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Forretningsudvalget har bedt administrationen vurdere, om kataloget
med input til en sammenhængsreform for den offentlige sektor skal
udvides, så der indarbejdes eksempler fra Afdeling Q på Aarhus
Universitetshospital angående forenkling af
dokumentationsprocedurer vedrørende patientforløb og anbefalinger
fra det midlertidige udvalg vedrørende forenkling af data i
sundhedsvæsenet.
Anbefalinger fra det midlertidige udvalg vedrørende forenkling af data
i sundhedsvæsenet
Det midlertidige udvalg vedrørende forenkling af data i
sundhedsvæsenet blev nedsat af Regionsrådet for en toårig periode i
2014-2015. I den endelige afrapportering kunne udvalget konstatere,
at der var mange initiativer i gang både nationalt og regionalt for at
reducere registreringsopgaven. På den baggrund konstaterede
udvalget et behov for politisk opbakning til dette arbejde, og bidrog
med følgende anbefalinger:
1. Udvalget anbefaler, at der regionalt udarbejdes en form for
solnedgangsklausuler. Det betyder, at man efter en dato
tjekker, om registreringer, som indføres til et givent formål,
stadig er relevante og hvis ikke, stopper registreringen.
2. Udvalget anbefaler desuden, at der i kommende krav er fokus
på at undgå de uhensigtsmæssige arbejdsgange, som ny
registrering kan medføre. Ligeledes bør hospitalerne være
opmærksomme på nuværende arbejdsgange i relation til
registrering, som ikke er hensigtsmæssige.
3. Udvalget anbefaler, at der igangsættes et langsigtet arbejde,
hvor der ryddes op i de lokale retningslinjer, og at der stilles
større krav til, hvornår der udarbejdes nye retningslinjer.
4. Udvalget anbefaler, at der igangsættes en gennemgang af
screeninger med henblik på at identificere screeninger, som
ikke er meningsfulde.
5. Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en businesscase i
forhold til gevinsten og investeringer ved integration af it-
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systemer. Udvalget anbefaler, at hvis der er en positiv businesscase, så bør det
prioriteres at udvikle it-løsninger snarest muligt.
6. Udvalget anbefaler et stort ledelsesmæssigt fokus på registreringspraksis i klinikken.

I forhold til anbefaling nr. 1 og 2 vedrørende uhensigtsmæssige arbejdsgange, som ny
registrering kan medføre, flugter de med opmærksomheden på registreringskrav, som fremgår
af kataloget. Eksempler herpå er f.eks. kvaliteten af koderne og urimelige dokumentationskrav
ved tildeling af midler.
I forhold til anbefaling nr. 5 forholder kataloget sig til fordelene ved at integrere IT-systemer
og påpeger, hvorledes lovgivningen på nogle områder sætter uhensigtsmæssige
begrænsninger op for personalets muligheder for at tilgå og videreformidle data.
Derudover berører anbefalingerne 3, 4, 6 og delvist nr. 1 en lang række forhold, der primært
kræver fokus internt i Region Midtjylland, eksempelvis anbefalingerne om en
"solnedgangsklausul", oprydning i antallet af retningslinjer, gennemgang af screeninger og
styrket ledelsesmæssigt fokus på registreringspraksis. Disse anbefalinger kommer til at indgå i
arbejdet med hensigtserklæringen fra Budget 2018 angående effektivisering af registreringer,
arbejdsgange og databehandling.
Eksempler fra Aarhus Universitetshospital, Risskov
Som en del af et større projekt i regi af Danske Regioner udarbejdede det daværende CFK –
Center for Folkesundhed og Kvalitet i 2015 rapporten "Forenkling af dokumentationsprocedurer
vedrørende patientforløb for indlagte patienter". Projektets datamateriale var indsamlet på
Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Rapporten konkluderer blandt andet, at der ofte dokumenteres i videre grad end de nationale,
regionale, fællespsykiatriske og lokale retningslinjer foreskriver. Desuden viser undersøgelsen,
at der i tolkningen af de nationale krav til dokumentation i nogle tilfælde sker en udvidelse af
dokumentationskravene i de regionale og fællespsykiatriske retningslinjer. Rapporten
præsenterer endvidere en række potentielle områder, hvor dokumentation kan nedbringes.
En række af rapportens sammenfattende vurderinger af forbedringspotentialer kan genfindes i
det fremsendte katalog. Det drejer sig eksempelvis om betoningen af at undgå
dobbeltdokumentation, herunder ønsket om integration af IT-systemer, og påpegningen af for
omfattende og forvirrende registreringskrav.
En opsamling på rapportens konkrete anvisninger af områder, hvor dokumentation og
screeninger kan nedbringes, vil ligeledes indgå i administrationens forberedelse af arbejdet
med hensigtserklæringen i Budget 2018.
Hvis der i forbindelse med dette arbejde med hensigtserklæringen viser sig eksempler, hvor
det vil være relevant at udfordre nationale regler, sådan som det sker med inputtene til
sammenhængsreform, kan igen der igen rettes henvendelse til staten.
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