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Det overordnede formål med
ledelsesinformationen er at øge kvaliteten for
borgerne
God ledelsesinformation er en tilbagevendende
rapportering, der muliggør, at beslutninger kan
træffes på et oplyst grundlag. Derved understøtter
den, at de udførende led kan levere effektivt på
kerneopgaverne. Ledelsesinformation skal
understøtte opfølgning på økonomi,
personalemæssige forhold og faglige aktiviteter.
Den skal være fremadskuende og bidrage til
gennemsigtighed i ressourceanvendelsen samt
understøtte tidlig identifikation af ricisi. Det vil sige,
at det er muligt at skifte retning i tide, hvis der er
noget, der ikke ser rigtigt ud.
Kvalitet for borgeren og anvendelse af knappe
økonomiske ressourcer kan ikke adskilles.
Afregning færdigbehandlede
Definition af færdigbehandlet patient
Ved registreringen af færdigbehandlede patienter i
Landspatientregisteret anvendes følgende definition:
Patienten er efter lægelig vurdering færdigbehandlet,
dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en
forudsætning for den videre behandling.
Sygehusets administrative opgaver er udført i et sådant
omfang, at disse ikke er til hinder for, at kommunen kan
hjemtage patienten.
Det bemærkes, at der kan være uenighed mellem
hospital og kommunen om færdigmeldingerne.

Disse tvister bliver håndteret af
udskrivningskoordinatorerne.
Når kommunens borgere er færdige med deres
behandling på sygehusene skal de hurtigst muligt
hjem i eget hjem eller på en midlertidig døgnplads,
hvor kommunen vil sørge for at have de fornødne
pleje- og behandlingstilbud.
Den hævede takst blev indført, fordi kommunerne
ikke var gode nok til at hjemtage borgerne efter
færdigbehandling. De medicinske
sygehusafdelinger var ofte overfyldte, hvor
svækkede borgere, lå på gange og optog plads for
patienter. Færdigbehandlede patienter får blot den
mest nødvendige pleje, dvs. ingen form for
rehabilitering eller genoptræning, hvorved der er
stor risiko for nedsat funktionsevne. Ligeledes er
der en øget infektionsrisiko på et sygehus.
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Nogle borgere er utrygge ved at komme hjem efter
en sygehusindlæggelse. Kommunen har derfor for
midler fra Værdighedsmilliarden opstartet et projekt
”Kom trygt hjem” med henblik på at sikre en bedre
overgang, at borgeren får de rigtige og nødvendige
ydelser i hjemmet og hindre en unødvendig
genindlæggelse.
Andre grunde end at øge kvaliteten for
borgerne
Hvidovre Kommune er på samme vis som resten af
landets kommuner interesseret i, hvordan vi kan få
mere sundhed for pengene til gavn for den enkelte
borger.
Der arbejdes systematisk med at forbedre
indsatsen for at forebygge unødvendige
indlæggelser, øge fokus på den rehabiliterende og
patientrettede forebyggelse og på at styrke den
specialiserede sygeplejeindsats.
Hver unødvendig indlæggelse vi kan forhindre er
en øget kvalitet for den enkelte borger.
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