeser  kvtetsovervgnngen f Akutteefonen, det e kger og utsgtede hændeser nyseres for t uddrge ærng og forbedre kvteten f fx vsttonsguden. Undersøgesen vser, t ntet f kger og rpporterede utsgtede hændeser er fdet væsentgt  peroden 2014-2016. Kgerne er
sedes fdet fr 286 t 143, mens rpporterede utsgtede hændeser er fdet fr 877
t 230. Undersøgesen vser desuden, t der er en mrknt forske p ntet f rpporterede utsgtede hændeser p tværs f regonerne.

Rgsrevsonen, den 9. m 2017

Lone Strøm

/Cus Veø Thomsen

METODSK TLGANG

BILAG 1. METODISK TILGANG
Formet med undersøgesen er t vurdere, om Akutteefonen opfyder m for ventetd og
kvtet.
 undersøgesen ndgr Regon Hovedstdens præhospte vrksomheds Akutteefon 1813.
Undersøgesen omftter peroden, hvor Akutteefonen hr været  drft som kutteefon,
dvs. fr 2014 t prmo 2017. V hr  enkete tfæde medtget opysnnger fr 2013 for t
smmengne Akutteefonen med den tdgere ægevgt.
Undersøgesen er bseret p en gennemgng f mtere fr Regon Hovedstden, Akutteefonen og Styresen for Ptentskkerhed. V hr desuden hodt btere møder med
Akutteefonen og styresen.

Væsentlige dokumenter

V hr gennemget en række dokumenter, herunder:
Bekendtgøreser:
• Bekendtgørelse af sundhedsloven af 24. september 2016
•

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler af 28. juli 2016.

Veednnger:
• Styrket akutberedskab – planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen, Sund•

hedsstyrelsen 2007
Ventetider i akutmodtagelserne, Akutudvalget 2012.

Andet:
•
•

Evaluering af Enstrenget og Visiteret Akutsystem i Region Hovedstaden, KORA 2015
Evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem frem til 1. april, COWI 2014

•
•

Akuttelefonens uddannelsesplaner
Akuttelefonens handleplaner

•
•

Akuttelefonens instrukser for visitation
Akuttelefonens audits

•
•

Akuttelefonens økonomiske beregninger
klager over Akuttelefonen

•
•

utilsigtede hændelser hos Akuttelefonen
materiale fra Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med Akuttelefonen, herunder korre-

•

spondance mellem styrelsen og Akuttelefonen
referater fra regionsrådsmøder.

Formet med gennemgngen f dokumenterne hr været t fdække udvkngen  ventetder og kvtet.
V hr  undersøgesens ndedende forøb hodt møde med Dnske Regoner og ndhentet
mtere fr Dnske Regoner, Regon Nordynd, Regon Mdtynd, Regon Syddnmrk
og Regon Sænd. Dette for p enkete omrder t kunne smmengne Akutteefonen med
den teefonske vstton  de øvrge 4 regoner.
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Interview

V hr ntervewet føgende:
•

Akuttelefonen

•

Styrelsen for Patientsikkerhed.

Formet med ntervewene med Akutteefonen hr været t f en uddybende forstese
f de ttg, som Akutteefonen hr værkst  forhod t ventetder og kvtet. Formet
med ntervewet med Styresen for Ptentskkerhed hr været t f en uddybende forstese f det tsyn, som styresen hr ført med Akutteefonen.

Standarderne for offentlig revision

Revsonen er udført  overensstemmese med stndrderne for offentg revson. Stndrderne fstægger, hvd brugerne og offentgheden kn forvente f revsonen, for t der
er te om en god fgg ydese. Stndrderne er bseret p de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder (SSA 100-999).

AUDTRESULTATER  PERODEN 2014-2016

BILAG 2. AUDITRESULTATER I PERIODEN 2014-2016

UDVALGTE SPØRGSMÅL OG RESULTATER FRA NTERNE AUDTS  PERODEN 2014-2016
Er der vgt
et dækkende
krtere fr
Vsttonsgude 1813?

