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Bilag
Opfølgning på foretræde for Hospitalsudvalget den 7. oktober 2019
Dato 23.10.2019

Hospitalsudvalget anmodede på baggrund af foretræde af en gruppe
privatpersoner om Plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet
om yderligere oplysninger, som er belyst nedenfor.
Årlige indtægter fra samt antal udenregionale patienter på Hammel
Neurocenter og NISA.
De årlige indtægter i 2016-2018 samt prognosen for 2019 fremgår af
tabel 1. Der skal tages forbehold for prognosen for 2019. Dels er data
for den hidtidige aktivitet i 2019 usikre pga. overgang til LPR3. Dels
kan der opleves relativt store udsving på indtægtssiden, så de
resterende måneder af 2019 kan udvikle sig anderledes end forudsat.
Tabel 1. Udenregionale indtægter RH Hammel Neurocenter/NISA
(mio. kr.)
RH Hammel
RH Hammel
År
Neurocenter
Neurocenter
NISA
højtspecialiseret
regionsfunktion
2016
129,7
0,6
2017
112,8
1,1
2018
111,8
0,5
2019
97,0
0,5

14,2
15,5
20,7
17,5

Afregningen med de øvrige regioner sker på baggrund af omkostningsbaserede sengedagstakster. Der er forskellige takster for
forskellige behandlingstilbud. Det skyldes, at omkostningerne ved de
forskellige tilbud er forskellige.
I tabel 2 er opgjort hvor mange udenregionale patienter (unikke cpr),
der er blevet behandlet på RH Hammel Neurocenter og i NISAsengene i 2016-18. Vær opmærksom på, at patienter der har været
indlagt henover et årsskifte, tæller med i begge år.
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Tabel 2. Antal udenregionale patienter (unikke cpr) behandlet på RH Hammel
Neurocenter/NISA
RH Hammel
RH Hammel
År
Neurocenter
Neurocenter
NISA
højtspecialiseret regionsfunktion
2016
175
10
40
2017
148
8
32
2018
158
7
29
Datakilde: BI-portalen, rapport: Sengedage i perioden

Det er ikke muligt at trække tal for, hvor mange patienter der eventuelt er blevet afvist til en
NISA-seng i perioden 2016-2018. Det vurderes, at patienter sjældent afvises. I sådanne
tilfælde kan afvisningen også være begrundet i andre forhold end ventetid. Ventetid kan dog
forekomme, f.eks. i nedlukningsperioder dvs. i ferieperioder.
De overordnede afregningsprincipper er fastsat i bekendtgørelse nr. 1355 af 6. december 2010
om regioners betaling for sygehus-behandling ved en anden regions sygehusvæsen
(Takstbekendt-gørelsen). I bekendtgørelsen bestemmes, at patienter behandlet på
hovedfunktions- eller regionsfunktionsniveau som udgangspunkt skal afregnes med takster,
der fastsættes og udmeldes af Sundheds-ministeriet, mens afregningen af patienter behandlet
på højt specialiseret funktionsniveau skal afregnes med takster, der fastsættes decentralt efter
forskrifter i bekendtgørelsen.
Antal regionsfunktionssenge på matriklen i Hammel
Hospitalsenhed Midt har bekræftet, at der aktuelt er 24 regionsfunktionssenge på matriklen i
Hammel. Seks af disse senge adskiller sig ved at have en væsentlig lavere bemanding pr.
seng, bl.a. fordi målgruppen for disse senge er patienter, der i høj grad kan klare sig selv. I
nogle tilfælde udelades disse senge, når der sker en sammenligning af kapaciteten på tværs af
regionen. Kun 18 af sengene er sammenlignelige med regionsfunktionssengene i Lemvig og i
Skive. Det kan være forklaringen på, at tallet 18 bruges i visse sammenhænge.
Hvor kommer de indenregionale patienter på matriklerne i Hammel og Skive fra?
Tabellerne og søjediagrammet nedenfor viser, hvor de patienter der var indlagt på
Regionshospitalet Hammel Neurocenter i 2018 stammer fra. Matriklen i Lemvig indgår ikke i
opgørelserne, da regionsfunktionssengene i Lemvig først blev en del af Hammel Neurocenter i
april 2019. Data trukket for perioden maj-oktober 2019 for matriklerne i Skive og Lemvig
viser, at patienterne i Lemvig i langt overvejende grad kommer fra kommunerne i den vestlige
del af regionen.
Patienterne (unikke cpr) er i figuren grupperet efter om de har bopæl i kommunerne i de tre
østlige optageområder i Region Midtjylland (hospitalerne i Randers, Horsens og Aarhus) eller i
de to vestlige optageområder i regionen (Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest).
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Tabel 3. Antal patienter (unikke cpr) behandlet på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og
NISA i 2018 fordelt på optageområder

Datakilde: BI-portalen. Opgørelserne er lavet på unikke cpr ud fra tabellen ‘sengedage i perioden’, dvs alle der har
været indlagt i 2018 er med, uanset om deres indlæggelser rækker ind i 2017 eller 2019 eller kun er i 2018. Patienter,
der er behandlet på flere specialiseringsniveauer og/eller matrikler tæller med flere gange. Tallene er ikke valideret af
HE Midt. Følgende kommuner indgår i optageområderne: Aarhus: Aarhus og Samsø kommuner, Randers: Randers,
Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner, Horsens: Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner
Midt: Silkeborg, Viborg og Skive kommuner, Vest: Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Ikast-Brande og RingkøbingSkjern kommuner

Tabel 4. Andel (procent) patienter (unikke cpr) behandlet på Regionshospitalet Hammel
Neurocenter og NISA i 2018

Datakilde: BI-portalen. Opgørelserne er lavet på unikke cpr ud fra tabellen ‘sengedage i perioden’, dvs alle der har
været indlagt i 2018 er med, uanset om deres indlæggelser rækker ind i 2017 eller 2019 eller kun er i 2018. Patienter,
der er behandlet på flere specialiseringsniveauer og/eller matrikler tæller med flere gange. Tallene er ikke valideret af
HE MidtFølgende kommuner indgår i optageområderne: Aarhus: Aarhus og Samsø kommuner, Randers: Randers,
Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner, Horsens: Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg kommuner
Midt: Silkeborg, Viborg og Skive kommuner, Vest: Herning, Holstebro, Lemvig, Struer, Ikast-Brande og RingkøbingSkjern kommuner
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Figur 1: Antal patienter (unikke cpr) på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og NISA i 2018
fordelt efter bopæl
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Ogørelserne viser at der i regionsfunktionssengene i Hammel og Skive er patienter fra både
den vestlige og den østlige del af regionen. Som det er i dag er der flere
regionsfunktionspatienter, der kun kan behandles i Hammel, fordi patienterne f.eks. kræver
særligt udstyr. Dette ændrer forslaget ikke ved. Forslaget ændrer formentlig heller ikke ved at
en række patienter fra den østlige del af regionen også fremadrettet vil blive behandlet i Skive,
idet forslaget handler om at sikre hurtig adgang til et relevant tilbud om neurorehabilitering.
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