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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet:
Helse Stavanger HF har en underkapasitet på dagkirurgi i forhold til behovet. I tillegg er det
en generell for lav operasjonskapasitet for ortopedi i foretaket. Resultatet er en stor lekkasje
av pasienter ut av regionen og befolkningen får ikke det ortopediske tilbudet som de har krav
på i sitt nærområde.
For å bøte på dette vedtok styret i Helse Stavanger HF den 28. september 2009 at
dagkirurgisk kapasitet skulle økes ved å opprette en ekstern dagkirurgi (vedlegg 1).
Problemstilling og målsetting:
Målet er en økt operasjonskapasitet for ortopedi generelt, og for ortopedisk dagkirurgi
spesielt, som skal oppnås ved å bygge ut en større og mer effektiv ekstern enhet for
dagkirurgi.
Effektmål og resultatmål:
Effektmål:

Med dagens ressursramme som basis, skal den dagkirurgiske kapasiteten økes
og tilbudet utvides til også å omfatte nye diagnosegrupper for dermed å frigjøre
kapasitet for andre ortopediske pasienter ved Sentral operasjonsenhet.

Resultatmål:
Etablere en ekstern dagkirurgisk enhet i leide lokaler ved eller like utenfor
eksisterende sykehusområde.
Sørge for at det blir en formålstjenlig bygningsteknisk innredning.
Lage pasientforløp/ pasientlogistikk som fremmer effektivitet og som
samtidig legger til rette for god behandlingskvalitet etter nasjonale og
internasjonale anerkjente standarder.
Analyse og argumentasjon rundt problemstillingen:
Stavanger Universitetssjukehus HF har for liten operasjonskapasitet både for ortopedisk
kirurgi generelt og for ortopedisk dagkirurgi spesielt (vedlegg 1). Samtidig har ikke foretaket
investeringsbudsjett for en storstilt utbygging i egen regi. Derfor er det besluttet å tilby en
ekstern utbygger prosjektet med å bygge ut dagkirurgiske arealer som så i sin tur skal leies av
foretaket. Et slikt økt eksternt dagkirurgitilbud vil gi økt kapasitet og hente hjem
dagkirurgiske pasienter som i dag reiser ut av regionen. Samtidig vil man kunne få kapasitet
til å omgjøre inngrep som i dag gjøres som inneliggende pasienter, til dagkirurgi. Det igjen vil
frigjøre operasjonskapasitet på Sentral operasjonsenhet og gi rom for hjemhenting av andre
pasientgrupper (protesepasienter o.l.) som i dag reiser ut av foretaket pga. lang ventetid og
fristbrudd.
I dag har ortopedisk avdeling tilgang på seks dagkirurgiske operasjonsstuer med anestesi i
uken. Den ene av disse stuene kan stort sett bare brukes til akutte inneliggende pasienter fordi
det ikke er tilgjengelig postoperativ overvåkning. Dermed er det i realiteten bare fem
tilgjengelige elektive dagkirurgiske stuer med anestesi i uken. I tillegg er det tilgang på to
dagkirurgiske elektive stuer for inngrep i lokalanestesi.
En ny dagkirurgisk ortopedisk enhet vil bli opprettet sammen med dagkirurgi både for
endokrin kirurgi, urologi og gynekologi. Det vil kunne være samdriftsfordeler ved en slik
felles lokalisering, men i det videre vil jeg så langt som råd er forholde meg til det som
spesifikt gjelder ortopedi. Det er planlagt at ortopedisk dagkirurgi skal oppgraderes til å få to
dagkirurgiske stuer med anestesi daglig. Dette sammen med en økning i åpningstid fra åtte til
ti timer daglig vil gi en betydelig økt kapasitet.

Erfaring og forskning rundt emnet viser at dagkirurgi for svært mange prosedyrer er en sikker
og vel så god behandling som tradisjonell behandling med innleggelse i sykehus. En stor
dansk multisenterstudie konkluderer med at det er svært få reinnleggelser og at kvaliteten er
bevart, større sykelighet er sjelden og dødsfall knyttet til at inngrep er gjort som dagkirurgi
ikke finnes (vedlegg 2). Danskene, som er noen av de som har kommet lengst på dette feltet i
verden, anbefaler fortsatt økt satsing på dagkirurgi (vedlegg 3). Det er ressurssparende og
man unngår unødig sykeliggjøring, begrenser sykehusinfeksjoner og øker pasienttilfredsheten.
En betingelse for suksess er bl.a. god og grundig pasientinformasjon (vedlegg 4). Derfor er
det viktig at dette utarbeides, eller skaffes til veie.
Fremdriftsplan med milepæler:
Fase 1:
Nedsette en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for prosjektet (er gjort).
Lyse ut anbud til eksterne utbyggere ut fra beskrevet arealbehov (er gjort).
Prosjektplan for fase 2.
Fase 2:
1. milepæl: Godkjent kontrakt mellom en utbygger og foretaket (langt fra i boks).
Ansette en prosjektleder som i det videre trolig blir driftsleder for hele den nye
dagkirurgiske enheten.
Innhente nødvendige kommunale godkjenninger.
Samarbeid mellom arbeidsgruppe, utbygger og etter hvert prosjektleder om innredning
av arealene.
Planlegge samarbeidsrutiner mellom driftsleder og den enkelte avdeling/ ortopedisk
avdeling. Planlegge hensiktsmessige pasientforløp og rutiner.
Lage arbeidsplaner og turnusplaner for både leger, sykepleiere og annet personell.
Kvalitetssikre utstyrsbehovet, se på hva som trengs av nytt og hva som kan flyttes med
fra eksisterende dagkirurgi.
Planlegge flyttedato og drift rundt flyttetidspunktet.
Flytting
2. milepæl: Driftsstart ny dagkirurgisk enhet.

Budsjett – nøkkeltall:
Gevinsten i prosjektet er beregnet ut fra tre forhold. Det man regner med å tjene på den økte
dagkirurgiske aktiviteten, det man ser for seg å kunne operere i frigjorte arealer på Sentral
operasjonsenhet og det man regner med å spare i gjestepasientutgifter (vedlegg 5). De
økonomiske beregningene er gjort for en samlet utbygging av dagkirurgi som omfatter
endokrin kirurgi, urologi og gynekologi i tillegg til ortopedi (vedlegg 6). Her ser man at det er
regnet med økte totale driftsinntekter på i overkant av 24 mill. hvorav tilbakeføring av
dagkirurgiske ortopediske pasienter er beregnet til 5,31 mill. Ortopedien er ment å stå for 330
av i alt 1080 pasienter som konverteres fra døgn til dag, noe som utgjør 4,62 mill. Den store
gevinsten ligger likevel i den frigjorte kapasiteten på Sentral operasjonsenhet hvor man har
beregnet hjemhenting av opp mot 160 protesepasienter, noe som vil gi en besparelse på 22,5
mill. i gjestepasientutgifter. Dette sammen med bl.a. besparelsen i gjestepasientutgifter på
10,75 mill. ved å ta tilbake 850 dagkirurgiske pasienter, gir til sammen en besparelse på 31,25
mill. Summen av økte driftsinntekter sammen men besparelser er på 55,53 mill.
Det er selvfølgelig også utgifter forbundet med et slikt prosjekt. Økte driftsutgifter til leger og
sykepleiere, økte materialkostnader, reduserte ISF inntekter ved konvertering fra døgn til dag
og utgifter til arealleie beløper seg til 26,42 mill. Dette gir likevel et solid driftsoverskudd på
29,11 mill. Det gir også mulighet til nyinvesteringer som er beregnet til 11,2 mill. for hele
prosjektet.
Risikoanalyse:
Det er alltid risiko forbundet med et prosjekt av denne størrelsesorden. De økonomiske
rammene står alltid i fare for å sprekke. Stikkord her er endret pasientgrunnlag, for optimistisk
syn på hvem som kan konverteres fra døgn til dag, endret ISF finansiering og økte leieutgifter
for å nevne noe (vedlegg 5 og 7). Likevel antyder utregningene ovenfor at prosjektet tåler en
relativt stor sprekk økonomisk før det blir røde tall.
Videre vil det kunne være motstand hos de ansatte mot utflytting av dagkirurgi, og problemer
med å få til avtaler og turnuser som innbefatter ti timers åpningstid. Til slutt kan det også bli
problemer med å få tak i nok kvalifisert personell enten det gjelder leger, anestesisykepleiere
eller operasjonssykepleiere. Det er gjort både en interessentanalyse og ROS analyse (vedlegg
8 og 9). Her ser man at legegruppen, og kanskje også tillitsmannsapparatet, er skeptiske og at
den skepsisen må møtes med saklig informasjon med spesiell vekt på konsekvensene av å
ikke gjøre noe (se kommunikasjonsplan vedlegg 10).
Konklusjoner og anbefalinger:
Helse Stavanger HF har en stor kapasitetsutfordring når det gjelder ortopedi. Det er en stor
lekkasje ut av foretaket både for dagkirurgiske og inneliggende pasienter. Det er et skrikende
behov for snarlig utbygging av kapasiteten. Planen med å bygge ut dagkirurgi eksternt, for
derved også å øke den totale operasjonskapasitet, synes godt fundamentert. Man vil kunne
løse flere utfordringer med denne modellen og økonomisk er det en holdbar plan. Alternativet
med å lånefinansiere utbygging av egne lokaler er ikke utredet her, men det vil kunne by på
utfordringer både arealmessig og økonomisk. Samtidig vil kortsiktig utbygging av arealer på
egen tomt kunne komme i konflikt med det mer langsiktige arbeidet som er på gang med å
utrede en større utbygging av hele sykehuset. Det store arealarbeidet kan komme til å
konkludere med at nåværende område på Våland er for lite, og man kan komme til å gå for et
nytt sykehus lokalisert annet sted. En slik leieavtale vil ikke føre til at man investerer i
nybygg som etter kort tid ikke vil bli nyttet. Derfor anbefales dette prosjektet.
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Bakgrunn
Stavanger Universitetssykehus har i sin strategiske tilnærming knyttet til å redusere trykket på
sykehusets pasientrettede virksomhet, søkt å gjennomføre fem hovedtiltak. Disse tiltakene er:
•
•
•
•

Øke samhandlingen med kommunene for å redusere antall innleggelser og få pasientene
raskere tilbake.
Etablering av MOBA for å redusere antallet av pasienter som legges inn i selve sykehuset.
Bygging av pasienthotell for å lette trykket i sengeavdelingene.
Øke dagkirurgisk virksomhet for å redusere omfanget av inneliggende pasienter.

Med denne saken fremlegger administrerende direktør forslag til å utvide den dagkirurgiske
virksomheten utenfor sykehusets egne lokaler. Saken er en første presentasjon av en modell for
etablering av en ny dagkirurgisk enhet. For å kunne realisere tiltaket er man imidlertid avhengig av å
få avklart noen forhold knyttet til bemanningsressurser, før planleggingsarbeidet videreføres. Det er
derfor av avgjørende betydning at det etableres et tett samarbeid mellom sykehuset og Helse Vest
RHF i denne sammenheng.
Den operative virksomhet ved Stavanger Universitetssjukehus har begrenset kapasitet. Dette
medfører blant annet at pasienter fra Helse Stavanger-området blir henvist ut av regionen for
operativ behandling, enten hos andre helseforetak eller hos private aktører. Administrerende
direktør har nedsatt en prosjektgruppe som har utredet muligheter for å optimalisere
operasjonsaktiviteten ved SUS. Hovedfokuset har vært å legge forholdene til rette for at mest mulig
kirurgisk drift blir omlagt fra døgn til dagbehandling. Prosjektgruppen har kartlagt dagens situasjon
og har utarbeidet en rapport med forslag til hvordan den dagkirurgiske operasjonsaktiviteten ved
SUS kan bli mer optimal. Sykehuset har lange ventelister og mange fristbrudd. Dette kan ikke
aksepteres (se Styresak 069/09 der somatikk totalt har 14600 pasienter på venteliste og 1772
fristbrudd). En stor andel av dette gjelder de kirurgiske fagene ved SUS. I tillegg er presset på
sykehuset stort og det er derfor nødvendig å lette trykket ved en omlegging av driften fra innlagt
døgnbehandling til dagkirurgi.(Rapporten er vedlagt innstillingen).

Saksopplysninger:
Prosjektgruppen har i dette arbeidet vurdert om de ønskede effekter kan oppnås ved fortsatt bruk
av nåværende dagkirurgiske lokaler på Våland. Utredningen viser at dagkirurgiarealene må økes i
forhold til dagens nivå for å legge til rette for nødvendig virksomhet. Utredningen har et midlertidig
anslag på arealbehov tilsvarende ca. 2500 m2. Prosjektet konkluderer derfor med at for å utvikle et
godt dagkirurgisk tilbud ved SUS, så er det nødvendig med en løsning som innebærer tilrettelegging
for dagkirurgi i lokaler utenfor SUS, men plassert fysisk så nær Våland som mulig. Tatt i betraktning
sykehusets begrensede investeringsevne foreslås dette gjort i leide lokaler. Prosjektgruppen foreslår
videre at det gastro-kirurgiske operative dagtilbud blir værende igjen i dagens lokaler for dagkirurgi.
Dette da en ser at en slik løsning vil ivareta viktige faglige hensyn innen gastrokirurgi med mulighet
for på sikt å utvikle et bedre felles kirurgisk-medisinsk samarbeid. Denne løsning vil også gi et lavere
behov for investeringer og en bedre økonomi for prosjektet.
Prosjektgruppen foreslår derfor at man søker å leie arealer tilrettelagt for dagkirurgi i nærheten av
Våland med 5 utstyrte operasjonsstuer. En stue til urologi, en til gynekologi, en til endokrinkirurgi
og 2 stuer til ortopedi. Samtidig bør det være areal tilgjengelig for framtidig utvidelse med 2-3
operasjonsstuer. Det må også legges til rette for et brystdiagnostisk senter i arealene, da denne
virksomhet er sterkt integrert med endokrinkirurgien og denne tar sikte på å konvertere nær all
aktivitet til dagbehandling. En slik ny dagkirurgisk enhet vil øke kapasiteten for dagkirurgiske
inngrep fra i dag ca 3000 til ca 6500 per år.
Den økte dagkirurgiske operasjonskapasitet medfører følgende driftsendringer:
a. Omgjøre operativ behandling som i dag gjøres som innlagt aktivitet til dagbehandling.
Basert på en gjennomgang med de ulike fagsjefer så anslås dette til ca 800 pasienter årlig
(200 pas. urologi, 390 pas. endokrin kirurgi og 200 pas. ortopedi). Dette vil frigjøre
operasjonsstuekapasitet ved Sentral Operasjonsavdeling (SOP) og redusere bruken av
sykehussenger.
b. Flytte dagkirurgiske inngrep ut fra Sentral Operasjonsavdeling. I dag gjøres det
dagkirurgi ved SOP der pasientene for og etterbehandles på 2 av sengepostene. Dette
utgjør ca 1000 inngrep per år. Denne aktivitet overflyttes til et nytt dagkirurgisk senter
og ytterligere operasjonsstuekapasitet ved SOP blir frigjort og også arealer i sengeposter.
c. Hjemhenting av gjestepasienter. SUS har svært store utgifter til gjestepasienter. En stor
del av dette er knyttet til ortopedi og gynekologi som blir gjort andre steder pga
kapasitetsproblemene ved SUS. Dette omfatter både dagkirurgi og andre større
kirurgiske inngrep. En antar konservativt at ca 500 gjestepasienter innen ortopedi og 200
innen gynekologi kan hjemhentes.
d. Samlokalisering av brystdiagnostiske senter og endokrinkirurgisk virksomhet i det nye
dagkirurgiske senteret. Dette foreslås fordi disse enhetene arbeider tett sammen og en
tar sikte på at nesten hele den endokrinkirurgiske virksomheten kan utføres som
dagbehandling. Dette medfører også frigjorte arealer på Våland.
Økonomi og gevinstrealisering
Rapporten har beregnet økte kostnader og inntekter som fremkommer knyttet til den økte driften.
Beregningene (er vedlagt innstillingen) viser isolert sett at den årlige driften av aktiviteten vil gi
større økning i inntekter enn utgifter. I tillegg er det gjort en nåverdivurdering basert på 3
alternativer (se vedlegg om økonomimodeller):
1. Ingen gevinstrealisering det vil si å gjennomføre tiltaket uten å ta ut effekter av ledig
operasjonskapasitet, redusert belegg på sengepostene, mv. (prosjektet vil da få en positiv
lønnsomhet over 10 år på 33 mill.)
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2. Gevinstrealisering gjennom å stenge frigjorte operasjonsstuer i SOP og redusert belegg
på sengepostene (total nåverdi er beregnet til 135 mill. over 10 år).
3. Gevinstrealisering gjennom å ta i bruk ledig operasjonskapasitet i SOP til hjemhenting
av ortopedisk protesekirurgi og fedmeoperasjoner (nåverdien over 10 år er beregnet til
209 mill.).
I nåverdibergningene er også investeringskostnader og gevinstrealisering innkalkulert. Det
fremkommer av nåverdibergningene at tiltaket har en til dels betydelig økonomisk gevinst for
sykehuset. Dette skyldes at aktiviteten i seg selv er økonomisk robust, men først og fremst at
hjemhenting av gjestepasienter vil være svært viktig for å bedre foretakets økonomi.
Arealbehov og arealfrigjøring
En foreløpig vurdering viser at arealbehovet for et eksternt dagkirurgisk senter vil være ca. 2500 m2.
I våre beregninger har vi anslått arealleie NOK 2500 pr. m2, noe som vil gi en årlig kostnad NOK
6,75 mill.
Ved den foreslåtte omlegging av driften vil en frigjøre følgende arealer:
• Areal fra nåværende Bryst Diagnostisk Senter ca. 400 M2
• 10 – 15 sengeplasser
• Deler av arealet i nåværende dagkirurgi
• Operasjonsstuekapasitet tilsvarende minimum 2 operasjonsstuer
• Poliklinikkareal og legekontorer for endokrinkirurgisk virksomhet.
Det er vanskelig å angi eksakte størrelser for frigjorte arealer, de fleste er spredt rundt i sykehuset og
delvis integrert med annen drift, et forsiktig estimat kan være 1000 – 1200 m2.
Dersom prosjektet vedtas gjennomført vil administrerende direktør vurdere hvordan frigjorte
arealer i hovedhuset kan anvendes.
Utfordringer
Prosjektgruppen drøfter en del viktige utfordringer i forhold til oppretting av økt dagkirurgisk
tilbud ved SUS. Den viktigste av disse er behovet for å styrke legebemanningen som skal drifte det
dagkirurgiske tilbudet. Det foreslås opprettet 9 nye legestillinger for å oppnå en god og effektiv
drift. Selv om økonomien i prosjektet tar hensyn til dette, så synes dette særlig utfordrende i forhold
til oppretting av nye legehjemler.
Videre kan de økonomiske premisser for dagkirurgisk virksomhet bli endret. Det er derfor ved
nåverdiberegningene gjort sensitivitetsanalyser som tar hensyn til nedgang i betaling for
dagkirurgiske inngrep, økt lønn og økt leie. Alle disse forhold må endres markert (ca 25%) for at
ikke nåverdiberegningen skal være positiv.
Administrerende direktør sin vurdering
Administrerende direktør ser at det er behov for et økt dagkirurgisk tilbud ved SUS. Både
omgjøring av behandling fra døgn til dag og hjemhenting av gjestepasienter er viktige strategiske
grep for utvikle et faglig godt og økonomisk veldrevet sykehus. Dette er også i samsvar med den
utvikling sentrale myndigheter ønsker. I tillegg har sykehuset i samarbeid med Helse Vest et ansvar
for å sikre gode, lett tilgjengelig og nære helsetjenester også innen de operative fagene i Helse
Stavanger-området. Prosjektrapporten viser at et slikt tiltak vil ha en til dels betydelig økonomisk
gevinst for foretaket. Likevel er det en del forhold administrerende direktør vil peke på som må tas
med i vurderingen.
I de økonomiske beregninger er det lagt inn som en forutsetning at en gjennomfører
gevinstrealisering gjennom å omgjøre operative behandling fra døgn til dag. Dessuten at den økte
operasjonskapasiteten overfører aktivitet fra sykehusets sengeposter til det dagkirurgiske senteret og
hjemhenting av gjestepasienter.
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Administrerende direktør forutsetter at organisasjonen kan gjennomføre dette, men vil peke på at
det tidlig i forberedelsene til oppretting av økt dagkirurgisk kapasitet må gjøres tiltak som sikrer
realiseringen av dette. Samtidig ser administrerende direktør at mange av premissene for de
økonomiske beregningene er vurdert konservativt med en mulig økonomisk oppside.
Prosjektrapporten legger opp til at det økte dagkirurgiske tilbudet gjennomføres ved å leie eksterne
arealer som er plassert i nærheten av Våland. Det er beregnet en årlig husleie på ca. 6,7 mill NOK.
For denne leiekostnaden kunne sykehuset håndtert en investering på 60 - 80 mill NOK for bygging
av egne lokaler. Avklaring vedrørende låneopptak og planprosess vil imidlertid utsette oppstart av
tiltaket med minst ett til to år. Administrerende direktør vil derfor anbefale at den foreslåtte strategi
foreløpig med leie av eksterne lokaler følges. Videre er det også fordeler og ulemper med en fysisk
adskillelse fra hovedaktiviteten på Våland. Avstanden kan bl.a. medføre noe mindre fleksibel bruk
av legeressursene. Likevel er det gode erfaringer fra bruk av skjermet operative virksomhet ved
andre institusjoner, for eksempel Feiring klinikken og vår egen Øyeavdeling. Det oppnås til dels
betydelig høyere effektivitet, det er attraktivt å arbeide der og man har en større mulighet for å gi
god service til pasienter og pårørende.
Sykehuset har startet opp arbeid med arealplan for SUS. Vurdering av ekstern leie eller
bygge/omdisponere arealer på Våland bør også vurderes opp mot dette arbeidet.
Rapporten peker på at det kan bli en stor utfordring å ha tilgjengelig nok nye stillingshjemler for de
leger som skal arbeide med den økte dagkirurgiske aktiviteten. Administrerende direktør ser at dette
vil kreve et nært samarbeid med Helse Vest. SUS har i den daglige løpende drift i dag en manko på
legehjemler innenfor enkelte fag. Spesielt gjelder dette kirurgi, ortopedi, nyfødtmedisin, medisinsk
service og psykiatri. Administrerende direktør har gjennom budsjett 2010 søkt å omfordele
legehjemler internt. Dette vil til en viss grad kunne dekke behovet i den ordinære driften.
Legestillinger til økt dagkirurgisk virksomhet kommer i tillegg.
Administrerende direktør anbefaler ikke at dette prosjektet blir gjennomført hvis man ikke får tilført
9 nye legehjemler. Dette er en absolutt kritisk faktor og må derfor avklares før videre planlegging
gjennomføres.
Forslag til vedtak:
1. Styret slutter seg til prinsippet om å øke den dagkirurgiske virksomhet ved SUS i lokaler
utenfor Våland, men plassert fysisk så nær SUS som mulig.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør søker og får innvilget de nødvendige 9 nye
legehjemler før det arbeides videre med prosjektet.
3. Under forutsetning av pkt 2 i vedtaket gis administrerende direktør fullmakt til så raskt som
mulig å arbeide videre med prosjektet der målsetningen bør være oppstart av ny
dagkirurgisk enhet høsten 2011.
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Bø og Birte Helland

Fra administrasjonen
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Adm.direktør Ingar Pettersen, adm.konsulent Gro
Simonsen og
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var tilstede ved oppstart av møte
Forfall:
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kl. 1200 – 1530

Møtenr.: 9/2009

Møteleder: Oddbjørg A. Starrfelt

Sak 078/09 B
Stavanger HF

Tilrettelegging for økt dagkirurgisk tilbud i Helse

Vedtak:
1. Styret slutter seg til prinsippet om å øke den dagkirurgiske virksomhet
ved SUS i lokaler utenfor Våland, men plassert fysisk så nær SUS som
mulig.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør søker og får innvilget de
nødvendige 9 nye legehjemler før det arbeides videre med prosjektet.
3. Styret forutsetter at hensynet til utdanning av leger i spesialisering (LIS),
operasjons- og anestesipersonell ivaretas ved planlegging av dagkirurgisk
aktivitet.
4. Under forutsetning av pkt 2 i vedtaket gis administrerende direktør
fullmakt til så raskt som mulig å arbeide videre med prosjektet der
målsetningen bør være oppstart av ny dagkirurgisk enhet høsten 2011.
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Background: Day surgery is expanding in several countries,
and it is important to collect information about quality. The aim
of this study was to assess morbidity and unanticipated hospital
visits 0–30 days post-operatively in a large cohort.
Methods: We prospectively recorded data from 57,709 day
surgery procedures performed in eight day surgery centres over
a 3-year period. We cross-checked with the National Patient Registry to identify complications 0–30 days post-operatively, and
registrations from The Danish Register of Cause of Death were
requested. We retrieved the records of 1174 patients to assign a
relation between secondary contact and day surgery.
Results: The overall rate of return hospital visits was 1.21%
[95% confidence interval (CI): 1.12–1.30%] caused by a wide
range of diagnoses. No deaths were definitely related to day
surgery. The return hospital visits were due to haemorrhage/
haematoma 0.50% (95% CI: 0.44–0.56%), infection 0.44% (95% CI:

D

ay surgery is expanding in Denmark and other
Scandinavian countries.1 Minimal invasive
techniques which reduce tissue trauma and blood
loss, and improvement in anaesthesia techniques
with fast short-acting intravenous drugs, locoregional anaesthesia and focus on prophylaxis against
postoperative nausea and vomiting have made it
possible to carry out procedures, formerly requiring
inpatient care for days.2 Safety, a high degree of
patient satisfaction3–9 and clear economic benefits10–12
are obvious advantages of the day surgery concept.
Day surgery is considered to be safe. Deaths and
major morbidity are very rare,13–16 and minor morbidity and adverse events are also known to occur
rarely.13,15,17,18 The rate at which patients return to
hospital with complications after day surgery has
been estimated in several studies, ranging from
0.15% to 4%.13,15,17,19–24 The different return rates
reflect heterogeneity of the studies regarding case

0.38–0 49%) and thromboembolic events 0.03%. Major morbidity
was rare. The surgical procedures with the highest rate of complication were tonsillectomies 11.4%, surgically induced abortions 3.13% and inguinal hernia repairs 1.23%.
Conclusion: This large-scale Danish national study confirmed
that day surgery is associated with a very low rate of return
hospital visits. Despite the rapid expansion of day surgery, safety
has been maintained, major morbidity being very rare, and no
deaths being definitely related to day surgery.
Accepted for publication 2 December 2011
© 2012 The Authors
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© 2012 The Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation

mix, populations and organisations.13,17 An underestimation of the return rate occurs if returns only to
the original day surgery unit under investigation are
included.13,23
Unanticipated direct admission and readmission,
same day return to the operation theatre and return
hospital visits are internationally recommended
clinical quality indicators of ambulatory surgery.*
The few surgical complications that do arise
may also serve as useful outcome indicators for continuous quality improvement in the day surgery
units.13,25
The purpose of this study was to provide a
national overview of the quality of day surgery in
Denmark, identifying return hospital visits following discharge 0–30 days post-operatively, focusing
*http://www.iaas-med.com/joomla/index.php/recommendations/
clinical-indicators [Accessed 25 March 2011]
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primarily on previously identified outcome indicators of quality.

Methods
This is a 3-year cohort study with prospectively collected historical data including all patients having
day surgery at eight day surgery centres in Denmark.
The centres were self-contained units with same day
discharge at the hospital sites. The centres included
both university and regional hospitals, all of which
were part of the public health-care facilities. The
study was approved and registered by the National
Council for Data Protection (id 750.16-6) and the
National Board of Health (j.no. 7-604-04-2/113). Declaration to the Ethics Committees is not needed for
studies based on register data.
In Denmark, all citizens have a unique personal
identification number stored in the Civil Registration System.26 All hospital visits of patients are registered under the personal identification number in
the local patient administration systems. Data from
these systems are electronically reported to the
National Patient Registry (NPR). When a person
living in Denmark dies, the death certificate with
personal identification number is filed in the Danish
Register of Cause of Death.

The study population
For all day surgery operations performed during 1
January 2005 to 31 December 2007 at the eight day
surgical centres, we received information on: personal identification number, surgery performed,
date of surgery and hospital. Thereby, an original
data set consisting of 57,709 primary day surgery
procedures was formed. This data set was sent to the
NPR asking for data on those patients who had had
one or more contacts (in the following: ‘secondary
contacts’) up to 30 days post-operatively with specified diagnosis codes of International Classification
of Disease, tenth revision (ICD-10),† (Appendix A),
covering diagnoses of both minor and major morbidity. Day surgery from our original data set could
therefore return several secondary contacts from the
NPR.
Cases returned from the NPR included data
regarding hospital visited, date of visit and type of
contact, e.g. emergency, outpatient or inpatient
readmission. This enabled us to retrieve the relevant
medical records.
†http://www.who.int/classifications/icd/en/ [Accessed 24 August
2011]
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In addition, the Danish Register of Cause of Death
was searched for deaths occurring in the cohort.
Contacts to general practitioners (GPs) were not
considered.
The data extraction from the NPR resulted in 3796
hospital contacts. Figure 1 illustrates the process of
retrieving all cases relevant for further analysis.
The authors B. M. and J. B. reviewed the data set
and agreed on exclusion of 2622 cases, for the
reasons shown in Fig. 1.
The remaining 1174 cases all had a secondary
contact coded with one of the specified codes that
might indicate a complication resulting from the
primary operation.
For each of these cases, the full medical record
was searched, and detailed data of the case were
entered into a database by one of the investigators,
including assessment of the relationship between
the secondary contact and initial day surgery.
Based on data from the actual patient records, 316
of the selected cases turned out not to be day
surgery (75) or the secondary contact was obviously
not related to the primary operation (241). The
remaining 803 cases had secondary contacts related
to day surgery. However, we excluded 106 cases
with unanticipated admissions directly following
day surgery. It is not possible on behalf of the register data only, to identify unanticipated direct
admissions following day surgery. The 106 directly
admitted cases were generated randomly by the
search query and represent only a small proportion
of the true number of directly admitted patients.
Thereby, we included 697 cases of return hospital
visits (to the accidents and emergency, as readmissions or to an outpatient clinic) following discharge
from day surgery.
Deciding whether a secondary contact was related
to day surgery (definitely, likely, possibly or not
related) was based on the criteria listed in Table 1,
modified from Engbæk and colleagues.13 The interrater reliability of the criteria was tested by three
senior consultants who independently examined the
records and assessed the relation between complications and day surgery in 10 patients. The rate of
agreement for the consultants having complete
agreement was 77% [95% confidence interval (CI)
56–91%]. Partial agreement was reached in 19% of
the decisions. The rate of disagreement was 4%.
All records were studied by one of the authors
(B. M., A.-M. G. U., L. B., C. S. L., P. A., H. O. or J. E.).
If the relationship to day surgery was assessed to
be either likely or possible, the case was discussed
between authors from two different centres or

Is day surgery safe?
Original data set
57.709 day surgery operations

National Patient Registry
3.796 cases with secondary
hospital contacts

Causes of exclusion: (2.622)
1) The primary operation is not performed as day surgery
A) the patient being inpatient
B) the intervention is not judged as being
surgery
2) The diagnosis of the secondary contact
A) is identical with the primary operation,
B) indicates a planned follow-up visit,
C) is indicator of pre-existing co-morbidity

1.174 medical records searched

55 patient records are not available, or turned out to be
insufficient.
1.119 medical records retrieved
Causes of exclusion: (316)
1) The primary operation is not performed as day surgery
(75)
2) The contact is judged to be ‘not related’ to day surgery
(241)
803 cases having contacts either
definitely, likely or possibly
related to day surgery (criteria
see Table 1)
106 cases excluded: all directly admitted after day surgery

697 cases included into analysis

Fig. 1. Flow diagram.

Table 1
Definitions for relation of contacts and day surgery.
Definitely related:
Complications in the operative field OR closely related to the operative field
Likely related:
Close time relation between complication and surgery
The complication is in close relation to the operative field.
The complication is not normally spontaneously occurring.
Observation without treatment AND a close time relation to primary surgery.
Possibly related:
Presence of a chronic disease AND a time interval between complication and surgery makes the relationship less likely.
Observation without treatment AND a time interval between complication and surgery makes the relationship less likely.
Time interval between complication and surgery makes the relationship less likely.
Not related:
Unlikely correlation between diagnosis and the time of day surgery
A disease diagnosis is already present at the time of day surgery, but coded as a concomitant disease.
The diagnosis is identical with the referral diagnosis for day surgery.
Morbidity is related to other surgery than day surgery.
Scheduled contacts due to diseases already present at the time of day surgery.
Time interval makes it unlikely.
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(14.9%)
(17.1%)
(0.4%)
(2.2%)
(2.9%)
(4.0%)
(5.7%)
(43.9%)
(3.1%)
(5.8%)
8580
9890
208
1292
1652
2316
3292
25,332
1789
3350
57,701

Total

(13.1%)
(0%)
(0.2%)
(3.6%)
(8.7%)
(8.7%)
(8.5%)
(51.0%)
(6.0%)
(0.1%)
858
0
13
235
571
567
557
3333
391
6
6531

8

(19.3%)
(25.8%)
(1.1%)
(2.8%)
(0.4%)
(0.1%)
(5.6%)
(43.3%)
(0.5%)
(0.0%)
1769
2368
99
261
124
12
511
3970
50
3
9167

7

(20.3%)
(20.2%)
(0.1%)
(0.2%)
(0.0%)
(0%)
(5.3%)
(46.4%)
(0%)
(7.4%)
1643
1631
5
20
3
0
431
3750
0
600
8083

6

(12.4%)
(0%)
(0.1%)
(0.5%)
(3.7%)
(0.5%)
(11.3%)
(71.3%)
(0.1%)
(0.1%)
1174
0
7
49
346
50
1066
6739
8
12
9451

5

(11.4%)
(20.0%)
(0.2%)
(7.2%)
(0.1%)
(0%)
(5.4%)
(40.0%)
(0.0%)
(15.7%)
Data for the surgical specialities are missing for eight patients in the cohort.
*Mostly carpal tunnel release.
ENT, ear, nose and throat.

735
1292
13
467
6
0
350
2583
1
1012
6459

4

(12.0%)
(9.0%)
(1.1%)
(3.5%)
(0.5%)
(28.0%)
(2.7%)
(32.6%)
(0.9%)
(9.6%)
723
544
67
209
32
1687
162
1966
57
581
6028

3

(15.9%)
(33.5%)
(0.1%)
(0.7%)
(9.8%)
(0%)
(1.4%)
(28.3%)
(0%)
(10.3%)
929
1953
3
38
570
0
83
1649
0
603
5828

2

(12.2%)
(34.2%)
(0.0%)
(0.2%)
(0%)
(0%)
(2.1%)
(21.8%)
(20.8%)
(8.7%)
749
2102
1
13
0
0
132
1342
1282
533
6154

During the study period, 57,709 day surgery procedures were performed. The median age of patients
being 44 years (range 0 to 100 years), with 58.7%
women and 41.3% men. The case mix and number of
day surgery procedures performed at each of the
eight day surgery centres are shown in Table 2.
The rate of return hospital visits caused by morbidity defined from the ICD-10 diagnosis codes,
time to onset of symptoms, duration of readmission
and recovery are shown in Table 3. Tonsillectomies
and adenoidectomies were performed at centre 1
only, and for this reason, are dealt with separately.
The most frequently performed day surgery procedures and their related return rates are listed in
Table 4.
Twenty-four deaths occurred 0–30 days postoperatively. Of these, 17 were not related to day
surgery, and two could not be assessed due to lack
of access to relevant reports. Of the remaining five
deaths, three were likely related to day surgery, and
two were possibly related (Table 5).
Table 6 shows hospital return visits definitely or
likely related to day surgery caused by infection
(0.44%) (95% CI 0.38–0.49%), which were mostly
wound related, by haemorrhage/haematomas
(0.50%) (95% CI 0.44–0.56%) or by thromboembolic
events (0.030%). Major morbidity was rare. Various
other reasons for return visits were found in 50
patients of whom 16 were readmitted. The diagnoses were: pulmonary oedema in a patient readmitted with respiratory failure at the day of surgery.
One patient with peptic ulcer, five patients suspicious of septic arthritis and nine under suspicion
for deep venous thrombosis failed to have the diagnosis confirmed. Unspecific coding revealed other

Table 2

Results

1

Chi-square test or Fisher’s exact test was used for
dichotomous covariates, and Mann–Whitney test/ttest, as appropriate, was performed for continuous
covariates.
Multiple logistic regressions were used for testing
the association between complications and multiple
factors. All variables were entered into the model,
and reported P-values were based on the Wald test.
All tests were two sided, and P < 0.05 was considered significant. Data were processed in IBM SPSS
statistics 19.0 (2010.IBM, Somer, NY, USA).

Centre no.

Statistics

Surgical gastroenterology
Gynaecology
Skin/miscellaneous
Vascular surgery
Breast surgery
Ophtalmology
Orthopaedic neurosurgery*
Orthopaedic surgery
ENT
Urology
Total

between the first author B. M. and author J. E. until
agreement was reached.

Day surgery forming the original data set of 57,509 primary operations. The distribution of case mix (rows) and number and proportions of procedures regarding each surgical
speciality (columns) from each of the eight centres.
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Table 3
Return rates of the secondary contacts (emergency, outpatient or inpatient) definitely, likely or possibly related to day surgery.
Study population

Return rates
n
% (95% CI)

Time to onset of
symptoms

Duration of hospital stay
after readmission

Recovery status at the end of
hospital treatment

All (0–100 years)
(n = 57709)
All (0–15 years)
(n = 3475)
All (excluding tons/ad)
(n = 57060)

697
1.21 (1.12–1.30)
29
0.84 (0.54–1.14)*
623‡

–

–

–

–

–

–

Within 24 h: 11%

Fully recovered: 449 pt (72.1%)

1.09§ (1.10–1.18)

Within 7 days: 66%

Mean time: 1 day (range
0–157)
Discharged after 1 week:
85.3%

Tons/ad (5–67 years)
(n = 645)

Within 14 days: 90%

Discharged after 2
weeks: 92.8%¶

74**

Within 24 h: 8%

11.4 (9.06–14.1)

Within 7 days: 74%

–

Mean time: 2 days
(range 0–13)
Discharged after 3 days:
82%
Discharged after 6 days:
95%
–

–

Within 8 days: 100%

–

–

Within 13 days: 100%
Tons/ad (16–67 years)
(n = 418)
Tons/ad (5–15 years)
(n = 227)

Recovered to habitual status: 75
pt (12.0%)
Recovered with sequelae: 36 pt
(5.8%)
Unresolved status: 61 pt (9.8%)
Died: 2 pt
After 1 year: 11 patients still
undergoing treatment
–

61
14.5 (6.5–22.5)
13
5.7 (0.4–11.0)†

*P = 0.038, All (0–15 years) and All (0–100 years) compared.
†P = 0.001 Tons/ad (5–15 years) and Tons/ad (16–67 years) compared.
‡Definitely or likely related = 604, possibly related = 19 (thromboembolic or respiratory events, 15 with known co-morbidity). Inpatient
readmission rate, 333 cases (0.58%). Contacts to other hospitals, 161 cases (23.1%).
§Return rate with readmission = 333 cases (0.58%).
¶12 patients (nine readmissions definitely/likely related, three possibly related) remained in hospital for more than 1 month due to major
morbidity: four apoplexies and eight severe infections, three being septic arthritis of the knee.
**Reasons for a return visit was haemorrhage = 68 patients [10.5% (three adenoidtonsillectomies, 65 tonsillectomies)], half of whom
required surgery and/or blood transfusion. Signs of infection = 11 patients (one abscess, 10 possible pharyngitis).
CI, confidence interval; tons/ad, tonsillectomies and adenoidectomies.

diagnoses: seroma, catheter problem and urine
retention, problems with plastering/prosthetic
material, social reason, dysaesthesia (corresponding
to the cutaneous branches of the femoral nerve),
wound pain, seeping or wound defects and pain
(mainly abdominal pain after gynaecological
surgery or laparoscopies).
When adjusted for surgical specialty, age, sex and
day surgery centre, we found that there was a significant effect of centre, surgical specialty and
gender (P < 0.0001), whereas age had no impact on
the risk of return hospital visits. The surgical specialty with highest risk of a return hospital visit was
surgical gastroenterology followed by vascular
surgery and gynaecology.