Er guden
nvendt t
responsnveu?

Afdækkes ndre sygdomststnde, som
kn hve betydnng for ktue tstnd?

un 2014

61 %

52 %

71 %

85 %

u 2014

80 %

41 %

93 %

98 %

August 2014

58 %

68 %

98 %

95 %

September 2014

67 %

53 %

96 %

100 %

Oktober 2014

65 %

79 %

98 %

98 %

95 %

70 %

November 2014

75 %

52 %

94 %

98 %

47 %

84 %

December 2014

73 %

68 %

96 %

99 %

71 %

69 %

Februr 2015

78 %

92 %

100 %

100 %

71 %

71 %

Apr 2015

52 %

66 %

97 %

100 %

88 %

69 %

M 2015

61 %

47 %

94 %

94 %

82 %

82 %

u 2015

69 %

62 %

94 %

95 %

94 %

82 %

August 2015

48 %

71 %

83 %

96 %

91 %

100 %

100 %

Oktober 2015

47 %

78 %

51 %

96 %

93 %

100 %

100 %

nur 2016

64 %

69 %

93 %

98 %

95 %

50 %

50 %

Apr 2016

59 %

63 %

91 %

100 %

98 %

100 %

100 %

un 2016

71 %

74 %

66 %

98 %

95 %

100 %

80 %

August 2016

100 %

75 %

94 %

100 %

100 %

Oktober 2016

100 %

89 %

86 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Mt

95 %

95 %

95 %

95 %

100 %

100 %

100 %

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Akutteefonen.

Er grundg
for korrekt
vstton
t stede?

Er ptentHr ægen
Er obektv
skkerheden dokumenteret undersøgese
tgodeset 
 ournen dokumenteret?
tstrækkegt
ved det
omfng  det
kutte
smede
hemmebesøg?
forøb?
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UDVALGTE SPØRGSMÅL OG RESULTATER FRA EKSTERNE AUDTS PÅ BØRNEMODTAGELSEN
 PERODEN 2014-2016
Fremgr konkuson

Er dokumenttonen dækkende

Er ptenten vsteret korrekt

(f ournen)?

for henvsnngen?

 forhod t Akutteefonens
opysnnger?

Oktober 2014

83 %

87 %

November 2014

80 %

90 %

December 2014

90 %

87 %

nur 2015

88 %

83 %

nur 2016

85 %

89 %

90 %

Mrts 2016

85 %

70 %

75 %

September 2016

70 %

100 %

100 %

Mt

95 %

95 %

95 %

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Akutteefonen.

UDVALGTE SPØRGSMÅL OG RESULTATER FRA EKSTERNE AUDTS PÅ AKUTMODTAGELSER
OG -KLNKKER  PERODEN 2014-2016
Fremgr konkuson

Er dokumenttonen dækkende

Er ptenten vsteret korrekt

(f ournen)?

for henvsnngen?

 forhod t Akutteefonens
opysnnger?

Oktober 2014

84 %

92 %

December 2014

65 %

90 %

nur 2015

90 %

95 %

Februr 2015

90 %

95 %

November 2015

98 %

80 %

December 2015

90 %

78 %

nur 2016

95 %

95 %

80 %

Mrts 2016

88 %

90 %

95 %

Oktober 2016

88 %

98 %

83 %

November 2016

88 %

90 %

100 %

Mt

95 %

95 %

95 %

Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Akutteefonen.

KLAGER OG UTLSGTEDE HÆNDELSER  PERODEN 2014-2016

BILAG 3. KLAGER OG UTILSIGTEDE HÆNDELSER I PERIODEN 2014-2016

ANTAL KLAGER OVER AKUTTELEFONEN  PERODEN 2014-20161)
300
250
200
150
100
50
0
2014
1)

2015

2016

Vedrører kun klager til Akuttelefonen, dvs. at klager til Styrelsen for Patientsikkerhed ikke indgår i
opgørelsen.

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Akuttelefonen.

