360 graders plan

Udvalg for nære sundhedstilbud den 10. november 2021
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Nationalt situationsbillede

Udfordret driftssituation i hele landet
COVID-19
Forventning og pres som følge
af andre sygdomme
Mange akutte patienter

Prog

nos

e

Rekruttering og fastholdelse af
personale
Sygeplejerskekonflikt
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Regionalt situationsbillede

Mange nye udfordringer løst med stor
omstillingshastighed, fleksibilitet og engagement hos
medarbejdere og ledere og på tværs af enheder i hele
regionen
...eksempelvis

Kilde: BI-portalen, Indlagt aktivitet. 2. november 2021
Note: Inkluderer aktionsdiagnoserne DJ210, DJ121, DB974, DJ219, DJ218
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Personale

Regionalt situationsbillede

Ansatte, arbejdstid og rekruttering
•

Stigningen i antal ansatte er fortsat de seneste to år.

•

Andelen af ansatte, der arbejder på heltid (37 timer om ugen) er steget til 68 % pr.
september 2021.
Til sammenligning var andelen af heltidsansatte 65,6 % pr. november 2019.

•

Hospitalerne, Psykiatrien og socialområdet melder om rekrutteringsudfordringer.
Vakanceopgørelse i november skal belyse rekrutteringssituationen og hvor der er
særlige udfordringer.

Sygefravær
•

Det samlede sygefravær er steget fra 4,1% til 4,5% fra Q3 2019 til Q3 2021, hvilket
bl.a. skal ses i sammenhæng med COVID19. Kun korttidssygefraværet (<29 dage) er
steget.

•

Sygefraværet for særligt faggrupperne syge- og sundhedspersonale, basis (herunder
sygeplejersker) er steget mere end gennemsnittet (fra 4,1% til 4,9%).
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Lægevagten

Regionalt situationsbillede

Kilde: DPA_Telefoni, FctCall_bred, 27. oktober 2021
Note: Data for oktober 2021 er opdateret til og med d. 26/10.
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Akutte og planlagte forløb i somatikken

Regionalt situationsbillede

Note: Forløb i ovenstående opgørelser indeholder kun fysiske fremmøder, dvs. virtuelle kontakter er ikke inkluderet. Der inkluderes kun afsluttede forløb. Hvis
et forløb ikke er afsluttet på udtrækstidspunktet (2. nov.), indgår det ikke i opgørelsen. Data for oktober 2021 kan således ikke betragtes som komplette.
Kilde: BI-datavarehuset, USR_SUPL.dbo. Jespin_HospO_forloeb_v, 2. november 2021

Antallet af akutte forløb (hvor patienten møder fysisk frem på hospitalet) i somatikken har ligget over 2019niveau i hele perioden 1. maj-31.oktober 2021 – i alt en stigning på 14 % over den viste periode
Antallet af virtuelle kontakter (telefonkonsultationer, videokonsultationer) er steget med 19 % i maj-okt. 2021
sammenlignet med samme periode i 2019
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Akutte og planlagte forløb i psykiatrien

Regionalt situationsbillede

Note: Forløb i ovenstående opgørelser indeholder kun fysiske fremmøder, dvs. virtuelle kontakter er ikke inkluderet. Der inkluderes kun afsluttede
forløb. Hvis et forløb ikke er afsluttet på udtrækstidspunktet (2. nov.), indgår det ikke i opgørelsen. Særligt for psykiatrien, der har flere
længerevarende indlæggelser kommer det til udtryk. Data for oktober 2021 kan således ikke betragtes som komplette.
Kilde: BI-datavarehuset, USR_SUPL.dbo. Jespin_HospO_forloeb_v, 2. november 2021

Antallet af virtuelle kontakter (telefonkonsultationer, videokonsultationer) er steget med 69 % i maj-okt. 2021
sammenlignet med samme periode i 2019
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Afvikling af udskudt aktivitet

Regionalt
Regionalt situationsbillede
situationsbillede

• Ved udgangen af august 2021 har hospitalerne udskudt ca. 15.000 ambulante
besøg og ca. 12.000 operationer*. Se også punkt 8 på Hospitalsudvalgets
dagsorden fra 4. oktober 2021.
• I et ”normalt” år udføres der ca. 23.000 planlagte operationer og endoskopier pr.
måned på Region Midtjyllands hospitaler.
• Det vurderes, at mængden af udskudt aktivitet er steget siden.
• Der forventes et efterslæb på ca. 19.000-20.000 operationer ved årets udgang,
svarende til næsten én måneds produktion
(jf. notat ”Hospitalsaktivitet og scenarier efteråret 2021”, se dagsorden for Hospitalsudvalget 12. oktober 2021)

*Der er tale om et skøn, som er behæftet med en betydelig usikkerhed.
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