Tonsillectomies and adenoidectomies
The rate of return hospital visits caused by morbidity, time to onset of symptoms and duration of
readmissions are shown in Table 3.

Discussion
The most important finding of this study is that day
surgery is safe, major morbidity (stroke, myocardial
infarction, pulmonary embolism, deep venous
thrombosis, lung stasis, sepsis, pneumonia and
peptic ulcer) is rare, and no deaths were definitely
related to day surgery. This result is in agreement
with those of other studies from Denmark, Canada
and United States.13,15–17,27
The expected 30 days mortality in a population
matching ours for sex and age is 40 deaths.‡
However, only 24 deaths occurred in this day
surgery population, indicating that this population
was healthier than the background population,
probably due to the selection of individuals for day
surgery.

‡http://www.statisikbanken.dk/HISB9 [Accessed 20 June 2011]
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Table 4
Top 18 procedures in day surgery including tonsillectomies and adenoidectomies.

Tonsillectomy and adenoidectomy
Surgically induced abortion
Cholecystectomy
Excision of pilonidal sinus
Breast surgery
Inguinal hernia repair
Anal surgery
Surgery on foot and ankle
Knee operations
Cystoscopy
Miscellaneous
Hysteroscopy (TCER and polypectomy)
Hardware removal
Phacoemulsification (cataract)
Dupuytren’s contracture and other hand surgery
Skin, subcutaneous tissue and nail
Tubal ligation
Carpal tunnel syndrome
Shoulder surgery
Total

Frequency
n

Proportion
%

Return hospital visits,
proportion and 95% CI

649
2854
1148
1508
1503
3016
1173
3704
8597
1489
2149
2363
2624
1396
2511
2540
1198
2663
3659

1.1
5.0
2.0
2.6
2.6
5.2
2.0
6.4
14.9
2.6
3.7
4.1
4.5
2.4
4.4
4.4
2.1
4.6
6.3
80.9

11.4 (9.06–14.1)
3.13 (2.52–3.84)
2.26 (1.48–3.30)
1.92 (1.29–2.75)
1.86 (1.24–2.68)
1.23 (0.89–1.69)
1.02 (0.53–1.78)
0.84 (0.57–1.19)
0.78 (0.61–1.00)
0.74 (0.37–1.32)
0.70 (0.39–1.15)
0.63 (0.36–1.04)
0.61 (0.35–0.99)
0.50 (0.20–1.03)
0.44 (0.22–0.78)
0.35 (0.16–0.67)
0.33 (0.09–0.85)
0.30 (0.13–0.59)
0.19 (0.08–0.39)

CI, confidence interval; TCER, transcervical endometrial resection.

Table 5
Death within 30 days with a likely/possible relationship to day surgery.
Likely related:
1) 63-year-old male, American Society of Anesthesiologists (ASA) class II: smoker and body mass index 34. He had surgery for
umbilical hernia. Seven days post-operatively, he was brought to the hospital due to witnessed cardiac arrest. Resuscitation
was without success.
2) 47-year-old woman, ASA class II: suffered from von Recklinghausen’s disease and well-treated epilepsy. She had
laparoscopic tubal ligation. On the 24th post-operative, day she collapsed and was found having cardiac arrest with asystole.
Resuscitation attempts failed. The day before she died, she had complained of shoulder pain.
3) 66-year-old male. ASA class III: alcoholic cirrhosis of the liver, bladder cancer under radiotherapy. Smoker. He had a follow-up
cystoscopy. He was readmitted 13 days post-operatively due to cystitis and haematuria. As inpatient, he developed sepsis,
endocarditis and meningitis. He died following a stroke 29 days post-operatively.
Possibly related:
4) 76-year-old woman. ASA class III: breast cancer, hypertension and dyspnoea in progress. She had breast surgery. Shortly
thereafter, she developed fever and was treated with roxitromycin. Twenty-two days post-operatively, she had cardiac arrest
with successful resuscitation. She incurred an anoxic brain damage and died on the 30th post-operative day.
5) 54-year-old male. ASA class III: alcoholic cirrhosis of the liver and smoker. He had surgery for umbilical hernia. Readmitted
after 1 week due to weight gain and nephropathy. Five days later, a peptic ulcer perforation was found, and staphylococci
were grown from ascites fluid. He died 22 days postoperatively.

We found five deaths (1 : 11,542) either likely or
possibly related to day surgery, all having at least a
week’s delay between day surgery and death, and
none of which could have been avoided had they
been inpatients rather than day cases.
The rate of return hospital visits was 1.21%, which
is in accordance with results of previous studies in
a range of countries ranging from 0.15% to
3.7%.13,15,17,19–24 The study with 3.7% returns, a Finish
study based on data from 2007, included 5.2%
tonsillectomies and adenoidectomies which may
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explain the relatively high return rate.22 In a previous Danish study, the cohort was smaller, and the
rate of return was 0.8%. The increase may reflect a
different case mix with more complex surgery, and a
gradual easing of referral criteria was also reported
in the Finnish study.22 Also, the morbidity of 5% of
the surgically induced abortions were not included
in the 0.8% return rate in the Danish study.
We found an effect of the day surgery centre on
the risk of return hospital visits. The reasons may be
centre variations in the selection of patients for day

Is day surgery safe?
Table 6
Subdiagnoses for definitely or likely related return visits due to infection, haemorrhage/haematoma or thromboembolic events.
Exclusive of tonsillectomies and adenoidectomies.
Subdiagnosis
Infections n = 249
Abscess
Wound infection, superficial
Wound infection, deep
Pneumonia
Septic arthritis
Sepsis

No.
27
91
33
4
17
4

Endometritis/salpingitis
44
Urinary tract infection
6
Other*
23
Haemorrhage / haematoma n = 286
Bleeding requiring
65
surgery/transfusion
Haematoma requiring
surgery/transfusion
Bleeding not requiring
surgery/transfusion
Haematoma not requiring
surgery/transfusion
Urinary bleeding
Other†
Thromboembolic events n = 17
Stroke

48
104

Further explanations
–
–
Mainly patients undergoing surgical gastroenterology/orthopaedic surgery. ASA I (15),
ASA II (14), ASA III (4).
a) Male 79 years, ASA II, hernia repair under general anaesthesia, has been intubated.
b) Male 42 years, ASA II, heavy smoker, hernia repair under general anaesthesia.
c) Two women, ASA I, having had orthopaedic surgery.
Arthroscopic knee surgery only, the incidence of septic arthritis being 0.2% (1:506)
a) Male, 58 years, ASA III, hardware removal, admitted for 13 days. b) Male, 75 years,
urosepsis following cystoscopy with urinary retention after discharge. c) Male, 52
years, ASA III, smoker, BMI 27, sepsis following umbilical hernia repair. Long course
in ICU. d) Male 76 years, ASA II, sepsis following eyelid surgery.
Mainly related to surgical induced abortions
–
–
72 being women, 50 having had gynaecological surgery (surgically induced abortions
28, cervical conisation 11, hysteroscopy 4, laparoscopic tubal ligation 3 and others 3).
Other kinds of surgery (63) were in decreasing frequency: inguinal hernia repair, breast
surgery, orthopaedic surgery (including knee arthroscopies), nasal surgery, anal
surgery and surgery on scrotum and testes.
–

57

–

3
9

–
–

2

a) 85-year-old woman with atrial fibrillation having cataract surgery, b) 66-year-old
male‡ with cirrhosis and bladder cancer having a cystoscopy
Seven patients being women. Mainly knee surgery or ankle/foot surgery. None have
received any prophylaxis against thrombosis.
–
44-year-old male, smoker, previous bypass surgery and percutaneous coronary
intervention
a) Two patients having orthopaedic surgery with immobilisation of the leg,
b) 74-year-old male, ASA-class III and having inguinal hernia repair.

Deep venous thrombosis

9

Superficial thrombophlebitis
Myocardial infarction

2
1

Pulmonary embolism

3

*Sinuitis, fever, phlegmone, intra-abdominal infection etc.
†Bleeding peptic ulcer, haemarthrosis, swelling, anal fissure etc.
‡Dies 29 days post-operatively (patient no. 3 in Table 4).
ASA, American Society of Anesthesiologists; BMI, body mass index; ICU, intensive care unit.

surgery and in the type of surgery performed within
the surgical specialties Also, demographical differences in the threshold for patients presenting to the
hospital with a complication may be the case.
In Denmark, all hospital contacts are reported to
the NPR, thereby offering a unique opportunity to
identify all secondary contacts to hospitals. We
found that 23.1% of the secondary contacts were
made to a hospital different from that of day
surgery. However, reporting of complications to the
NPR may be incomplete and misleading in about
one third of cases.28 The rate of return hospital visits
in the present study may therefore be underesti-

mated by one third due to the reporting practice of
complication diagnosis in the NPR.
Apart from tonsillectomies and adenoidectomies,
we found the single most common reason for
hospital contacts following day surgery to be
haemorrhage/haematoma (0.50%), corresponding
to 41% of all morbidity. This is in accordance with
previous studies which reported bleeding to cause
between 40% and 50% of all return hospital visits.13,15,22,23 Infections (0.44%) were found to be the
second most frequent reason for return to hospital.
This is, however, lower than the 3.5% found in a
Norwegian study addressing wound infections fol-
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lowing day surgery by examining all day surgery
patients.29 We presume that most infections following day surgery are dealt with GPs. The NPR covers
hospital contacts only, and patients approaching
their GP for advice or treatment are not included in
this type of follow-up. Seventeen patients developed
septic arthritis following knee arthroscopy, the risk
rate 0.197% being similar to what was previously
observed.13 Infection rates up to 0.4% following knee
arthroscopy have been reported.30 In a large epidemiological study, venous thromboembolism (Deep
venous thromboembolism and pulmonary embolism) was found in 1 : 815 middle-aged women up to
12 weeks after day surgery.31 We found 12 cases,
mainly women (1 : 4809). There are conflicting
views about prophylaxis against venous thromboembolism.32,33 A review from 2007 concluded that
in day surgery, it should be given only to patients
with two or more risk factors, e.g. oral contraceptives, family history, cancer, obesity etc.34 However,
a study designed to identify high-risk groups for
venous thromboembolism following knee arthroscopy failed to identify any high-risk groups, and the
authors concluded that, given the low incidence of
venous thromboembolism, it ‘seems justified to
withhold routine pharmacological prophylaxis’.32
Our incidence of one in 4809 suggests that prophylaxis seems reasonable on indication only.
We found gastroenterology, followed by vascular
surgery and gynaecology to be the surgical specialties most frequently causing return visits. Similar
results have been found by others.7,20
Haemorrhage following tonsillectomy is a serious
and potentially life-threatening condition. In our
study, tonsillectomies and adenoidectomies had a
high return rate (11.4%). Most of the morbidity after
tonsillectomies and adenoidectomies were caused
by haemorrhage, with only six out of 74 return hospital visits occurring during the first 24 h after discharge. This in agreement with a Danish study from
2001 not finding any difference in the incidence of
post-operative haemorrhage between day surgery
and inpatients, 45% of the haemorrhage episodes
occurring more than 8 h post-operatively.35 The procedures are therefore fully accepted for day surgery
also in children.36

Conclusion
This study is a large-scale Danish national study
indicating day surgery to be safe, with a low rate of
return hospital visits. Despite the rapid expansion of
day surgery, safety is maintained, major morbidity is
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very rare, and no deaths are definitely related to day
surgery.
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Appendix A
Diagnosis and related ICD 10 codes
Diagnosis

Code interval

Streptococcal septicaemia and other
septicaemia
Specified and unspecified bacterial diseases,
others.
Post-procedural disorder of the nervous
system, unspecified
Ischaemic heart diseases
Pulmonary embolism
Cerebrovascular diseases
Phlebitis and thrombophlebitis
Diseases of the respiratory system
Pyogenic arthritis
Complications following abortion and ectopic
and molar pregnancy
Haemorrhage from respiratory passages
Complications of surgical and medical care,
not elsewhere classified (post-operative
haemorrhage, haematoma, disruption of
operation wound and abscess)

DA40-DA419B
DA48-DA499A
DG979
DI20-DI259
DI26-DI269A
DI60-DI698
DI80-DI809B
DJ00-DJ989
DM00-DM009
DO08-DO089A
DR04-DR049
DT80-DT899
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Dagkirurgi i Danmark

Forord
Omlægning til dagkirurgi i Danmark er en succes. Danmark er blandt de lande i verden, som bedst af alle har
formået at flytte kirurgiske patienter væk fra sygehusenes sengeafdelinger.
For patienten betyder dagkirurgi, at man tager hjemmefra om morgenen, opereres i løbet af dagen og er
hjemme igen og sover i sin egen seng om natten. Den mere teknisk administrative og videnskabelige
definition fremgår af indledningskapitlet.
Ud af samtlige kirurgiske indgreb, som foretages på danske sygehuse, gennemføres ca. 55% som dagkirurgi.
Indenfor 20 standardard diagnoser, som anvendes af OECD og det internationale dagkirurgiske selskab til
internationale sammenligninger, er andelen knap 70%. Endnu ikke offentliggjorte tal fra OECD, som
Evalueringscentret har haft lejlighed til at se, viser, at andelen stiger til 76%, hvis man medregner de
operationer, som udføres af praktiserende speciallæger. Disse tal placerer Danmark som det vesteuropæiske
land, der har omlagt den største del af den kirurgiske aktivitet til sammedagsbehandling. Internationalt på
højde med Canada og kun overgået af USA. Pga. amerikanske sygehuses anderledes registreringspraksis og
en oplagt økonomisk interesse i at registrere rub og stub, kan det dog ikke med sikkerhed antages at de målte
forskelle mellem USA og Danmark også dækker over en reel forskel i daglig klinisk praksis.
Udviklingen er muliggjort af den teknologiske udvikling ikke mindst inden for anæstesiologi og postoperativ
smertebehandling og af holdningsændringer blandt patienter, læger og plejepersonale. Som en af Danmarks
største pionerer på området har udtrykt det: ”Vi er blevet så dygtige til anæstesi og postoperativ smertebehandling, at kroppen ikke opdager, den er blevet opereret. Og når den ikke ved at den er opereret, så går
den jo bare hjem”.
Selv om udviklingen allerede nu kan karakteriseres som en succes, viser denne undersøgelse, at der stadig er
et betydeligt potentiale for fortsat udvikling i størrelsesordenen minimum 50.000 sengedage alene inden for
de 20 standard diagnoser. Hertil kommer det potentiale, som skabes af den medicinsk teknologiske udvikling
både for de nævnte 20 diagnoser og for et stort antal øvrige indgreb, som i fremtiden vil blive egnede til
udførelse, uden at patienten skal overnatte i en sygehusseng. Dette udviklingspotentiale er fremkommet ved
en sammenligning med kendte og højtudviklede dagkirurgiske funktioner i udlandet dels ved at beregne,
hvor langt vi kan nå, hvis alle amter i Danmark afdeling for afdeling bliver lige så gode som de bedste
herhjemme.
De fire bedste danske amter har vist, at det er muligt at nå et højt niveau. Det drejer sig om Bornholms Amt,
Vejle Amt, Århus Amt og Frederiksborg Amt. Disse fire amter - forskellige som de er - demonstrerer også,
at et amts størrelse eller eventuelle status som universitetssygehusvæsen ikke er en nødvendig forudsætning
for en positiv udvikling. Vi skal opfordre til, at landets øvrige amter via benchmarking systematisk lærer af
de bedste. EvalueringsCenter for Sygehuse er opmærksom på, at ikke alle amter kan nå lige langt, og at
direkte sammenligninger mellem amter er vanskelige. I socialt belastede områder kan det være svært at
etablere de nødvendige forudsætninger i patientens hjem. Amter med store afstande kan have vanskeligere
ved at acceptere hjemsendelse af patienter sent på dagen og kan vælge indlæggelse af rent menneskelige og
ikke faglige hensyn. Amter med høj speciallægedækning kan ikke ukritisk sammenlignes med amter med lav
speciallægedækning. Disse forhold ændrer dog ikke ved, at alle amter kan bruge de påviste forskelle til egen
læring.

5

Dagkirurgi i Danmark

Det vil efter Evalueringscentrets opfattelse være muligt at fortsætte den positive udvikling. En række
initiativer kan være med til at sikre dette.
Der er nogle få amter, som endnu ikke har formuleret en politik på området. Og blandt de amter, som har
formuleret en politik, er der flere, som ikke har klargjort, hvorledes målene skal nås. Evalueringscentret skal
derfor opfordre til, at disse amter snarest formulerer klare mål for den dagkirurgiske udvikling og opstiller
handlingsplaner for opnåelse af disse mål.
Vore undersøgelse peger på, at en overordnet politik for dagkirurgi bør indeholde incitamenter for
omstilling. Konkret må det således anses for mindre hensigtsmæssigt, at DRG-systemet (Diagnose
Relaterede Grupper) synes at belønne indlæggelse i en hospitalsseng i visse situationer, hvor
sammedagsbehandling er både mulig og forsvarlig. Vi anbefaler derfor Sundhedsministeriet, at den fortsatte
udvikling af DRG-systemet tager højde herfor.
En fortsat fornuftig udvikling må også indebære en løbende stillingtagen til hvilke operationer, der med
fordel kan udføres af praktiserende speciallæger. Dette kan kun lade sig gøre hvis sektorerne er umiddelbart
sammenlignelige på aktivitet, produktivitet og kvalitet. Det er de ikke i dag. Det er uhensigtsmæssigt for
både langsigtet planlægning og for kvalitetssikring, at ikke alle kirurger i Danmark skal indberette deres
aktivitet efter et og samme diagnose- og forløbsbaseret registreringssystem. For ikke at indføre en ekstra
arbejdsbelastning bør der i et fremtidigt system kun foretages én registrering per patient og per operation
uanset sektor. Det må være et informationsteknologisk problem at sikre, at data fra denne ene registrering
kan anvendes både til praktiserende speciallægers afregningssystem, til Landspatientregistret og til kliniske
kvalitetsdatabaser, amternes planlægningsopgaver etc. Vi opfordrer de centrale sundhedsmyndigheder,
Sygesikringen , amternes sygehusvæsener, udviklerne af elektroniske patientjournaler og organisationerne
til i fællesskab at skabe en god løsning.
En omlægning af behandlingsprincipper mod flere sammedagsbehandlinger bør ideelt følges tæt af en
registrering af vel valgte kvalitetsindikatorer i en landsdækkende kvalitetsdatabase. Kun herved vil det være
muligt på sigt at dokumentere, at kvaliteten af dagkirurgi er lige så høj eller bedre end kirurgisk behandling
under indlæggelse i hospitalsseng. En sådan landsdækkende systematisk registrering findes ikke i dag. Vi
skal derfor opfordre amterne til snarest at etablere en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for dagkirurgi. Den nødvendige faglige forudsætning for drift af basen findes i Dansk Dagkirurgisk Selskab og i
enkelte amter, som allerede har taget et sådant initiativ.
Rapporten peger også på et behov for, at dagkirurgiske afdelinger kan adskille budget og regnskab
vedrørende den dagkirurgiske aktivitet fra afdelingens eller sygehusets øvrige ressourceforbrug. Dette er ikke
muligt på mange afdelinger i dag. En af konsekvenserne er, at det stadig er meget svært at beregne
lønsomheden ved omlægning fra stationær- til sammedagskirurgi. Vi anbefaler amterne i fællesskab og i
samarbejde med danske sundhedsøkonomer at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for en bedre
ressourcestyring på det dagkirurgiske område.
Omlægningen afføder et behov for at kortlægge, hvorledes den traditionelle opgavefordeling mellem
faggrupper og mellem sektorer påvirkes. En sand effektivitetsberegning må f.eks. inddrage eventuelle
flytninger af opgaver fra sygehuse til praktiserende læger og primærkommuner. Disse forhold vil blive søgt
belyst i en kommende rapport.
Det må være en særdeles positiv opgave for de danske amter at drøfte forudsætninger og barrierer for fortsat
udvikling på et område, hvor vi allerede er blandt de bedste i verden. Denne rapport peger på flere oplagte
indsatsområder.
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Vi anbefaler, at landets øvrige amter via benchmarking systematisk lærer af de bedste.
Evalueringscentret anbefaler, at alle amter snarest formulerer klare mål for den dagkirurgiske udvikling og
opstiller handlingsplaner for opnåelse af disse mål.
Vi anbefaler Sundhedsministeriet, at den fortsatte udvikling af DRG-systemet medinddrager incitamenter for
fortsat omstilling fra stationær til sammedagsbehandling.
Vi anbefaler, at de centrale sundhedsmyndigheder, Sygesikringen , amternes sygehusvæsener, udviklerne af
elektroniske patientjournaler og organisationerne i fællesskab skaber fælles registreringspraksis for alle
kirurgiske indgreb, uanset sektor.
Vi opfordrer amterne til snarest at etablere en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for dagkirurgi.
Vi anbefaler amterne i fællesskab og i samarbejde med danske sundhedsøkonomer at tilvejebringe de
nødvendige forudsætninger for en bedre ressourcestyring på det dagkirurgiske område.

Bent Christensen
centerchef
EvalueringsCenter for Sygehuse
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Sammenfatning
Sammenfatningerne, som afslutter hvert af rapportens hovedafsnit, er opsummeret nedenfor.

Sammenfatning – Dagkirurgisk aktivitet
For at beskrive udviklingen i anvendelsen af dagkirurgi i Danmark er der gennemført en undersøgelse
af Landspatientregistrets registreringer af den kirurgiske aktivitet for perioden 1996-1998. På baggrund
af undersøgelsens resultater kan der foretages følgende hovedkonklusioner:

1. De registrerede forskelle mellem amterne i alle de foreliggende opgørelser sandsynliggør, at der vil
være relativt store muligheder for at frigøre sengekapacitet i de amter, der endnu ikke er nået så
langt i omstillingsprocessen. Amterne skønnes med fordel at kunne tage initiativ til et fælles
projekt med formidling af viden om dagkirurgi på tværs af amtsgrænserne.

2. Senere bør denne proces tilpasses, således at der er sikkerhed for, at nye medicinske landvindinger
på det dagkirurgiske område bliver taget i anvendelse, når der er evidens for deres
behandlingsmæssige og økonomiske værdi m.v. Derigennem kan implementeringen af de
dagkirurgiske behandlinger udvides til andre procedurer end de, der på nuværende tidspunkt
udføres dagkirurgisk.

3. Endelig er det væsentlig at tage stilling til, om det kan lade sig gøre at forbedre
informationsgrundlaget generelt og i særdeleshed til beskrivelse af forbedring
sammenligningsmulighederne mellem aktiviteten i speciallægepraksis og på sygehusene.

af

Lisberg er opmærksom på, at yderligere registreringer oftest betragtes som overenskomstspørgsmål.
Det må derfor være parterne på sygesikringsområdet, der foretager den endelig afvejning af værdien af
de ekstra registreringer til planlægningsformål og koordinering med sygehusenes aktiviteter i forhold
til de samlede omkostninger, der vil være forbundet med introduktionen af diagnoseregistreringer og
udbygget procedureregistreringer i speciallægepraksis.
En mellemvej ville være at lade beskrivelserne i speciallægetaksterne bygge på Sundhedsstyrelsens
procedurekoder i stedet for ydelsesnumre. I det omfang dette er muligt, vil det skabe en direkte
koblingsmulighed i beskrivelsen af aktiviteten på det kirurgiske område i speciallægepraksis og på
sygehusene. En sådan løsning er ikke omkostningsneutral, men vil kræve en betydelig
uddannelsesaktivitet, som kunne kombineres med de øvrige udddannelsesaktiviteter, der gennemføres
af Sundhedsstyrelsen med henblik på at få en korrekt registrering af aktiviteten på sygehusene.
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Sammenfatning – Dagkirurgiske afdelinger og afsnit
Dagkirurgiske indgreb udføres på forskellige typer af afdelinger og afsnit i sygehusene i Danmark.
Mens nogle sygehuse udfører dagkirurgi på kirurgiske afdelinger som en del af den almindelige
aktivitet, foretages dagkirurgiske indgreb på andre sygehuse på særlige dagkirurgiske enheder, som er
specielt indrettet til dagkirurgiske patienter.
Idet de enkelte afdelingers og afsnits specialisering i dagkirurgisk behandling forventes at have
betydning for behandlingens kvalitet og for ressourceforbruget, er der gennemført en undersøgelse,
som søger at beskrive de afsnit og afdelinger, der udfører dagkirurgisk behandling.
Indsamling af data om den dagkirurgiske aktivitet på afsnit og afdelinger på danske sygehuse er
foretaget ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med de 14 amter og H:S.
Lisberg modtog besvarede spørgeskemaer fra 182 afdelinger og afsnit på 66 sygehuse, som i 1999
udførte dagkirurgiske indgreb. Alle amter/H:S har fremsendt udfyldte skemaer. Undersøgelsens
resultater kan opdeles i 5 temaer:
Specialisering
Undersøgelsen af de enkelte afdelingers og afsnits specialisering i behandling af dagkirurgiske
patienter kan sammenfattes i tre hovedresultater:
•

Der er kun få afdelinger og afsnit på danske sygehuse, som kan siges at være meget specialiserede i
dagkirurgisk behandling. Således er der kun 17 afdelinger og afsnit, som kun udfører dagkirurgisk
behandling, har særlige operationsstuer forbeholdt dagkirurgiske patienter, har plejepersonale med
særlige kvalifikationer i dagkirurgisk behandling, har særligt informationsmateriale til
dagkirurgiske patienter, og som kontakter patienterne efter hjemsendelsen.

•

Der er også kun få afdelinger og afsnit, som ikke på den ene eller den anden måde har indført en
specialisering af den dagkirurgiske behandling. Således er der kun 11 afdelinger og afsnit, som
udfører dagkirurgisk behandling, og som ikke opfylder mindst et af de undersøgte aspekter af
specialisering.

•

Der er stor forskel på andelen af afdelinger og afsnit i amterne/H:S, som er specialiseret i
dagkirurgisk behandling. Således varierer andelen af afdelinger og afsnit i amterne, der
udelukkende udfører dagkirurgiske indgreb, mellem 11% og 67%, mens andelen af afdelinger og
afsnit, der kontakter patienterne efter hjemsendelse, varierer mellem 0% og 46%.

Spørgeskemaundersøgelsen påviser således store forskelle mellem de enkelte afdelinger og afsnit og
mellem amterne. Hvis en afdelings specialisering i dagkirurgisk behandling har betydning for
behandlingens kvalitet og for ressourceforbruget, da viser denne undersøgelse, at der er et stort
potentiale for forbedring af den dagkirurgiske behandling i Danmark.
Registrering
De anvendte spørgsmål om sygehusenes registrering af udgifter i forbindelse med de dagkirurgiske
indgreb viste, at kun 18% af de afdelinger og afsnit, som udfører dagkirurgiske indgreb, kan udskille
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udgifter til dagkirurgisk behandling. Derimod er 68% af afdelingerne og afsnittene i stand til at udskille
antallet af dagkirurgiske indgreb fra den øvrige aktivitet.
Samlet er der således kun 29 afdelinger og afsnit, som både kan udskille udgifter og aktivitet i
forbindelse med dagkirurgisk behandling. Konsekvensen af den manglende registrering er, at det er
vanskeligt for sygehusene at afdække, om de gennemsnitlige udgifter per indgreb reduceres eller øges
ved indførelse af dagkirurgisk behandling.
Uddannelse
I undersøgelsen blev der stillet to spørgsmål om uddannelsen af yngre læger. Besvarelsen af
spørgsmålene viste, at der på henholdsvis 77% og 71% af afdelingerne deltager yngre læger i
operationer, og foregår supervision af yngre læger. Der var endvidere ikke forskel mellem afdelinger,
som udelukkende udfører dagkirurgiske indgreb, og afdelinger som udfører akutte og elektive indgreb.
Resultaterne syntes således at pege på, at oprettelse af dagkirurgiske enheder ikke reducerer
uddannelsesaktiviteterne for yngre læger. Det skal dog bemærkes, at omfanget af yngre lægers
deltagelse i operationerne på de enkelte enheder ikke er undersøgt.
Politik for det dagkirurgiske område
En gennemgang af amternes/H:S’ besvarelse af spørgsmålet om, hvilken politik eller strategi
amterne/H:S har for det dagkirurgiske område, viste:
•

At tre amter ikke har en politik for dagkirurgiens udvikling i amtet.

•

At otte amter har som mål at øge den dagkirurgiske aktivitet, mens fire amter ønsker at adskille den
akutte og den elektive aktivitet. Samtidig er der kun få amter, der beskriver, hvorfor man ønsker at
nå disse mål.

• At der er store forskelle i opfattelsen af midlerne til at nå de ønskede mål. Tre amter mener, at
målene skal nås ved at oprette dagkirurgiske enheder på alle amtets sygehuse, og at man ikke skal
centralisere den dagkirurgiske behandling på enkelte sygehuse. Men i tre andre amter er det
opfattelsen, at den dagkirurgiske udvikling bør indebære samarbejde mellem sygehusene i amtet,
og at enkelte sygehuse eller afdelinger med fordel kan udføre dagkirurgiske indgreb for alle amtets
borgere.
Udvikling i perioden 1995 til 1999
Ved sammenligning af resultaterne fra undersøgelsen med resultater fra en tilsvarende undersøgelse fra
1995 er der endelig fundet følgende indikatorer for udviklingen i perioden:
•

I undersøgelsen fra 1995 blev der fundet 158 afdelinger og afsnit, som foretog dagkirurgiske
indgreb. Sammenligning med de 182 afdelinger og afsnit, der blev fundet i denne undersøgelse fra
1999, synes at vise, at der er sket en stigning i antallet af afdelinger, som udfører dagkirurgiske
indgreb i perioden.

•

I undersøgelsen fra 1995 blev der fundet 27 særlige dagkirurgiske afsnit, mens den her beskrevne
undersøgelse viser, at der i 1999 blev foretaget dagkirurgiske indgreb på 55 afdelinger og afsnit,
som alene udfører dagkirurgiske indgreb. Sammenligningen af de to undersøgelser tyder således på
en betydelig vækst i perioden i antallet af dagkirurgiske afsnit og afdelinger.
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•

Med hensyn til anvendelsen af særligt informationsmateriale til de dagkirurgiske patienter synes
der derimod ikke at være forskel mellem de to undersøgelser. Da informationsmaterialets indhold
ikke er afdækket i de to undersøgelser, kan der imidlertid godt være sket forbedringer af indholdet i
det anvendte informationsmateriale i perioden.

Sammenfatning – Arbejdstilrettelæggelse og operationsplanlægning
I fortsættelse af den generelle beskrivelse af afsnit og afdelinger, der udfører dagkirurgi i Danmark, er
der foretaget en mere specifik beskrivelse af to udvalgte dagkirurgiske enheder og to kirurgiske
stamafdelinger.
Undersøgelsen beskriver forskelle i arbejdstilrettelæggelse og operationsplanlægning på dagkirurgiske
enheder og kirurgiske stamafdelinger. Følgende enheder og afdelinger indgår i undersøgelsen:
•

Dagkirurgiske enheder:

Dagkirurgisk afsnit, Holstebro Centralsygehus.
Sammedagskirurgisk afdeling A13, Vejle Sygehus.

•

Kirurgiske stamafdelinger:

Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital.
Ortopædkirurgisk afdeling, Sønderborg Sygehus.

Undersøgelsen er gennemført ved interview med repræsentanter for sygehusledelsen, afdelingsledelser
og personale på de respektive sygehuse.
Sammenligning af enhederne og afdelingerne viser, at der er forskel på arbejdstilrettelæggelsen ved
behandling af dagkirurgiske patienter på de to dagkirurgiske enheder i Holstebro og Vejle og på de to
ortopædkirurgiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Sønderborg Sygehus. De dagkirurgiske enheder
er således mere specialiserede i dagkirurgisk behandling end de ortopædkirurgiske afdelinger. Det
fremgår dog også af undersøgelsen, at begge ortopædkirurgiske afdelinger i et vist omfang har udskilt
den dagkirurgiske aktivitet fra den øvrige aktivitet.
Samling af dagkirurgi
Gennemgangen af arbejdstilrettelæggelsen ved behandling af de dagkirurgiske patienter på de fire
sygehus og hospitaler viser, at dagkirurgien i Holstebro, Vejle og Sønderborg er samlet på én enhed
med flere specialer, mens den dagkirurgiske behandling på Hvidovre Hospital foregår på de enkelte
stamafdelinger.
Der kan opstilles forskellige argumenter for de to løsninger. Hvis dagkirurgiske indgreb udføres på
afdelingens ambulatorie er det muligt at udføre for- og efterundersøgelser i de samme lokaler som den
dagkirurgiske funktion. Dette sikrer et mere sammenhængende forløb for patienterne.
Der er imidlertid også ulemper ved en sådan decentralisering af den dagkirurgiske aktivitet. For det
første vil anæstesiologerne skulle arbejde på mange enheder på sygehuset. For det andet er det usikkert,
om den enkelte afdeling kan udnytte operationskapaciteten på egne operationsstuer. For det tredje er
det usikkert, om små decentrale enheder kan sikre en tilstrækkelig udnyttelse af udstyret på en
opvågningsstue. Endelig for det fjerde vil decentralisering af den dagkirurgiske aktivitet betyde, at hver
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afdeling skal udpege små grupper af plejepersonale, som skal indsamle viden om dagkirurgisk
behandling.
Det er Lisbergs vurdering, at der bør foretages en nøjere undersøgelse af, om dagkirurgiske enheder,
som kun betjener patienter fra ét speciale, kan sikre en tilstrækkelig udnyttelse af lokale operationsstuer
og opvågningsstuer. I forbindelse hermed bør det også overvejes, om en decentralisering af den
dagkirurgiske aktivitet og viden vil være gavnlig for en fortsat udvikling af den dagkirurgiske pleje og
behandling herunder udveksling af ny viden mellem specialerne.
Lokaler
Som vist i figur 3.1- 3.4 er der forskel på, hvor de dagkirurgiske patienter behandles henholdsvis på de
dagkirurgiske enheder og på de ortopædkirurgiske afdelinger. På de dagkirurgiske enheder foregår
operation, opvågning og hvile i lokaler, som kun benyttes af dagkirurgiske patienter, og som ligger
inden for et afgrænset område med kort afstand mellem lokalerne.
De dagkirurgiske patienter på Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital, som behandles i
generel anæstesi, benytter derimod efter behov den centrale opvågning på hospitalet, hvorefter de køres
tilbage til ambulatoriets hvilestue. På Sønderborg Sygehus benytter de dagkirurgiske patienter
opvågnings- og hvilestuer på en specialiseret dagkirurgisk enhed, mens alle operationer i generel
anæstesi foregår på den centrale operationsgang.
Det er Lisbergs vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at de lokaler, som anvendes i behandlingen af
dagkirurgiske patienter, er placeret samlet og kun benyttes af dagkirurgiske patienter. Hvis
operationsstuer og opvågningsstuer også anvendes af akutte patienter, er der fare for, at dagkirurgiske
indgreb må aflyses. Sammenblanding af dagkirurgiske og andre patienter medfører også en risiko for,
at sygeplejen ikke tilpasses de ”lettere” dagkirurgiske patienter, og at gevinster i form af kortere
behandlingsforløb ikke opnås i samme grad, som hvis dagkirurgiske patienter blev adskilt fra de øvrige
patienter.
Plejepersonale
På de dagkirurgiske enheder i Holstebro og Vejle er det de samme sygeplejersker, som modtager
patienterne, assisterer ved operation, plejer patienterne i opvågningsstuen og hvilerum og udskriver
patienterne.
De dagkirurgiske patienter fra Hvidovre Hospital, som behandles i generel anæstesi, modtager derimod
ofte pleje fra forskellige grupper af plejepersonale, idet det er forskellige grupper af sygeplejersker,
som arbejder henholdsvis på ambulatoriet og i den centrale opvågning.
Det er Lisbergs vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at plejepersonalet, som udfører pleje af
dagkirurgiske patienter, er uddannet i og roterer mellem arbejdsopgaverne på operations-, opvågningsog hvilestue og således udelukkende varetager plejeopgaver af dagkirurgiske patienter. Derved opnås
for det første, at personalet har den nødvendige viden om alle plejeopgaver og kan afløse hinanden ved
ferie og sygdom m.v.. For det andet vil dette medvirke til, at der opstår en ”kultur” blandt personalet,
hvor personalet føler sig ansvarlige i forhold til de opgaver, der skal gennemføres og hjælper hinanden
uden at fokusere på faggrænser. Uddannelse og rotationsordninger forventes således at medvirke til, at
operationsplanerne overholdes.
Information
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På alle fire enheder og afdelinger får patienterne mundtlig og skriftlig information om det sammedagskirurgiske forløb og om indgrebet. På enheden i Holstebro og på afdelingen i Hvidovre kontaktes
patienterne desuden dagen efter indgrebet af en sygeplejerske for at afklare evt. spørgsmål.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske patienter bør få skriftlig og mundtlig information om
indgrebet og det dagkirurgiske behandlingsforløb. Der kan også argumenteres for, at patienterne bør
ringes op dagen efter indgrebet, idet en sådan opringning kan medvirke til at øge patienternes tryghed
med det dagkirurgiske forløb og give patienterne en forventning om at blive udskrevet efter få timer.
Samtidig kan et efterfølgende telefonopkald medvirke til at begrænse patienternes brug af
praktiserende læge og vagtlæge i dagene efter indgrebet. Der er dog forskellige opfattelser af
gevinsterne ved sådanne telefonkontakter, og der bør derfor gennemføres en undersøgelse af
omkostninger og gevinster ved at foretage telefonisk kontakt til patienterne dagen efter et dagkirurgisk
indgreb.
Booking af indgreb
På enhederne i Holstebro og Vejle foretages booking af alle indgreb centralt af en sygeplejerske eller
en sekretær omfattende alle specialer. På Ortopædkirurgisk ambulatorium i Hvidovre bookes
indgrebene også af en sygeplejerske. Booking af dagkirurgiske indgreb foretages derimod decentralt på
Sønderborg Sygehus, og Ortopædkirurgisk afdeling indplacerer således selv afdelingens indgreb i
operationsplanen på Sammedagskirurgisk afdeling.
Det er Lisbergs vurdering, at booking af sammedagskirurgiske operationer bør foretages centralt. Hvis
flere afdelinger booker operationer uafhængigt af hinanden, kan der være mulighed for, at ledig
operationskapacitet i en afdelings operationsplan ikke udnyttes af andre afdelinger. Central booking af
alle indgreb vil således også give bedre mulighed for at placere mindre indgreb i ”huller” i
operationsplanen.