Det fremgr f fguren, t ntet f kger er fdet fr 286  2014 t 143  2016, hvket
svrer t et fd p c. 50 %.

ANTAL RAPPORTEREDE UTLSGTEDE HÆNDELSER HOS AKUTTELEFONEN  PERODEN 2014-2016
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Akuttelefonen.

Det fremgr f fguren, t ntet f rpporterede utsgtede hændeser er fdet fr 893
 2014 t 238  2016, hvket svrer t et fd p c. 73 %.
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BILAG 4. ORDLISTE

Akutknk

En fyssk oktet, der behnder ptenter med kut opstede mndre skder.

Akutmodtgese

En fæes fyssk oktet p et sygehus beggende p én mtrke, hvort kut syge eer tskdekomne ptenter kn vsteres eer ndbrnges, og hvor der er mughed for dgnostk og behndng
med kut ægeg bstnd fr fere specer, unset om behndngen kn ske  en skdestue eer
kræver ndæggese. Akutmodtgesen er bemndet med æger, sygepeersker og ndet persone.

Akutudvg

Skue b.. vurdere orgnserngen f det præhospte beredskb og bestod f repræsentnter fr
b.. Sundhedsmnsteret, Fnnsmnsteret, Dnske Regoner, Kommunernes Lndsforenng, Lægeforenngen, Dnsk Sygepeerd, FOA og 3F.

Audt

En metode t kvtetsvurderng  sundhedsvæsenet, hvor kvteten f sundhedsvæsenets ydeser
vurderes p grundg f konkrete ptentforøb. Audt gennemføres som en stkprøvekontro og er
en proces, hvor dt nyseres og vurderes, kvteten beyses, og hvor der fremsættes forsg t
eventuee forbedrngsttg.

De Sundhedsfgge Rd

 Regon Hovedstden bestr De Sundhedsfgge Rd f en række fgpersoner fr regonens sygehuse, psyktr og ndre reevnte grupper, fx prktserende æger og specæger. De Sundhedsfgge Rd vretger opgver  forbndese med udvkng nden for pgædende specer, herunder
fx vstton.

Epkrser

Et kort smmendrg f en ptents sygehstore, ndæggesesforøb og pn for efterbehndng.

ourn

Optegneser, som opyser om ptentens tstnd, den pngte og udførte behndng mv., herunder hvken nformton der er gvet, og hvd ptenten p den bggrund hr tkendegvet. ournen føres for t skre ptentskkerheden, det den dnner bggrund for nformton og behndng
f ptenten, fungerer som nternt kommunktonsmdde meem sundhedspersonet og skrer
kontnutet  behndngen.

LEON-prncppet

Opgver øses p Lveste Effektve Omsorgs- og behndngs Nveu. Prncppet ndgr  bde Sundhed- og Ædremnsterets og  Dnske Regoners rbede med t effektvsere sundhedsvæsenet.

Sevhenvendere

Ptenter, der henvender sg t kutmodtgeser eer -knkker uden om den teefonske vstton.

Trge

Et redskb, der bruges t t sortere og prortere ptenter med kut opstet sygdom efter den vorghed, tstnden præsenterer sg med. Sedes skres det, t ptenter med størst behov bver
behndet først.

Utsgtede hændeser

Hændeser og fe, som enten vr skdevodende eer kunne hve været skdevodende, og som kke skydes ptentens sygdom  sg sev. En utsgtet hændese er en begvenhed, der forekommer 
forbndese med sundhedsfggt rbede, herunder  forbndese med den præhospte ndsts. En
ptent, der udvker et tryksr under ndæggesen, er et eksempe p en utsgtet hændese.

Vstton

Nr en borger, der rnger t Akutteefonen, henvses t den kutmodtgese eer -knk, som kn
behnde den sygdom eer skde, som borgeren hr pdrget sg.

Vsttonsgude

Et besutnngsværktø, som sygepeersker sk nvende, nr de sk vurdere, hvken behndng en
ptent sk modtge.