Sammenfatning – De videnskabelige selskabers opfattelse af dagkirurgiens potentialer
og begrænsninger
Der er gennemført en SWOT-analyse af udvalgte videnskabelige selskabers opfattelse af dagkirurgiens
potentialer og begrænsninger i Danmark.
Målet med undersøgelsen er ikke at tilvejebringe dokumentation for eksistensen af potentialer og
begrænsninger, men alene at afdække relevante videnskabelige selskabers opfattelse af disse forhold.
Undersøgelsen er gennemført ved interview med repræsentanter for følgende selskaber:
• Dansk Anæstesiologisk Selskab.
• Dansk Kirurgisk Selskab.
• Dansk Ortopædisk Selskab.
• Dansk Selskab for Dagkirurgi.
• Dansk Selskab for Kirurgisk Gastroenterologi.
• Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi.
• Dansk Urologisk Selskab.
Resultaterne fra de gennemførte interview kan sammenfattes i følgende temaer:
1. Styrker ved den hidtidige dagkirurgiske aktivitet
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Indførelse af dagkirurgi
Repræsentanterne for fem af de syv selskaber påpegede, at danske sygehuse generelt har indført
dagkirurgisk aktivitet i betydeligt omfang i forhold til den internationale udvikling af dagkirurgi.
Fordele for patienterne
Der var generelt enighed om, at den væsentligste fordel ved dagkirurgisk behandling opnås af
patienterne, som undgår at skulle overnatte på sygehuset, får et kortere behandlingsforløb,
”sygeliggøres” i mindre grad end ved indlæggelse, aktiveres bedre, og som følge heraf opnås generelt
et bedre behandlingsresultat.
”Kulturen” blandt medarbejderne
Flere af de interviewede påpegede også, at der blandt personalet på dagkirurgiske enheder er en særlig
”kultur”, som udgør en væsentlig fordel ved at udføre indgreb på disse enheder. Denne kultur
indebærer dels, at alle procedurer udføres på kortest mulig tid, således at patienten kan udskrives så
hurtigt som muligt, dels at medarbejderne føler et fælles ansvar for at løse alle opgaver. Der etableres
en effektiv og god teamkultur.
Mulige økonomiske gevinster
Med hensyn til de økonomiske gevinster ved at indføre dagkirurgi var opfattelserne forskellige. Ved
møderne med repræsentanter for to selskaber blev det således påpeget, at dagkirurgisk behandling
reducerer udgifterne per indgreb i forhold til behandling ved indlæggelse. Andre selskaber påpegede
derimod, at dagkirurgi kan medføre øget ressourceforbrug på operationsdagen, i hjemmet eller i
hjemmeplejen og at den økonomiske gevinst ved dagkirurgisk behandling derfor er usikker.
Repræsentanten for Urologisk Selskab fandt, at der er behov for at få gennemført en medicinsk
teknologivurdering af dagkirurgisk behandling i Danmark.
Repræsentanterne for to selskaber fremførte, at de samlede økonomiske konsekvenser af indførelsen af
øget dagkirurgisk aktivitet på sygehusene er afhængige af, hvorledes det enkelte sygehus udnytter de
ressourcer, der frigøres ved oprettelse af dagkirurgiske enheder. Hvis der ikke foretages justering af
antallet af senge på de afdelinger, som leverer patienter til dagkirurgiske enheder, vil mere
behandlingskrævende patienter i stedet benytte sengene, og der er således risiko for, at det samlede
udgiftsniveau derved forøges.
2. Svagheder ved den hidtidige dagkirurgiske aktivitet
Variation mellem sygehuse
Ved interview med repræsentanter for fire af de videnskabelige selskab blev det påpeget, at selv om en
stor andel af de kirurgiske indgreb i dag udføres dagkirurgisk i Danmark, er der betydelig variation
mellem amterne og sygehusene. Det blev således påpeget, at nogle sygehuse stadig indlægger en del af
de patienter, som kan behandles dagkirurgisk.
Øget indsats fra patienten og i hjemmet
Repræsentanter for flere selskaber påpegede også, at dagkirurgisk behandling kræver, at patienterne
selv kan arrangere at få hjælp til transport og hjælp i hjemmet efter indgrebet. Dette kan være
vanskeligt for ældre patienter, f.eks. hvis ægtefællen er syg, og et dagkirurgisk indgreb kan således
være ”tuen der vælter læsset”.
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3. Muligheder for udvikling af dagkirurgisk behandling
Antal indgreb
Repræsentanter for alle syv videnskabelige selskaber påpegede, at det er muligt at øge antallet af
dagkirurgiske indgreb i Danmark. Dette kan primært opnås på tre måder:
For det første må det forventes, at den faglige udvikling af såvel anæstesiologien som kirurgien vil føre
til, at flere operationstyper kan udføres dagkirurgisk. For det andet vil den fortsatte udvikling af
dagkirurgien føre til, at andelen af patienter inden for de enkelte operationstyper, som kan behandles
dagkirurgisk, vil stige. For det tredje kan antallet af dagkirurgiske indgreb i Danmark øges ved at få
alle amter og sygehuse til at anvende dagkirurgisk behandling i samme omfang, som de amter og
sygehuse, der har den højeste andel af dagkirurgiske behandlinger.
Potentialer på sygehuse
Repræsentanterne for flere selskaber anbefalede, at dagkirurgiske indgreb blev udført på selvstændige
dagkirurgiske enheder, idet man derved sikrer, at operationsplanen ikke forstyrres af akutte indgreb, at
patienter og personale får en forventning om, at alle indgreb foretages uden indlæggelse, og at der
opstår en særlig ”kultur” blandt de ansatte. Andre påpegede dog, at nogle specialer, f.eks. øre-, næse-,
halskirurgi og øjenkirurgi, som kræver særligt operationsudstyr, bør udføre dagkirurgiske indgreb på
mindre dagkirurgiske enheder i forbindelse med stamafdelingerne.
Fire af de interviewede repræsentanter for selskaberne vurderede, at dagkirurgiske enheder bør have en
vis størrelse for at kunne udnytte ressourcerne effektivt.
Repræsentanten for Dagkirurgisk Selskab anbefalede ligeledes, at dagkirurgiske enheder har en vis
størrelse, men gjorde samtidig opmærksom på, at dagkirurgiske enheder ikke må være for store, idet en
del af gevinsterne ved de dagkirurgiske enheder skyldes, at personalet kender hinanden og holder
hinanden informeret. Der er således fare for, at den særlige ”kultur” på de dagkirurgiske enheder ikke
skabes, hvis enhederne er for store.
Potentialer hos praktiserende speciallæger
Ifølge repræsentanterne for alle selskaberne er det også muligt at udføre et større antal dagkirurgiske
indgreb ved praktiserende speciallæger. Mens nogle repræsentanter mener, dette er fordelagtigt, finder
andre ikke, at der derved vil kunne opnås gevinster. En af årsagerne til denne forskellighed i opfattelse
er, at indgreb kræver forskelligt udstyr, og at det kan være vanskeligt for praktiserende speciallæger at
udnytte særligt omkostningskrævende udstyr i tilstrækkeligt omfang. Det blev også påpeget, at der i
forbindelse med øget aktivitet hos praktiserende speciallæger bør tages konkrete skridt til at sikre
lægernes faglige udvikling.
4. Trusler mod udviklingen af dagkirurgisk behandling
Manglende centralisering
Ifølge repræsentanter for Anæstesiologisk Selskab synes der at være et pres fra de mindre sygehuse for
at oprette små dagkirurgiske enheder på sygehusene. Ifølge selskabets repræsentanter er dette
imidlertid ikke hensigtsmæssigt, idet der er fare for, at de små enheder ikke opnår tilstrækkelig høj
behandlingskvalitet og effektiv ressourceudnyttelse.
Konservatisme blandt personalet
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Repræsentanter fra flere selskaber mente, at konservatisme blandt såvel læger som sygeplejersker på
kirurgiske afdelinger var en medvirkende årsag til, at ikke alle sygehuse anvendte dagkirurgi i størst
muligt omfang. En forsat udvikling af dagkirurgisk behandling kan således blive begrænset af en
manglende vilje blandt personalet til at afprøve nye behandlingsteknikker og -procedurer.

Manglende støtte i hjemmet
Betydningen af tilstrækkelig støtte i hjemmet fra familie og hjemmepleje blev påpeget af
repræsentanter for flere selskaber. Repræsentanten for Urologisk Selskab vurderede således, at
indførelse af dagkirurgisk behandling i forbindelse med stadigt større indgreb vil medføre et øget pres
på patienternes familie og til hjemmeplejen. Manglende støtte fra patienternes familie og fra
hjemmeplejen kan således begrænse udviklingen af dagkirurgisk behandling i forbindelse med større
indgreb.
Manglende økonomiske incitamenter i DRG-systemet
Repræsentanten for Urologisk Selskab påpegede ligeledes, at manglende økonomiske incitamenter i
DRG-systemet til at udføre indgreb dagkirurgisk kan udgøre en trussel mod den fortsatte udvikling af
dagkirurgien. Dette kan ske, hvis DRG-systemet giver sygehusene en høj betaling for behandling ved
indlæggelse, men en lav betaling for den samme behandling, hvis den foretages ambulant. I stedet bør
DRG-systemet derfor kontinuerligt sikre, at alle indgreb, der kan foretages dagkirurgisk, defineres som
”gråzone-indgreb”, der udløser samme betaling, uanset om patienten indlægges eller ej.

Sammenfatning – Udvalgte dagkirurgiske enheder i udlandet
For at supplere undersøgelsen af det dagkirurgiske potentiale i Danmark er der gennemført en
undersøgelse af udvalgte dagkirurgiske enheder i udlandet. Undersøgelsens formål er at beskrive
udvalgte dagkirurgiske enheder i udlandet med hensyn til, hvorledes enhederne organiserer
behandlingen af dagkirurgiske patienter og, hvilke indgreb enhederne udfører dagkirurgisk.
I forbindelse med undersøgelsen er der gennemført besøg og interview ved følgende dagkirurgiske
enheder:
• Monterey Peninsula Surgery Center, Monterey i Californien.
• Washington Outpatient Surgery Center, Fremont i Californien.
• Surgery Center for Marin, Marin i Californien.
• Day Surgery Unit, Kingston Hospital, London.
Indsamling af data er foregået dels ved gennemgang af skriftlig dokumentation fra enhederne, dels ved
interview med ledelse og personale på enhederne.
De væsentligste temaer i forhold til organiseringen af den dagkirurgiske aktivitet er følgende:
Overnatningsfaciliteter
De dagkirurgiske centre i Fremont og Monterey har overnatningsfaciliteter, mens centret i Marin og
enheden i Kingston i stedet samarbejdede med de sygehuse, som de var tilknyttet, hvis patienterne
havde brug for at overnatte.
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Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark bør undlade at oprette særlige
overnatningsfaciliteter og i stedet samarbejde med sygehusene om at arrangere
overnatningsmuligheder, ligesom enhederne gør i dag. Hvis patienterne har vanskeligt ved at få
familie eller pårørende til at være hos sig i det første døgn efter indgrebet, bør enhederne ligeledes
arrangere overnatningsmuligheder f.eks. på et patienthotel.

Incitamenter
Ved interview på enhederne i Monterey og Marin blev det påpeget, at kirurgernes primære incitament
til at udføre dagkirurgisk behandling af patienter bestod i, at kirurgerne sparer tid ved at operere på et
dagkirurgisk center frem for på et sygehus. Det blev også påpeget, at patienterne opnår en direkte
økonomisk gevinst ved at vælge dagkirurgisk behandling, idet behandling ved indlæggelse er
betydeligt dyrere for patienten. Såvel kirurger som patienter har således incitamenter til at vælge
dagkirurgisk behandling.
Det er Lisbergs vurdering, at det er afgørende for udviklingen af dagkirurgien i Danmark, at
sygehusene også har økonomiske incitamenter til at udføre dagkirurgiske indgreb.
Indførelsen af delvis aktivitetsbaseret finansiering ved hjælp af DRG-systemet indebærer imidlertid
netop en risiko for, at sygehusene straffes for at udføre dagkirurgiske indgreb. Dette sker, hvis
sygehusene betales en lav takst for dagkirurgiske indgreb og en høj takst for behandling ved
indlæggelse. Det er derfor Lisbergs opfattelse, at der bør ske en løbende vurdering af, hvilke indgreb
der skal afregnes som en gråzonetakst, der giver sygehusene samme betaling for dagkirurgisk
behandling og behandling ved indlæggelse. Derved kan det undgås, at indførelsen af den
aktivitetsbaserede finansiering bremser dagkirurgiens udvikling. Det anbefales derfor, at
Sundhedsministeriet, amterne og de videnskabelige selskaber skærper opmærksomheden herom ved de
halvårlige vurderingsmøder.
Arbejdstilrettelæggelse
Plejepersonalet på de fire dagkirurgiske enheder var generelt opdelt i grupper, som arbejdede
henholdsvis med modtagelse, præoperativ forberedelse, på operationsstuen og i opvågningen. På ingen
af enhederne roterede personalet mellem disse opgaver.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark har gode erfaringer med at lade
sygeplejersker rotere mellem alle typer af opgaver på enhederne, idet man derved opnår en udveksling
af informationer og erfaringer med de forskellige opgaver. For nogle specialer, som f.eks. anvender
særligt operationsudstyr eller særlige teknikker/procedurer, bør operationssygeplejerskerne med særlig
erfaring med specialet alternativt deltage i operationerne.
Operationsplanlægning
På de fire dagkirurgiske enheder blev operationsplanlægningen foretaget af en sekretær. På nogle
enheder have sekretæren information om den enkelte kirurgs gennemsnitlige tidsforbrug per indgreb,
mens kirurgerne på andre enheder selv havde vurderet tidsforbruget.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark klart bør overveje, om
operationsplanlægningen kan foretages af en erfaren sekretær, som det allerede sker på enheden i
Holstebro. Da danske sygehuse i forvejen foretager registrering af lægernes tidsforbrug ved hver enkelt
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operationsplanlægningen.

netop

også

være

til

rådighed

og

anvendes

ved

Databaser
Centret i Fremont indsendte oplysninger om centrets aktivitet til en database under FASA - Federated
Ambulatory Surgery Association. Databasen indeholder oplysninger om en lang række indkatorer for
patienternes behandling og behandlingens kvalitet. Centret anvender databasen til forsat at vurdere
kvaliteten af de leverede ydelser og til analyse af centrets effektivitet.
Det er Lisbergs vurdering, at oprettelse af en tilsvarende database i Danmark vil kunne medvirke til at
sikre udnyttelsen af det dagkirurgiske potentiale. En sådan database bør indeholde information om:
• Hvilke operationstyper der udføres dagkirurgisk på enhederne og afdelingerne.
• Hvor stor en andel af de enkelte operationstyper der udføres dagkirurgisk på enhederne og
afdelingerne.
• Hvorledes kvaliteten er i behandlingen inkl. indlæggelser, komplikationer og patienttilfredshed.
Hvis afdelinger og afsnit, som udfører dagkirurgiske indgreb, indberetter til en sådan database, kunne
der årligt udsendes en rapport til amter og sygehuse, som dokumenterede forskelle mellem amternes
brug af dagkirurgi.
Informationsprocedure
Den anvendte informationsprocedure på de fire enheder indeholder generelt følgende:
Før indgrebet får patienterne skriftlig og mundtlig information af en kirurg i forbindelse med
forundersøgelsen. Denne information omhandler både indgrebet og behandlingsforløbet på centret.
Patienterne kontaktes desuden telefonisk af en sygeplejerske fra centret 1-5 dage før indgrebet.
Når patienten ankommer til centret, bliver patienten informeret af en sygeplejerske om indgrebet, og
patienten taler med anæstesiologen. Patienten får igen skriftligt materiale om indgrebet og skriver
under på at have modtaget denne information.
Efter indgrebet får patienten mundtlig information om, hvilke forhold man bør være opmærksom på i
tiden efter udskrivning. Patienten bliver desuden ringet op af en sygeplejerske fra centret dagen efter
indgrebet.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark tilsvarende bør give patienterne
skriftlig information om den specifikke behandling.
Åbningstid
Åbningstiden på de undersøgte enheder er generelt fra. ca. kl. 06.30 til kl. 18.00, mens
operationsstuerne benyttes fra kl. 07.30 til kl. 15.30. Åbningstiderne synes således at svare til de
danske enheder.
Faciliteter og kapacitet
De fire udenlandske enheder er relativt store sammenlignet med danske enheder. Enhederne i USA og
England har således 3-4 operationsstuer og 1-2 skopistuer.

20

Dagkirurgi i Danmark

På baggrund af de gennemførte besøg på de amerikanske enheder kunne man få opfattelsen af, at
hvilerum, hvor patienterne kan sidde ned, efter at de har forladt opvågningsstuen, øger enhedernes
ressourceforbrug. På enheden i Marin blev der således påpeget, at det var deres erfaring, at varigheden
af patienternes ophold på enheden blev fordoblet, hvis der var et hvilerum, hvor patienterne kunne
sidde i lænestole.
Det er Lisbergs vurdering, at det generelt er usikkert, om brug af hvilestuer påvirker
ressourceforbruget. Ressourceforbruget på hvilestuer er betydeligt lavere end på opvågningsstuer, idet
der er mindre udstyr og personale på hvilestuerne. Hvis hvilestuer medfører, at patienterne hurtigere
kan flyttes ud af opvågningsstuen, er det sandsynligt, at det samlede ressourceforbrug reduceres. Der
er således behov for en empirisk undersøgelse af ressourceforbruget på enheder henholdsvis med og
uden hvilestuer.
Enhedernes placering
Mens tre af de undersøgte dagkirurgiske enheder var placeret i bygninger, som var fysisk adskilt fra et
hospital, lå enheden i Marin på to etager i selve hospitalet. Argumenterne for fysisk at adskille
enheden fra hospitalet er, at man derved skaber en forventning blandt personalet og patienterne om, at
behandlingen på enheden er forskellig fra behandling på resten af hospitalet og foregår uden
indlæggelse.
Det er Lisbergs vurdering, at selv om fysisk adskillelse af dagkirurgiske enheder fra selve hospitalet
synes optimalt i forhold til at skabe de nødvendige forventninger til behandlingens forløb, kan det ud
fra en ressourcemæssig betragtning være hensigtsmæssigt at placere dagkirurgiske enheder i
eksisterende lokaler på sygehuset. Men det er afgørende, at disse lokaler er indrettet, så de adskiller sig
fra det øvrige sygehus og kun benyttes af dagkirurgiske patienter, og således medvirker til at den
nødvendige kultur og de nødvendige forventninger skabes.
Personale
De fire dagkirurgiske enheder har kun ansat plejepersonale, mens kirurger og anæstesiologer er ansat
på sygehusene eller er praktiserende speciallæger. Enhederne havde ansat 19-41 sygeplejersker, 1-3
operationsteknikere og 0-4 sygehjælpere.
Det er Lisbergs opfattelse, at størstedelen af plejeopgaverne på dagkirurgiske enheder bør varetages af
sygeplejersker. Den forudsigelige mangel på sygeplejersker gør dog, at det bør overvejes, om der er
arbejdsopgaver, som kan løses af andre personalegrupper, f.eks. sekretæropgaver eller rengøring.
Dagkirurgiske indgreb
De udenlandske enhederne har en betydelig dagkirurgisk aktivitet i forhold til dagkirurgiske enheder i
Danmark. Enhederne i Holstebro og Vejle gennemførte således henholdsvis 1.829 og 1.941
dagkirurgiske indgreb i 1998. Det skal dog bemærkes, at en væsentlig del af de udenlandske enheders
aktivitet udgøres af mindre indgreb og undersøgelser som endoskopi, og smertebehandling af patienter
med kroniske smerter. Patientsammensætningen er således ”lettere” på de fire udenlandske enheder.
Den optimale størrelse af dagkirurgiske enheder blev bl.a. diskuteret på enheden i Kingston, hvor det
var opfattelsen, at dagkirurgiske enheder bør have en størrelse svarende til enheden i Kingston, som har
fire operationsstuer og udfører 13.500 indgreb årligt. Argumentet herfor var, at ressourceudnyttelsen
var bedst på de store enheder.
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Det er Lisbergs vurdering, at ressourceudnyttelsen ikke nødvendigvis er ringere på mindre enheder,
idet operationsplanlægningen og arbejdstilrettelæggelsen er mere enkel og overskuelig på mindre
enheder. Samtidig må mindre enheder forventes at være mere velegnede til dannelse af den nødvendige
”kultur” blandt medarbejderne. Det er imidlertid et empirisk spørgsmål, om store eller små enheder har
den bedste ressourceudnyttelse og den bedste kvalitet i ydelser, og kun en empirisk undersøgelse vil
kunne give et entydigt svar på spørgsmålet.

Sammenfatning – Det dagkirurgiske potentiale i Danmark
Det dagkirurgiske potentiale i Danmark er undersøgt ved at sammenligne Landspatientregistrets
registreringer af antal dagkirurgiske indgreb i Danmark i 1998 med oplysninger om anvendelsen af
dagkirurgi hhv. i de tre danske amter, som anvender dagkirurgi mest, på Kingston Hospital og i USA.
På baggrund af de gennemførte beregninger af det dagkirurgiske potentiale kan det konkluderes:
•

At det er muligt at øge antallet af dagkirurgiske indgreb per år med mindst 18.000 indgreb ved at
øge anvendelsen af dagkirurgisk behandling inden for 20 procedurer udvalgt af IAAS.

•

At den mulige stigning i antallet dagkirurgiske indgreb inden for de 20 procedurer vil reducere antallet af sengedage per år med mindst 50.000.

•

At dette potentiale kan opnås blot ved at indføre dagkirurgi i alle amter i samme omfang som de
amter, der anvender dagkirurgi hyppigst.

•

At der ud over potentialet ved at øge andelen af dagkirurgiske indgreb, inden for procedurer som
allerede udføres dagkirurgisk, også er et potentiale i at indføre nye dagkirurgiske procedurer i
Danmark som f.eks. behandling af prostata med Holmium laser.

Det bør i sammenhæng hermed bemærkes, at sammenligningerne på tværs af landegrænserne skal
håndteres med en vis varsomhed pga. forskelle i registreringspraksis og i definitioner. Men resultaterne
kan ikke bortforklares med fortolkningsproblemer i de udenlandske data, idet amterne som vist kan
opnå en tilsvarende vækst i antallet af dagkirurgiske indgreb ved blot at komme på niveau med det
bedste danske amt.
Det er aftalt mellem EvalueringsCenter for Sygehuse og Lisberg, at projektet, som er beskrevet i denne
rapport, skal følges op af en empirisk undersøgelse, som skal afdække en række af de påpegede
problemstilling omkring de kliniske, økonomiske, organisatoriske og patientrelaterede konsekvenser af
anvendelse af dagkirurgisk behandling på sygehusene i Danmark.

**********
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1

Indledning

1.1 Indledning
På de danske sygehuse er der i de seneste år oprettet et antal dagkirurgiske enheder, dvs. særlige
afsnit eller afdelinger, som er specialiserede i dagkirurgi og pleje af dagkirurgiske patienter.
Denne udvikling synes at fortsætte, idet regeringen og amterne har tilkendegivet, at den
dagkirurgiske aktivitet i Danmark skal øges.
Udviklingen i antallet af dagkirurgiske indgreb og konsekvenserne for behandlingens kvalitet og
for ressourceudnyttelsen af en øget dagkirurgisk aktivitet er imidlertid kun undersøgt på enkelte
sygehuse i Danmark. Der er således behov for en landsdækkende undersøgelse af den
dagkirurgiske aktivitet i Danmark og af udviklingsmulighederne for dagkirurgien. En sådan
undersøgelse vil kunne danne grundlag for en efterfølgende evaluering af de kliniske og
økonomiske konsekvenser af indførelsen af dagkirurgi.
På denne baggrund har EvalueringsCenter for Sygehuse taget initiativ til gennemførelse af en
kortlægning af den dagkirurgiske aktivitet og det dagkirurgiske potentiale i Danmark. Denne
kortlægning er gennemført af Lisberg for EvalueringsCenter for Sygehuse.

1.2 Formål
Projektet har som formål at:
•
•
•

Beskrive den dagkirurgiske aktivitet på sygehusene i Danmark.
Beskrive de afsnit og afdelinger, der udfører dagkirurgi.
Undersøge potentialet for dagkirurgisk aktivitet på sygehusene i Danmark.

Beskrivelsen af den dagkirurgiske aktivitet på sygehusene er foretaget dels for at få et samlet
billede af anvendelsen af dagkirurgi i Danmark dels for at kunne vurdere forskelle mellem
amternes brug af dagkirurgi og dels for at skabe et fundament for en vurdering af det
dagkirurgiske potentiale. Undersøgelsen, som er beskrevet i kapitel 2, er gennemført ved brug af
data fra Landspatientregistret og viser udviklingen i årene 1996 til 1998.
Dagkirurgiske indgreb udføres på forskellige typer af afdelinger og afsnit på sygehusene i
Danmark. Mens nogle sygehuse udfører dagkirurgi på kirurgiske afdelinger som en del af den
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almindelige aktivitet, foretages dagkirurgiske indgreb på andre sygehuse på særlige
dagkirurgiske enheder, som er specielt indrettet til dagkirurgiske patienter. Idet de enkelte
afdelingers og afsnits specialisering i dagkirurgisk behandling forventes at have betydning for
behandlingens kvalitet og for ressourceforbruget, er der gennemført dels en generel, dels en
specifik undersøgelse af de afsnit og afdelinger, der udfører dagkirurgisk behandling.
I den generelle undersøgelse beskrives alle afdelinger og afsnit på sygehuse i Danmark, som
udfører dagkirurgisk behandling. Undersøgelsen beskriver, i hvilket omfang disse afsnit og
afdelinger er specialiserede i dagkirurgiske behandlinger. Det er desuden undersøgt, om disse
afsnit og afdelinger foretager elektronisk registrering af antal dagkirurgiske indgreb og
ressourceforbrug samt om undervisning af yngre læger påvirkes af, hvor specialiserede de
enkelte afdelinger og afsnit er i dagkirurgisk behandling. Undersøgelsen er gennemført ved at
udsende spørgeskemaer til alle sygehuse i Danmark i samarbejde med amterne og H:S.
Undersøgelsen er beskrevet i kapitel 3.
I den specifikke undersøgelse er forskelle i arbejdstilrettelæggelse og operationsplanlægning på
to dagkirurgiske enheder og to kirurgiske stamafdelinger beskrevet. Undersøgelsen beskriver
således forskelle mellem enheder, som er henholdsvis meget specialiserede inden for
dagkirurgisk behandling og afdelinger, som er mindre specialiserede. Undersøgelsen er
beskrevet i kapitel 4.
For at afdække potentialet for dagkirurgiske operationer i Danmark, er der gennemført tre delundersøgelser.
For det første er der foretaget en SWOT-analyse af udvalgte videnskabelige selskabers
opfattelse af dagkirurgiens potentialer og begrænsninger i Danmark. Formålet med denne
undersøgelse er at afdække selskabernes opfattelse af, om den dagkirurgiske aktivitet vil kunne
øges, og hvilke gevinster der i givet fald kunne opnås herved. Desuden undersøges selskabernes
opfattelse af dagkirurgiens begrænsninger, dvs. hvilke faktorer der ifølge selskaberne har
begrænset dagkirurgiens udbygning og udvikling i Danmark, og hvilke der evt. vil begrænse
dagkirurgiens udvikling i fremtiden.
For det andet er der gennemført en undersøgelse af udvalgte dagkirurgiske enheder i udlandet.
Undersøgelsen har til formål at beskrive dagkirurgiske enheder i udlandet med hensyn til,
hvorledes enhederne organiserer behandlingen af dagkirurgiske patienter, og hvilke indgreb
enhederne udfører dagkirurgisk.
Endelig for det tredje er potentialet for dagkirurgisk behandling undersøgt ved at beregne, hvor
meget antallet af dagkirurgiske indgreb kan øges, hvis dagkirurgi anvendes i samme omfang
som de lande og sygehuse, der anvender dagkirurgi mest. I kapitel 7 er der således foretaget en
sammenligning af Landspatientregistrets registreringer af antal dagkirurgiske indgreb i
Danmark i 1998 med oplysninger om anvendelsen af dagkirurgi på Kingston Hospital og i USA.
Anbefalingerne og sammenfatningerne af kapitlerne 1 til 7 er samlet forrest i rapporten.
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1.3 Definitioner
Dagkirurgiske indgreb defineres i rapporten som planlagte kirurgiske indgreb på patienter, som
får generel eller lokal anæstesi, og som overvåges postoperativt og hjemsendes samme dag.
Dagkirurgiske indgreb anvendes således synonymt med sammedagskirurgiske indgreb. I
rapportens kapitel 2, hvor der foretages en undersøgelse af Landspatientregistrets registreringer,
anvendes dog en bredere definition af begrebet, idet også akutte, ambulante indgreb medregnes i
beskrivelsen af den dagkirurgiske aktivitet.
I rapporten anvendes endvidere betegnelsen dagkirurgiske enheder, som er defineret som afsnit
eller afdelinger, der udelukkende udfører dagkirurgiske indgreb. De afdelinger, som henviser
patienter til dagkirurgiske enheder, betegnes derimod som stamafdelinger.
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2

Dagkirurgisk aktivitet

2.1 Indledning
I 1998 var der 1.087.147 udskrivninger af stationære heldøgnspatienter fra de somatiske
sygehuse i Danmark. Det var en stigning på godt 15.000 og 7.000 udskrivninger i forhold til
henholdsvis 1996 og 1997. I den samme periode har der været et fald i antallet af sengedage på
ca. 250.000 dage. Det har således været muligt at gennemføre flere behandlinger i færre senge.
Det betyder, at den gennemsnitlige liggetid i forbindelse med en indlæggelse er faldet fra 5,9 til
5,6 dage.1
Udover stigningen i antallet af behandlede stationære patienter er der også sket en betydelig
vækst i den ambulante aktivitet, idet antallet af besøg er steget fra 4,5 mio. besøg i 1996 til knap
5 mio. besøg i 1998.
Dette forløb er en fortsættelse af den trend, der har præget sygehusvæsenet gennem de seneste
årtier. I store træk er der sket en vedvarende forskydning af behandlingerne på sygehusene mod
stadig kortere indlæggelsesforløb og en relativ forskydning mod mere ambulant aktivitet.
Den fortsatte forskydning i behandlingsmønsteret skyldes bl.a., at det er lykkedes at udbygge
den dagkirurgiske aktivitet, således at relativt flere kirurgiske indgreb foretages ambulant som
deldøgnsbehandlinger eller ved indlæggelse og udskrivning på samme dag på et heldøgnsafsnit
på sygehusene. Hertil kommer, at der også skete en forøgelse af det samlede antal ydelser i
speciallægepraksis i perioden fra 1996 til 1998. Stigningen var på godt 200.000 ydelser fra 7,9
til 8,1 mio. speciallægeydelser.2
Udviklingen i den dagkirurgiske aktivitet er derfor et væsentligt element i forklaringen af
baggrunden for omlægningerne i behandlingen på sygehusene. Desuden er mulighederne i en
fortsat forøgelse af aktiviteterne på dette område en af de afgørende faktorer for, at den omtalte
langsigtede trend kan fortsættes.
I den efterfølgende beskrivelse af aktiviteten er der derfor lagt vægt på at skabe grundlaget for
en vurdering af mulighederne for en fortsat tilpasning i den dagkirurgiske aktivitet.
Fundamentet for denne beskrivelse er en liste med 20 procedurer, som typisk kan udføres som
dagkirurgi og som IAAS (International Association of Ambulatory Surgery) har udviklet. IAAS

1
2

Sundhedssektoren i tal 1998 og 1999. Sundhedsministeriet.
Amtsrådsforeningens hjemmeside om sygesikringsstatistik.

27

Dagkirurgi i Danmark

har i samarbejde med OECD anvendt disse procedurer til at vurdere andelen af dagkirurgi i
forhold til stationær kirurgi i OECD-landene samt USA og Canada for årene 1995 og 1997.
Inden der foretages en mere dybtgående gennemgang af den aktivitet, som er udvalgt af IAAS,
vil den dagkirurgiske aktivitet blive belyst gennem en analyse af dagkirurgi i relation til den
kirurgiske aktivitet:
1. Samlet for hele landet.
2. Inden for de enkelte operationskapitler som er defineret af Sundhedsstyrelsen.
3. I udvalgte hovedgrupper.
4. På de områder, der er defineret som særligt interessante i Sundhedsministeriets
ventetidsinformation.
Efter denne overordnede gennemgang af de nævnte sammenhænge sker der en nærmere
gennemgang af aktiviteten inden for de områder som er defineret som særlig relevant af IAAS
ved vurderingen af den dagkirurgiske aktivitet.
Denne analyse vil dække landet som helhed, de enkelte amter og sygehusene. Gennemgangen
vil blive suppleret med en belysning af den aktivitet hos speciallægerne, som i princippet er
delvist substituerbar med sygehusenes dagkirurgi.
Afgrænsningen af de enkelte grupperinger, der indgår i denne undersøgelse, kan rekvireres ved
henvendelse til Lisberg.

2.2 Definitioner
Dansk Selskab for Dag-Kirurgi gennemførte i efteråret 1999 en undersøgelse af den samlede
dagkirurgisk aktivitet i samarbejde med Sundhedsministeriet. Dette arbejde indgik i en større
international sammenligning af aktiviteten i OECD-landene foretaget af IAAS. De danske data
byggede på oplysningerne i Landspatientregisteret (LPR). Ministeriet og Dansk Selskab for
Dag-Kirurgi har venligst stillet dette materiale til rådighed for en videre bearbejdning.
Til belysningen af aktiviteten i speciallægepraksis er talmaterialet tillige stillet til rådighed af
Sundhedsministeriet, idet departementets 9. kontor periodevis har arbejdet med ”brodannelse”
mellem ydelsesnumre for ydelser, der leveres af speciallæger og de procedurekoder, der
anvendes til beskrivelse af den kirurgiske aktivitet på sygehusene.
Resultatet af den videre bearbejdning af det foreliggende talgrundlag er gengivet i det
efterfølgende afsnit og kapitel 7. Talmaterialet dækker alle oplysninger i tilknytning til ”vigtige”
eller ”primære” operationer, der er registreret i LPR, uanset om patienten er blevet behandlet
akut, ikke-akut, under indlæggelse eller ambulant.
Tællingsenheden er således en operation - ikke en udskrivning - som oftest anvendes ved
aktivitetsbeskrivelser ved sygehusene. Når operationen er valgt som tællingsenhed skyldes det,
at det er tilstræbt at få belyst dagkirurgien i forhold til hele den kirurgiske aktivitet.
En patient kan få udført flere operationer i forbindelse med kontakten til hospitalet. Når
vedkommende er færdigbehandlet, skal en af operationerne udvælges som den ”vigtigste”, når
kontakten afsluttes. Disse operationer kodes med et ”V”. De primære operationer er kodet med
et ”P”. Del- og tillægsoperationer (”D” og ”+”) medgår ikke i opgørelserne.
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Oplysningerne for en patient er medtaget som dagkirurgisk aktivitet, hvis patienten enten er
1. ambulant (akut eller ikke-akut)
2. behandlet på et deldøgnsafsnit
3. indlagt som en heldøgnspatient, der indskrives og udskrives samme dag. Patienten kaldes i
dette tilfælde for en sammedagspatient.
Til de vigtigste og de primære operationer indberetter sygehusene tillige en operationsdato.
Denne dato er anvendt ved fastlæggelsen af tidspunktet for den kirurgiske aktivitet. I andre
opgørelser er den samlede aktivitet ofte henført til udskrivningstidspunktet. Denne beskrivelse
kan derfor variere i forhold til disse.
Endelig skal det nævnes, at der som nævnt ikke skelnes mellem, om de kirurgiske indgreb er
foretaget i forbindelse med en akut eller ikke-akut indlæggelse. Dette valg er truffet ud fra den
betragtning, at nærværende fremstilling skal omhandle den samlede dagkirurgiske aktivitet,
hvoraf den elektive ikke-akutte aktivitet er en delmængde. Bemærk at dette er forskelligt fra de
øvrige kapitler i rapporten, hvor dagkirurgi er defineret som planlagte kirurgiske indgreb, hvor
patienten overvåges postoperativt og hjemsendes samme dag.

2.3 Fortolkningsproblemer
Når opgørelserne af den dagkirurgiske aktivitet bygger på LPR, betyder det samtidigt, at tallene
skal tolkes med en vis varsomhed. Den undersøgte periode strækker sig fra 1996 til 1998, men
det bør erindres, at der var et skifte i operationskoderne fra 1995 til 1996. Et sådant skifte sker
ikke uden en vis tilvænningsperiode, idet de kodeansvarlige på sygehusene skal vænne sig til
det nye kodesæt. Dette problem var særligt mærkbart i 1996, men i 1998 var der stadig en vis
brug af gamle operationskoder. De gamle koder kan også overføres fra tidligere
hospitalskontakter fra før 1996. Det kan eksempelvis ske, hvis et ambulant forløb er påbegyndt
før 1996 og afsluttes efter kodeskiftet. Når de gamle koder forekommer i registreringerne,
indgår de ikke i LPR-opgørelserne.
Samtidig skal tallene ses i lyset af, at de dækker en periode, hvor der ikke var den samme fokus
på værdien af korrekte registreringer. Det betyder, at en række aktiviteter ikke vil kunne
genfindes i LPR, selv om de indgår i de lokale registre. Det gælder bl.a. i forbindelse med
opgørelsen af aktiviteten på hjerteområdet.
De tal, der er forelagt hjertefølgegruppen for den belyste periode, er langt højre end den
aktivitet, der kan aflæses af LPR. Det skyldes bl.a., at en række hjertepatienter er udskrevet fra
medicinske afdelinger, og ved udskrivningen har disse afdelinger ikke nødvendigvis registreret
operationerne eller andre aktiviteter, der har været på andre afdelinger under indlæggelsen.
Det betyder bl.a., at hjerteaktiviteten på Rigshospitalet fremstår som alt for lav, når LPR-tallene
anvendes til opgørelserne. Dette forhold er dog ændret betydeligt i det seneste år, hvor selve
kodningen har fået en væsentlig kvalitetsforbedring og tillægges langt større vægt end tidligere.
På en lang række hospitaler inkl. Rigshospitalet er der således gennemført initiativer til
forbedringen af kodningerne. Disse forbedringer er dog i de færreste tilfælde igangsat så tidligt,
at de har indflydelse på den periode, der belyses i denne undersøgelse.
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Desuden er der generelle mangler i registreringer i Landspatientregisteret i forhold til de lokale
systemer. Inden for de seneste år har der været gennemført to undersøgelser om de registrerede
forskelle mellem opgørelserne. En arbejdsgruppe om opgørelses- og registreringsprincipper
foretog således en undersøgelse af forskellene mellem LPR og de lokale systemer for
Storstrøms Amt, H:S, Århus Amt og Fyns Amt. Kun i Storstrøms Amt viste det sig muligt at
finde en forklaring på de forskelle, der var mellem amtets egne registreringer og opgørelserne,
der byggede på LPR.
I 1999 gennemførte Sundhedsstyrelsen og Vejle Amt en lignende undersøgelse, og forskellen
blev forklaret. I relation til nærværende beskrivelse er det imidlertid vigtigt at erindre, at det
generelle problem med uoverensstemmelserne mellem LPR og de lokale systemer ikke er løst.
Der kan derfor forekomme opgørelser i denne fremstilling, som ikke kan genfindes ved
tilsvarende lokale systemer.
Et særligt kendt problem er de manglende muligheder for at modtage oplysninger i LPR om
mere end et ambulant besøg om dagen. Et veltilrettelagt ambulant kirurgisk forløb kan
eksempelvis bestå af tre ambulante besøg på samme dag bestående af et besøg med en
forundersøgelse, et med et operativt indgreb og afsluttende med et besøg til efterkontrol. Alle tre
besøg vil fremgå af de lokale systemer, men i LPR vil der kun være oplysninger om det ene af
disse besøg, og der er ingen sikkerhed for, at det er det besøg, der er mest betydningsfuldt for
behandlingen, der er anført i LPR.
Endelig kan registreringerne være påvirket af budgetmæssige hensyn. I visse amter oppebærer
sygehusene større budgetter, når heldøgnsaktiviteten stiger. Det kan give et incitament til at
indlægge patienterne som heldøgnspatienter, selv om det ikke er nødvendigt ud fra et
behandlingssynspunkt.

2.4 Den samlede kirurgiske aktivitet
Som nævnt i foregående kapitel har IAAS udarbejdet en liste over procedurer, der umiddelbart
kan forventes at blive udført som dagkirurgi, således at patienten ikke behøver at overnatte og
lægge beslag på en seng. Listen over disse procedurer kan fås ved henvendelse til Lisberg.
Aktiviteten inden for disse områder udgør imidlertid kun en begrænset andel af den samlede
kirurgiske og dagkirurgiske aktivitet, som den er illustreret i figur 1.1. Som det fremgår,
foretages der mere end 71.000 kirurgiske indgreb i gennemsnit hver måned, jf. bilagstabel 1.1,
som er vedlagt sidst i kapitlet. Der er betydelige variationer i forhold til gennemsnittet som
følge af sæsonsvingningerne. I juli og december er der noget lavere aktivitet end i de øvrige
måneder.
De dagkirurgiske indgreb udgør knap 40.000 om måneden i gennemsnit. Det betyder, at denne
del af den samlede kirurgiske aktivitet klares, uden at patienterne behøver at overnatte.
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Figur 1.1 Udviklingen i den samlede kirurgiske og dagkirurgiske aktivitet
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Medens denne figur viser klare sæsonmæssige svingninger, er den relative andel af dagkirurgisk
aktivitet noget mere stabil. Som det fremgår af figur 1.2., ligger andelen nogenlunde konstant
omkring 55%. Perioden synes præget af en relativ fremgang på det dagkirurgiske område i
starten, hvorefter denne aktivitet på ny klinger af.
Denne bevægelse kan dog næppe tilskrives nogen selvstændig betydning, idet registreringerne
som nævnt ovenfor er forbundet med en række usikkerhedsfaktorer i perioden.
Figur 1.2. Udviklingen i den relative andel af den samlede dagkirurgi
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De samlede kirurgiske aktiviteter består af en lang række forskellige indgreb, der varierer fra
fjernelser af vorter til større transplantationer. En stor del af indgrebene er således af mindre
ressourcemæssig betydning. Det drejer sig bl.a. om de procedurer, der er beskrevet i kapitel T
og U i Sundhedsstyrelsens klassifikation af operationer. Kapitel T indeholder koderne for
punkturer, punktionsbiopsier og mindre operationer, og kapital U beskriver endoskopi gennem
naturlige åbninger. Sammen med Z-koderne og et af de øvrige slutkapitler udgør den samlede
aktivitet på disse områder mere end 30.000 kirurgiske indgreb, hvoraf knap 70% håndteres som
dagkirurgi.
De øvrige kapitler i Sundhedsstyrelsens klassifikation A - Q er opbygget således, at de store
kirurgiske specialer har deres operationer samlet i hver deres kapitel.
Den samlede aktivitet og den procentvise andel, der foregår som dagkirurgi inden for disse
områder er gengivet i tabel 1.1. og 1.2, som er vedlagt sidst i kapitlet.
Som det fremgår af tabel 1.2., er der forskel på den relative andel af den kirurgiske aktivitet, der
udføres som dagkirurgi i de forskellige amter. Tallene skal imidlertid behandles med en vis
varsomhed, idet patientsammensætningen er forskellig fra amt til amt. De amter, der har de
tunge patientgrupper, har sværere ved at omstille behandlingerne til dagkirurgi. På denne
baggrund er der foretaget en yderligere detaljering af beskrivelsen af den kirurgiske aktivitet.
Resultaterne af beregningerne er gengivet i bilagstabel 1.2. til 1.3., der indeholder en belysning
af den kirurgiske aktivitet inden for de mest betydende kirurgiske områder, som de er defineret
af Sundhedsstyrelsen.
Tallene for de væsentligste operationer3 kan i nogen grad anvendes til sammenligning mellem
amterne, idet de enkelte grupper indeholder relativt snævert afgrænsede patientgrupper. I flere
tilfælde er der således tale om nogenlunde ensartede patienter i grupperne på tværs af
amtsgrænserne. Det gælder bl.a. i behandlingen af lyskebrok. Selv om der også kan være forskel
på patienterne i denne gruppe, er det værd at bemærke, at der er et spring fra godt 30% til langt
over 70%, der behandles dagkirurgisk. Den samme forskel kan iagttages ved
behandlingsgrupperne, som er defineret som væsentlige i forhold til ventetidsinformationen på
Sundhedsministeriets hjemmeside. Håndteringen af disse grupper er belyst i bilagstabellerne
1.4. og 1.5.
Gennem de valgte definitioner er det også tilstræbt at skabe forholdsvis homogene grupper i
ventetidssystemet. Det betyder, at der med en vis forsigtighed kan foretages sammenligninger
på tværs af amterne.
Uanset om der følges et forsigtighedsprincip i tolkningen af tallene, underbygger oplysningerne
i de nævnte bilagstabeller, at amterne har en væsentlig forskelligartet praksis i opbygningen af
den dagkirurgiske aktivitet. Eksempelvis er der store forskelle i dagkirurgien for operationer for
brok. I Københavns Amt behandles denne sygdom i dagkirurgi for næsten 70%, mens den
tilsvarende andel i Storstrøms, Vestsjællands og Fyns amter er ca. det halve. Ved en vis
tilpasning i behandlingsmåderne vil det således tilsyneladende være muligt at frigøre
sengekapacitet til andre formål eller patienter på venteliste i de tre sidstnævnte amter.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at antallet af operationer i LPR i visse tilfælde ikke
stemmer overens med de indberetninger, som sygehusene selv foretager på deres
ventelistestatistik. Eksempelvis står H:S anført med 214 PTCA for hele året 1998, medens
3
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Rigshospitalets egne indberetninger på ministeriets hjemmeside indeholder oplysninger om, at
der er gennemført 587 PTCA-behandlinger i 2. halvår 1998. Denne uoverensstemmelse vil
næppe forekomme, når det bliver muligt at foretage analyserne på 1999, idet bl.a. Rigshospitalet
som nævnt har iværksat en betydelig indsats for at bringe overensstemmelse mellem de lokale
og centrale opgørelser.

2.5 Dagkirurgi for udvalgte procedurer
Som det fremgår, kan der generelt set iagttages en betydelig dagkirurgisk aktivitet, når der tages
udgangspunkt i sygehusenes samlede kirurgiske produktion. Desuden er den relative andel af
dagkirurgi meget forskellig mellem amterne. Disse elementer er synlige, uanset hvilken type
afgrænsning som undersøgelsen bygger på.
Figur 1.3 Udviklingen i kirurgisk og dagkirurgisk aktivitet for udvalgte procedurer
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Når det skal vurderes, om der er en reel mulighed for en fortsat omlægning af sygehusenes
aktivitet mod yderligere dagkirurgiske aktivitet, er det imidlertid vigtigt at få indsnævret
sammenligningsgrundlaget yderligere, således at der er nogenlunde sikkerhed for, at
vurderingerne sker på samme patientgrundlag. Det kan delvist håndteres ved at anvende den
afgrænsning, som IAAS har foretaget. Selve afgrænsningen af indholdet i de forskellige
behandlingstyper kan som nævnt fås ved henvendelse til Lisberg.
Grupperingerne af patienterne er sket på grundlag af Sundhedsstyrelsens procedurekoder. I
mange tilfælde er det valgt at bruge disse koder på det laveste detaljeringsniveau. Det betyder
samtidig, at der kan være en vis forventning om, at det er den samme type patienter, der er
placeret i grupperne uanset hvilket sygehus, der betragtes. Desuden er der tale om procedurer,
der i princippet vil kunne gennemføres i dagkirurgi.
Den samlede kirurgiske aktivitet for dette område kan belyses som i figur 1.3. Som det fremgår,
berører afgrænsningen ca. 10.000 kirurgiske indgreb hver måned. Ud af disse foregår ca. 7.500
af indgrebene som dagkirurgi.
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Der er imidlertid betydelige variationer over året. Aktiviteten er tydeligvis sæsonbestemt, idet
der er fald omkring ferieperioderne i juli og december. Det samme mønster tegner sig for
dagkirurgien.
Betragtes den relative andel af dagkirurgi, er der tale om et mere stabilt forløb, jf. figur 1.4.
Figur 1.4 Udviklingen i den relative andel af dagkirurgi for udvalgte procedurer
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Som det fremgår, er den dagkirurgiske andel for de udvalgte procedurer næsten 70%. Desuden
er der en tydeligt stigende tendens i den belyste periode, mens tendensen var mere uklar, når alle
kirurgiske indgreb blev belyst som i figur 1.2.
Der har således været en klar omlægning mod en større anvendelse af dagkirurgi for de
procedurer, som er udvalgt af IAAS.
Denne generelle tendens kan også genfindes, når tallene relateres til de enkelte amter. Det er
illustreret i figur 1.5.
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Figur 1.5 Udviklingen i den relative andel af dagkirurgi fordelt på amter
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Som det fremgår af figuren, er der tale om en omlægning mod større anvendelse af dagkirurgi i
næsten alle amterne, men selv om der er en generel positiv tendens, er der stadig store forskelle
mellem de enkelte amter. Eksempelvis er den dagkirurgiske andel i Vejle Amt på over 77%,
mens den er knap 54% i Nordjylland. En mindre del af denne forskel kan måske forklares ved
forskelle i fysiske afstande mellem patientens bolig og sygehusene, men en del af disse forskelle
er også et resultat af det kliniske valg af behandlingsmetode.
Betragtes et yderligere detaljeringsniveau kan det gøres med udgangspunkt i tabel 1.3 og 1.4,
som er placeret sidst i kapitlet. Disse tabeller indeholder en opgørelse af de enkelte amters
aktivitet inden for de enkelte grupper i 1998. Som det fremgår af tabellerne, er der en betydelig
forskel på den relative andel af dagkirurgiske behandlinger, selv om der i det store hele er tale
om nogenlunde ensartede patienter. Inden for alle grupperne er der forskelle. I visse tilfælde er
de endog så store, at de måske også kan tilskrives registrerings- og dataproblemer. Det gælder
bl.a. på grupperne for skelekirurgi m.v. og tonsiller.
Trods disse vanskeligheder med fortolkningen af tallene er der dog næppe tvivl om, at en del af
de registrerede forskelle skyldes amternes og sygehusenes forskelligartede kliniske praksis.

2.5.1 Udviklingen i de enkelte amter
Betragtes udviklingen for de enkelte sygehuse er billedet endnu mere varieret. På enkelte
sygehuse er den relative andel af den dagkirurgiske aktivitet faldet, mens andre har fulgt det
overordnede mønter. Lisberg er i besiddelse af det omfattende detaljerede materiale, der belyser
udviklingen på de enkelte sygehuse. Materialet fylder mere end 300 sider. Det kan erhverves
ved henvendelse til Lisberg.
I denne sammenhæng er det imidlertid valgt at koncentrere beskrivelsen til de overordnede tal
for den samlede kirurgi og den andel, der falder inden for den dagkirurgiske aktivitet i de
enkelte amter. Til belysning af de enkelte amters håndtering af den dagkirurgiske aktivitet kan
tallene umiddelbart sammenholdes med landsgennemsnittene for den relative indsats. Den
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relative dagkirurgiske andel er således beregnet til henholdsvis 58,4%, 63,8% og 64,9% for
årene 1996, 1997 og 1998.
Denne opdeling er udarbejdet for de sygehuse, der indgår i undersøgelsen. Det drejer sig som
hovedregel om de somatiske sygehuse i amterne. I det omfang, der ikke er indberettet
dagkirurgisk aktivitet på sygehusene for alle månederne i 1998, indgår sygehuse dog ikke i den
efterfølgende fremstilling. Når aktiviteten for de enkelte sygehuse summeres, betyder det
således, at resultatet ikke nødvendigvis stemmer overens med amtets samlede aktivitet.
For H:S’ vedkommende har udviklingen været som gengivet i tabel 1.5.
Tabel 1.5 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i H:S

H:S i alt
Heraf
Rigshospitalet
Bispebjerg Hospital
Hvidovre Hospital
Frederiksberg Hospital

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
11309
12158

Den relative andel i dagkirurgi
H:S i alt
Heraf
Rigshospitalet
Bispebjerg Hospital
Hvidovre Hospital
Frederiksberg Hospital

1998
13317

2890
2046
3393
2342

4135
1540
2237
3883

4163
1714
2153
4357

53,1

62,9

64,8

53,9
40,0
52,2
63,0

60,5
39,0
48,6
81,6

57,4
39,3
50,0
88,7

Udviklingen i H:S (tabel 1.5) har samlet set været positiv, idet der kan iagttages en stigning i det
absolutte antal operationer, der er foretaget inden for de procedurer, som IAAS har defineret
som særligt relevante ved vurderingen af den dagkirurgiske aktivitet.
Herudover er der en klar relativ fremgang i det antal behandlinger, der ikke medfører
indlæggelser, idet der har været en samlet stigning i den relative andel af dagkirurgisk aktivitet
fra 53,1% i 1996 til knap 65% i 1998. Stigningen skyldes stort set den udvikling, som kan
iagttages på Frederiksberg Hospital, idet der har været en betydelig omlægning til dagkirurgi. I
de andre sygehuse er billedet imidlertid mere usikkert.
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Tabel 1.6 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Københavns Amt

Københavns Amt i alt
heraf
Kbh. Amts sygehus i
Gentofte
Kbh. Amts sygehus i
Glostrup
Kbh. Amts sygehus i
Herlev

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
10894
10419

Den relative andel i dagkirurgi
Københavns Amt i alt
heraf
Kbh. Amts sygehus i
Gentofte
Kbh. Amts sygehus i
Glostrup
Kbh. Amts sygehus i
Herlev

1998
9490

2761

2631

2414

2413

2380

2224

4769

4572

4608

57,2

60,1

59,9

37,6

43,6

49,4

53,0

56,6

52,6

67,4

68,8

67,7

I Københavns Amt (tabel 1.6) har der til forskel fra H:S været et absolut fald i antallet af
kirurgiske indgreb, der som hovedregel kan udføres som dagkirurgi. Det absolutte fald kan
genfindes i alle de tre medtagne sygehuse. Samtidig kan det konstateres, at amtet som helhed
ikke har opnået nogen relativ fremgang i dagkirurgien. På Københavns Amts sygehus i Gentofte
har der ganske vist været en klar fremgang, men denne positive tendens opvejes i det store hele
af udviklingen i de to andre sygehuse, hvor den relative andel er stort set uforandret i hele
perioden.
Tabel 1.7 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Frederiksborg Amt

Frederiksborg Amt i alt
heraf
Hillerød Sygehus
Frederikssund Sygehus
Sygehuset Øresund

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
6948
6650

Den relative andel i dagkirurgi
Frederiksborg Amt i alt
heraf
Hillerød Sygehus
Frederikssund Sygehus
Sygehuset Øresund

1998
6749

3475
1411
2062

3453
1291
1906

3314
798
2637

67,3

67,4

72,9

67,3
68,8
66,1

67,4
67,2
67,5

72,2
62,9
76,8

I Frederiksborg Amt (tabel 1.7) er det lykkedes at få bragt den relative andel op på knap 73% af
den samlede kirurgiske aktivitet inden for de udvalgte procedurer. Det er sket samtidig med en
mindre absolut nedgang i antallet af kirurgiske indgreb i amtet. Fremgang i den relative andel
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kan i særlig grad tilskrives Hillerød Sygehus og Sygehuset Øresund, mens Frederikssund
Sygehus har oplevet både et relativt og absolut fald i de beskrevne aktiviteter.
Tabel 1.8 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Roskilde Amt
1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
Roskilde Amt i alt
heraf
Amtssygehuset i
Roskilde
Amtssygehuset i Køge
Den relative andel i dagkirurgi
Roskilde Amt i alt
heraf
Amtssygehuset i
Roskilde
Amtssygehuset i Køge

1998

4374
2802

4213
2626

4094
2627

1572

1587

1467

48,6

51,9

55,9

45,2

45,6

51,0

54,6

62,3

64,6

De to somatiske sygehuse i Roskilde Amt (tabel 1.8) har begge haft en stigning i den relative
andel af dagkirurgi i den belyste periode. Det har givet en stigning i dagkirurgi for amtet som
helhed fra knap 49% til næsten 56% af de udvalgte procedurer.
Det største relative spring kan iagttages på Amtssygehuset i Køge, men også Amtssygehuset i
Roskilde har udvist fremgang i slutningen af den belyste periode. Den samlede relative
fremgang er sket samtidig med et absolut fald i den kirurgiske aktivitet, der potentielt kan
udføres som dagkirurgi.
Tabel 1.9 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Vestsjællands Amt

Vestsjællands Amt i alt
heraf
Centralsygehuset i
Holbæk
Centralsygehuset i
Slagelse
Kalundborg Sygehus
Ringsted/Haslev
Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
7202
6969

Den relative andel i dagkirurgi
Vestsjællands Amt i alt
heraf
Centralsygehuset i
Holbæk
Centralsygehuset i
Slagelse
Kalundborg Sygehus
Ringsted/Haslev
Sygehus

1998
6694

2516

2345

2826

1383

1338

1359

619
699

732
673

2076
433

53,0

56,9

59,2

56,2

61,1

63,2

57,7

57,9

63,5

38,9
46,6

47,3
63,4

51,7
55,4
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I Vestsjælland (tabel 1.9) er den gennemsnitlige andel på amtsniveauet under
landsgennemsnittet, selv om amtets store centralsygehusene i både Holbæk og Slagelse har vist
relativ fremgang. Det samme gælder for Kalundborg Sygehus, hvor tallene formentlig er
påvirket af den samordning, der er sket i relation til Sæby Sygehus, pr. Høng. Aktiviteten på
dette sygehus indgår i amtets samlede aktiviteter i 1996 og 1997. Derfor summer tallene for de
medtagne sygehuse ikke til amtets samlede aktivitet.
Tabel 1.10 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Storstrøms Amt

Storstrøms Amt i alt
heraf
Centralsygehuset i
Næstved
Centralsygehuset i
Nykøbing Falster
Amtssygehuset i Fakse
Amtssygehuset i
Nakskov
Amtssygehuset i Stege

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
5872
5764

Den relative andel i dagkirurgi
Storstrøms Amt i alt
heraf
Centralsygehuset i
Næstved
Centralsygehuset i
Nykøbing Falster
Amtssygehuset i Fakse
Amtssygehuset i
Nakskov
Amtssygehuset i Stege

1998
5613

3419

3327

3210

1247

1193

1031

348
402

422
304

441
434

456

518

497

60,2

64,6

67,7

69,9

72,6

76,6

48,9

58,7

62,2

64,4
18,2

65,2
24,3

69,2
34,3

52,0

50,6

49,1

Set for amtet som helhed har udviklingen i Storstrøms Amt (tabel 1.10) været positiv, idet det er
lykkedes at udvide den relative andel af dagkirurgien fra godt 60% til knap 68%. Dette positive
forløb er ikke mindst skabt af de store sygehuse i Næstved og Nykøbing Falster. Der har dog
også været en markant fremgang på Nakskov Sygehus, selv om den relative andel af
dagkirurgisk aktivitet stadig er forholdsvis på dette sygehus. Den relative fremgang er også
skabt i Storstrøms Amt i en periode med et fald i det absolutte antal kirurgiske behandlinger
inden for de valgte procedurer.
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Tabel 1.11 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Bornholms Amt

Bornholms Amt i alt
heraf
Bornholms
Centralsygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
993
857

Den relative andel i dagkirurgi
Bornholms Amt i alt
heraf
Bornholms
Centralsygehus

1998
870

993

857

870

61,4

68,0

73,8

61,4

68,0

73,8

På Bornholms Amt (tabel 1.11) kan det kort og godt konstateres, at der har været en markant
omlægning af den kirurgiske aktivitet til dagkirurgi. Det absolutte antal er faldet lidt, når hele
perioden betragtes under et. I den samme periode er den relative andel af dagkirurgi imidlertid
steget fra godt 61% på knap 74%, der er langt over landsgennemsnittet på 64,9 for 1998.
Tabel 1.12 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Fyns Amt

Fyns Amt i alt
heraf
Sygehus Fyn Svendborg
Odense Universitetshospital
Sygehus Fyn Nyborg
Sygehus Fyn Faaborg
Sygehus Fyn Middelfart

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
10841
10594

Den relative andel i dagkirurgi
Fyns Amt i alt
heraf
Sygehus Fyn Svendborg
Odense Universitetshospital
Sygehus Fyn Nyborg
Sygehus Fyn Faaborg
Sygehus Fyn Middelfart

1998
10374

1404
6332

1603
6220

1741
5435

860
824
1236

650
810
1097

998
898
1011

61,7

65,0

61,0

45,8
66,9

43,1
74,4

38,7
71,2

46,9
66,6
64,4

33,4
66,0
69,5

38,1
63,8
71,8

Det absolutte antal kirurgiske indgreb i Fyns Amt (tabel 1.12) inden for de udvalgte grupper er
faldet lidt, når amtet betragtes som helhed. Faldet er imidlertid ikke ligeligt fordelt mellem
sygehusene på Fyn.
På Odense Universitetshospital og Sygehus Fyn Middelfart er der vedvarende fald, mens der
kan iagttages en fremgang hos de øvrige sygehuse. Disse variationer viser sig også i relation til
de relative andel. Det er kun Sygehus Fyn Middelfart, der kan fremvise en vedvarende stigning i
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den relative andel af dagkirurgiske aktivitet. De øvrige sygehuse har skiftevis stigninger og fald
i disse andel uden nogen klare trends.
Tabel 1.13 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Sønderjyllands
Amt

Søderjyllands Amt i alt
heraf
Sønderborg Sygehus
Haderslev Sygehus
Tønder Sygehus
Aabenraa Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
6473
7092

Den relative andel i dagkirurgi
Sønderjyllands Amt i alt
heraf
Sønderborg Sygehus
Haderslev Sygehus
Tønder Sygehus
Aabenraa Sygehus

1998
6609

3226
1248
827
1172

3717
1283
912
1180

3330
1306
886
1087

57,9

65,3

67,9

58,5
52,9
52,8
65,3

65,0
54,3
69,5
74,7

68,7
64,2
58,1
77,8

I Sønderjylland (tabel 1.13) fastholdes niveauet for den kirurgiske aktivitet for de udvalgte
procedurekoder. Amtets samlede bevægelse med et toppunkt i 1997 afspejler stort set det forløb,
der kan iagttages for alle sygehusene med undtagelse af Haderslev, der har haft en vedvarende
fremgang i hele den belyste periode. For den relative andel, der udføres som dagkirurgi, kan der
som hovedregel også ses en fremgang. Den eneste undtagelse er Tønder Sygehus, der ikke
formåede at fastholde det høje 1997-niveau i det efterfølgende år. Samlet har amtet haft en
stigning, der bringer den relative andel over landsgennemsnittet.
Tabel 1.14 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Ribe Amt

Ribe Amt i alt
heraf
Esbjerg Centralsygehus
Varde Sygehus
Grindsted Sygehus
Brørup Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
6577
6844

Den relative andel i dagkirurgi
Ribe Amt i alt
heraf
Esbjerg Centralsygehus
Varde Sygehus
Grindsted Sygehus
Brørup Sygehus

1998
6605

3854
755
876
434

3941
679
936
591

4319
767
762
591

64,0

69,7

67,7

49,6
100,0
51,6
99,8

57,7
100,0
58,4
96,8

57,6
100,0
60,8
99,7
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I Ribe Amt (tabel 1.14) sker der en aktiv anvendelse af udvalgte sygehuse til varetagelsen af den
dagkirurgiske aktivitet. Samme mønster viser sig også i Vejle Amt. I denne forbindelse er det
imidlertid værd at fremhæve, at beregningerne kun bygger på et udvalgt sæt af procedurekoder.
Varde Sygehus har anden aktivitet end dagkirurgi på de udvalgte områder, men i relation til de
udvalgte koder har sygehuset kun dagkirurgisk aktivitet. Når hele aktiviteten i Varde regnes
med i undersøgelsen, falder den relative andel af dagkirurgi til godt 81%.
Brørup Sygehus indtager nogenlunde den samme placering med en meget høj dagkirurgisk
aktivitet på de udvalgte områder. Det absolutte antal kirurgiske indgreb, der skal udføres på
amtets sygehuse, er faldet lidt i perioden. Hele forløbet er dog påvirket af, at Ribe Sygehus kun
indgår i amtstallene, men ikke som selvstændigt sygehus, idet det nedlægges i perioden.
Tabel 1.15 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Vejle Amt

Vejle Amt i alt
heraf
Brædstrup Sygehus
Fredericia Sygehus
Give Sygehus
Horsens Sygehus
Kolding Sygehus
Vejle Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
10473
11886

Den relative andel i dagkirurgi
Vejle Amt i alt
heraf
Brædstrup Sygehus
Fredericia Sygehus
Give Sygehus
Horsens Sygehus
Kolding Sygehus
Vejle Sygehus

1998
11417

2225
1045
693
1137
1094
4279

2679
1005
828
1196
1246
4916

2285
1000
811
1113
1337
4715

71,1

76,8

77,2

100,0
62,8
98,8
22,1
48,3
72,5

100,0
64,8
99,4
34,9
46,3
80,7

100,0
69,4
99,9
33,8
45,4
82,3

Vejle Amt (tabel 1.15) har gennem en årrække været kendetegnet ved en betydelig ambulant
aktivitet. Dette underbygges yderligere af tallene i tabel 1.16. Som det fremgår, har Brædstrup
og Give sygehuse været præget af en betydelig dagkirurgisk aktivitet for de udvalgte
procedurer. Det kan stort set kun lade sig gøre at nå disse tal, hvis der sker en aftalt
arbejdsdeling mellem de enkelte sygehuse med relativt klare visitationsregler. Det er imidlertid
ikke kun på de to nævnte sygehuse, at der kan spores en betydelig aktivitet på det dagkirurgiske
område. På Vejle Sygehus er den relative andel også meget høj.
Sundhedsforvaltningen i Vejle Amt har gjort opmærksom på, at der foregår et samarbejde
mellem hhv. Vejle og Give sygehuse og mellem Horsens og Brædstrup sygehuse om behandling
af de dagkirurgiske patienter. For Vejle og Give sygehuse har andelen af dagkirurgiske indgreb i
årene 1996, 1997 og 1998 været hhv. 77,2%, 83,4% og 84,9% for de udvalgte
proceduregrupper. For Horsens og Brædstrup sygehuse har andelen af dagkirurgiske indgreb i
de tre år været hhv. 73,6%, 79,9% og 78,3%.
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Tabel 1.16 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Ringkøbing Amt

Ringkøbing Amt i alt
heraf
Holstebro
Centralsygehus
Herning Centralsygehus
Tarm Sygehus
Ringkøbing Sygehus
Lemvig Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
7294
7818

Den relative andel i dagkirurgi
Ringkøbing Amt i alt
heraf
Holstebro
Centralsygehus
Herning Centralsygehus
Tarm Sygehus
Ringkøbing Sygehus
Lemvig Sygehus

1998
8028

3756

3960

4296

1964
450
408
716

2227
462
435
734

2213
480
407
632

51,6

57,3

61,6

56,7

62,4

70,1

57,6
18,2
27,9
42,5

63,9
22,7
37,9
42,6

61,8
33,3
46,7
34,3

I Ringkjøbing Amt (tabel 1.16) er det absolutte antal behandlinger i de udvalgte grupper steget i
den betragtede periode. Det skyldes primært en stigning på Holstebro Centralsygehus, mens
tendensen er mere uklar for de øvrige sygehuse. I Tarm er der dog også en vedvarende stigning.
Samtidig med den absolutte forøgelse på Holstebro, kan der også iagttages en stigning i den
relative andel af dagkirurgiske indgreb for de patienter, der behandles på sygehuset. Denne
trend følges af både Tarm og Ringkøbing sygehuse, mens de øvrige ikke udviser nogen
permanent forløb.
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Tabel 1.17 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Århus Amt

Århus Amt i alt
heraf
Silkeborg
Centralsygehus
Århus Kommunehospital
Århus Amtssygehus
Randes Centralsygehus
Odder Centralsygehus
Grenaa Centralsygehus
Skejby Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
14186
14362

Den relative andel i dagkirurgi
Århus Amt i alt
heraf
Silkeborg
Centralsygehus
Århus Kommunehospital
Århus Amtssygehus
Randes Centralsygehus
Odder Centralsygehus
Grenaa Centralsygehus
Skejby Sygehus

1998
13764

1429

1942

1742

4793
2302
2708
924
1037
837

4328
1660
2888
1046
941
1368

4111
1468
2873
875
1046
1480

62,4

69,9

72,8

46,8

59,7

65,2

72,5
57,2
56,1
67,0
58,8
74,2

80,2
63,6
68,0
64,5
65,6
78,2

80,6
72,3
71,3
65,9
63,3
80,9

I Århus Amt (tabel 1.17) er udviklingen i den relative andel steget i den betragtede periode. Kun
Grenaa Sygehus kan notere et mindre fald fra 1997 til 1998. Alle amtets sygehuse synes således
at tilpasse den kliniske aktivitet således, at den i højere grad kan håndteres som dagkirurgi.
Samlet når amtet betydeligt over landsgennemsnittet, og alle sygehusene med undtagelse af
Grenaa trækker amtsgennemsnittet over det tilsvarende mål for landet som helhed.
Langt den hyppigste aktivitet foregår på Århus Kommunehospital, og det er lykkedes dette
hospital at håndtere mere end 80% af de udvalgte patienter i den dagkirurgiske behandling.
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Tabel 1.18 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Viborg Amt

Viborg Amt i alt
heraf
Viborg Sygehus
Skive Sygehus
Thisted Sygehus
Nykøbing Mors Sygehus
Kjellerup Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
6700
7203

Den relative andel i dagkirurgi
Viborg Amt i alt
heraf
Viborg Sygehus
Skive Sygehus
Thisted Sygehus
Nykøbing Mors Sygehus
Kjellerup Sygehus

1998
7083

1697
1063
2222
715
1003

1491
1697
2363
576
1076

1250
1800
2313
615
1105

50,8

56,9

58,9

42,7
68,7
47,0
66,7
42,5

39,6
83,3
51,9
55,6
50,7

40,9
84,1
51,8
50,9
57,2

I Viborg Amt (tabel 1.18) er aktiviteten for de udvalgte procedurer fordelt nogenlunde ligeligt
mellem sygehusene. I Nykøbing Mors er antallet af gennemførte kirurgiske indgreb dog noget
lavere end hos de øvrige sygehuse. For amtet som helhed er der sket en stigning i antallet af
indgreb fra 1996 til 1998. Dette kan primært tilskrives en forøgelse af produktionen på Skive
sygehus.
Samtidig har Skive Sygehus opnået en stigning i den relative andel af dagkirurgiske indgreb.
Det samme gælder for Kjellerup Sygehus, mens udviklingen hos de øvrige er mere uklar på
dette felt. Betragtet som helhed er amtet stadig nogen efter landsgennemsnittet. For Viborg Amt
er det endelig værd at bemærke, at der er sket en ændring af sygehusstrukturen. Eksempelvis er
Viborg og Kjellerup sygehuse slået sammen. Disse forandringer kan få indflydelse på den mere
langsigtede planlægning af bl.a. det dagkirurgiske område i amtet.
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Tabel 1.19 Den dagkirurgiske aktivitet for udvalgte proceduregrupper i Nordjyllands Amt

Nordjyllands Amt i alt
heraf
Aalborg Sygehus
Hjørring-Brønderslev
Sygehus
Hobro-Terndrup
Sygehus
Farsø Sygehus
Dronninglund Sygehus
Frederikshavn Sygehus
Brovst Sygehus

1996
1997
Samlet kirurgisk aktivitet for udvalgte grupper
10599
11156

Den relative andel i dagkirurgi
Nordjyllands Amt i alt
heraf
Aalborg Sygehus
Hjørring-Brønderslev
Sygehus
Hobro-Terndrup
Sygehus
Farsø Sygehus
Dronninglund Sygehus
Frederikshavn Sygehus
Brovst Sygehus

1998
11449

3805
2270

4381
1931

4619
1963

936

1103

1137

849
967
1182
590

833
927
1260
720

826
940
1185
779

50,8

55,6

53,4

60,9
50,4

73,2
42,1

69,6
41,0

70,4

73,0

72,2

50,3
21,0
46,0
14,4

59,4
23,1
46,2
11,5

57,7
22,8
40,2
13,4

Nordjyllands Amt (tabel 1.19) har oplevet en mindre absolut fremgang i antallet af kirurgiske
indgreb på de afgrænsede områder. Den samlede fremgang kan henføres til Aalborg Sygehus,
Hobro-Terndrup Sygehus og Brovst Sygehus. I de to førstnævnte er der samtidig en fremgang i
den relative dagkirurgiske aktivitet, mens Brovst ligger på et uændret lavt niveau i hele
perioden. Desuden er der ikke nogen klar trend hos de resterende sygehuse, og samlet betyder
det, at Nordjyllands Amt ligger forholdsvis langt fra det samlede landsgennemsnit.
Ved tolkningen af disse tal er det vigtigt at erindre, at dagkirurgien er afgrænset snævert
gennem de procedurer, der valgt af IAAS, og at sygehusstrukturen en under stadig forandring,
og når det er er muligt at gennemføre tilsvarende beregninger for 1999, kan der være sket
forskydninger i sygehusene indbyrdes placering.
2.5.2 Betydningen af sygehusstørrelse
En mulig forklaring på forskellene i den relative andel af dagkirurgi kunne søges i sygehusenes
størrelse. Når den relative andel sammenholdes med sygehusenes størrelse, som den er udtrykt i
det gennemsnitlige antal disponible senge på sygehusene, viser det sig, at der ikke er nogen
sammenhæng mellem de to størrelse, jf. figur 1.6. Som det fremgår af denne figur, varierer
andelen af den dagkirurgiske aktivitet meget inden for de enkelte størrelseskategorier. Der er
således ikke nogen sammenhæng mellem sygehusenes størrelse og andelen af dagkirurgisk
aktivitet.
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Figur 1.6 Sammenhængen mellem sygehusenes størrelser og den relative andel af den
dagkirurgiske aktivitet
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2.5.3 Speciallægepraksis
I nærværende beskrivelse er der lagt vægt på en gennemgang af den dagkirurgiske aktivitet på
sygehusene, men i alle amter foregår der også en betydelig aktivitet i speciallægepraksis. Denne
aktivitet er til en vis grad substituerbar med sygehusaktiviteten. I den samlede vurdering af det
dagkirurgiske område er det derfor vigtigt at tage højde for dette element af dagkirurgi.
I tidligere analyser fra Dansk Selskab for Dag-Kirurgi 4 viste opgørelserne, at langt den
overvejende del af varicekirurgi eksempelvis var henlagt til speciallægepraksis, idet mere end
60% af alle aktiviteterne inden for dette område var dækket af speciallægerne. I den samme
undersøgelse fremgik, at mere end 16% af alle mandlige sterilisationer, ligesom antallet af
patienter, der er behandlet for hæmorroider, også er langt højere hos speciallæger end på
hospitalerne.
Disse analyser er fulgt op på to områder, idet fordelingen af aktiviteten hos speciallægerne og på
hospitalerne er undersøgt for:

1. Hæmorroider, ligatur - afgrænset som ydelserne 3113, 3213, 3114, 3214, 3136 og 3236 i
speciallægepraksis og procedurekode JBH30, JBH00, JBH10, JBH20 og JBH96 i
Sundhedsstyrelsens klassifikationen af operationer.

2. Gennemskæring af trommehinde, punktering af trommehinde - afgrænset som ydelserne
3003, 3103, 3009 og 3109 i speciallægepraksis og procedurekode DCA10 og DCA20 i
Sundhedsstyrelsens klassifikationen af operationer.
På begge områderne er aktiviteten i speciallægepraksis og på sygehusene belyst for de enkelte
amter.
4

Dansk Kirurgisk Selskab, juli 1998.
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Ad 1.
For alle de behandlinger, der ydes inden for dette områder, sker over 50% af aktiviteten hos
speciallægerne for landet som helhed. Der er dog store variationer mellem amterne. I
Københavnsområdet dækker speciallægerne mere end 70% af den samlede aktivitet , mens den
tilsvarende andel er betydelig lavere i den vestlige del af landet.
Ad 2.
For gennemskæring af trommehinde m.v. er aktiviteten også henlagt til speciallægerne. Knap 85
af alle indgrebene på disse områder varetages i speciallægepraksis, og dette høje niveau er
kendetegnende for langt de fleste amter. På dette område er der således sket en udbygning af
den dagkirurgiske aktivitet med en betydelig inddragelse af det potentiale, der knytter sig til
behandlingerne i speciallægepraksis.
Når der sker sammenligninger mellem aktiviteten på speciallægepraksis og på sygehusene, er
der imidlertid også visse fortolkningsproblemer, idet der ikke er entydighed i kodeanvendelsen i
de to dele af sundhedssystemet. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er den samme type
patienter, der behandles i speciallægepraksis under et givent ydelsesnummer og tilsvarende
patienter, der behandles og beskrives via Sundhedsstyrelsens klassifikationer om operationer.
For at sikre overensstemmelse skal der ske et koordinerende arbejde mellem de involverede
parter.
Før dette arbejde er gennemført, er det ikke muligt at foretage en entydig sammenligning af
aktiviteten i de to områder. Sammenligningen er yderligere besværliggjort af, at speciallæger
ikke indberetter diagnoser for den sygdom, de behandler. Det er således kun muligt at se, hvilke
ydelser patienten har modtaget, men ikke hvilken sygdom der er blevet behandlet. Begge
indformationer er tilgængelige i LPR.
2.5.4 Amternes kommentarer til de anvendte LPR-data
Amterne har efter rapportens færdiggørelse haft mulighed for at kommentere tabellerne med
data fra LPR. Syv amter har fremsendt følgende kommentarer til tabeller med LPR-data:
•

•
•

•

Bornholms Amt har påpeget, at LPR-tallene for den samlede kirurgiske aktivitet generelt
ligger ca. 2% under amtets egne opgørelser baseret på data fra eget patientadministrativt
system. I tabel 1.1 mangler således mellem 0 og 19 operationer i de enkelte operationstyper,
mens der i tabel 1.3 mangler mellem 0 og 7 operationer.
Københavns Amt har påpeget, at direktoratet ikke inden for den fastsatte tidsfrist har haft
lejlighed til at gennemgå oplysninger fra LPR, men at data vurderes generelt at give et
dækkende billede af den faktiske aktivitet i Københavns Amts Sygehusvæsen.
Århus Amt har påpeget, at amtet er enig i (jf. afsnit 3), at der generelt er
fortolkningsproblemer ved brug af LPR. Amtet påpeger dog samtidigt, at det er amtets
opfattelse, at differencen mellem det lokale system og LPR er blevet mindre og mindre, og
at dette er konstateret i forbindelse med amtets halvårlige opgørelser af antallet af
ventelisteoperationer. På denne baggrund har amtet ikke foretaget en validering af de data,
der er udtrukket fra LPR.
Fra Ringkjøbing Amt har Herning Centralsygehus kommenteret tabellerne og påpeget, at de
anførte tal er fra LRP, og at man støtter sig til disse data. Sygehuset påpeger samtidigt, at
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•
•
•

hovedparten af materialet er på amtsplan, hvilket gør det umuligt at efterprøve tal for
aktiviteten på Herning Centralsygehus.
Viborg Amt har sammenholdt data fra LPR med data i amtets eget
patientregistreringssystem og har fundet, at der er rimelig overensstemmelse i antallet af
operationer inden for de enkelte grupper.
Sønderjyllands Amt har ikke kommenteret brugen af data fra LPR.
Vejle Amt har ved sammenligning med registreringerne i amtets eget patientadministrative
system fundet mindre uoverensstemmelser. I tabel 1.1 var der i et tilfælde en forskel på 10%
og i to tilfælde på 7%. For de øvrige operationstyper var forskellen mellem LPRs
registreringer og amtets egne registreringer 1-5%. I tabel 1.3 var der overensstemmelse mht.
ni operationstyper. For de øvrige var forskellen på 1-5%. I bilagstabel 1.4 var der
overensstemmelse for 23 operationstyper. For operationstype 16 var der en forskel i
registreringerne på 10%, mens der for procedure 4 (ESWL-behandling af nyre- og
uretersten) var en forskel på 121 behandlinger svarende til 85%.

På denne baggrund vurderes de anvendte LPR-data at give et dækkende billede af den samlede
kirurgiske aktivitet og den dagkirurgiske aktivitet inden for de udvalgte operationstyper, selv
om der i nogle tilfælde er mindre forskelle mellem registreringer i LPR og registreringer i de
lokale patientadministrative systemer.

2.6 Sammenfatning
I dette afsnit sammenfattes hovedresultaterne af beskrivelsen af den dagkirurgiske aktivitet i det
danske sygehusvæsen. På baggrund heraf foretages desuden en vurdering af mulighederne for at
tilpasse den dagkirurgiske aktivitet i amterne.
Afsnittet er opdelt i en vurdering af den samlede dagkirurgiske aktivitet og en vurdering af
aktiviteten inden for udvalgte procedurer. Inden for hvert emne gennemgås en række temaer
som afsluttes med Lisbergs vurderinger og anbefalinger.
Det er Lisbergs vurdering, at der er tre hovedkonklusioner på grundlag af den foretagne
beskrivelse.

1. De registrerede forskelle mellem amterne i alle de foreliggende opgørelser sandsynliggør, at
der vil være relativt store muligheder for at frigøre sengekapacitet i de amter, der endnu
ikke er nået så langt i omstillingsprocessen. Amterne skønnes med fordel at kunne tage
initiativ til et fælles projekt med formidling af viden om dagkirurgi på tværs af
amtsgrænserne.

2. Senere bør denne proces tilpasses, således at der er sikkerhed for, at nye medicinske
landvindinger på det dagkirurgiske område bliver taget i anvendelse, når der er evidens for
deres behandlingsmæssige og økonomiske værdi m.v. Derigennem kan implementeringen
af de dagkirurgiske behandlinger udvides til andre procedurer end de, der på nuværende
tidspunkt udføres dagkirurgisk.

3. Endelig er det væsentlig at tage stilling til, om det kan lade sig gøre at forbedre
informationsgrundlaget generelt og i særdeleshed til beskrivelse af forbedring af
sammenligningsmulighederne mellem aktiviteten i speciallægepraksis og på sygehusene.
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Lisberg er opmærksom på, at yderligere registreringer oftest betragtes som
overenskomstspørgsmål. Det må derfor være parterne på sygesikringsområdet, der foretager den
endelig afvejning af værdien af de ekstra registreringer til planlægningsformål og koordinering
med sygehusenes aktiviteter i forhold til de samlede omkostninger, der vil være forbundet med
introduktionen af diagnoseregistreringer og udbygget procedureregistreringer i
speciallægepraksis.
En mellemvej ville være at lade beskrivelserne i speciallægetaksterne bygge på
Sundhedsstyrelsens procedurekoder i stedet for ydelsesnumre. I det omfang, dette er muligt, vil
det skabe en direkte koblingsmulighed i beskrivelsen af aktiviteten på det kirurgiske område i
speciallægepraksis og på sygehusene. En sådan løsning er ikke omkostningsneutral, men vil
kræve en betydelig uddannelsesaktivitet, som kunne kombineres med de øvrige
udddannelsesaktiviteter, der gennemføres af Sundhedsstyrelsen med henblik på at få en korrekt
registrering af aktiviteten på sygehusene.
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Tabel 1.1. Den samlede kirurgiske aktivitet fordelt efter Sundhedsstyrelsens klassifikation af operationer, 1998
H:S Kbh.
Fred.
Rosk. Vestsj. Storst. Bornh. Fyns
Sdrj.
Ribe
Vejle
Ringk. Århus Viborg Nordj. Landet
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
A Operationer på nervesystemet
2420
1337
251
243
307
204
20
1816
528
571
603
443
2086
407
1237 12473
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20,0
80,7

23,8

26,2

18,6

57,2

M Obstetriske operationer

N Operationer på bevægeapparatet

P Operationer på perifere kan og
lymfesystemet
Q Operationer på hud og subkutant væv

27,3

24,2

66,3

35,0

8,3

67,7

13,5

4,0

39,6

2,5

3,6

34,3

41,1

37,3

24,0

33,3

26,7

19,4

68,6

78,8

1,0

J Operationer på fordøjelsesorganer og
milt
K Operationer på urinveje, mandlige
genitalia og retroperitonealt væv
L Operationer på kvindelige genitalia

C Operationer på øjet og
øjenomgivelserne
D Operationer på øre, næse, hals og
strubehoved.
E Operationer på tænder, kæber, mund og
svælg
F Operationer på hjerte og store
intrathoracale kar
G Operationer på brystvæg, pleura,
mediastinum, diafragma, trachea og lunge
H Operationer på mammae

B Operationer på endokrine organer

62,7

28,6

37,7

11,7

59,4

39,1

27,7

58,3

14,5

0,8

67,7

65,1

94,3

1,9

45,4

52,4

32,1

16,1

56,7

26,0

21,9

26,9

2,2

26,9

39,4

75,8

65,1

47,4

38,7

11,5

61,9

49,0

18,2

46,7

11,0

51,6

43,5

67,7

94,0

52

39,3

48,6

27,1

12,5

58,9

39,3

17,2

40,0

9,3

14,6

58,0

66,6

86,1

17,9

58,0

38,2

13,3

57,0

42,0

20,0

51,1

30,6

21,1

80,0

97,7

69,7

20,2

28,1

22,4

68,8

37,8

22,5

37,1

1,6

0,8

49,5

46,0

78,6
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58,5

43,3

34,3

56,8

50,1

28,7

38,2

7,1

4,4

46,9

52,9

84,1

52,6

46,9

49,4

14,0
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52,4

31,4

20,9

13,0

1,8

33,3

20,2

77,4

84,9

56,4

40,3

26,0

69,2

50,0

30,8

34,1

9,6

2,5

59,9

53,2

92,4

1,1

69,6

36,6

38,9

23,7

58,7

42,3

24,5

23,0

11,0

2,9

12,7

22,4

91,9

80,8

26,0

41,6

31,4

67,5

40,3

27,0

53,1

5,5

3,2

51,1

42,8

85,7

1,3

70,8

26,2

46,2

16,6

69,7

50,2

21,1

36,5

2,5

15,9

24,9

60,5

39,7

12,8

31,8

20,0

57,0

41,4

18,4

12,6

3,9

0,7

33,4

30,0

79,3

72,1

30,6

35,9

22,1

64,6

42,0

23,5

34,8

6,9

2,6

43,5

43,5

81,7

0,5

Tabel 1.2. Den relative andel af dagkirurgisk aktivitet fordelt efter Sundhedsstyrelsens klassifikation af operationer, 1998
H:S Kbh.
Fred.
Rosk. Vestsj. Storst. Bornh. Fyns
Sdrj.
Ribe
Vejle
Ringk. Århus Viborg Nordj. Landet
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
A Operationer på nervesystemet
12,4
20,3
33,9
49,4
49,2
52,5
85,0
21,3
40,3
61,5
57,9
44,9
26,3
57,0
13,8
28,1
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Tabel 1.3. Den samlede kirurgiske aktivitet for udvalgte dagkirurgiske procedurer, 1998
H:S
Kbh.
Fred.
Rosk. Vestsj. Storst. Bornh. Fyns
Sdrj.
Ribe
Vejle
Ringk. Århus Viborg Nordj. Landet
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
1 Knæarthoskopi og arthroskopisk
1302
799
876
394
446
410
117
1167
1047
1089
1339
851
1905
1043
1050 13835
menisoperatrion
2 Tandoperationer
403
288
91
136
72
185
3
344
142
125
199
25
863
3
245
3124
3 Kataraktoperationer
4747
2504
938
633
676
1798
168
1325
1481
1275
2979
1961
2488
1062
2355 26390
4 Hernieoperationer
1529
956
1028
430
1041
637
125
1393
772
548
1027
843
1427
735
1393 13884
5 Udskrabninger
1165
1205
533
385
605
362
137
1930
512
1076
1787
886
1736
1359
1220 14898
6 Varicer
134
137
131
83
710
204
29
449
352
351
818
414
445
450
1045
5752
7 Tonsiller
506
945
860
604
643
473
49
598
242
330
360
555
844
382
831
8222
8 Tubalatio membrana tympani
100
138
86
121
140
117
16
47
123
23
41
40
57
85
40
1174
9 Laparoskopisk sterilisation
346
292
156
149
300
171
42
405
203
218
460
285
428
224
401
4080
10 Skelekirurgi mv.
228
107
48
97
17
37
61
37
47
63
53
100
44
81
1020
11 Brystoperationer
432
486
700
291
362
262
51
482
372
162
465
238
412
235
231
5181
12 Anale operationer
382
326
226
182
486
280
26
436
264
441
414
403
678
286
452
5282
13 Circumcisio
168
144
131
57
143
163
24
211
148
116
192
211
250
163
223
2344
14 Dupuytren og capaltunnel
135
186
100
50
106
64
9
128
176
142
170
140
176
89
140
1811
15 Varicocele
106
112
93
36
53
46
4
129
62
42
74
62
139
54
144
1156
16 Fjernelse af osteosyntesemat.
915
533
465
307
564
259
30
888
459
434
658
710
1241
570
1031
9064
17 Laparoslopisk cholecystectomi
633
263
275
129
287
137
27
369
173
179
322
239
393
271
471
4168
18 Vaginal hysterectomi
86
69
12
10
43
8
13
12
44
7
49
112
182
28
96
771
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Tabel 1.4. Den relative dagkirurgiske aktivitet for udvalgte dagkirurgiske procedurer, 1998
H:S
Kbh.
Fred.
Rosk. Vestsj. Storst. Bornh. Fyns
Sdrj.
Ribe
Vejle
Ringk. Århus Viborg Nordj. Landet
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
Amt
1 Knæarthoskopi og arthroskopisk
72,4
68,7
83,2
69,0
74,0
72,0
95,7
76,3
79,3
86,5
83,9
67,8
84,3
85,1
72,1
78,4
menisoperatrion
2 Tandoperationer
67,7
91,3
89,0
59,6
68,1
73,0
33,3
71,8
91,5
86,4
95,5
52,0
91,3
100,0
73,5
81,4
3 Kataraktoperationer
89,8
64,8
94,9
73,1
92,8
93,8
98,2
82,0
80,6
80,5
93,3
95,9
97,0
48,1
84,2
85,6
4 Hernieoperationer
59,6
73,0
70,7
66,7
37,9
33,1
57,6
37,8
63,5
56,8
65,7
48,9
59,1
40,8
39,3
53,3
5 Udskrabninger
69,3
85,7
75,2
73,8
72,6
73,5
78,1
85,9
76,8
64,4
85,3
72,9
88,1
83,2
68,2
78,8
6 Varicer
49,3
86,9
74,0
84,3
72,8
47,1
75,9
53,9
69,9
80,6
88,9
39,6
66,7
44,2
17,3
57,8
7 Tonsiller
28,3
6,2
63,8
5,3
29,7
48,4
20,4
27,3
17,4
0,9
49,2
4,3
18,1
1,8
4,7
22,1
8 Tubalatio membrana tympani
25,0
28,3
89,5
76,9
90,7
82,1
93,8
53,2
61,8
8,7
87,8
40,0
63,2
70,6
57,5
63,5
9 Laparoskopisk sterilisation
70,8
73,6
93,6
96,0
86,7
79,5
90,5
59,8
89,2
89,9
86,3
68,1
88,3
61,6
69,8
78,2
10 Skelekirurgi mv.
10,1
1,9
56,3
36,1
94,1
35,1
8,2
89,2
73,0
37,7
77,0
34,1
19,8
32,2
11 Brystoperationer
10,9
57,6
78,7
44,0
69,6
64,5
82,4
56,4
57,0
30,9
44,9
34,5
57,5
59,1
30,3
52,9
12 Anale operationer
36,4
48,5
31,0
42,9
18,7
42,5
30,8
42,4
61,0
71,7
64,7
41,9
70,1
44,4
30,5
47,4
13 Circumcisio
77,4
88,9
89,3
77,2
91,6
89,0
79,2
74,9
81,1
87,1
79,7
78,2
84,4
92,6
82,1
83,4
14 Dupuytren og capaltunnel
60,0
71,0
85,0
72,0
66,0
81,3
55,6
24,2
46,6
85,2
52,4
25,0
43,8
50,6
27,9
54,1
15 Varicocele
50,0
87,5
77,4
66,7
69,8
69,6
75,0
69,0
61,3
26,2
28,4
67,7
46,0
63,0
72,9
62,5
16 Fjernelse af osteosyntesemat.
50,8
49,5
60,0
70,4
75,4
45,2
76,7
57,7
54,7
70,7
57,0
71,3
67,1
72,6
66,3
62,6
17 Laparoslopisk cholecystectomi
2,4
8,0
8,4
2,3
2,1
0,5
4,6
0,6
5,9
0,8
2,6
11,7
3,9
18 Vaginal hysterectomi
3,5
0,9
0,5
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4

Arbejdstilrettelæggelse og operationsplanlægning på
dagkirurgiske enheder og kirurgiske afdelinger

4.1 Indledning
I fortsættelse af den generelle beskrivelse af de afsnit og afdelinger, der udfører dagkirurgi i
Danmark jf. forrige kapitel, er der foretaget en mere specifik beskrivelse af to udvalgte
dagkirurgiske enheder og to kirurgiske stamafdelinger.
Formålet med denne undersøgelsen er at beskrive forskelle i arbejdstilrettelæggelse og
operationsplanlægning på dagkirurgiske enheder og kirurgiske stamafdelinger. Dagkirurgiske
enheder defineres som afsnit eller afdelinger, der kun behandler dagkirurgiske patienter, mens
stamafdelinger defineres som afdelinger, der både behandler elektive og akutte patienter.
Undersøgelsen skal således beskrive forskelle mellem enheder, som er henholdsvis meget
specialiserede indenfor dagkirurgisk behandling og afdelinger, som er mindre specialiserede.
For hver af de fire udvalgte enheder og afdelinger beskrives følgende:
• Arbejdstilrettelæggelse.
• Operationsplanlægning.
• Deltagernes opfattelser af fordele ved den valgte organisering af dagkirurgien.
• Deltagernes opfattelser af ulemper ved den valgte organisering af dagkirurgien.
Ved beskrivelse af arbejdstilrettelæggelsen redegøres for:
• Om de dagkirurgiske patienter benytter særlige lokaler/faciliteter (modtagelse, venterum,
opvågning, hvilerum).
• Om personalet, der betjener de dagkirurgiske patienter, alene varetager pleje af
dagkirurgiske patienter.
• Om plejepersonalet har modtaget efteruddannelse i behandling af dagkirurgiske patienter.
• Om plejepersonalet ”roterer” mellem forskellige opgaver.
• Hvorledes arbejdsopgaverne er fordelt på faggrupperne.
• Hvorledes dagkirurgiske enheder samarbejder med stamafdelingerne og ambulatorierne.
• Hvilken informationsprocedurer, der anvendes før, under og efter indlæggelsen.
Ved beskrivelsen af operationsplanlægningen redegøres for:
• Om operationerne bookes centralt eller decentralt.
• Om bookingen er operatørspecifik, dvs. om der ved booking tages stilling til hvilken kirurg,
der skal/bør udføre indgrebet.
• Hvem foretager bookingen.
• Hvorledes operationsstuer og -tider er fordelt på de enkelte specialer.
• Om der er operationsstuer, der er forbeholdt dagkirurgiske patienter.
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I beskrivelsen af fordele og ulemper ved de enkelte enheder og afdelingers organisering af den
dagkirurgiske aktivitet, søges patientmæssige, organisatoriske, økonomiske og
personalemæssige fordele og ulemper afdækket.
Sammenligningen af to dagkirurgiske enheder og to kirurgiske stamafdelinger forventes ikke at
kunne afdække alle forskelle på de to organisationstyper, idet både dagkirurgiske enheder og
kirurgiske stamafdelinger er forskellige fra afdeling til afdeling og fra sygehus til sygehus. En
sammenligning af fire afdelinger og enheder vil således f.eks. være præget af valget af
afdelinger og enheder. Ved at udvælge enheder og stamafdelinger, som er velfungerende,
forventes sammenligningen dog at kunne udpege forskelle på behandlingen af dagkirurgiske
patienter på henholdsvis dagkirurgiske enheder og kirurgiske stamafdelinger.
I det efterfølgende afsnit 2 præsenteres metoden, som er anvendt til at indsamle oplysninger om
de fire enheder og afdelinger, og udvælgelsen af de enheder og afdelinger, som indgår i
undersøgelsen. Herefter beskrives i afsnit 3 de deltagende enheder og afdelinger.
Præsentationen er opdelt i beskrivelser af arbejdstilrettelæggelse, operationsplanlægning og
sygehusledelsernes, afdelingsledelsernes og de ansattes egne vurderinger af fordele og ulemper
ved den valgte organisering af den dagkirurgiske aktivitet.
I kapitlet anvendes dagkirurgi og sammedagskirurgi synonymt, mens betegnelsen dagkirurgiske
enheder dækker over både dagkirurgisk afsnit og afdelinger. Endvidere betegnes de afdelinger,
som henviser patienter til en dagkirurgisk enhed, som stamafdelinger.

4.2 Metode
Indsamling af information om arbejdstilrettelæggelse og operationsplanlægning på de
dagkirurgiske enheder og de kirurgiske stamafdelinger er foretaget ved interview med
sygehusledelser, afdelingsledelser og ansatte på enhederne og afdelingerne. Desuden er ledelsen
på de kirurgiske stamafdelinger, som visiterer patienter til de dagkirurgiske enheder, blevet
interviewet. Sidstnævnte gruppe er medtaget for at belyse evt. afledte konsekvenser ved
oprettelse af dagkirurgiske enheder for stamafdelinger.
Til strukturering af disse interviews er der anvendt en interviewguide, som er vedlagt i bilag.
For at afdække sygehusledelsernes, afdelingsledelsernes og de ansattes opfattelse af fordele ved
den valgte organisering af dagkirurgien, blev deltagerne bedt om at tilkendegive, hvilke
forventninger og mål de havde med enheden og hvilke gevinster, der faktisk er opnået.
Tilsvarende er ulemperne ved den valgte organisering blevet afdækket ved at spørge om de
synspunkter, der evt. er blevet fremført imod oprettelse af enheden samt om de evt. problemer,
enhedens etablering har medført.
I det omfang, enhederne og afdelingerne har fremsendt skriftligt materiale som beskriver
enhederne og afdelingerne, er dette i al væsentlighed medtaget i beskrivelserne.
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4.2.1 Valg af enheder
Ved udvælgelse af de enheder og afdelinger, som deltager i undersøgelsen, er følgende kriterier
anvendt:
•
•
•

Enhederne og afdelingerne skal være velfungerende, dvs. der må ikke foreligge viden om, at
der er væsentlige problemer med driften af enhederne og afdelingerne (funktionskriterium).
Enhederne og afdelingerne skal være beliggende på et universitetshospital eller et
centralsygehus (størrelseskriterium).
De kirurgiske stamafdelinger må ikke have konkrete planer om at oprette en dagkirurgisk
enhed (strukturerings- og planlægningskriterium).

Når enhederne
sammenligning
velfungerende
ledelsesforhold,
enheder.

og afdelingerne skal være velfungerende, er det begrundet i, at en
af dagkirurgiske enheder med kirurgiske stamafdelinger, som ikke er
f.eks. på grund af logistikproblemer-, rekrutteringsproblemer eller
vil give et fejlagtigt billede af konsekvenserne af oprettelse af dagkirurgiske

Tilsvarende er det valgt ikke at medtage afdelinger, som har konkrete planer om at oprette
dagkirurgiske enheder inden for den nærmeste fremtid, da sådanne planer kan påvirke
afdelingens drift i perioden frem til iværksættelse af planerne.
I forbindelse med udvælgelsen af enhederne og afdelingerne blev der taget kontakt til en række
nøglepersoner med kendskab til den dagkirurgiske aktivitet i Danmark. Ud fra ovenstående
kriterier blev disse personer bedt om at foreslå enheder og afdelinger, som kunne indgå i
undersøgelsen, og på baggrund heraf blev følgende enheder og afdelinger udvalgt:
•

Dagkirurgiske enheder:

Dagkirurgisk afsnit, Holstebro Centralsygehus.
Sammedagskirurgisk afdeling A13, Vejle Sygehus.

•

Kirurgiske stamafdelinger:

Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital.
Ortopædkirurgisk afdeling, Sønderborg Sygehus.

Flere afdelinger og enheder kunne have være udvalgt ud fra ovenstående kriterier.
Afdelingen på Hvidovre Hospital er kendetegnet af, som den eneste af de fire deltagere udfører
dagkirurgiske indgreb på afdelingens ambulatorium. På hospitalet drøftes hensigtsmæssigheden
heraf. Denne diskussion afspejler nogle væsentlige hovedsynspunkter vedrørende
struktureringsprincipper for dagkirurgisk aktivitet, hvorfor det er valgt at give en lidt grundigere
redegørelse for denne diskussion på hospitalet.

4.3 Resultater
4.3.1 Dagkirurgisk afsnit, Holstebro Centralsygehus
Der blev afholdt tre interviews den 29. november 1999 med repræsentanter for sygehusledelsen,
ledelsen for Dagkirurgisk afsnit og repræsentanter for personalet på Dagkirurgisk afsnit.
Aktivitet, lokaler og personale
Dagkirurgisk afsnit blev oprettet i august 1997 på Holstebro Centralsygehus i en ny bygning,
som var bygget og indrettet til formålet, og hvor alle lokaler var placeret samlet.
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I 1998 blev 1.829 patienter opereret på enheden. Enheden opererer patienter fra følgende
specialer:
• Gynækologi.
• Organkirurgi.
• Ortopædkirurgi.
I 1998 udgjorde gynækologiske patienter 36%, organkirurgiske patienter 29% og
ortopædkirurgiske patienter 35% af afsnittets patienter.
Dagkirurgisk afsnit har to operationsstuer og opererer op til 12 patienter om dagen. Desuden har
afsnittet en opvågningsstue med fem senge og et hvilerum med fem stole.
Dagkirurgisk afsnit havde i 1999 følgende normering:
• Overlæge
1,0 (anæstesiolog)
• Sekretærer
1,8
• Afdelingssygeplejerske 1,0
• Sygeplejersker
7,2
Der er ikke ansat anæstesisygeplejersker på afsnittet, idet anæstesisygeplejerskerne, som
arbejder på afsnittet, er ansat på Anæstesiologisk afdeling.
Afsnittet er åbent hverdage fra kl. 07.45 til kl. 18.00, fredag dog til kl. 17.00. Den første
operation starter ca. kl. 08.30, og den sidste operation afsluttes ca. kl. 15.00-15.30.
Fordelingen af de forskellige aktiviteter i forbindelse med dagkirurgisk behandling henholdsvis
uden for enheden og inden for enheden er illustreret i figuren herunder. Som det ses, foregår
operation, opvågning og hvile for alle patienter på afsnittet.
Figur 3.1 Fordelingen af aktiviteter ved dagkirurgiske indgreb henholdsvis uden for og
inden for Dagkirurgisk afsnit på Holstebro Centralsygehus

Aktivitet
uden for
afsnittet:
Aktivitet på
afsnittet:

Forundersøgelse

Efterundersøgelse

Operation

Opvågning

Hvile

Tid

På sygehuset foregår dagkirurgisk aktivitet desuden inden for øre-, næse-, halskirurgi og
øjenkirurgi, hvor Holstebro Centralsygehus har amtsspecialet. De dagkirurgiske operationer
inden for disse specialer foregår på de enkelte afdelinger.
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I Ringkjøbing Amt foretages dagkirurgiske indgreb endvidere på de kirurgiske afdelinger på
Herning Centralsygehus, Ringkøbing Sygehus, Lemvig Sygehus og på den dagkirurgiske enhed
på Tarm Sygehus. På Herning Centralsygehus er der planlagt oprettelse af en dagkirurgisk
enhed i år 2001.
Arbejdstilrettelæggelse
Forundersøgelse af patienterne foretages i de enkelte kirurgiske afdelingers ambulatorier. Efter
forundersøgelse kommer patienterne til Dagkirurgisk afsnit, hvor patienterne undersøges og
taler med en anæstesiolog. Desuden aftales operationstidspunktet med en sekretær. Det er
afsnitsledelsens opfattelse, at patientens møde med anæstesiologen på afsnittet og patientens
mulighed for at afgøre valget af operationsdato er medvirkende til, at patienterne kun i meget få
tilfælde udebliver fra operationen. Således udeblev kun fem patienter i 1998.
Eventuelle postoperative kontroller foretages i stamafdelingernes ambulatorium, og patienterne
får information om tidspunktet for kontrollen på Dagkirurgisk afsnit ved hjemsendelsen.
Afsnittet har som nævnt ingen sygehjælpere og ingen portører ansat, og det er således afsnittets
sygeplejersker og anæstesipersonale, som klarer alle opgaver, inkl. at køre patienternes senge
fra operationsstuen til opvågningsstuen.
Sygeplejerskerne roterer mellem de forskellige arbejdsopgaver i en 7-ugers ordning, hvor de
første fire uger foregår på operationsstuerne, de næste to uger på opvågningsstuen og i
hvilerummet, og den sidste uge på gangen med løsning af forskellige opgaver.
Plejepersonalet har oplært hinanden i de forskellige funktioner på afsnittet. Dette har været
muligt, idet personalet er sammensat af personer, som tidligere har været ansat som
sygeplejersker på den centrale operationsgang, i opvågningen, på intensiv afdeling og på
stamafdelingerne på Centralsygehuset i Holstebro.
Dagkirurgisk afsnits kontakt til stamafdelingerne foregår gennem en enkelt læge på hver
stamafdeling, som er udpeget som kontaktperson til Dagkirurgisk afsnit. Desuden har
afdelingssygeplejersken på Dagkirurgisk afsnit løbende kontakt med afdelingssygeplejerskerne
på de enkelte stamafdelingers ambulatorier.
Hvis sygeplejerskerne på Dagkirurgisk afsnit vurderer, at det er usikkert, om en patient kan
udskrives samme dag, tager de kontakt til en anæstesiolog eller en kirurg fra den afdeling, der
har henvist patienten til Dagkirurgisk afsnit. Hvis det vurderes, at patienten har behov for at
overnatte på sygehuset, udskrives patienten til den pågældende afdelings sengeafsnit.
Centrallaboratoriet har placeret en lille enhed af laboratoriet i umiddelbar nærhed af
Dagkirurgisk afsnit. Dette medfører, at afsnittet altid har laboranter i nærheden, som kan tage
blodprøver, hvorved ventetid undgås.
Dagkirurgisk afsnit er et afsnit under Anæstesiologisk afdeling, som også leder sygehusets
centrale operationsgang. Afsnittet ledes i det daglige af den anæstesiologiske overlæge og af
afdelingssygeplejersken. Ifølge afsnitsledelsen er det vigtigt, at afsnitsledelsen er til stede på
enheden dagligt.
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Med hensyn til patientinformation får patienterne skriftlig og mundtlig information om enheden
og indgrebet, når de møder op på Dagkirurgisk afsnit efter forundersøgelsen. Dagen efter
indgrebet bliver patienterne desuden kontaktet telefonisk af den sygeplejerske, som udskrev
patienten dagen forinden. Endvidere får alle patienter en kopi af deres udskrivningsbrev med
hjem. Udskrivningsbrevet bliver gennemgået sammen med patienten af en sygeplejerske, der
evt. oversætter latinske betegnelser. Patienterne bliver også informeret om, at de skal give
vagtlægen eller praktiserende læge brevet, hvis der skulle opstå komplikationer kort tid efter
indgrebet. Formålet hermed er at sikre, at patienten ved evt. komplikationer kan give vagtlægen
den rigtige information om den behandling, patienten har modtaget.
Operationsplanlægning
Booking af operationerne foretages centralt af sekretærer på Dagkirurgisk afsnit. Grundlaget for
bookingen er lægernes angivelse af operationens forventede varighed og de enkelte afdelingers
vagtplaner, som fremsendes til Dagkirurgisk afsnit. Hvis det er muligt, bookes patienterne til
den læge, der har undersøgt patienten i ambulatoriet.
Bookingen foregår manuelt, idet afsnitsledelsen ikke mener, at der er behov for elektronisk
booking, da sekretærerne kan overskue bookingen i en kalender.
Operationerne på Dagkirurgisk afsnit gennemføres generelt ved en såkaldt pendulfunktion,
således at en kirurg opererer på de to operationsstuer på skift. I praksis foregår dette ved, at
kirurgen opererer en patient på den ene stue, mens den næste patient forberedes på den anden
stue.
Hver stamafdeling har et antal operationsdage til rådighed hver uge. I 1999 blev der således
foretaget ortopædkirurgiske indgreb mandag og torsdag, organkirurgiske indgreb onsdag og
hver anden fredag, og gynækologiske indgreb tirsdag og hver anden fredag.
Den enkelte afdelings operationsdage er fastsat i aftaler mellem stamafdelingen og
sygehusledelsen. Aftalerne er blevet reguleret en gang siden enhedens oprettelse i 1997.
Baggrunden herfor var bl.a., at brugen af medicinsk abort medførte, at Gynækologisk afdeling
benyttede Dagkirurgisk afsnit mindre end forventet, hvorfor afdelingen har fået tildelt færre
operationsdage, og de andre specialer har delt den frigjorte kapacitet.
Sygehusets vurdering af fordele
Ifølge sygehusledelsen og ledelsen for Dagkirurgisk afsnit er fordelen ved oprettelse af den
dagkirurgiske enhed, at man samtidig med en mere effektiv ressourceudnyttelse opnår forbedret
behandling af patienterne.
Med hensyn til de mulige økonomiske gevinster har sygehusledelsen dog ikke haft mulighed for
konkret at beregne de økonomiske konsekvenser af oprettelsen af den dagkirurgiske enhed. Men
der er nedlagt senge på sengeafdelingerne og foretaget en reduktion i personalet svarende dertil.
Disse ressourcer er delvist overført til enheden. Resten er overført til andre afdelinger med
særligt behov.
Sygehusledelsen vurderer derfor, at der sandsynligvis opnås en økonomisk gevinst ved
oprettelse af dagkirurgiske enheder forudsat, at man er i stand til at udnytte de resterende
ressourcer effektivt på stamafdelingerne.
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Afsnitsledelsen fremhævede en række fordele ved behandling af patienter på Dagkirurgisk
afsnit:
• Patienternes ventetid er forkortet.
• Behandlingsforløbet er reduceret, og patienterne undgår spildtid.
• Smertebehandlingen er forbedret, og færre patienter får kvalme.
• Personalet har stor erfaring med dagkirurgi og kan derfor udnytte tiden og ressourcerne
mere effektivt.
• Ingen behandlinger aflyses. Siden opstarten af enheden er der ikke aflyst operationer på
grund af forhold, som skyldtes enheden.
• Der er meget stor patienttilfredshed. En spørgeskemaundersøgelse fra 1998 viste således, at
kun 0,1% var meget utilfredse, 0,3% var utilfredse, mens 95,0% var godt eller særdeles godt
tilfredse.
• Den personlige kontakt til patienterne er bedre end ved indlæggelse.
• Der er stor tilfredshed blandt personalet med at arbejde på enheden.
Med hensyn til samarbejdet med den primære sektor er det afsnitsledelsens opfattelse, at de
praktiserende læger er godt tilfredse med dagkirurgien, idet praktiserende læger og lægevagten
ikke belastes mere af dagkirurgiske patienter end af patienter, som har været indlagt.
Den kommunale hjemmepleje belastes heller ikke af dagkirurgiske patienter. Ifølge
afdelingsledelsen er en af årsagerne hertil, at patienterne ringer til enheden, hvis de får
problemer, også selv om disse opstår en uge efter indgrebet.
Ifølge repræsentanterne for personalet er der en række fordele ved at gennemføre dagkirurgiske
indgreb på særskilte dagkirurgiske enheder:
• Patienterne aktiveres mere på den dagkirurgiske enhed end på stamafdelingerne og bliver
derved mindre sygeliggjorte.
• Der er generelt en tæt kontakt til patienterne.
• Der er ingen akutte patienter, som forstyrrer operationsplanerne.
• Der er få ansatte, og man møder de samme kolleger hver dag.
• Der er ingen aften- og nattevagter.
• Afsnittet har gode lokaler og godt, nyt udstyr.
• Patienterne er meget tilfredse med behandlingen på afsnittet, bl.a. på grund af den
telefoniske opfølgning dagen efter operationen.
Samlet har disse forhold medført, at personalet er meget tilfredse med at arbejde på afsnittet.
Denne tilfredshed afspejles også i, at der ikke har været udskiftninger blandt personalet siden
afsnittets oprettelse i 1997.
En yderligere fordel er, at læger og anæstesisygeplejersker, som deltager i operationerne på
Dagkirurgisk afsnit, bringer information om nye behandlingsteknikker videre til den centrale
operationsgang. Denne spredning af informationen er ikke nødvendigvis en effekt af oprettelsen
af den dagkirurgiske enhed, men erfaringerne viser, at informationer om nye
behandlingsteknikker også bliver udbredt på andre dele af sygehuset, selv om de dagkirurgiske
indgreb flyttes til en adskilt enhed.
Sygehusets vurdering af ulemper
Sygehusledelsen havde generelt en meget positiv opfattelse af aktiviteterne på Dagkirurgisk
afsnit. På spørgsmålet om ulemper ved oprettelse af dagkirurgiske enheder blev det dog nævnt,
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at sygehuset bliver mindre fleksibelt, når operationerne skal fordeles på to operationsgange, idet
den centrale operationsgang får færre små indgreb til at udfylde ”huller” i operationsplanen
med.
Ifølge sygehusledelsen indebærer oprettelsen af dagkirurgiske enheder en risko for, at der opstår
kamp om de dagkirurgiske patienter. Dette vil eksempelvis ske, hvis der oprettes dagkirurgiske
enheder på to centralsygehuse, samtidig med at de små sygehuse søger at tiltrække patienter,
som skal have udført mindre indgreb. Hvis der således er mange sygehuse, som specialiserer sig
i dagkirurgisk behandling, er der fare for, at ikke alle sygehuse kan få nok patienter til at kunne
udnytte kapaciteten optimalt.
Ledelsen på Dagkirurgisk afsnit oplyste, at stamafdelingerne oprindeligt havde en vis
reservation over for idéen om at oprette enheden, men at dette problem blev løst ved at have en
lang planlægningsperiode og tage afdelingerne med i planlægningen. Ledelsen mente således, at
der i dag var et godt forhold til stamafdelingerne, og at såvel kirurger som anæstesiologer var
glade for at arbejde på afsnittet.
Ledelsen på Dagkirurgisk afsnit vurderede, at stamafdelingerne udfører flere subakutte kræftoperationer efter flytningen af de lettere dagkirurgiske patienter, og at dette har medført, at
patienterne på stamafdelingerne har et øget plejebehov. Denne udvikling skyldes dog ikke
nødvendigvis oprettelsen af Dagkirurgisk afsnit, idet stamafdelingerne formentligt havde fået
disse patienter uanset oprettelse af enheden.
Repræsentanterne for personalet var, som nævnt, meget tilfredse med arbejdet på enheden. Den
eneste ulempe var ifølge personalet, at der i nogle situationer godt kunne være brug for ekstra
senge i opvågningsstuen.
4.3.2 Sammedagskirurgisk afdeling A13, Vejle Sygehus
Mødet med repræsentanter for sygehusledelsen foregik den 13. december 1999. Mødet med
funktionsledelsen fra Sammedagskirurgisk afdeling foregik den 20. december 1999. Ved samme
møde deltog også tre repræsentanter for sygeplejerskerne på afdelingen.
Endelig er der gennemført møder med ledelsen på to af de afdelinger, som henviser patienter til
Sammedagskirurgisk afdeling. Det drejer sig om Organkirurgisk og Otologisk afdeling.
Møderne med disse afdelinger blev gennemført den 17. og den 20. december. Fra
Organkirurgisk afdeling deltog en overlæge og oversygeplejersken. Fra Otologisk afdeling
deltog en overlæge og oversygeplejersken.
Aktivitet, lokaler og personale
På Sammedagskirurgisk afdeling A13 blev der i 1998 foretaget 1.941 indgreb og 1.575
ambulante forundersøgelser. Disse indgreb og undersøgelser er fordelt på specialer i tabellen
herunder.
Tabel 3.2.1 Operationer og ambulante forundersøgelser foretaget på Sammedagskirurgisk
afdeling A13 i 1998
Speciale

Operationer
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Organkirurgi
Øre-, næse-, halskirurgi
Gynækologi
Plastikkirurgi
Kæbekirurgi
I alt

738
623
418
54
108

495
520
403
21
136

1.941

1.575

Desuden benyttede 590 patienter afdelingens hvilerum i 1998. Disse patienter er bl.a.
reumatologiske patienter, som er undersøgt for diskusprolaps, og patienter fra amtets tandklinik
på sygehuset.
Endvidere afvikles udrednings- og undersøgelsesforløb for medicinske cancerpatienter på
afdelingen.
Afdelingen har to operationsstuer og to rum til forundersøgelser. Desuden er der tre senge til
opvågning og 17 stole til patienterne, hvor de kan hvile efter indgrebet.
Fysisk er afdelingen indrettet således, at operationsstuer og opvågning er adskilt fra de øvrige
lokaler af en lang gang, idet sygehusledelsen har forsøgt at udnytte eksisterende lokaler.
Afdelingen har i 1999 følgende normerede stillinger:
• Sygeplejersker
10,5
• Afdelingssygeplejersker 1,0
• Sygehjælpere
0,75
• Sekretærer
1,0
Der er ikke ansat læger på afdelingen, men den anæstesiologiske overlæge, som indgår i
ledelsen, har afdelingen som sin primære opgave. Overlægen er formelt ansat på
Anæstesiologisk afdeling. Desuden arbejder et antal anæstesisygeplejersker på skift på
afdelingen.
Afdeling A13 er åben fra kl. 7.00 til kl. 17.30, og den første operation påbegyndes kl. 8.00. Den
sidste operation afsluttes typisk kl. 15.00.
Fordelingen af de forskellige aktiviteter i forbindelse med dagkirurgisk behandling henholdsvis
uden for og inden for enheden er illustreret i figur 3.2 herunder. Som det ses, foregår operation,
opvågning og hvile for alle patienter på afdelingen, mens forundersøgelserne foregår både inden
for og uden for afdelingen.
Figur 3.2 Fordelingen af aktiviteter ved dagkirurgiske indgreb henholdsvis uden for og
inden for Sammedagskirurgisk afdeling på Vejle Sygehus
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Tid

På Vejle og Give sygehuse foretages dagkirurgisk behandling desuden på Dagklinikken på Give
Sygehus og på Øjenafdelingens ambulatorium på Vejle Sygehus. På Dagklinikken foretages
ortopædkirurgiske indgreb, og i 1998 blev der gennemført ca. 1.700 indgreb. På
Øjenafdelingens ambulatorium behandles bl.a. patienter med grå stær, og i 1998 blev der i alt
gennemført ca. 3.000 indgreb.
Arbejdstilrettelæggelse
Sammedagskirurgisk afdeling blev oprindeligt oprettet i 1989 som en enhed under
Øjenafdelingen, der var specialiseret i behandling af grå stær. I de første år foregik
operationerne på den centrale operationsgang, og kun selve hvilefunktionen foregik på enheden.
I 1996 blev kirurgiomlægningen gennemført, og enheden fik egne operationsstuer. Samtidig
overtog enheden behandling af patienter fra de øvrige kirurgiske specialer (excl.
ortopædkirurgi), mens de dagkirurgiske øjenoperationer flyttede til Øjenafdelingens
ambulatorium.
På Sammedagskirurgisk afdeling A13 behandles som nævnt patienter fra en række specialer. I
modsætning til de fleste andre dagkirurgiske enheder fungerer afdelingen også som
forambulatorium for udvalgte patientkategorier. Patienter fra Organkirurgisk og Plastikkirurgisk
afdeling, som skal have gennemført et dagkirurgisk indgreb, forundersøges således på afdeling
A13.
De ambulante undersøgelser, som kræver specialudstyr, foregår dog stadig på de enkelte
afdelingers ambulatorier, og det er ikke alle stamafdelinger, som benytter Sammedagskirurgisk
afdeling som forambulatorium. Endelig benytter medicinsk afdeling faciliteterne på
Sammedags-kirurgisk afdeling i forbindelse med skopier og ved undersøgelse og udredning af
lungepatienter. Dette er dog en midlertidig ordning, idet opgaven overflyttes til et andet
ambulatorium eller dagafsnit medio 2000.
Plejepersonalet består som nævnt af sygeplejersker bortset fra en sygehjælper. Sygeplejerskerne
roterer hver fjerde uge mellem de fire områder:
• Operationsstue
• Opvågning
• Hvilefunktion (inkl. klargøring)
• Forundersøgelse
Inden for hvert af de fire arbejdsområder er der udpeget ressourcepersoner, som er specialiseret
inden for de enkelte specialer. Disse personer kan kontaktes, hvis der opstår usikkerhed om
løsning af opgaverne.
Som det fremgår af listen af opgaver, er det sygeplejerskerne fra A13, som assisterer ved
operationerne.
Ved ansættelse af personalet har det været afgørende for funktionsledelsen på
Sammedagskirurgisk afdeling, at sygeplejerskerne har kendskab til de forskellige specialer og
til de forskellige typer af opgaver, dvs. opgaver ved operation, på sengeafsnit og på
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ambulatorier. Desuden har det været afgørende for ledelsen, at sygeplejerskerne er
serviceorienterede og har lyst til at lære.
Sammedagskirurgisk afdeling har faste procedurer for, hvad der skal foretages, hvis en patient
skal overflyttes fra afdelingen til en af de kirurgiske stamafdelinger. Overflytning af patienter
sker typisk, hvis patienten ikke er fuldt restitueret i forhold til udskrivning fra afdeling A13.
Patienten bliver i den situation gjort klar til udskrivning og flyttet til den pågældende kirurgiske
afdeling, hvor patienten forbliver i hvilestolen. Det er personalets vurdering, at patienten i de
fleste tilfælde ikke har behov for overnatning, men hviler sig et par timer på afdelingen, før
patienten udskrives. Ved således at undlade at lægge patienterne i en seng søger afdelingen at
sikre, at patienterne bliver udskrevet samme dag.
Samarbejdet med de kirurgiske stamafdelinger foregår dels ved møder hvert kvartal mellem
afdelingsledelserne, dels ved daglig kontakt til stamafdelingerne. Desuden er stamafdelingernes
produktion på Sammedagskirurgisk afdeling fastsat i stamafdelingernes aftale med
sygehusledelsen.
Repræsentanterne for personalet påpegede, at det er den enkelte afdelings syn på dagkirurgien,
som er afgørende for, hvordan samarbejdet med den sammedagskirurgiske afdeling foregår.
Konkret ses den enkelte stamafdelings holdning til dagkirurgi således på, om stamafdelingen
sender det aftalte antal patienter til afdeling A13, og om stamafdelingen følger med i den faglige
udvikling af dagkirurgien. Funktionsledelsen fra Sammedagskirurgisk afdeling påpegede i
forbindelse hermed, at der generelt er et holdningsskift på vej, idet stamafdelingerne begynder
at se udviklingen af Sammedagskirurgisk afdeling som en del af stamafdelingens egen
udvikling.
Sammedagskirurgisk afdeling samarbejder endvidere med patienthotellet på Vejle Sygehus, idet
patienter, som ikke har det nødvendige sociale netværk til at kunne blive sendt hjem efter
indgrebet, i stedet overnatter på patienthotellet. Patienterne tilses ikke af hotelpersonalet, men
de har mulighed for at kontakte stamafdelingen via personalet på hotellet.
Sammedagskirurgisk afdeling har som et forsøg været ledet af en projektledelse bestående af en
oversygeplejerske, en afdelingssygeplejerske og en anæstesiologisk overlæge.
Oversygeplejersken er samtidig oversygeplejerske på Otologisk afdeling og på Øjenafdelingen,
som har et fælles sengeafsnit. Afdelingssygeplejersken er i det daglige ansvarlig for drift af
afdelingen. I 2000 vil sygehusledelsen beslutte, hvordan den endelige ledelse skal være.
Med hensyn til patientinformation får patienterne mundtligt information af deres
kontaktsygeplejerske på afdeling A13, ligesom patienterne modtager skriftlig information om
indgrebet, afdelingen og anæstesien. Alle patienter får desuden et visitkort med hjem efter
indgrebet med oplysninger om, at de har mulighed for at ringe til deres kontaktsygeplejerske,
hvis de har spørgsmål.
Patienter, som har fået foretaget et længerevarende indgreb, bliver desuden kontaktet af
kontaktsygeplejersken få dage efter indgrebet. Afdelingen tog oprindeligt kontakt til alle
patienter efter indgrebet, men erfaringerne hermed viste, at de fleste patienter ikke havde
problemer, og at et fåtal af patienter ikke ønskede denne kontakt. Derfor kontaktes nu kun
udvalgte grupper af patienter.
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Operationsplanlægning
Operationsplanlægningen foretages af afdelingssygeplejersken ud fra fastlagte procedurer.
Afdelingssygeplejersken modtager lister fra afdelingerne med oplysninger om, hvilke dage den
enkelte læge vil være på afdelingen. Desuden har afdelingssygeplejersken en oversigt over,
hvilke indgreb den enkelte læge ønsker at foretage og det forventede gennemsnitlige tidsforbrug
for hver type af indgreb. Stamafdelingerne sender så vidt muligt oversigten over lægernes
vagtplaner tre måneder forud.
I forbindelse med operationsplanlægningen orienterer sygeplejerskerne på Sammedagskirurgisk
afdeling løbende afdelingssygeplejersken om forløbet af operationerne og vanskeligheder med
at overholde tidsplanerne. Derved får afdelingssygeplejersken kontinuerligt information om
forhold, der bør tages hensyn til ved den fremtidige planlægning.
Tidspunktet for den enkelte patients operation fastsættes, når patienten møder op på Sammedagskirurgisk afdeling til forundersøgelsen. Patienterne har indflydelse på valg af
operationsdato. Efter fastsættelse af operationsdatoen har patienterne en samtale med
kontaktsygeplejersken, som informerer om behandlingsforløbet og besvarer spørgsmål.
Operationsstuerne er fordelt på de forskellige specialer således, at hver stamafdeling råder over
en operationsstue på bestemte dage hver uge. Eksempelvis råder Organkirurgisk afdeling over
en operationsstue hver anden mandag, 1½ operationsstue hver onsdag og en operationsstue hver
fredag. På Sammedagskirurgisk afdeling arbejder kirurgerne således ikke i pendulfunktion, hvor
samme kirurg operer på to operationsstuer. Begrundelsen herfor er ifølge ledelsen på A13, at
anæstesiologerne godt kan nå at have patienterne klar til kirurgerne, og at der ikke er spildtid
mellem operationerne.
Den overordnede planlægning af operationerne foretages på møder hvert kvartal mellem
Sammedagskirurgisk afdeling, stamafdelingerne og Anæstesiologisk afdeling. Desuden indgår
stam-afdelingerne en årlig aftale med sygehusledelsen om afdelingernes aktivitet på
Sammedagskirurgisk afdeling. Det er endvidere aftalt med de kirurgiske afdelinger, at
dagkirurgiske operationer under ingen omstændigheder må aflyses. Derved søges det sikret, at
den dagkirurgiske aktivitet ikke påvirkes, når der er personalemæssige problemer på
stamafdelingerne.
Sygehusets vurdering af fordele
Sygehusledelsen oplyste, at den primære fordel ved dagkirurgi efter deres opfattelse er, at
dagkirurgi frigør ressourcer, som kan anvendes til behandling af andre patienter. På Vejle
Sygehus medførte den øgede anvendelse af dagkirurgi således, at der blev frigjort
sengekapacitet, og at der blev sparet ressourcer til aflønning af plejepersonale om natten.
Desuden blev det sikret, at de dagkirurgiske operationer blev gennemført, idet det tidligere
netop var dagkirurgiske indgreb der blev aflyst, hvis operationsprogrammet ikke kunne
overholdes.
En anden fordel ved oprettelse af dagkirurgiske enheder er ifølge sygehusledelsen større
medarbejdertilfredshed. Det er således ledelsens opfattelse, at plejepersonalet meget gerne vil
arbejde på de dagkirurgiske enheder. Når der er ledige stillinger på de dagkirurgiske enheder,
får ledelsen typisk 4-8 gange flere ansøgninger end til stillinger på stamafdelingerne. Ledelsen
vurderer, at årsagen hertil dels er de faste arbejdstider uden vagter, dels ønsket om kontinuitet
og bedre kontakt til patienterne gennem hele forløbet.
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Repræsentanterne for plejepersonalet påpegede, at det er meget tilfredsstillende at arbejde på
Sammedagskirurgisk afdeling. Årsagen hertil er at:
• Sygeplejerskerne dækker alle områder af sygeplejen, idet de roterer mellem de forskellige
opgaver
• Der er faste mål for, hvor meget afdelingen skal producere hver dag
• Det er det samme personale, som er på afdelingen hver dag
• Sygeplejerskerne klarer i fællesskab alle opgaver inkl. at assistere ved operationer
• Der er få ansatte
• Alle har viden om, hvad der foregår på afdelingen
Samlet er disse forhold ifølge personalet medvirkende til, at alle føler sig ansvarlige i forhold til
de opgaver, der skal gennemføres, og at alle ansatte hjælper hinanden uden at fokusere på
faggrænserne.
Repræsentanterne for personalet på A13 påpegede også, at det var deres opfattelse, at der er et
udmærket samarbejde med stamafdelingerne.
Sygehusets vurdering af ulemper
Sygehusledelsen havde vanskeligt ved at pege på ulemper ved dagkirurgiske enheder, idet det er
ledelsens opfattelse, at de dagkirurgiske enheder er velfungerende.
Sygehusledelsen mente dog, at det kunne være et problem at anvende personale fra andre
afdelinger på Sammedagskirurgisk afdeling ved sygdom blandt personalet, fordi personalet på
Sammedagskirurgisk afdeling er meget specialiseret i arbejdet med de dagkirurgiske patienter. I
forbindelse hermed blev det også nævnt, at det er vanskeligt at sikre en fleksibel udnyttelse af
personalet, når afdelingen er fysisk adskilt fra stamafdelingerne.
Sygehusledelsen påpegede endvidere, at oprettelse af specialiserede dagkirurgiske enheder
indebærer en risiko for, at behandlingen på sigt ikke tilpasses de muligheder, som den
teknologiske udvikling medfører. Man kan således frygte, at en kirurgisk stamafdeling ikke vil
være tilbøjelig til at foretage indgreb på deres ambulatorium, hvis dette med tiden bliver muligt.
På spørgsmålet om, hvorvidt der var ulemper ved, at flere specialer skulle samarbejde på de
dagkirurgiske enheder, svarede sygehusledelsen, at dette samarbejde foregik tilfredsstillende på
Vejle Sygehus. Samtidig kunne ledelsen oplyse, at de to dagkirurgiske enheder henholdsvis på
Give Sygehus og i Øjenafdelingens ambulatorium på Vejle Sygehus, som kun behandler
patienter fra en afdeling, også er meget velfungerende.
I forbindelse med oprettelse af Sammedagskirurgisk afdeling havde såvel læger som
plejepersonale gjort sygehusledelsen opmærksom på ulemper ved dagkirurgi. Enkelte havde
således fremført, ”at det var bedst for patienten, at behandlingen foregik ét sted”, ligesom det
var blevet fremført, at flytning af de mest ”raske” patienter fra stamafdelingerne ville medføre,
at plejebehovet ville vokse, hvis antallet af senge blev fastholdt. Mens modstanden blandt
lægerne på de kirurgiske stamafdelinger stadig kan forekomme ifølge sygehusledelsen, er
modstanden hos plejepersonalet ikke længere til stede. Årsagen hertil kan være, at der er blevet
foretaget en vurdering af plejebehovet på de enkelte afdelinger, når patientsammensætningen er
blevet ændret på stamafdelingerne.
Funktionsledelsen på Sammedagskirurgisk afdeling og repræsentanterne for personalet var som
nævnt generelt meget tilfredse med organiseringen af den dagkirurgiske aktivitet. De påpegede
dog samtidig en række ulemper ved den nuværende indretning af afdelingen:
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•

Selv om der oprindeligt var planlagt fire senge i opvågningsstuen, er der kun plads til tre
senge, og ved en af sengene kan personalet kun stå på den ene side af patienten. Der er
derfor behov for flere senge til opvågning. Flere senge vil også medføre, at patienterne kan
blive i opvågningen, til de er helt klar til at blive flyttet til en hvilestol. Patienternes
plejebehov i hvilerummet vil således kunne reduceres ved oprettelse af flere senge i
opvågningsstuen.

•

Det er ikke optimalt, at operationsstue og opvågning er adskilt fra de øvrige lokaler. Hvis
alle faciliteter var samlet, var der bedre mulighed for, at personalet kunne hjælpe hinanden.

•

Det er ikke de samme anæstesisygeplejersker, som arbejder på afdelingen. Bedøvelse og
smertebehandling af dagkirurgiske patienter kræver særlige færdigheder, og det ville således
ikke være nødvendigt at oplære nye anæstesisygeplejersker, hvis de samme sygeplejersker
var på afdelingen hver dag.

Med hensyn til risikoen for, at dagkirurgiske enheder reducerer mulighederne for uddannelse af
yngre læger, påpegede ledelsen for Otologisk afdeling, at uddannelsen godt kan foregå på
dagkirurgiske enheder, hvis der er vilje til at gøre det, selv om uddannelsesaktiviteterne
medfører øget tidsforbrug per operation.
Ledelsen på Organkirurgisk afdeling påpegede i forbindelse hermed, at det var en bevidst politik
fra afdelingen, at de yngre læger skal deltage i operationerne, og at uddannelsesaktiviteten
fastholdes, selv om indgreb flyttes til Sammedagskirurgisk afdeling.
På spørgsmålet om ulemper ved at flytte indgreb fra stamafdelinger til dagkirurgiske enheder
påpegede ledelsen fra Otologisk afdeling, at flytning af dagkirurgiske indgreb kan være
problematisk for afdelinger, som har en høj andel af indgreb, der udføres dagkirurgisk. Hvis en
kirurgisk afdeling således flytter en stor andel af operationerne til en dagkirurgisk enhed, er der
fare for, at aktiviteten på stamafdelingen bliver for lille til, at afdelingens ressourcer kan
udnyttes hensigtsmæssigt.
Eksempelvis kan afdelingen få vanskeligt ved at udnytte operationskapaciteten på afdelingen,
når det ikke er muligt at udfylde ”huller” i operationsplanen med små dagkirurgiske indgreb.
Samtidig kan afdelingen få vanskeligt ved at tiltrække læger til ubesatte stillinger.
Afdelingsledelsen påpegede dog, at eksistensen af dette problem formentlig var forskellig fra
speciale til speciale.
Afdelingsledelsen på Organkirurgisk afdeling vurderede, at patienterne på Organkirurgisk
afdeling er blevet mere plejekrævende efter flytning af de dagkirurgisk patienter til
Sammedagskirurgisk afdeling. Der er således kommet flere cancerpatienter på afdelingen, og
denne gruppe er meget plejekrævende. Afdelingen har fået tilpasset normeringen hertil, idet der
er nedlagt et sengeafsnit, og afdelingen har bibeholdt noget af plejepersonalet fra afsnittet og
således fået en mindre opnormering.
Afdelingsledelsen fremhævede dog også, at nogle af de indlagte patienter samtidig er blevet
mindre plejekrævende. Eksempelvis er galdepatienternes plejebehov faldet, hvilket afspejles i,
at patienterne nu er indlagt i typisk to dage, hvor de tidligere var indlagt i ti dage.
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Ledelsen på Otologisk afdeling oplyste tilsvarende, at afdelingen inden for de seneste år har
reduceret indlæggelsestiden for de indlagte patienter. Nogle indgreb, som tidligere krævede en
uges indlæggelse, kan således i dag gennemføres med en dags indlæggelse. Ledelsen påpegede,
at denne udvikling ikke skyldes oprettelsen af Sammedagskirurgisk afdeling, men den generelle
faglige udvikling af behandlingsmetoderne og anæstesien.
Afdelingsledelsen på Otologisk afdeling mente, at det var uhensigtsmæssigt, at der var
ledelsesmæssigt sammenfald mellem Sammedagskirurgisk og Otologisk afdeling, idet
oversygeplejersken fungerer i såvel Otologisk afdeling som i funktionsledelsen for
Sammedagskirurgisk afdeling. Den dagkirurgiske afdeling burde i stedet ledes af en
anæstesiolog og en oversygeplejerske i fællesskab, og oversygeplejersken burde ikke samtidig
have ledelsesopgaver på andre afdelinger.

4.3.3 Ortopædkirurgisk afdeling, Hvidovre Hospital
Mødet med repræsentanten for hospitalsdirektionen foregik den 8. december 1999. Der er
desuden afholdt møder med repræsentanter for henholdsvis Ortopædkirurgisk afdeling og
Anæstesiologisk afdeling.
Første møde på Ortopædkirurgisk afdeling blev afholdt den 6. december 1999. I mødet deltog
den overlæge, som er ansvarlig for den dagkirurgiske funktion i Ortopædkirurgisk afdeling.
Andet møde blev afholdt den 14. december 1999. Heri deltog afdelingssygeplejersken og tre
ortopædkirurgiske sygeplejersker, som alle arbejder i ambulatorium og dagkirurgi på
stamafdelingen.
Møderne med Anæstesiologisk afdeling blev afholdt den 8. december 1999. I første møde
deltog den ledende overlæge, og i andet mødet deltog en anæstesisygeplejerske, som varetager
funktioner på både den centrale operationsgang og på Ortopædkirurgisk afdelings dagkirurgiske
operationsstue.
Aktivitet, lokaler og personale
Dagkirurgiske indgreb på patienter fra Ortopædkirurgisk afdeling foretages på operationsstuer i
tilknytning til Ortopædkirurgisk ambulatorium.
Ortopædkirurgisk afdelings ambulatorium har to operationsstuer til dagkirurgiske indgreb. I den
ene stue opereres patienter i generel anæstesi, og i den anden stue opereres patienter i lokal
anæstesi.
Ortopædkirurgisk afdeling udførte i 1999 ca. 750 indgreb i generel anæstesi på ambulatoriet, og
300-500 indgreb i lokal anæstesi på ambulatoriet. Der blev desuden i 1999 gennemført et
mindre antal indgreb på den centrale operationsgang.
De dagkirurgiske patienter har mulighed for at hvile sig efter indgrebet i et hvilerum på
Ortopædkirurgisk ambulatorium, hvor der er to hvilestole og kaffe og mad til patienterne.
Ortopædkirurgisk ambulatorium råder ikke over en egentlig opvågningsstue og må derfor
benytte opvågningsfaciliteterne på den centrale operationsgang. Det tilstræbes derfor, at der i
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videst muligt omfang anvendes moderne anæstesiteknikker, som sikrer patienterne en hurtig
opvågning med færrest mulige postoperative smerter og mindst mulig kvalme og opkast.
Plejepersonalet på Ortopædkirurgisk ambulatorium følger patienten fra første forundersøgelse
til sidste kontrolbesøg og varetager derved alle funktioner i forbindelse med de dagkirurgiske
indgreb også ved selve operationerne. Men der er ikke ansat plejepersonale på ambulatoriet,
som udelukkende varetager den dagkirurgiske funktion.
Ved dagkirurgiske indgreb på Ortopædkirurgisk ambulatorium benyttes anæstesiologer fra
Anæstesiologisk afdeling, når operationerne kræver generel anæstesi.
Den dagkirurgiske funktion på Ortopædkirurgisk afdeling har åbent fra kl. 08.00 til kl. 16.30.
Patienter, som ikke er i stand til at gå hjem kl. 16.30, indlægges på Ortopædkirurgisk afdeling.
Fordelingen af de forskellige aktiviteter i forbindelse med dagkirurgisk behandling henholdsvis
uden for afdelingens ambulatorium og inden for ambulatoriet er illustreret i figur 3.3 herunder.
Som det ses, foregår forundersøgelse, hvile og evt. efterundersøgelse på ambulatoriet, mens
opvågning foregår på den centrale opvågningsstue. Operationer er derimod i 1999 foregået dels
på den centrale operationsgang, dels på ambulatoriet
Figur 3.3 Fordelingen af aktiviteter ved dagkirurgiske indgreb henholdsvis uden for og
inden for Ortopædkirurgisk ambulatorium på Hvidovre Hospital
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Arbejdstilrettelæggelse
Den dagkirurgiske funktion på Ortopædkirurgisk ambulatorium blev etableret i 1993.
Funktionen udførte i begyndelsen kun enkle operationer, men i løbet af årene er funktionen
udvidet til at omfatte forholdsvis komplicerede operationer. På de dagkirurgiske operationsstuer
i Ortopædkirurgisk ambulatorium varetages i dag følgende operationer:
• Forreste korsbånd
• Åben og lukket skulderkirurgi
• Reumakirurgi (operationer på tommelfingeren, albuer og håndled)
• Kuskehåndsoperationer
• Graft fra bækkenet
• Fodkirurgi
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Udover de dagkirurgiske indgreb foretages et mindre antal operationer (ca. 50 i 1999), hvor det
på forhånd vides, at patienten skal indlægges. Det skyldes, at ortopædkirurgerne foretrækker at
operere patienterne på Ortopædkirurgisk ambulatorium frem for på den centrale operationsgang.
Plejepersonalet på ambulatoriet består af sygeplejersker, som varetager alle funktioner fra første
forundersøgelse til sidste kontrolbesøg. Sygeplejerskerne er specialiserede i at assistere ved
netop de ortopædkirurgiske operationstyper, som foregår i afdelingens eget regi.
Sygeplejerskerne er ansat i ambulatoriet og arbejder derfor kun i dagtid.
Enkelte planlagte dagkirurgiske patienter må indlægges efter indgrebet. Det sker, hvis
patienterne ikke er i stand til at tage hjem kl. 16.30. Det kan være patientens tilstand (smerter,
blødning, andre komplikationer), utryghed eller sociale forhold, som bevirker, at indlæggelse er
påkrævet. Cirka 50-100 patienter måtte således indlægges efter indgreb i 1999.
Patienterne informeres grundigt om indgrebet og om de særlige forhold, der gør sig gældende,
når de opereres i dagkirurgisk regi. Informationen gives både mundtligt og skriftligt. Den
mundtlige information gives af lægen, som skal udføre operationen og af en sygeplejerske på
Ortopædkirurgisk ambulatorium. Det understreges for patienten, at det er nødvendigt, at der er
en voksen person til stede i hjemmet i det første døgn efter operationen. Kan dette ikke
arrangeres, må patienten indlægges efter operationen. Den skriftlige information er udformet
som foldere om bedøvelsen, dagkirurgi og den type operation, patienten skal gennemgå.
Dagen efter operationen ringes patienten op af en sygeplejerske fra Ortopædkirurgisk
ambulatorium.
Patienterne opfordres til ikke at belaste deres praktiserende læge eller hjemmeplejen, hvis de får
problemer efter operationen. De bliver i stedet vejledt om at henvende sig til skadestuen på
Hvidovre Hospital eller til ambulatoriet.
Operationsplanlægning
Operationsplanlægningen
i
Ortopædkirurgisk
ambulatorium
foretages
af
afdelingssygeplejersken. Hun kender de enkelte indgreb og kan vurdere det samlede tidsforbrug
per operation.
På ambulatoriet opereres kun patienter over 15 år. De skal være raske i øvrigt og må ikke veje
mere end 100 kg. Patienter som er under 15 år, som vejer over 100 kg, eller som har andre
helbredsmæssige problemer, opereres på den centrale operationsgang.
Sygehusets vurdering af fordele og ulemper
Idet de gennemførte interview viste, at det her er uhensigtsmæssigt at adskille vurderingen af
fordele og ulemper ved den nuværende dagkirurgiske aktivitet fra vurderingen af fordele og
ulemper ved en ændret organisering af aktiviteten på Hvidovre Hospital, er struktureringen
ændret i forhold til de foregående afsnit.
Hospitalsdirektionens vurdering
Hospitalsdirektionen finder, at der er både fordele og ulemper ved den nuværende organisering
af dagkirurgien.
Der peges på, at det under alle omstændigheder er en fordel for patienterne ved behandling i
dagkirurgisk regi frem for indlæggelse på sengeafdeling, hvor dette ikke er nødvendigt. Alle

113

Dagkirurgi i Danmark

tilfredshedsundersøgelser blandt dagkirurgiske patienter på Hvidovre Hospital viser også, at
mere end 90% af patienterne efter indgrebet har været tilfredse med forløbet.
Herudover er der en fordel i, at specialerne løbende har etableret dagkirurgisk aktivitet inden for
egne ambulatorier og derved udnyttet de eksisterende rammer og personalets engagement i
opstartsfasen. Ledelsen vurderer imidlertid, at der er mulighed for en bedre udnyttelse af især
personaleressourcerne, end tilfældet er med den nuværende organisation med mindre,
selvstændige dagkirurgiske enheder på de respektive stamafdelingers ambulatorier.
Plejepersonalet vil få lettere ved at overlappe hinanden ved ferie, sygdom etc., og
anæstesiologernes funktion samles på dagkirurgisk enhed og på den centrale operationsgang.
Hospitalsledelsen ser en fordel i, at den centrale operationsgang med den nuværende
organisation har stor fleksibilitet i planlægningen af operationsprogrammet, da der udføres både
lettere og tungere indgreb, samt at der foregår akutte, elektive og dagkirurgiske operationer.
Hvis der etableres en dagkirurgisk enhed, skal det sikres, at den centrale operationsgang
opretholder den fornødne fleksibilitet og mulighed for, på en økonomisk rationel og
personalemæssig hensigtsmæssig måde at gennemføre et dagligt operationsprogram med de
akutte og de tungere operationer.
Hospitalet har under overvejelse at etablere en dagkirurgisk enhed på Hvidovre Hospital. I den
forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde en rapport over
mulighederne for og konsekvenserne af at etablere en dagkirurgisk enhed på Hvidovre Hospital.
Det fremhæves som et afgørende forhold, at det nødvendigvis må være faglige fordele, der er
drivkraften for etableringen af en dagkirurgisk enhed. Det skal ikke være organisationsformen,
der er den bestemmende faktor for udførelsen af en eventuelt ændring af den dagkirurgiske
struktur til en egentlig dagkirurgisk enhed.
Hospitalsledelsen forventer ikke, at en eventuel omorganisering til en dagkirurgisk enhed vil
give anledning til besparelser; fordelen ved en dagkirurgisk enhed ses først og fremmest for
patienterne og i arbejdstilrettelæggelsen for personalet. Den forventede bedre udnyttelse af
ressourcerne kan således anvendes i forbindelse med konsolideringen af enheden og fremover til
udviklingsorienterede tiltag.
Hospitalsledelsens overvejelser går i retning af, at ledelsen af en eventuel dagkirurgisk enhed
bør placeres i et regi, hvor der kan sikres det tilstrækkelige faglige og ledelsesmæssige
engagement. Samtidig hermed skal lederen af en dagkirurgisk enhed være meget
udviklingsorienteret og indstillet på at skabe en velfungerende tværgående enhed i hospitalet.
Der kan derfor ikke peges på en bestemt faggruppe eller et bestemt speciale, der skal lede en
dagkirurgisk enhed.
Ortopædkirurgisk afdelings vurdering
I samtalen med den dagkirurgiske funktion i Ortopædkirurgisk ambulatorium blev det fremført,
at der er en række fordele ved at foretage de dagkirurgiske indgreb i stamafdelingens eget regi:
•

Den nuværende organisering skaber kontinuitet for patienterne. De møder til
forundersøgelse, operation og eventuel efterkontrol i samme ambulatorium, hvor de hver
gang møder det samme personale.
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•

Kirurgerne opererer tæt på deres kontorer og kan derfor udnytte eventuel tid mellem de
enkelte operationer effektivt til deres øvrige arbejdsopgaver.

•

Plejepersonalet bliver dygtige til at assistere netop de operationer, som foretages i
Ortopædkirurgisk ambulatorium, og de kender patienterne fra forundersøgelsen.

•

Der er en stor entusiasme blandt personalet, som har ydet en stor indsats i opbygningen af
den dagkirurgiske funktion. Der er meget lille personaleudskiftning i ambulatoriet.

•

Operationsplanlægningen kan foregå uden hensyn til akutte operationer, og der aflyses
meget få operationer i det Ortopædkirurgiske ambulatorium. En anden årsagen hertil er, at
der ved sygdom blandt plejepersonalet ikke foretages reduktion i de dagkirurgiske
aktiviteter.

Med hensyn til de mulige ulemper ved den nuværende organisering af dagkirurgien blev det
nævnt, at operationerne foregår i ambulatoriet, som geografisk ligger langt fra den centrale
operationsgang, hvorfor anæstesiologerne finder det mindre hensigtsmæssigt, at arbejdet
udføres forskellige steder.
Steriliseringen af operationsudstyret foregår på en central, som ligger langt væk fra både
Ortopædkirurgisk ambulatorium og fra den centrale operationsgang. Det er uhensigtsmæssigt
for alle parter. Herudover ser personalet på Ortopædkirurgisk ambulatorium ingen ulemper i den
nuværende organisering af den dagkirurgiske aktivitet inden for ortopædkirurgi.
Med hensyn til muligheden for oprettelse af en fremtidig dagkirurgisk enhed blev det fremført,
at personalet på Ortopædkirurgisk afdeling finder det uhensigtsmæssigt, hvis al dagkirurgien på
Hvidovre Hospital samles i en dagkirurgisk enhed. I Ortopædkirurgisk ambulatorium er der
opbygget en funktion, som nu fungerer godt, og som sikrer patienterne et sammenhængende
forløb i forbindelse med deres operation, idet både forundersøgelse, operation og eventuel
efterkontrol finder sted i samme lokaler og med det samme personale.
Sygeplejerskerne er specialister i at assistere ved netop de operationer, som foregår i
Ortopædkirurgisk ambulatorium, og de varetager desuden de øvrige opgaver i forhold til
patienterne.
Ortopædkirurgerne finder, at en samling af dagkirurgien vil medføre, at der kommer mindre
fokus på det enkelte speciale, og at de assisterende sygeplejersker med forskelligartede
arbejdsopgaver ikke opnår den samme ekspertise, som tilfældet er i Ortopædkirurgisk
ambulatorium.
Personalet i Ortopædkirurgisk ambulatorium mener, at operation i en dagkirurgisk enhed vil
være lige så ”fremmedgørende” for patienterne som det at blive opereret på den centrale
operationsgang, da begge dele bryder det forløb, patienterne har med personalet i ambulatoriet.
Endelig fremhæves det fra lægeligt hold, at det bør være en ortopædkirurg, der leder den
dagkirurgiske funktion for ortopædkirurgi, og at det næppe er sandsynligt, at lederen af en
eventuel samlet dagkirurgisk enhed vil være en ortopædkirurg.
Anæstesiologisk afdelings vurdering
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Den ledende overlæge på Anæstesiologisk afdeling er af den opfattelse, at den dagkirurgiske
aktivitet på Hvidovre Hospital kan tilrettelægges mere optimalt og med en bedre
ressourceudnyttelse, end tilfældet er i dag.
Det er vurderingen - f.eks. ud fra sammenligning med aktiviteten på den dagkirurgiske enhed på
Amtssygehuset i Glostrup - at minimum 5.000 indgreb per år kunne foretages som dagkirurgi på
Hvidovre Hospital. Der er således et stort, uudnyttet potentiale for udvidelsen af dagkirurgi efter
anæstesiologernes opfattelse.
Som det er tilfældet i dag, udføres dagkirurgiske operationer både på den centrale
operationsgang og på ambulatorierne for ortopædkirurgi, gynækologi og gastrokirurgi.
Det er Anæstesiologisk afdelings vurdering, at ressourcerne (kapaciteten) kunne udnyttes bedre
ved etablering af en samlet, dagkirurgisk enhed, hvor al dagkirurgi - inden for alle specialerne
på hospitalet - foregår under én ledelse og under fælles planlægning. De dagkirurgiske indgreb
kunne på den måde helt udskilles fra den akutte aktivitet, og derved kunne de samlede
aktiviteter planlægges bedre og kapaciteten udnyttes fuldt ud.
Plejepersonalet på enheden bør kunne fungere inden for alle specialer og derved være i stand til
at overlappe hinanden med hensyn til ferie, sygdom etc. Anæstesiologerne ville ikke være nødt
til at arbejde på flere forskellige ”geografier” i huset og kunne derved udnytte deres arbejdstid
mere optimalt.
Ledelsen på Anæstesiologisk afdeling vurderer, at en optimal dagkirurgisk enhed på Hvidovre
Hospital bør have fem operationslejer med en aktivitet på ca. 6.000 indgreb om året (omfattende
såvel lokal som generel anæstesi). I tilknytning til den dagkirurgiske enhed, som ideelt har egen
indgang, bør opvågningsfaciliteter og hvilerum være til rådighed, så patienterne kun behøver at
komme i enheden og ikke skal videre ind i hospitalet ved dagkirurgiske indgreb.
Det anføres af anæstesien, at der med fordel kunne følges op på patienterne 1 uge efter
indgrebet og ad den vej sikre en faglig opfølgning på indgrebet, og ikke kun sikre patienternes
velbefindende efter 24 timer.
En dagkirurgisk enhed bør ledes af en person, som har ledelsesopgaven som sin helt centrale
hovedfunktion.
4.3.4 Ortopædkirurgisk afdeling, Sønderborg Sygehus
På mødet med sygehusledelsen deltog den administrerende direktør, sygehusdirektøren og en
oversygeplejerske.
På mødet med afdelingsledelsen for Ortopædkirurgisk afdeling deltog den administrerende
overlæge og oversygeplejersken.
Endelig er der gennemført møder med ansatte i plejen på Sammedagskirurgisk afdeling og
ambulatoriegangen. Alle interview blev foretaget den 30. november 1999.
Aktivitet, lokaler og personale
Ortopædkirurgisk afdeling har i 1999 foretaget 758 dagkirurgiske indgreb. Indgrebene er
primært foretaget på de operationsstuer, som Ortopædkirurgisk afdeling råder over på den
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centrale operationsgang. Der er reserveret en operationsstue mandag og to operationsstuer
tirsdag og torsdag til de dagkirurgiske operationer. Det er Ortopædkirurgisk afdelings eget
personale, dvs. egne læger og sygeplejersker, som varetager disse operationer.
De indgreb, som ikke kræver generel anæstesi f.eks. springfingre foretages på små
operationsstuer på Sammedagskirurgisk afdeling. Det er læger fra Ortopædkirurgisk afdeling,
som foretager disse indgreb, mens personalet fra Sammedagskirurgisk afdeling assisterer.
Ortopædkirurgisk afdeling har ikke hvilerum eller opvågningsstuer til de sammedagskirurgiske
patienter, idet disse patienter modtager pleje på Sammedagskirurgisk afdeling.
Sammedagskirurgisk afdeling råder over 13 senge i en kombineret opvågnings- og hvilestue,
fem hvilestole heraf tre i et hvilerum, to endoskopirum og to mindre operationsstuer. I
afdelingens operationsstuer foretages udelukkende mindre indgreb, dvs. skopier og indgreb,
som ikke kræver bistand fra anæstesiologisk personale.
Sammedagskirurgisk afdeling har i 1999 varetaget den postoperative overvågning for 4.062
indgreb og undersøgelser fordelt på følgende specialer:
• Gynækologi
• Øre-, næse- og halskirurgi
• Parenkymkirurgi
• Ortopædkirurgi
• Øjenkirurgi
• Kæbekirurgi
Der er ikke ansat læger på Sammedagskirurgisk afdeling, idet kirurgerne, som foretager de
sammedagskirurgiske indgreb, er ansat på de respektive kirurgiske stamafdelinger. De
anæstesiologiske læger, som deltager i indgreb på den centrale operationsgang, er tilsvarende
ansat på Anæstesiologisk afdeling.
Sammedagskirurgisk afdeling har åben fra kl. 07.20 til kl. 18.00. Patienter, som ikke er i stand
til at blive hjemsendt kl. 18.00, overføres til de respektive stamafdelinger.
Fordelingen af de forskellige aktiviteter i forbindelse med dagkirurgisk behandling henholdsvis
uden for enheden og inden for Sammedagskirurgisk afdeling er illustreret i figur 3.4 herunder.
Som det ses, foregår opvågning og hvile for alle dagkirurgiske patienter fra Ortopædkirurgisk
afdeling på Sammedagskirurgisk afdeling, mens operationerne foregår enten på central
operationsgang eller på Sammedagskirurgisk afdeling.
Figur 3.4 Fordelingen af aktiviteter ved dagkirurgiske indgreb henholdsvis uden for og
inden for Sammedagskirurgisk afdeling, Sønderborg Sygehus
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I Sønderjyllands Amt foretages sammedagskirurgiske indgreb endvidere på Haderslev Sygehus,
Tønder Sygehus og Aabenraa Sygehus. Amtet arbejder i øjeblikket på en samlet planlægning af
den fremtidige sammedagskirurgiske aktivitet.
Arbejdstilrettelæggelse
Alle sammedagskirurgiske patienter indkaldes til forundersøgelse, som foregår i
Ortopædkirurgisk afdelings eget ambulatorium. Ved forundersøgelsen foregår ligeledes
journalskrivning. Efter forundersøgelsen får patienten en dato for operationen af en sekretær i
ambulatoriet. Patienten har mulighed for at få indflydelse på operationsdatoen.
For de sammedagskirurgiske patienter foregår det anæstesiologiske tilsyn i Sammedagskirurgisk
afdeling, uanset om patienten skal opereres på central operationsgang eller på
Sammedagskirurgisk afdeling.
På operationsdagen møder patienterne i Sammedagskirurgisk afdeling, hvor de modtages af den
sygeplejerske, som følger patienten gennem hele dagens forløb. Patienten klargøres herefter til
operationen.
De patienter, som skal opereres med anæstesiologisk bistand, køres til den centrale
operationsgang, hvor operationen udføres af kirurger fra Ortopædkirurgisk afdeling. Det er
operationssygeplejersker fra Ortopædkirurgisk afdeling, som assisterer ved disse indgreb.
Efter operationen føres patienten tilbage til Sammedagskirurgisk afdeling, hvor den
postoperative overvågning foregår.
De patienter, som behandles i lokalanæstesi, opereres på operationsstuerne på
Sammedagskirurgisk afdeling, hvor kirurger fra Ortopædkirurgisk afdeling udfører indgrebet,
og sygeplejersker fra Sammedagskirurgisk afdeling assisterer.
Sammedagskirurgisk afdeling har udelukkende sygeplejersker ansat. Som følge heraf varetager
sygeplejerskerne alle funktioner herunder varetagelse af afdelingens reception, modtagelse af
patienter, klargøring af patientjournaler til den følgende dag samt pasning af telefon.
Receptionsfunktionen varetages fast af en sygeplejeske. Afdelingens øvrige sygeplejersker
roterer mellem følgende funktioner:
• Opvågning
• Skopistuen
• Afdelingens egne operationsstuer
Ved ansættelse af personale til Sammedagskirurgisk afdeling er der blevet lagt særlig vægt på,
at sygeplejerskerne har erfaring fra opvågning, anæstesiologi og operationsgang.
Sammedagskirurgisk afdeling hører økonomisk og administrativt under den centrale
operationsgang. Den daglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske.
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Med hensyn til patientinformation får patienterne både skriftlig og mundlig information ved
forundersøgelsen. Den skriftlige information omfatter materiale om det sammedagskirurgiske
forløb og selve indgrebet. Derudover gives der grundig mundtlig information ved
forundersøgelsen af en læge og en sygeplejerske. Når patienten møder i Sammedagskirurgisk
afdeling, er der ligeledes mulighed for at få besvaret evt. spørgsmål af den sygeplejerske, som er
tilknyttet patienten.
Ortopædkirurgisk afdeling har ingen systematisk opfølgning af patienterne efter hjemsendelse.
Det er således op til patienten selv at rette henvendelse, hvis der opstår komplikationer eller
efterfølgende spørgsmål. Patienterne bliver ved hjemsendelsen gjort opmærksom på, at de kan
henvende sig til Sammedagskirurgisk afdeling eller skadestuen i de efterfølgende 24 timer.
Herefter skal evt. henvendelse ske til egen læge.
Operationsplanlægning
Booking af operationer foretages af sekretærer i Ortopædkirurgisk ambulatorium, uanset om
patienten skal opereres på den centrale operationsgang eller på Sammedagskirurgisk afdeling.
Det er en sekretær, der varetager bookingen af de sammedagskirurgiske patienter, som skal
opereres på den centrale operationsgang. Patienter, som skal opereres på Sammedagkirurgisk
afdeling, bookes af alle sekretærerne.
Booking af tidspunkt for operation sker i forbindelse med forundersøgelsen, og det er
sygehusets målsætning, at det er samme læge, som varetager både forundersøgelse og operation.
Sønderborg Sygehus har aktivitetsaftaler mellem de enkelte afdelinger og sygehusledelsen, og
de enkelte afdelinger får hvert år et måltal for bl.a. stationære og sammedagspatienter. Med
udgangspunkt i måltallene fastsættes de enkelte kirurgiske afdelingers brug af
Sammedagskirurgisk afdelings faciliteter. Sammedagskirurgisk afdelings operationsstuer er
således optaget af ortopædkirurgiske operationer hver tirsdag.
Ortopædkirurgisk afdeling reserverer stuekapacitet i operationsprogrammet hver mandag,
tirsdag og torsdag til de sammedagskirurgiske patienter. Som følge heraf sker der meget få
aflysninger og udsættelser af de dagkirurgiske patienter på grund af akutte patienter.
Sygehusets vurdering af fordele
Sygehusledelsen oplyste, at den væsentligste fordel ved sammedagskirurgi er, at der skabes god
økonomi, tilfredse medarbejdere og tilfredse patienter.
Sygehusledelsen vurderer således, at sammedagskirurgi set i forhold til stationære indlæggelser
er en økonomisk gevinst. Der foreligger dog ikke materiale, som underbygger denne vurdering,
men i forbindelse med etableringen af Sammedagskirurgisk afdeling blev der nedlagt et blandet
parenkym- og ortopædkirurgisk sengeafsnit. Ressourcerne herfra blev overført til
Sammedagskirurgisk afdeling.
Sygehusledelsen oplyste ligeledes, at sammedagskirurgien giver gode rammer og et alsidigt
arbejdsmiljø for personalet. Sammedagskirurgisk afdeling er derfor en eftertragtet afdeling at
arbejde i. Dette ses bl.a. gennem en høj personaletilfredshed og en god korpsånd samt et stort
antal ansøgere til de opslåede stillinger.
Sygehusledelsen påpegede, at patienterne har givet udtryk for en høj grad af tilfredshed med de
sammedagskirurgiske forløb. Patienterne har tidligere generelt været af den opfattelse, at de fik
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et bedre tilbud ved at blive indlagt fremfor at blive hjemsendt samme dag. Denne opfattelse er
ved at vende, idet patienterne er blevet mere opmærksomme på fordelene ved
sammedagskirurgien: Ingen indlæggelse og hurtigt hjemsendelse til egne og trygge rammer.
Sammedagskirurgisk
afdeling
har
hidtil
ikke
foretaget
kontinuerlige
patienttilfredshedsundersøgelser, men er i øjeblikket ved at indføre dette for bedre at kunne
kvalitetssikre forløbene.
Sygehusledelsen vurderede ligeledes, at en øget satsning på sammedagskirurgien kan være
medvirkende til at afhjælpe en fremtidig sygepleje- og lægemangel, idet flytning af patienter fra
stationær behandling til sammedagsbehandling vil spare udgifter til døgnberedskaber og
sengeafdelinger.
Repræsentanter fra personalet fra Sammedagskirurgisk afdeling påpegede, at sammedagskirurgi
giver mulighed for at skabe en bedre og tættere kontakt til patienterne. Personalet oplever
således en høj grad af tilfredshed hos patienterne, som generelt giver udtryk for at være tilfredse
med behandlingen samt muligheden for at komme hjem samme dag.
Personalet oplever ligeledes, at arbejdet på Sammedagskirurgisk afdeling er spændende og
afvekslende. Disse forhold kombineret med, at der ikke er vagtforpligtelse, har stor betydning
for personalets trivsel.

Sygehusets vurdering af ulemper
Det var generelt et positivt syn, som prægede sygehusledelsens vurderinger af sygehusets
organisering af sammedagskirurgi, men det blev dog nævnt, at der en række elementer, som skal
være på plads, før sammedagskirurgisk behandling er effektiv:
• Der skal være stor faglig bevidsthed blandt læger og sygeplejersker omkring
sammedagskirurgien.
• Kutymer og rutiner omkring, hvilke indgreb der kan udføres i sammedagskirurgi, skal
fjernes, idet de hæmmer udviklingen.
• Personale, som kommer i kontakt med de sammedagskirurgiske patienter, skal være
velkvalificeret og sikre, at patienten har fået tilstrækkelig information om indgreb og forløb
samt sikre, at patienten føler sig tryg ved at blive hjemsendt samme dag.
• Der skal løbende ske kvalitetssikring af de ydelser, som leveres sammedagskirurgisk, bl.a.
skal der være kontrol med genindlæggelser, komplikationer og aflysninger.
Sygehusledelsen vurderede, at den øgede sammedagskirurgiske aktivitet har påvirket
belastningen på stamafdelingerne både i forhold til belægningsprocent og patienttyngde. Som
omtalt er der lukket et sengeafsnit i forbindelse med etableringen af Sammedagskirurgisk
afdeling. Det har bevirket, at belægningsprocenterne er steget fra ca. 70% til ca. 90%. Samtidig
er de ”lette” patienter flyttet fra stamafdelingen til Sammedagskirurgisk afdeling.
Afdelingsledelsen på Ortopædkirurgisk afdeling var generelt positiv over for sammedagkirurgi,
men mente ikke, at den nuværende tilrettelæggelse af sammedagskirurgien fungerer optimalt i
forhold til deres behov. Afdelingen har tidligere selv varetaget den sammedagskirurgiske
behandling i egne operationsstuer og ambulatorium. Tidligere blev de sammedagskirurgiske
patienter således opereret i afdelingens eget ambulatorium samme dag, som forundersøgelsen
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havde fundet sted, hvis kirurgen selv kunne lægge anæstesien. På den måde opstod der ingen
unødig ventetid for patienten, og patienten skulle kun bruge én fridag på at blive behandlet.
Afdelingsledelsen på Ortopædkirurgisk afdeling påpegede ligeledes, at der bør være stor
opmærksomhed omkring stamafdelingernes vilkår, når man vælger at etablere
sammedagskirurgi. Ortopædkirurgisk afdeling har oplevet en stigende tyngde af de indlagte
patienter. Det har bevirket, at belastningen på personalet er øget også i vagtperioden.
Afdelingsledelsen påpegede endelig, at man i sammedagskirurgien foretager indgreb på
patienter, som ikke er indlagt, og som ikke er akutte eller subakutte. Derved bruges personale og
operationsstuekapacitet på ”lette” patienter fremfor på indlagte patienter. For at undgå denne
situation bør de sammedagskirurgiske operationer foregå på andre operationsstuer end den
centrale operationsgang. Dette vil ifølge afdelingsledelsen lette arbejdsgangene på
operationsgangen betydeligt, idet operationsprogrammet i dag sammensættes efter typer af
operationer og ikke efter, om patienten er indlagt eller behandles sammedagskirurgisk.
Personalet på Sammedagskirurgisk afdeling var som tidligere omtalt meget tilfredse med
afdelingens drift, men påpegede, at det kunne være en fordel, hvis de sammedagskirurgiske
faciliteter blev samlet i én enhed, hvor både ambulatorium, operationsstuer og opvågning/hvilefaciliteter var samlet. Det vil ifølge personalet skabe en bedre kontinuitet og mere optimal
planlægning med mindre spildtid ved transport mellem de enkelte faciliteter.
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4.4 Sammenfatning
I dette afsnit sammenfattes nogle af de markante forskelle og ligheder mellem
operationsplanlægning og arbejdstilrettelæggelse på de to dagkirurgiske enheder og de to
ortopædkirurgiske afdelinger. Desuden foretages en vurdering af hensigtsmæssigheden af
enhedernes og afdelingernes organisering af den dagkirurgiske aktivitet.
Afsnittet er opdelt i en vurdering af arbejdstilrettelæggelsen på enhederne og afdelingerne og en
vurdering af operationsplanlægningen. Inden for hvert af disse hovedemner gennemgås en
række temaer, som afsluttes med Lisbergs vurderinger og anbefalinger.
4.4.1 Arbejdstilrettelæggelse
Som det er fremgået af de forudgående afsnit, er der forskel på arbejdstilrettelæggelsen ved
behandling af dagkirurgiske patienter på de to dagkirurgiske enheder i Holstebro og Vejle og på
de to ortopædkirurgiske afdelinger på Hvidovre Hospital og Sønderborg Sygehus. De
dagkirurgiske enheder er således mere specialiserede i dagkirurgisk behandling end de
ortopædkirurgiske afdelinger.
Det er også fremgået, at begge ortopædkirurgiske afdelinger i et vist omfang har udskilt den
dagkirurgiske aktivitet fra den øvrige aktivitet og således også anvender særlige operationsstuer
og hvilerum til lokalt bedøvede dagkirurgiske patienter.
De forskelle, som gennemgås herunder, er derfor færre, end hvis de dagkirurgiske enheder var
blevet sammenlignet med afdelinger, hvor det samme personale og de samme lokaler blev
anvendt i behandlingen af akut indlagte elektive og dagkirurgiske patienter.
Samling af dagkirurgi
Gennemgangen af arbejdstilrettelæggelsen ved behandling af de dagkirurgiske patienter på de
fire sygehus og hospitaler viste, at dagkirurgien i Holstebro, Vejle og Sønderborg er samlet på
én enhed med flere specialer, mens den dagkirurgiske behandling på Hvidovre Hospital foregår
på de enkelte stamafdelinger.
Der kan opstilles forskellige argumenter for de to løsninger. Som det blev fremført af
repræsentanterne for Ortopædkirurgisk afdeling i Hvidovre, er det muligt med operationsstuer
på afdelingens ambulatorium at udføre for- og efterundersøgelser i de samme lokaler som den
dagkirurgiske funktion. Dette sikrer et mere sammenhængende forløb for patienterne.
Der er imidlertid også ulemper ved en sådan decentralisering af den dagkirurgiske aktivitet. For
det første vil anæstesiologerne skulle arbejde på mange enheder på sygehuset, og som påpeget
af Anæstesiologisk afdeling i Hvidovre, må det antages at medføre en ikke optimal
ressourceudnyttelse.
For det andet er det usikkert, om den enkelte afdeling kan udnytte operationskapaciteten på egne
operationsstuer. På ambulatoriet i Hvidovre udførtes således ca. 1.050-1.250 indgreb på to
operationsstuer i 1999, mens antallet af indgreb i Holstebro og Vejle ved det samme antal
operationsstuer var henholdsvis 1.829 og 1.941.
For det tredje er det usikkert, om små decentrale enheder kan sikre en tilstrækkelig udnyttelse af
udstyret på en opvågningsstue. Løsningen herpå kan være at udnytte centrale opvågningsstuer,
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men derved ”sammenblandes” behandlingen af ”lettere” dagkirurgiske patienter med ”tungere”
indlagte eller akutte patienter.
Endelig for det fjerde vil decentralisering af den dagkirurgiske aktivitet betyde, at hver afdeling
skal udpege små grupper af plejepersonale, som skal indsamle viden om dagkirurgisk
behandling. Hvis disse grupper samtidig skal varetage pleje af andre patientgrupper på
ambulatoriet, er der fare for, at personalets viden om og erfaring med dagkirurgi bliver mindre,
end hvis al dagkirurgisk aktivitet blev samlet i en enhed.
Det er Lisbergs vurdering, at der bør foretages en nøjere undersøgelse af, om dagkirurgiske
enheder, som kun betjener patienter fra ét speciale, kan sikre en tilstrækkelig udnyttelse af
lokale operationsstuer og opvågningsstuer. I forbindelse hermed bør det også overvejes, om en
decentralisering af den dagkirurgiske aktivitet og viden vil være gavnlig for en forsat udvikling
af den dagkirurgiske pleje og behandling, herunder udveksling af ny viden mellem specialerne.
Lokaler
Som vist i figur 3.1-3.4 er der forskel på, hvor de dagkirurgiske patienter behandles henholdsvis
på de dagkirurgiske enheder og på de ortopædkirurgiske afdelinger. På de dagkirurgiske
enheder foregår operation, opvågning og hvile i lokaler, som kun benyttes af dagkirurgiske
patienter, og som ligger inden for et afgrænset område med kort afstand mellem lokalerne.
De dagkirurgiske patienter på Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital, som behandles i
generel anæstesi, benytter derimod efter behov den centrale opvågning på hospitalet, hvorefter
de køres tilbage til ambulatoriets hvilestue. På Sønderborg Sygehus benytter de dagkirurgiske
patienter opvågnings- og hvilestuer på en specialiseret dagkirurgisk enhed, mens alle
operationer i generel anæstesi foregår på den centrale operationsgang.
Det er Lisbergs vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at de lokaler, som anvendes i behandlingen
af dagkirurgiske patienter, er placeret samlet og kun benyttes af dagkirurgiske patienter. Hvis
operationsstuer og opvågningsstuer også anvendes af akutte patienter, er der fare for, at
dagkirurgiske indgreb må aflyses. Sammenblanding af dagkirurgiske og andre patienter
medfører også en risiko for, at sygeplejen ikke tilpasses de ”lettere” dagkirurgiske patienter, og
at gevinster i form af kortere behandlingsforløb ikke opnås i samme grad, som hvis
dagkirurgiske patienter blev adskilt fra de øvrige patienter.
Plejepersonale
På de dagkirurgiske enheder i Holstebro og Vejle er det de samme sygeplejersker, som
modtager patienterne, assisterer ved operation, plejer patienterne i opvågningsstuen og hvilerum
og udskriver patienterne.
De dagkirurgiske patienter fra Hvidovre Hospital, som behandles i generel anæstesi, modtager
derimod ofte pleje fra forskellige grupper af plejepersonale, idet det er forskellige grupper af
sygeplejersker, som arbejder henholdsvis på ambulatoriet og i den centrale opvågning.
Patienter, som behandles i lokalbedøvelse, møder derimod kun plejepersonale fra
Ortopædkirurgisk ambulatorium.
De dagkirurgiske patienter fra Ortopædkirurgisk afdeling på Sønderborg Sygehus plejes
tilsvarende af plejepersonale fra Sammedagskirurgisk enhed, hvis indgrebet udføres i lokal
anæstesi. Udføres indgrebet i generel anæstesi, er det operationssygeplejersker fra
Ortopædkirurgisk afdeling, som assisterer ved operationen.
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Det er Lisbergs vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at plejepersonalet, som udfører pleje af
dagkirurgiske patienter, er uddannet i og roterer mellem arbejdsopgaverne på operations-,
opvågnings- og hvilestue og således udelukkende varetager plejeopgaver af dagkirurgiske
patienter. Derved opnås for det første, at personalet har den nødvendige viden om alle
plejeopgaver og kan afløse hinanden ved ferie og sygdom m.v..
For det andet vil dette medvirke til, at der opstår en ”kultur” blandt personalet, hvor personalet
føler sig ansvarlige i forhold til de opgaver, der skal gennemføres og hjælper hinanden uden at
fokusere på faggrænser. Uddannelse og rotationsordninger forventes således at medvirke til, at
operationsplanerne overholdes.
Information
På alle fire enheder og afdelinger får patienterne mundtlig og skriftlig information om det
sammedagskirurgiske forløb og om indgrebet. På enheden i Holstebro og på afdelingen i
Hvidovre kontaktes patienterne desuden dagen efter indgrebet af en sygeplejerske for at afklare
evt. spørgsmål.
På enheden i Holstebro fik patienterne desuden en kopi af udskrivningsbrevet, som blev
gennemgået af en sygeplejerske, der evt. oversatte faglige udtryk m.v. Patienterne blev
endvidere informeret om, at de skulle give vagtlægen eller praktiserende læge brevet, hvis der
skulle opstå komplikationer kort tid efter indgrebet.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske patienter bør få skriftlig og mundtlig information
om indgrebet og det dagkirurgiske behandlingsforløb. Der kan også argumenteres for, at
patienterne bør ringes op dagen efter indgrebet, idet en sådan opringning kan medvirke til at øge
patienternes tryghed med det dagkirurgiske forløb og give patienterne en forventning om at
blive udskrevet efter få timer. Samtidig kan et efterfølgende telefonopkald medvirke til at
begrænse patienternes brug af praktiserende læge og vagtlæge i dagene efter indgrebet. Der er
dog forskellige opfattelser af gevinsterne ved sådanne telefonkontakter, og der bør derfor
gennemføres en undersøgelse af omkostninger og gevinster ved at foretage telefonisk kontakt til
patienterne dagen efter et dagkirurgisk indgreb. Det må endvidere anbefales, at patienterne i
forbindelse med informationen efter indgrebet får en kopi af udskrivningsbrevet.
4.4.2 Operationsplanlægning
Booking af indgreb
På enhederne i Holstebro og Vejle foretages booking af alle indgreb centralt af en sygeplejerske
eller en sekretær omfattende alle specialer. På Ortopædkirurgisk ambulatorium i Hvidovre
bookes indgrebene også af en sygeplejerske. Booking af dagkirurgiske indgreb foretages
derimod decentralt på Sønderborg Sygehus, og Ortopædkirurgisk afdeling indplacerer således
selv afdelingens indgreb i operationsplanen på Sammedagskirurgisk afdeling.
Det er Lisbergs vurdering, at booking af sammedagskirurgiske operationer bør foretages
centralt. Hvis flere afdelinger booker operationer uafhængigt af hinanden, kan der være
mulighed for, at ledig operationskapacitet i en afdelings operationsplan ikke udnyttes af andre
afdelinger. Central booking af alle indgreb vil således også give bedre mulighed for at placere
mindre indgreb i ”huller” i operationsplanen.
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Bilag 1
Interviewguide til dagkirurgiske enheder

SYGEHUSLEDELSE

1. Hvornår blev den dagkirurgiske enhed oprettet?
2. Hvad var årsagen til, at man oprettede en dagkirurgisk enhed?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
3. Var der modstand mod oprettelse af den dagkirurgiske enhed?
Fra hvem ?
Hvilke argumenter blev fremført ?
4. Hvilke gevinster har sygehuset efterfølgende opnået ved oprettelse af den
dagkirurgiske enhed?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
5. Hvilke ulemper er der ved at lade behandlingen foregå på en dagkirurgisk
enhed?
Patientmæssige (f.eks. aflysninger på grund af akutte patienter) ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
6. Er der igangsat tiltag for at imødegå disse ulemper?
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AFDELINGSLEDELSE

1. Beskrivelse af enheden
Antal indgreb i alt ?
Antal dagkirurgiske indgreb ?
Antal ansatte læger, sygeplejersker, sygehjælpere ?
Booking af operationer (centralt/decentralt, operatørspecifikt) ?
2. Behandling af de dagkirurgiske patienter
Egne OP-stuer til dagkirurgiske patienter ?
Særligt uddannet plejepersonale ?
Særlige opvågnings- og hvilestuer ?
Særligt informationsmateriale ?
Ved forundersøgelsen ?
Information før indgrebet ?
Kontakt efter udskrivning ?
Er dette anderledes end behandlingen af de indlagte patienter ?
Er det ændret efter enhedens oprettelse ?
Er behandling/pleje/information af dagkirurgiske patienter optimal ?
3. Er principperne fra dagkirurgisk behandling forsøgt overført på de indlagte
patienter (f.eks. mobilisering, behandling, pleje) ?
4. Hvilke fordele er der ved den nuværende organisering af den dagkirurgiske
behandling ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
5. Hvilke ulemper er der ved den nuværende organisering af dagkirurgien ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske (samarbejde med stamafdelinger) ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
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PERSONALET

1. Er der forskel på behandlingen af dagkirurgiske og andre patienter ?
Egne OP-stuer til dagkirurgiske patienter ?
Særligt uddannet plejepersonale ?
Særlige opvågnings- og hvilestuer ?
Særligt informationsmateriale ?
Information før indgrebet ?
Kontakt efter udskrivning ?
Andre forskelle mellem dagkirurgiske og andre patienter ?
2. Hvilke fordele er der ved den nuværende organisering af den dagkirurgiske
behandling ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
3. Hvilke ulemper er der ved den nuværende organisering af den
dagkirurgiske behandling ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
4. Hvordan er personalets holdning til oprettelse af enheden ?
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KIRURGISKE STAMAFDELINGER

1. Hvornår begyndte afdelingen at foretage operationer på den dagkirurgiske
enhed ?
Hvad var baggrunden for flytning af disse indgreb ?
Hvilke mål ønskede afdelingen at opnå herved ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
2. Hvordan foregår planlægningen af operationerne på den dagkirurgiske
enhed ?
Operatørspecifikt ?
Er der planer for lægernes arbejdsdage på enheden ?
Hvor foregår forundersøgelserne ?
3. Hvordan foregår samarbejdet med den dagkirurgiske enhed ?
Før, under og efter indgrebet ?
Er der udformet aftaler ?
Er der en kontaktperson ?
Brug af ambulatoriefunktionen på enheden ?
4. Hvilke gevinster er der opnået ved oprettelse af den dagkirurgiske enhed ?
Patientmæssige (overførsel af nye metoder, teknikker) ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
5. Hvilke ulemper er der ved at lade behandlingen foregå på en dagkirurgisk
enhed ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige (f.eks. øget belastning på grund af tungere patienter) ?
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Bilag 2
Interviewguide til kirurgiske afdelinger

SYGEHUSLEDELSE
1. På hvilke afdelinger foretages dagkirurgiske indgreb ?
2. Har ledelsen overvejet at oprette en dagkirurgisk enhed ?
Hvis JA: Hvorfor ?
Hvilke gevinster forventede man at opnå ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
Hvis NEJ: Hvorfor ikke ?
3. Hvilke fordele er der ved den nuværende organisering af den dagkirurgiske
behandling ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
4. Hvilke ulemper er der ved den nuværende organisering af den
dagkirurgiske behandling ?
Patientmæssige (f.eks. aflysninger på grund af akutte patienter) ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
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AFDELINGSLEDELSEN
1. Beskrivelse af afdelingen
Antal indgreb i alt ?
Antal dagkirurgiske indgreb ?
Antal indlagte patienter ?
Antal ansatte læger, sygeplejersker, sygehjælpere ?
Lokaler: OP-stuer, sengeafsnit (samlet/adskilt) ?
Booking af operationer (hensyntagen til akutte indgreb) ?
Sendes dagkirurgiske patienter til andre sygehuse ?
2. Er der forskel på behandlingen af dagkirurgiske og andre patienter ?
Egne OP-stuer til dagkirurgiske patienter ?
Særligt uddannet plejepersonale ?
Særlige opvågnings- og hvilestuer ?
Særligt informationsmateriale ?
Ved forundersøgelsen ?
Information før indgrebet ?
Kontakt efter udskrivning ?
Andre forskelle mellem dagkirurgiske og andre patienter ?
Er behandling/pleje/information af dagkirurgiske patienter optimal ?
3. Er det muligt at øge andelen af dagkirurgiske indgreb ?
4. Er principperne fra dagkirurgisk behandling forsøgt overført på de indlagte
patienter (f.eks. mobilisering, behandling, pleje) ?
5. Har afdelingsledelsen overvejet oprettelsen af et særligt dagkirurgisk
Afsnit ?
Hvis JA: Hvorfor ?
Hvilke gevinster forventede man at opnå ?
Hvis NEJ: Hvorfor ikke ?
6. Hvilke fordele er der ved den nuværende organisering af den dagkirurgiske
behandling ?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
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7. Hvilke ulemper er der ved den nuværende organisering af den
dagkirurgiske behandling ?
Patientmæssige (f.eks. aflysninger på grund af akutte patienter) ?
Organisatoriske (f.eks. information mellem OP-gang og sengeafsnit) ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
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PERSONALET
1. Er der forskel på behandlingen af dagkirurgiske og andre patienter ?
Egne OP-stuer til dagkirurgiske patienter ?
Særligt uddannet plejepersonale ?
Særlige opvågnings- og hvilestuer ?
Særligt informationsmateriale ?
Information før indgrebet ?
Kontakt efter udskrivning ?
Andre forskelle mellem dagkirurgiske og andre patienter ?
2. Har personalet overvejet, om der bør oprettes en dagkirurgisk enhed ?
Hvis JA: Hvorfor?
Hvilke gevinster forventede man at opnå?
Hvis NEJ: Hvorfor ikke?
3. Hvilke fordele er der ved den nuværende organisering af den dagkirurgiske
behandling?
Patientmæssige ?
Organisatoriske ?
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
4. Hvilke ulemper er der ved den nuværende organisering af den
dagkirurgiske behandling ?
Patientmæssige (f.eks. aflysninger på grund af akutte patienter, kontinuitet) ?
Organisatoriske ? (f.eks. information mellem OP-gang og sengeafsnit)
Økonomiske ?
Personalemæssige ?
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6

Udvalgte dagkirurgiske enheder i udlandet

6.1 Indledning
For at supplere undersøgelsen af det dagkirurgiske potentiale i Danmark er der gennemført en
undersøgelse af udvalgte dagkirurgiske enheder i udlandet.
Denne undersøgelse har til formål at beskrive udvalgte dagkirurgiske enheder i udlandet med
hensyn til:
A. Hvorledes organiserer enhederne behandlingen af dagkirurgiske patienter ?
B. Hvilke indgreb udføres dagkirurgisk ?
Med hensyn spørgsmål A om organiseringen af den dagkirurgiske aktivitet søges spørgsmålet
belyst ved at undersøge:
• Hvilken organisationsform er valgt i enhederne ?
• Hvilken ledelse har enhederne ?
• Hvorledes samarbejder enhederne med andre institutioner som sygehuse, stamafdelinger,
ambulatorier, patienthoteller, praktiserende læger, hjemmehjælp m.v. ?
• Hvem henviser patienter til enhederne ?
• Hvorledes tilrettelægges arbejdet på enhederne ?
• Hvorledes foregår planlægningen af operationer ?
• Hvilken informationsprocedure anvendes ?
• Hvilken åbningstid har enhederne ?
• Hvilke lokaler har enhederne ?
• Hvilket personale har enhederne ?
Med organisationsform menes, om enhederne er integreret i en sengeafdeling, en selvstændig
enhed inden for et sygehus, en satellitenhed placeret i nærheden af sygehuset eller en fritstående
enhed.
Med hensyn til spørgsmål B søges den dagkirurgiske aktivitet belyst ved at undersøge:
• Hvor mange dagkirurgiske indgreb udføres på enhederne ?
• Hvordan er disse indgreb fordelt på specialer ?
• Hvor stor en andel af de 20 indeksoperationer, som indgik i den internationale undersøgelse
af ambulant kirurgi af Lathouwer og Poullier (1998), udføres dagkirurgisk på enhederne?
• Hvilke andre indgreb udføres dagkirurgisk på enhederne ?
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Beskrivelsen af de udenlandske enheder forventes således at kunne give et billede af
udviklingsmulighederne for danske sygehuse med hensyn til antal dagkirurgiske indgreb og
indretning af enhederne.
Den amerikanske definition af dagkirurgi adskiller sig fra den danske definition af begrebet. I
USA defineres ”ambulatory surgery ” således som ambulant kirurgi, hvor patienten hjemsendes
efter maksimalt 23 timer og 59 minutter. I dette kapitel skelnes der derfor mellem begrebet
dagkirurgi, som er den danske definition af begrebet (dvs. planlagt kirurgi for patienter, som
hjemsendes samme dag og overvåges postoperativt) og begrebet døgnkirurgi, som er den
amerikanske definition.
Den anvendte metode til indsamling af ovenstående informationer er beskrevet i afsnit 2.
Herefter beskrives hver af de dag- og døgnkirurgiske enheder særskilt i afsnit 3, idet hvert af
ovenstående spørgsmål om organisering af aktiviteten og omfanget af de dagkirurgiske indgreb
søges besvaret. Resultaternes sammenfattes i afsnit 4, idet forskelle og ligheder mellem
enhederne søges beskrevet, ligesom de udenlandske enheder søges sammenlignet med danske
dagkirurgiske enheder og afdelinger, som de bl.a. er beskrevet i denne rapports kapitel 4.
Lisbergs vurdering og anbefaling indgår i sammenfatningen i afsnit 4, mens afsnit 3 kun
indeholder vurderinger foretaget af de personer, som er interviewet på de enkelte enheder.

6.2 Metode
Ved udvælgelse af de sygehuse, som skulle indgå i undersøgelsen, blev der taget kontakt til
formanden for Dansk Selskab for Dagkirurgi. Selskabets formand har i efteråret 1999 haft
kontakt til den tidligere formand for Verdensforbundet for Dagkirurgi, International Association
of Ambulatory Surgery (IAAS), Poul Jarret, som anbefalede at besøge Monterey Peninsula
Surgery Center i Californien. Denne enhed ledes af Thomas Wilson, som har været medlem af
bestyrelsen i IAAS og har deltaget i oprettelsen af et stort antal dagkirurgiske centre i USA.
Thomas Wilson har efterfølgende anbefalet besøg på to andre dagkirurgiske centre i USA:
Washington Outpatient Surgery Center og Surgery Center of Marin begge beliggende nær San
Francisco i Californien.
Idet formanden for Dansk Selskab for Dagkirurgi desuden vurderede, at også Poul Jarrets egen
dagkirurgiske enhed ved Kingston Hospital nær London er nået langt med udviklingen af
dagkirurgisk behandling, blev det besluttet, at følgende fire dagkirurgiske enheder skulle indgå i
undersøgelsen:
• Monterey Peninsula Surgery Center, Monterey i Californien.
• Washington Outpatient Surgery Center, Fremont i Californien.
• Surgery Center for Marin, Marin i Californien.
• Day Surgery Unit, Kingston Hospital, London.
Indsamling af data er foregået dels ved gennemgang af skriftlig dokumentation fra enhederne,
dels ved interviews med ledelse og personale på enhederne. Til disse interviews er der anvendt
en interviewguide, som er vedlagt i bilag 1.
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6.3 Resultater
6.3.1
Monterey Peninsula Surgery Center
På Monterey Peninsula Surgery Center blev der gennemført interview med direktør (Managing
Director) Thomas Wilson (TW).
Organisationsform
Monterey Peninsula Surgery Center er en fritstående dag- og døgnkirurgisk enhed. Centret er
placeret få kilometer fra et Community Hospital, som ejer 45% af centret. Resten ejes af otte
praktiserende speciallæger, som oprindeligt startede centret i 1982.
Centret benyttes af ca. 65 praktiserende speciallæger, som har såkaldte ”privileges”, dvs. ret til
at benytte centret til at udføre en specificeret række af indgreb. Det er således kun disse 65
læger, der henviser patienter til centret, og den henvisende speciallæge opererer selv sine
patienter.
Ledelse
Centrets daglige ledelse består af en direktør (Managing Director), en cheflæge (Clinical
Director) og en administrationschef (Business Director).
Samarbejde med andre institutioner
Centret samarbejder med det nærmeste Community Hospital i forbindelse med indlæggelse af
centrets patienter. Hvis der opstår komplikationer, og det er nødvendigt at indlægge en patient,
kontakter en sygeplejerske hospitalet, og en sygeplejerske og evt. en anæstesilæge kører med
patienten til hospitalet. Idet centrets læger også har ”privileges” på hospitalet, kan patientens
læge indlægge patienten på hospitalet, hvis han vurderer, at der er behov for det. Ifølge TW
indlægges ca. 1 ud af 500 patienter, og centret har således cirka 8-10 indlæggelser årligt. Typisk
er patientens smerter årsagen hertil.
Det er den enkelte speciallæge, som arrangerer hjemmehjælp og genoptræning, hvis patienten
har behov herfor. Centret deltager således ikke i disse aktiviteter.
Henvisning af patienter til centret
Der er som nævnt cirka 65 praktiserende speciallæger, som kan henvise patienter til behandling
på centret.
Arbejdstilrettelæggelse
Dagligt arbejder to sygeplejersker i hver operationsstue, mens der er en sygeplejerske per tre
patienter i opvågningsstuen. Endvidere arbejder 2-3 sygeplejersker i modtagelsen og med
telefoninterviews af patienter.
Sygeplejerskerne roterer ikke mellem de forskellige arbejdsopgaver, men er opdelt i grupper der
arbejder henholdsvis i modtagelsen, på operationsstuerne og i opvågningsstuen.
Selv om enkelte sygeplejersker er specialiserede i at assistere ved operationer inden for et enkelt
speciale, er det generelt således, at sygeplejerskerne kan assistere ved alle typer af indgreb.
Kirurgerne opererer altid kun på én operationsstue, idet dette ifølge TW er mest
hensigtsmæssigt for centret.
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Operationsplanlægning
Hvis en praktiserende speciallæge vurderer, at en patient har behov for dagkirurgisk behandling,
kontakter lægens sekretær den sekretær på centret, som planlægger operationerne. Denne
sekretær indsætter indgrebet i den elektroniske operationsplan, som automatisk giver sekretæren
information om den pågældende læges gennemsnitlige tidsforbrug ved indgreb af samme type.
Patienterne får således operationsdatoen ved forundersøgelsen hos den praktiserende
speciallæge, men tidspunktet på dagen aftales senere.
Ved planlægning af operationerne er de forskellige operationstidspunkter opdelt i blokke, som
er fordelt mellem de kirurger, som opererer på centret. Hvis kirurgerne ikke udnytter
operationstiderne, kan sekretæren, som forestår operationsplanlægningen, disponere over
blokkene 72 timer før operationstidspunktet. Desuden bliver lægerne ringet op fra centret, hvis
der er ledige operationstider og spurgt, om de ønsker at benytte blokkene. Typisk er
operationsplanen dog udfyldt 2-3 uger forud.
Centret foretager registrering af aflysninger af operationer, og disse oplysninger indsendes til en
database, hvorefter centret kan sammenligne andelen af aflysninger med andre dagkirurgiske
enheder i USA. På denne måde holder centret løbende kontrol med, om der er problemer i
operationsplanlægningen og i screeningen af patienter, som ikke er egnede til dagkirurgisk
behandling.
Centret har også adgang til en anden database, som i 1998 havde oplysninger om 2.634
dagkirurgiske centre i USA. Databasen indeholder oplysninger om antal indgreb, antal
operationsstuer, antal senge i opvågningsstuen, indgreb per operationsstue, specialer på
centrene, typer af indgreb, som udføres dagkirurgisk, og centrenes udstyr.
Informationsprocedure
Patienten informeres første gang om indgrebet og behandlingens forløb ved forundersøgelsen
hos den praktiserende speciallæge. I forbindelse hermed får patienten også en brochure om
centret og om behandlingsforløbet på centret.
Patienterne får desuden mundtlig information om indgrebet og det efterfølgende forløb
• af en sygeplejerske fra centret (telefonisk) 2-3 dage før indgrebet
• af en anæstesilæge fra centret (telefonisk) dagen før indgrebet, og når patienten
ankommer til centret
• af en sygeplejerske ved ankomst til centret.
Patienterne informeres endvidere skriftligt om indgrebet og de risici, der er forbundet hermed
ved ankomst til centret og skriver under på at have fået denne information.
Formålet med denne omfattende informationsprocedure er dels at sikre, at patienterne kender
behandlingsforløbet og får en forventning om, at de bliver udskrevet samme dag dels at screene
for patienter, der ikke er egnede til dagkirurgisk behandling.
Den pårørende, som har transporteret patienten til centret, får en pager, som giver besked, når
patienten skal hentes, således at den pårørende ikke behøver at vente på centret.
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Efter indgrebet foretager anæstesilægen udskrivning af patienten, og i forbindelse hermed taler
en sygeplejerske med patienten og den pårørende om, hvad de skal være opmærksomme på i
den første tid efter indgrebet. Patienten får også denne information skriftligt. Informationen er
udformet for hver af de forskellige typer af indgreb og for hver enkelt speciallæge. Eksempler
herpå er vedlagt i bilag 2.
Dagen efter indgrebet bliver patienterne ringet op af en sygeplejerske fra centret for at afklare
evt. spørgsmål, som patienten måtte have.
Alle patienter får desuden et spørgeskema om deres tilfredshed med behandlingen på centret.
Resultaterne herfra diskuteres af en Quality Assurance Group på centret en gang om måneden,
og patienternes kritik har i flere tilfælde medført ændringer af behandlingsformen på centret
ifølge TW.
Åbningstid
Centret er åbent på hverdage mellem kl. 06.30 og kl. 18.00. Den første operation påbegyndes ca.
kl. 07.30, og den sidste operation afsluttes typisk kl. 15.30, selv om det kan forekomme, at
operationer afsluttes senere.
Lokaler
Centret i Monterey har følgende lokaler:
•
tre operationsstuer
•
et endoskopirum
•
en opvågningsstue med syv senge og tre stole
Centret har ikke et egentligt hvilerum, idet størstedelen af patienterne hjemsendes 1-2 timer
efter indgrebet, når de er klar til at komme op af deres senge i opvågningsstuen.
Centret har ikke nogen egentlig stue for overnattende patienter, men patienterne kan overnatte i
en af sengene på opvågningsstuen. Denne seng kan afskærmes fra de øvrige senge. Overnatning
benyttes ifølge TW cirka en gang hver anden uge. Ved overnatning er der en sygeplejerske og
en sygehjælper på centret.
De forskellige lokaler er forholdsvis små, idet enheden råder over ca. 550 kvadratmeter, mens
centret i Fremont har ca. 1.100 kvadratmeter.
Personale
Der er ikke ansat læger på centret, idet anæstesiologer og kirurger betales per behandlet patient.
Cirka 65 praktiserende speciallæger har ret til at henvise og behandle patienter på centret. Heraf
benytter 25-30 læger centret jævnligt. Otte af disse læger er delejere af centret.
Desuden arbejder tre anæstesiologer på fuld tid på centret.
Med hensyn til det øvrige kliniske personaler er der ansat ca. 30 personer på centret svarende til
15 fuldtidsstillinger. Af de 15 stillinger er tre operationsteknikere, mens resten er
sygeplejersker. Der er således ingen sygehjælpere på centret, og årsagen hertil er ifølge TW, at
centret ønsker at have et fleksibelt personale, som kan varetage alle plejeopgaver på centret.
Aktivitet
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I 1999 gennemførte enheden 3.747 indgreb, hvoraf et mindre antal udgjorde endoskopiske
undersøgelser. Indgrebene er fordelt på specialer i tabellen herunder.
Tabel 3.1 Antal indgreb gennemført på Monterey Peninsula Surgery Center i 1999 fordelt
på specialer.
Speciale

Antal indgreb

Indgreb mod smerter
Øjenkirurgi
Børnekirurgi
Generel kirurgi
Øre-, næse-, halskirurgi
Plastikkirurgi
Fodkirurgi
Ortopædkirurgi
Gynækologi
Gastroenterologi
Urologi

1.045
626
75
225
381
268
206
617
289
65
26

I alt

3.747

TW påpegede, at den relativt lave andel af gastroenterologiske indgreb skyldtes, at der i
umiddelbar nærhed af klinikken lå en dagkirurgisk enhed, som kun udførte gastroenterologiske
indgreb.
TW oplyste endvidere, at enheden også udfører diskusprolaps som et dagkirurgisk indgreb.
Med hensyn til andelen af de 20 indeks operationer, som gennemføres dagkirurgisk, påpegede
TW, at han ikke havde oplysninger herom, idet patienterne i Monterey bliver behandlet på flere
sygehuse og flere dagkirurgiske enheder.
6.3.2 Washington Outpatient Surgery Center
På Washington Outpatient Surgery Center i Fremont blev cheflæge (Medical Director) Gerry
Pousho (GP) og chefsygeplejerske (Director of Nursing) Raeleen Lester (RL) interviewet.
GP har tidligere været i bestyrelsen af FASA, Federal Ambulatory Surgery Association.
Organisation
Washington Outpatient Surgery Center i Fremont er en satellitenhed med dag- og
døgnkirurgiske patienter placeret i umiddelbar nærhed af Washington Community Hospital.
Centret er fysisk adskilt fra sygehuset, og centret lejer lokalerne af sygehuset. Centret er således
en fysisk og administrativt selvstændig enhed.
Centret er oprindeligt startet af en gruppe af praktiserende speciallæger i samarbejde med
sygehuset. Denne gruppe på 40 speciallæger er medejere af centret og får et årligt økonomisk
afkast fra centret.
Centret benyttes af ca. 100 praktiserende speciallæger, som har såkaldte ”privileges” dvs. ret til
at benytte centret til at udføre en specificeret række af indgreb. Det er således kun disse 100
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læger, der henviser patienter til centret, og den henvisende speciallæge opererer selv sine
patienter.
Ledelse
Centrets øverste ledelse består af en bestyrelse (Board of Directors). Centrets daglige ledelse
varetages af GP, som er cheflæge og anæstesiolog i samarbejde med en chefsygeplejerske og en
administrationschef.
Samarbejde med andre institutioner
Hvis en patient har behov for indlæggelse efter behandling på centret, kontakter centret
hospitalet, som har pligt til at modtage patienten. På hospitalet vil patientens egen speciallæge
fortsætte behandlingen, idet lægerne på centret også har ret til at behandle på hospitalet.
Hospitalet har således kun fastansatte læger inden for specialerne radiologi, kardiologi og på
skadestuen. De øvrige læger er praktiserende speciallæger med egen praksis, som betales per
patient (efter ”fee for service”-princippet).
Samarbejdet med hospitalet aftales ved fælles møder hvert kvartal mellem hospitalets ledelse og
centrets ledelse. På disse møder diskuteres også enhedens aktivitet, økonomi og kvaliteten af
ydelser. I forbindelse med sidstnævnte diskuteres registrerede oplysninger om:
• Indlæggelser
• Patientklager
• Aflysninger
• Brug af centrets patienthotel
• Patienttilfredshedsundersøgelser
Forundersøgelser og eventuelle efterundersøgelser af patienterne foregår på de praktiserende
speciallægers egne klinikker. Centret fungerer således ikke som ambulatorium. For at undgå at
planlagte indgreb må aflyses, fordi patienten ikke kan behandles dagkirurgisk, har centrets
ledelse i stedet udformet en liste med oplysninger, som de praktiserende speciallæger skal have
kendskab til, før behandling må foretages på centret.
Henvisning af patienter til centret
Der er som nævnt cirka 100 praktiserende speciallæger, som kan henvise patienter til
behandling på centret.
Lægernes incitament til at udføre indgreb på centret består ifølge GP i, at lægerne kan forlade
centret 10 minutter efter indgrebet, og at læger ikke behøver at komme tilbage til patienten
senere, samt at de på grund af den effektive arbejdstilrettelæggelse kan operere flere patienter på
samme tid, som de ellers kunne bruge til at operere på hospitalet.
Arbejdstilrettelæggelse
Sygeplejerskerne på centret er opdelt i grupper, der arbejder henholdsvis i modtagelsen med
præoperativ forberedelse af patienterne, på operationsstuerne og i opvågningsstuen. Der er dog
enkelte sygeplejersker, som har en bredere uddannelse, og som både kan assistere ved operation
og arbejde i modtagelsen og opvågningsstuen.
De sygeplejersker, som assisterer ved operationerne, deltager i indgreb inden for flere specialer.
Der er dog også udpeget særlige ressourcepersoner blandt sygeplejerskerne inden for hvert
speciale. Disse sygeplejersker har særligt kendskab til det enkelte speciale og hjælper de øvrige
sygeplejersker.
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I det daglige er det kliniske personale fordelt på de forskellige arbejdsopgaver på følgende
måde:
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•
•
•

Modtagelse:
Præoperative forberedelse af patienter:
Operationsstuerne:

•
•
•

Opvågningsstue:
Hvilerum:
Endoskopistue:

fire sygeplejersker
tre sygeplejersker
en sygeplejerske og
en operationstekniker på hver stue
en sygeplejerske per to patienter
en sygeplejerske
to sygeplejersker

Desuden arbejder to sygehjælpere (Nursing Aids) med rengøring og sterilisation af
instrumenter.
Operationsplanlægning
Booking af operationer foregår ved, at de praktiserende speciallæger i forbindelse med
forundersøgelsen ringer til den sekretær på centret, som varetager operationsplanlægningen.
Sekretæren indplacerer det enkelte indgreb og meddeler operationstidspunktet til lægen, som
informerer patienten herom.
Ved indplacering af de enkelte indgreb i operationsplanen benytter sekretæren oplysninger om
den enkelte kirurgs gennemsnitlige tidsforbrug ved de hidtil gennemførte indgreb af den
pågældende type på centret. Sekretæren kan desuden få hjælp af chefsygeplejersken, som
overvåger operationsplanlægningen.
De læger, som ofte opererer på centret, har hver uge et antal operationstider (blokke) på centret.
Disse blokke udfylder ca. halvdelen af den mulige operationstid. 48 timer før
operationstidspunktet kan centret frit disponere over ubrugte blokke og derved sikre, at alle
operationstider udnyttes. Selv om operationsstuerne generelt udnyttes fuldt ud, og
operationsplanen er fuld 1-2 måneder frem, forekommer det ifølge GP 2-3 gange om året, at der
kun er aktivitet på to af de fire operationsstuer.
Kirurgernes operationstider ligger typisk i forlængelse af hinanden, således at den samme kirurg
kan gennemføre 2-4 indgreb i løbet af en formiddag eller eftermiddag. Nogle kirurger benytter
desuden to operationsstuer og opererer en patient på den ene stue, mens den næste patient
klargøres på den anden stue (pendulfunktion).
RL oplyste, at centret har en målsætning om, at der højst må gå 15 min. fra en patient forlader
operationsstuen, til den næste patient er på stuen. Endvidere oplyste RL, at patienterne typisk er
i opvågningsstuen i en time.
GP oplyste, centret indsender oplysninger om centrets aktivitet til en database under FASA Federated Ambulatory Surgery Association. Databasen indeholder oplysninger om:
• Patienternes helbredstilstand
• Aflysninger på grund af patient- eller lægeforhold
• Indgreb påbegyndt til tiden
• Tidsforbrug per patient
• Patienter kontaktet dagen efter indgrebet
• Om patientens læge kontaktes dagen efter indgrebet
• Afsluttede journaler inden for 30 dage
• Antal patienter som overnatter på sygehuset
• Antal patienter med infektioner inden for 30 dage
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•
•
•
•
•

Antal regninger
Omsætning
Antal ansatte
Antal formelle patientklager
Antal formelle klager som er besvaret inden for et døgn

Centret anvender databasen til forsat at vurdere kvaliteten af de leverede ydelser og til analyse
af centrets effektivitet.
Information
Informationen til patienterne om indgrebet og centret gives både før, under og efter indgrebet:
•

Før indgrebet
Patienterne får skriftlig og mundtlig information fra deres praktiserende speciallæge i
forbindelse med forundersøgelsen. Denne information omhandler både indgrebet og
behandlingsforløbet på centret. Patienterne kontaktes desuden telefonisk af en sygeplejerske
fra centret cirka en uge før indgrebet.

•

Under indgrebet
Når patienten ankommer til centret, bliver patienten informeret af en sygeplejerske om
indgrebet, og patienten taler med anæstesiologen. Hvis patienten stiller spørgsmål til
sygeplejersken, besvares disse ifølge GP, inden behandlingsforløbet kan fortsætte. Patienten
får også skriftligt materiale om indgrebet og skriver under på at have modtaget denne
information.

•

Efter indgrebet
Efter indgrebet får patienten mundtlig information om, hvilke forhold man bør være
opmærksom på i tiden efter udskrivningen. Den pårørende, som skal køre patienten hjem,
får også skriftlig information, som den pårørende skriver under på at have modtaget. Denne
information er specifik for den enkelte læge og den enkelte type af indgreb. Et eksempel
herpå er vist i bilag 3. Patienten bliver desuden ringet op af en sygeplejerske fra centret
dagen efter indgrebet.

Alle patienter modtager desuden et spørgeskema om deres tilfredshed med behandlingen. De
patienter, som har givet overvejende negative besvarelser på spørgsmålene om
patienttilfredshed, kontaktes efterfølgende af centret.
GP påpegede, at et væsentligt formål med samtalerne med patienten før indgrebet var at sikre, at
patienterne kunne behandles dagkirurgisk. En grundig informationsprocedure er således ifølge
GP nødvendig for at reducere antallet af aflysninger på grund af patientforhold til et minimum.
Åbningstid
Centret åbner på hverdage kl. 06.30 og lukker typisk kl. 17.30-18.00. Hvis en kirurg ønsker det,
kan centret dog åbne tidligere eller lukke senere. Den første operation påbegyndes kl. 07.30.
Centret har en målsætning om at afslutte sidste indgreb kl. 16.00, hvilket ifølge GP som regel
lykkes.
Lokaler
Centret har følgende lokaler:
• fire operationsstuer
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•
•
•

en endoskopistue
en opvågningsstue med 12 senge
et hvilerum med ca. 20 stole heraf 8 specialstole

Desuden har centret et lille patienthotel placeret på etagen over de øvrige lokaler. Hotellet består
af seks værelser med i alt seks senge, en reception og et køkken.
Patienthotellet er kun for patienter, som har problemer med smerter efter indgrebet, og
patienterne kan opholde sig maksimalt 23 timer på hotellet. Patienter med komplikationer må
derimod ikke komme på hotellet, men indlægges i stedet på hospitalet. I de fleste tilfælde har
kirurgen en forventning om, at patienten får brug for at overnatte på hotellet og har reserveret en
plads på hotellet før indgrebet. Hotellet er bemandet med en sygeplejerske og en sygehjælper.
Personale
Centret har to deltidsansatte læger, som er anæstesiologer, og som også fungerer som
henholdsvis cheflæge og assisterende cheflæge. Desuden arbejder to andre anæstesiologer på
centret, og de betales af centret per behandlet patient. De ca. 100 kirurger, som opererer på
centret, er praktiserende speciallæger, som har privat praksis i lokalområdet.
Desuden er der ansat 19 sygeplejersker, fire sygehjælpere og fire operationsteknikere
(Technicians). Endelig er der 10 kontoransatte. Det store antal kontoransatte skyldes bl.a., at
centret skal afklare betaling for behandlingen med patienternes forsikringsselskaber.
Aktivitet
I 1998 blev der på centret gennemført 4.189 dagkirurgiske indgreb. Patienternes fordeling på
specialer fremgår af tabellen herunder.
Tabel 3.2 Dag- og døgnkirurgiske indgreb udført på Washington Outpatient Surgery
Center i 1998 fordelt på specialer
Speciale

Antal indgreb

Øre-, næse-, halskirurgi
Generel kirurgi
Gastroenterologi
Gynækologi
Øjenkirurgi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Fodkirurgi
Øvrige

963
1299
377
419
251
712
42
42
84

I alt

4.189

Udnyttelsesgraden af operationsstuen dvs. andelen af operationstider, som blev udnyttet,
udgjorde i 1998 72%. Andelen af indlagte patienter i 1998 var 0,3%, mens andelen af
operationer, som blev aflyst efter patientens ankomst til sygehuset, udgjorde 0,9%.
Inden for de seneste 27 måneder er 17 af centrets patienter blevet indlagt efter et dagkirurgisk
indgreb svarende til 0,3% af alle patienter.
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Centret betjener patienter fra et område med et befolkningstal på ca. 450.000. Der er også andre
sygehuse og klinikker i området, og GP oplyste, at det er patienternes forsikring, der er
afgørende for, hvilken klinik de bliver behandlet på.
På Washington Community Hospital udførtes 63% af alle kirurgisk indgreb dag- eller
døgnkirurgisk i 1998. GP oplyste, at dette svarer til andelen af døgnkirurgiske indgreb nationalt.
På spørgsmålet om, hvor stor en andel af de 20 indeks operationer, som gennemføres
dagkirurgisk, svarede GP, at dette ikke kan opgøres for området, men kun for sygehuset.
Årsagen hertil er, at patienterne i området bliver behandlet på flere sygehuse og flere
dagkirurgiske enheder. Information om den dagkirurgiske aktivitet på sygehuset vil derfor også
give et misvisende billede af dagkirurgiens omfang for lokalområdet som helhed. Som eksempel
påpegede GP, at ca. 80% af alle laparoskopiske cholesystectomier udføres døgnkirurgisk på
sygehuset. Den tilsvarende andel i Danmark i 1997 udgjorde 3,4%.
GP kunne derimod oplyse, hvilke typer af indgreb, som udføres dagkirurgisk eller
døgnkirurgisk på centret. Denne liste er vedlagt i bilag 4.
På spørgsmålet om, hvorledes centret introducerede nye dag- og døgnkirurgiske behandlinger,
oplyste GP, at den enkelte læge skal præsentere følgende information for bestyrelsen på
Washington Community Hospital ved ansøgning om at måtte udføre et nyt indgreb på centret:
• Kirurgens erfaring med indgrebet
• Behandlingsresultater uden komplikationer for mindst 10 dagkirurgiske indgreb af den
pågældende type udført på sygehuset
• Dokumentation for andre lægers erfaringer med indgrebet
6.3.3 Surgery Center of Marin
På Surgery Center of Marin blev der gennemført interview med centrets cheflæge Keith
Chamberlin (KC) og chefsygeplejerske Markus Lombart (ML).
Organisation
Surgery Center of Marin er en selvstændig dagkirurgisk enhed placeret på Marin General
Hospital. Enheden har egne lokaler og operationsstuer, mens receptionen deles med andre
afdelinger på sygehuset.
Administrativt er centret en selvstændig enhed, og centret har sit eget plejepersonale. Centret
udfører således sine aktiviteter under hospitalets licens fra staten. Overskudet fra centrets drift
tilfalder Marin Generel Hospital, men da hospitalet er offentligt, bliver centrets overskud
anvendt på hospitalet.
Ligesom på centrene i Monterey og Fremont er det ca. 60 praktiserende speciallæger i
lokalområdet, som opererer egne patienter på enheden, og det er således centrets opgave et stille
de nødvendige faciliteter til rådighed for lægerne.
Ledelse
Centret har egen ledelse bestående af en bestyrelse (Board of Directors), hvor fem læger, cheflægen, chefsygeplejersken og en repræsentant for hospitalsdirektørens stab indgår. Afdelingen
er således ikke underlagt hospitalets cheflæge. Ifølge KC foregår der alligevel dagligt en kamp
om at fastholde centrets uafhængighed af hospitalet.

220

Dagkirurgi i Danmark

I det daglige ledes centret af cheflægen, som er anæstesiolog og af chefsygeplejersken.
Samarbejde med andre institutioner
Centret har ingen overnatningsfaciliteter, men hvis der er behov for, at patienterne overnatter,
overføres patienterne til hospitalets afdelinger.
Da centret er en del af hospitalet, er der kort afstand til afdelingerne og patientens kirurg, som
også arbejder på selve hospitalet, kan indlægge patienterne og tilse patienterne på hospitalet.
Indlæggelse forekommer dog sjældent ifølge KC. Centrets patienter bliver typisk indlagt til
overnatning på hospitalet to gange per måned, og ofte er dette planlagte indlæggelser efter større
indgreb.
Forundersøgelse af patienterne foregår hos den praktiserende speciallæge, som dog også i nogle
tilfælde lader patienten undersøge af patientens alment praktiserende læge. Centret har udformet
en liste med oplysninger, som lægen skal indsamle om patienten. Eventuelle efterundersøgelser
foregår også hos den praktiserende speciallæge, og centret fungerer således ikke som
ambulatorium.
Centret samarbejder ikke med andre institutioner om evt. efterbehandling eller genoptræning,
idet den praktiserende læge hjælper patienterne hermed.
Henvisning af patienter til centret
Ligesom centrene i Monterey og Fremont er det kun praktiserende speciallæger, som har
”privileges” på centret, som må henvise patienter til behandling på centret. I alt er der således 60
læger, som må henvise patienterne til centret.
Arbejdstilrettelæggelse
Sygeplejerskerne på centret arbejder enten med forberedelse af patienterne, i opvågningsstuen
eller som operationssygeplejerske på operationsstuen. Sygeplejerskerne roterer således ikke
mellem opgaverne, men kan godt rotere mellem forberedelse og opvågningsstuen.
Operationssygeplejerskerne er endvidere i stand til at assistere ved operationer inden for alle
specialer.
Operationsplanlægning
Som på centrene i Monterey og Fremont er operationstiderne opdelt i blokke, hvoraf
størstedelen er fordelt blandt de kirurger, som benytter centret. Hvis lægerne ikke har udnyttet
de tildelte blokke fire døgn før operationstidspunktet, har centret ret til at give blokken til en
anden læge.
Booking af operationerne foregår ved, at den praktiserende speciallæges sekretær kontakter den
sekretær på centret, som varetager operationsplanlægningen. Denne sekretær indplacerer
indgrebet i operationsplanen med udgangspunkt i sekretærens vurdering af indgrebets varighed.
Patienten får således besked om operationstidspunktet ved forundersøgelsen.
For at sikre den fulde udnyttelse af operationsstuerne har centret desuden typisk to patienter på
venteliste, som kan tilkaldes, hvis der er ledig operationstid.
På spørgsmålet om, hvilket incitament lægen har til at udføre indgrebet på centret i stedet for på
hospitalet, svarede KC, at lægen ikke har nogen direkte økonomisk gevinst. Betalingen til lægen
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fra hospitalet for at udføre operationen er således den samme, uanset om indgrebet udføres på
det dagkirurgiske center eller på hospitalet. Til gengæld er lægens tidsforbrug betydeligt mindre
på enheden ifølge KC. Patienterne opnår derimod en direkte økonomisk gevinst, idet behandling
på hospitalet med indlæggelse koster betydeligt mere samtidig med, at forsikringens betaling er
den samme.
Patientinformation
Patienterne informeres mundtligt om indgrebet og forløbet af behandlingen af:
• Den praktiserende speciallæge ved forundersøgelsen
• En sygeplejerske fra centret (telefonisk) 1-2 dage før indgrebet
• En anæstesilæge fra centret (telefonisk) aftenen før indgrebet, og når patienten ankommer
til centret
• En sygeplejerske ved ankomst til centret
Patienterne informeres desuden skriftligt om indgrebet og de risici, der er forbundet hermed
ved ankomst til centret af en sygeplejerske og af anæstesilægen. I forbindelse hermed skriver
patienten også under på at have fået denne information.
Efter indgrebet informerer en sygeplejerske patienten og den pårørende, som skal køre
patienten hjem, om hvad de skal være opmærksomme på i tiden efter indgrebet, og patienten
skriver under på at have fået denne information.
Den skriftlige information er udformet for de fleste typer af indgreb og af de fleste
speciallæger, og eksempler herpå er vedlagt i bilag 5.
Dagen efter indgrebet bliver patienterne ringet op af en sygeplejerske fra centret for at afklare
evt. spørgsmål, som patienten måtte have.
Åbningstid
Centret er åbent på hverdage fra kl. 06.30 til kl. 17.30, men kan have åbent længere hvis
kirurgerne ønsker det. Den første operation påbegyndes 07.30, og den sidste operation afsluttes
typisk kl. 15.30.
Lokaler
Centret har følgende lokaler:
• tre operationsstuer
• to endoskopistuer
• en opvågningsstue med 12 senge og tre stole
• otte værelser til omklædning
• et venterum til pårørende
Centret har ingen hvilestue, idet patienterne udskrives direkte, efter at de har forladt
opvågningsstuen. Patienterne opholder sig ifølge KC typisk en time i opvågningsstuen. Centret
har ifølge KC valgt denne løsning, idet man derved undgår, at patienterne får opfattelsen af, at
de skal opholde sig hele dagen på centret.
I stedet informerer personalet patienterne om, at hele opholdet på enheden vil vare 2-3 timer.
Dette er ifølge KC afgørende for, at patienterne er klar til at forlade centret efter kort tid. KC
påpegede endvidere, at der er en anden dagkirurgisk enhed i nærhed af hospitalet, hvor en del af
centrets kirurger også udfører tilsvarende indgreb, men hvor patienterne har mulighed for at
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opholde sig i en hvilestue. Ifølge KC opholder patienterne sig af denne grund i dobbelt så lang
tid på det andet dagkirurgiske center.
I modsætning til centrene i Fremont og Monterey har centret i Marin otte værelser, hvor
patienter kan klæde om og vente på, at lægerne og operationsstuen er klar. I disse værelser er
der lænestole til patienter og evt. pårørende, og der er mulighed for at se TV. Ifølge KC er disse
private rum medvirkende til, at patienterne føler sig godt tilpas på centret.
Centret har desuden et venterum til de pårørende, som skal køre patienterne hjem fra centret.
Personale
Der er ikke ansat læger på enheden. Cheflægen, som er anæstesiolog, er således kun delvist
ansat af hospitalet og aflønnes desuden per leveret ydelse. I alt har ca. 60 praktiserende
speciallæger ret til at operere på centret, og heraf opererer ca. 35 læger ofte på centret.
Kirurgerne har i øvrigt automatisk ret til at operere på centret, hvis de må operere på hospitalet,
og centret er derfor ikke involveret i uddeling af ”privileges”.
Der er 15 anæstesiologer på hospitalet, og anæstesiologerne arbejder både på den centrale
operationsgang og på centret. Anæstesiologerne er ikke ansat på hospitalet, men betales per
ydelse.
Plejepersonalet, som består af 28 sygeplejersker (ansat på 8/10 af fuld tid) og tre
operationsteknikere, er derimod ansat på centret. Der er desuden to sygehjælpere på centret, som
primært varetager rengøring af instrumenterne.
I det daglige arbejder to sygeplejersker på hver operationsstue, 3-4 sygeplejersker i
opvågningsstuen, og en sygeplejerske fungerer som koordinator. Seks personer arbejder
endvidere i modtagelsen og receptionen. Endelig er der dagligt et par frivillige på centret, som
hjælper patienterne rundt på centret.
Aktivitet
Ifølge KC har udgangspunktet for centret været ”anything goes”, dvs. at alle indgreb kan
gennemføres dagkirurgisk, indtil det modsatte er bevist. På centret har man således ikke anvendt
lister, som definerer hvilke indgreb, der kan udføres dagkirurgisk, men ladet den enkelte kirurg
vurdere, om det enkelte indgreb på den enkelte patient kan udføres dagkirurgisk.
Ifølge KC kan det forekomme, at hospitalet henvender sig og anmoder om at få gennemført
behandling af en akut patient på enheden. Dette sker ifølge KC et par gang om året.
I 1999 blev der gennemført 5.100 indgreb på enheden. Indgrebenes fordeling på specialer
fremgår af tabellen herunder.
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Tabel 3.3 Antal indgreb gennemført på Surgery Center of Marin i 1999 fordelt på
specialer
Speciale

Antal indgreb

Smertebehandling
Dermatologi
Øre-, næse-, halskirurgi
Gastroenterologi
Generel kirurgi
Neurokirurgi
Obstetrik/gynækologi
Øjenkirurgi
Kæbekirurgi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Fodkirurgi
Urologi

328
6
195
1259
970
4
348
693
1
826
105
343
20

I alt

5.100

Bemærk at gastroenterologi primært er endoskopier, idet de gastroenterologiske indgreb er
placeret under generel kirurgi. Det skal også bemærkes, at der i tabellen indgår en del mindre
procedurer som endoskopi, øjenkirurgi (typisk grå stær) og smertebehandling af patienter med
kroniske smerter.
Med hensyn til hvor stor en andel af de 20 indeks operationer, som gennemføres dagkirurgisk,
påpegede KC, at han ikke have oplysninger herom, idet patienterne i området bliver behandlet
på flere sygehuse og flere dagkirurgiske enheder, og at oplysninger fra Marin General Hospital
derfor formentlig ville være misvisende.
6.3.4 Day Surgery Unit, Kingston Hospital
På Day Surgery Unit, Kingston Hospital nær London blev der gennemført interview med
overlæge Paul Jarret (PJ), afdelingssygeplejerske Marin Goodwin (MG) og administrationschef
Maggi Bradshaw (MB).
Enheden i Kingston er designet og indrettet af PJ, som er tidligere formand for IAAS.
Organisation
Day Surgery Unit på Kingston Hospital er en selvstændig dagkirurgisk satellitenhed placeret på
hospitalets område få meter fra selve hospitalet. Enheden er en del af Kingston Hospital, men
har egne budgetter og regnskaber.
Enheden laver årligt aftaler med Kingston Hospital om antallet af indgreb og undersøgelser,
som skal gennemføres og om budgettets størrelse. Enheden skal desuden overholde en politisk
fastsat maksimumgrænse for patienternes ventetid på 18 måneder. Hvis ventetiden for den
enkelte patient overstiger 18 måneder, straffes hospitalet økonomisk.
Kingston Hospital er et offentligt hospital under NHS, National Health Service.
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Ledelse
Enheden ledes af et ledelsesteam bestående af en administrationschef (Office Manager), en
assisterende administrationschef, en oversygeplejerske og en assisterende oversygeplejerske.
Administrationschefen har en baggrund som sygeplejerske, og hun påpegede derfor, at enheden
i praksis var sygeplejerskeledet.
Enheden har desuden en klinisk leder, som er enhedens overlæge.
Samarbejde med andre institutioner
Enheden samarbejder med Kingston Hospital i forbindelse med forundersøgelser og
indlæggelser af patienterne. Forundersøgelsen foregår i hospitalets ambulatorium, som er
placeret ca. 50 meter fra den dagkirurgiske enhed. Ved forundersøgelsen undersøges patienterne
af en kirurg fra den afdeling, som patienten blev henvist til af den praktiserende læge og af en
anæstesiolog, som foretager det anæstesiologiske tilsyn af patienten.
Hvis der opstår komplikationer, indlægges patienten på en af hospitalets stamafdelinger. Der er
aftalt en fast procedure med hospitalet i forbindelse med indlæggelser. Når en patient skal
indlægges, tilkalder enheden en ambulance, som kører patienten de ca. 20 meter til hospitalets
indgang. Ifølge PJ er der netop ikke lavet en passage mellem enheden og hospitalet, fordi det
skal være besværligt at indlægge patienter fra enheden på hospitalet. PJ mener således, at
antallet af indlæggelser ville være højere, hvis det var lettere for enhedens personale at sende
patienterne til hospitalet.
Enheden har desuden et samarbejde med et lille patienthotel på hospitalet. De patienter, som bor
alene, og som ikke har mulighed for at få et familiemedlem til at være hos sig i det første døgn
efter indgrebet, bliver i stedet tilbudt at overnatte på patienthotellet.
Efterundersøgelse af patienterne foregår hos patienternes praktiserende læge. Enheden fungerer
således ikke som ambulatorium, idet hverken for- eller efterundersøgelser foretages på enheden.
Enheden har ikke noget samarbejde med andre institutioner om behandling og pleje efter
indgrebet på enheden. Hvis patienterne har brug for f.eks. hjemmehjælp eller genoptræning,
skal de i stedet kontakte deres praktiserende læge.
Henvisning af patienter til centret
Det er patienternes praktiserende læger, som henviser patienterne til behandling på hospitalet.
Hvis kirurgen ved forundersøgelsen vurderer, at patienten kan blive behandlet dagkirurgisk,
henviser kirurgen patienten til den dagkirurgiske enhed.
Arbejdstilrettelæggelse
Efter modtagelse af patienterne på Day Surgery Unit opdeles patienterne i to grupper: De
patienter, der skal have lokal anæstesi, og de patienter, der skal have generel anæstesi eller som
forventes at have behov for at ligge ned efter indgrebet.
Førstnævnte gruppe, f.eks. patienter, som skal behandles for grå stær, bliver efter indgrebet
placeret i en lænestol i et hvilerum for patienter, der har fået eller skal have udført indgreb i
lokal anæstesi.
Sidstnævnte gruppe af patienter benytter derimod andre lokaler. Patienterne ligger under
operationen på et særligt transportabelt operationsleje (trolley), som patienten bliver kørt på til
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opvågningsstuen. Her opholder patienten sig i typisk 5-10 minutter, hvorefter patienten køres på
sin trolley til et stort hvilerum (2. level recovery), hvor patienten typisk hviler sig i 1-2 timer og
herefter bliver udskrevet. For denne gruppe af patienter er der således ikke noget hvilerum, som
på danske enheder, hvor patienten sidder i en stol i den sidste periode inden udskrivningen.
I det store hvilerum ligger patienterne i små åbne ”rum”, hvor hver seng er adskilt af en lille
væg, og hvor hvert ”rum” kan afskærmes fra de øvrige med et gardin. Til hver seng hører ilt og
sug, men ingen puls- eller hjerteovervågning. Desuden er der sygeplejersker til at overvåge og
hjælpe patienterne.
Arbejdet med patienterne i det store hvilerum er fordelt således, at en sygeplejerske varetager
plejen af en kirurgs patienter, således at f.eks. alle fem patienter opereret af kirurgen tilses af
den samme sygeplejerske. Den enkelte sygeplejerske foretager således pleje inden for kun et
speciale hver dag. Der er dog altid mindst to sygeplejersker i den store hvilestue, og hvis en
sygeplejerske har mange patienter, hjælper de andre sygeplejersker til.
På hver operationsstue arbejder 2-3 sygeplejersker under operationerne. Disse sygeplejersker er
uddannet operationssygeplejersker og arbejder ikke i de øvrige funktioner på enheden.
Sygeplejerskerne roterer ikke mellem de forskellige opgaver med modtagelse, præoperativ
forberedelse, opvågning og hvilestue, men der har tidligere været en sådan rotationsordning. PJ
og MG påpegede, at de ønskede, at sygeplejerskerne igen fik mulighed for at rotere, men at
dette ikke var muligt i øjeblikket på grund af vakancer.
Operationsplanlægning
Booking af operationerne foretages af en sekretær, som har information om de enkelte kirurgers
vurdering af operationstiden til rådighed. Desuden indsender kirurgerne lister med deres
arbejdstider på enheden ca. 10 uger i forvejen. Sekretæren indplacerer de enkelte patienter i
operationsplanen ca. 6 uger før operationstidspunktet. Det er normalt den henvisende kirurg,
som udfører indgrebet, men dette varierer dog fra speciale til speciale.
Ifølge PJ er det ikke optimalt, at patienterne ikke får information om operationstidspunktet ved
deres første besøg på enheden. Men ifølge PJ kræver god operationsplanlægning, at ventelisten
er kort, og at der er kort tid fra planlægningstidspunktet, til indgrebet skal udføres. Der er ifølge
PJ i øjeblikket ca. 5.500 patienter på venteliste til behandling på enheden.
Det samlede antal operationstider er på forhånd opdelt i blokke, som er fordelt på et antal
kirurger på Kingston Hospital.
Den enkelte kirurg udfører typisk flere indgreb, når de er på enheden.
I modsætning til de tre dagkirurgiske centre i Californien indeholder operationsplanen for
enheden i Kingston plads til akutte indgreb. To eftermiddage om ugen er der således afsat en
operationsstue til behandling af akutte patienter fra Kingston Hospital.
Information
Patienterne modtager første gang information om indgrebet og behandlingen, når de møder op
på enheden efter forundersøgelsen på hospitalets ambulatorium. I forbindelse hermed skal
patienterne besvare en række spørgsmål om tidligere sygdomme, og en sygeplejerske noterer
disse svar i et journalskema (Health Document), som anvendes og udfyldes yderligere gennem
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hele forløbet fra første besøg på enheden til udskrivning. Dette skema er vedlagt i bilag 6.
Patienterne modtager også skriftlig information om anæstesien og om det enkelte indgreb.
Enheden har således udformet specifik information om ca. 20 typer af indgreb. Eksempler herpå
er vedlagt i bilag 7.
Hvis der er lang ventetid, bliver patienterne også kontaktet telefonisk i løbet af ventetiden for at
sikre, at de stadig ønsker indgrebet og er i stand til at blive behandlet dagkirurgisk.
På grund af den lange ventetid på centret får patienterne ikke information om
operationstidspunktet, første gang de kommer til enheden. I stedet sendes information om
operationsdatoen til patienten 4-6 uger før indgrebet. Patienterne skal herefter skriver under på,
at de accepterer den fastsatte dato og sende svaret tilbage til enheden. Hvis dette ikke sker,
kontakter enheden selv patienterne telefonisk for at få afklaret patientens accept af datoen.
Når patienten ankommer til enheden på operationsdagen, får patienten igen udleveret skriftlig
information om indgrebet og anæstesien, og om hvad patienten skal være opmærksom på den
første tid efter udskrivningen. Ved udskrivning af patienten får patientens pårørende også
mundtlig information om de nødvendige forholdsregler i den første tid efter udskrivning.
Enheden kontakter ikke patienterne, efter at de er udskrevet fra enheden, men patienterne
informeres om, at de kan ringe til enheden eller til en sygeplejerske på alle tidspunkter af
døgnet, idet en af enhedens sygeplejersker har en mobiltelefon med hjem. Telefonnummeret
fremgår af den skriftlige patientinformation, som patienterne modtager på operationsdagen.
Åbningstid
Enheden er åben fra kl. 07.00 til kl. 18.00. Den første operation påbegyndes ca. kl. 08.30, og
den sidste operation afsluttes ca. kl. 16.30.
Lokaler
Enheden har følgende lokaler:
• fire operationsstuer
• to skopistuer
• en opvågningsstue (1. level recovery) med plads til fire trolleys
• en hvilestue (2. level recovery) med plads til 23 trolleys
• en hvilestue for børn med fire senge
• tre hvilerum med en seng i hvert rum
• en hvilestue med specialstole til patienter behandlet i lokalbedøvelse
Som det fremgår af listen herover, har enheden ikke et hvilerum med lænestole til patienter
behandlet i generel anæstesi, idet patienterne udskrives, når de selv kan gå fra deres trolley i det
store hvilerum. Det fremgår desuden af listen, at enheden har en særlig hvilestue for opererede
børn.
Enheden har ingen overnatningsfaciliteter, og patienter, som har behov for at overnatte på
hospitalet på grund af komplikationer, indlægges på stamdelingerne på hospitalet. Desuden kan
enheden benytte et mindre patienthotel på hospitalet for de patienter, som ikke har mulighed for
at få et familiemedlem til at være hos sig i det første døgn efter indgrebet.
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Personale
Enheden har i princippet ingen ansatte læger, idet alle kirurger og anæstesiologer er ansat på de
kirurgiske afdelinger og anæstesiologisk afdeling på Kingston Hospital. Men i praksis arbejder
de to overlæger dagligt på enheden.
I alt arbejder 41 sygeplejersker, 1 operationstekniker og 2 sygehjælpere på enheden. Omregnet
svarer disse 44 personers ansættelser til 35 fuldtidsstillinger.
PJ påpegede, at enheden ikke har flere sygehjælpere ansat, fordi det efter ledelsens opfattelse er
nødvendigt for enhedens drift, at plejepersonalet er fleksibelt og kan løse alle opgaver. PJ mente
ikke, at sygehjælperne i England er tilstrækkeligt uddannet til at kunne løse de plejeopgaver, der
er på en dagkirurgisk enhed. Ifølge PJ er der brug for sygehjælpere på stamafdelingerne, fordi
plejeopgaverne er forskellige fra opgaverne på dagkirurgiske enheder. Men på dagkirurgiske
enheder er stort set alle ”lettere” plejeopgaver, f.eks. i de perioder hvor patienterne venter på
nye undersøgelser, fjernet, og de resterende opgaver kan ifølge PJ generelt kun løses af
uddannede sygeplejersker.
Aktivitet
I perioden 1. april 1998 til 31. marts 1999 blev der i alt gennemført 13.751 indgreb på Day
Surgery Unit i Kingston. 308 patienter mødte ikke op til behandling som planlagt svarende til
2,2% af de gennemførte indgreb. 87 patienter blev indlagt efterfølgende på Kingston Hospital
svarende til 0,6% af de gennemførte indgreb.
Patienternes fordeling på specialer og undersøgelser fremgår af tabellen herunder. Bemærk at
der er tale om skøn, idet tallene er aflæst fra en figur.
Tabel 3.4 Indgreb udført på Kingston fra 1. april 1998 til 31. marts 1999
Speciale

Antal indgreb

Urologi
Øre-, næse-, halskirurgi
Øjenkirurgi
Oralkirurgi
Plastikkirurgi
Anæstesi
Endoskopi
Røntgen
HAEM
Generel kirurgi
Ortopædkirurgi
Gynækologi

Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.

I alt

Ca. 13.750

1.700
600
1.800
600
150
800
2.700
100
300
2.600
900
1.500

Som det fremgår af tabellen herover, er en stor del af de udført indgreb og undersøgelser
forholdsvis små. Der er således gennemført i alt 2.800 undersøgelser ved røntgen og endoskopi
og 1.800 øjenkirurgiske indgreb, som hovedsageligt er behandling for grå stær ved lokal
anæstesi.
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Ved sammenligning af enhedens aktivitet med aktiviteten på Kingston Hospital var det muligt
for PJ at oplyse, hvor stor en andel af de 20 indeks operationer, som er anvendt i undersøgelsen
af ambulant kirurgi af Lathouwer og Poullier (1998), som udføres dagkirurgisk på Kingston
Hospital. Resultatet fremgår af tabel 3.5.
PJ påpegede i forbindelse med udfyldelse af skemaet, at det kan være vanskeligt at sikre, at
estimaterne er præcise, da ikke alle operationstyper er entydigt defineret.
Som eksempler på indgreb, der i fremtiden vil kunne udføres dagkirurgisk, nævnte PJ følgende:
• Prostatabehandling med laser
• Arteriekirurgi
• Hæmorroider
Med hensyn til behandling af prostata har PJ fået oplyst, at en gruppe af kirurger i New Zealand
har udviklet en forbedret metode med laserbehandling, som kunne udføres dagkirurgisk på en
stor andel af prostatapatienterne.
PJ påpegede dog også, at den største udfordring og det største potentiale for dagkirurgien ikke
ligger i udvikling af nye indgreb, som kan udføres dagkirurgisk, men i at få alle hospitaler til at
udføre den samme høje andel af dagkirurgiske indgreb.
Tabel 3.5 Andel af operationstyper, som udføres dagkirurgisk på Kingston Hospital,
1998-1999
Operationstype

Andel af indgreb
udført dagkirurgisk
80-87%
89%
98%
78%
78%
87%
90%
100%
96%
98%
52%
26%
93%
95%
99%
100%
66%
0%

01. Knæarthroskopi
02. Tandoperationer
03. Kataraktoperationer
04. Hernieoperationer
05. Udskrabning
06. Varicer
07. Tonsiller
08. Tubulatio membrana tympani
09. Laparaskopisk sterilisation
10. Skelekirurgi
11. Submucous resection (øre, næse, hals)
12. Brystoperationer
13. Anale operationer
14. Circumcisio
15. Dupuytren
16. Carpaltunnel
17. Orchidopexi og varicocele
18. Fjernelse af osteosyntesemateriale
19. Laparoskopisk cholecystectomi
20. Vaginal hysterectomi

6.4 Sammenfatning
I dette afsnit sammenfattes forskelle og ligheder mellem de fire dagkirurgiske enheder i USA og
England. På baggrund heraf foretages desuden en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at
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indrette dagkirurgiske enheder i Danmark på samme måde som de beskrevne udenlandske
enheder.
Afsnittet er opdelt i en vurdering af organiseringen af aktiviteten på dagkirurgiske enheder, og
en vurdering af udviklingsmuligheder med hensyn til antallet og typer af dagkirurgiske indgreb.
Inden for hvert af disse emner gennemgås en række temaer, som afsluttes med Lisbergs
vurderinger og anbefalinger.
6.4.1 Organisering af aktiviteten
De væsentligste resultater fra beskrivelsen af organiseringen af de fire udvalgte dagkirurgiske
enheder i USA og England er sammenfattet i tabel 4.1. De væsentligste temaer i forhold til
organiseringen af den dagkirurgiske aktivitet i Danmark kan opsummeres således:
Overnatningsfaciliteter
De dagkirurgiske centre i Fremont og Monterey har overnatningsfaciliteter, mens centret i
Marin og enheden i Kingston i stedet samarbejdede med de sygehuse, som de var tilknyttet, hvis
patienterne havde brug for at overnatte.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark bør undlade at oprette særlige
overnatningsfaciliteter og i stedet samarbejde med sygehusene om at arrangere
overnatningsmuligheder, ligesom enhederne gør i dag. Hvis patienterne har vanskeligt ved at få
familie eller pårørende til at være hos sig i det første døgn efter indgrebet, bør enhederne
ligeledes arrangere overnatningsmuligheder f.eks. på et patienthotel.
Hvis den dagkirurgiske aktivitet skal øges i fremtiden, vil det være afgørende, at sådanne
overnatningsmuligheder findes, idet man ellers vil udelukke en gruppe af patienter fra
dagkirurgisk behandling.
Incitamenter
Ved interview på enhederne i Monterey og Marin blev det påpeget, at kirurgernes primære
incitament til at udføre dagkirurgisk behandling af patienter bestod i, at kirurgerne sparer tid ved
at operere på et dagkirurgisk center frem for på et sygehus.
Det blev også påpeget, at patienterne opnår en direkte økonomisk gevinst ved at vælge
dagkirurgisk behandling, idet behandling ved indlæggelse er betydeligt dyrere for patienten.
Såvel kirurger som patienter har således incitamenter til at vælge dagkirurgisk behandling.
Det er Lisbergs vurdering, at det er afgørende for udviklingen af dagkirurgien i Danmark, at
sygehusene også har økonomiske incitamenter til at udføre dagkirurgiske indgreb.
Indførelsen af delvis aktivitetsbaseret finansiering ved hjælp af DRG-systemet indebærer
imidlertid netop en risiko for, at sygehusene straffes for at udføre dagkirurgiske indgreb. Dette
sker, hvis sygehusene betales en lav takst for dagkirurgiske indgreb og en høj takst for
behandling ved indlæggelse. Det er derfor Lisbergs opfattelse, at der bør ske en løbende
vurdering af, hvilke indgreb der skal afregnes som en gråzonetakst, der giver sygehusene
samme betaling for dagkirurgisk behandling og behandling ved indlæggelse. Derved kan det
undgås, at indførelsen af den aktivitetsbaserede finansiering bremser dagkirurgiens udvikling.
Det anbefales derfor, at Sundhedsministeriet, amterne og de videnskabelige selskaber skærper
opmærksomheden herom ved de halvårlige vurderingsmøder.
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Arbejdstilrettelæggelse
Plejepersonalet på de fire dagkirurgiske enheder var generelt opdelt i grupper, som arbejdede
henholdsvis med modtagelse, præoperativ forberedelse, på operationsstuen og i opvågningen.
På ingen af enhederne roterede personalet mellem disse opgaver.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark har gode erfaringer med at lade
sygeplejersker rotere mellem alle typer af opgaver på enhederne, idet man derved opnår en
udveksling af informationer og erfaringer med de forskellige opgaver. For nogle specialer, som
f.eks. anvender særligt operationsudstyr eller særlige teknikker/procedurer, bør
operationssygeplejerskerne med særlig erfaring med specialet alternativt deltage i operationerne.
Operationsplanlægning
På de fire dagkirurgiske enheder blev operationsplanlægningen foretaget af en sekretær. På
nogle enheder havde sekretæren information om den enkelte kirurgs gennemsnitlige tidsforbrug
per indgreb, mens kirurgerne på andre enheder selv havde vurderet tidsforbruget.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark klart bør overveje, om
operationsplanlægningen kan foretages af en erfaren sekretær, som det allerede sker på enheden
i Holstebro. Da danske sygehuse i forvejen foretager registrering af lægernes tidsforbrug ved
hver enkelt operation, bør denne information netop også være til rådighed og anvendes ved
operationsplanlægningen.
Databaser
På centret i Monterey oplyste TW, at centret indsendte oplysninger om aflysninger af
operationer, hvorefter centret kunne sammenligne andelen af aflysninger med andre
dagkirurgiske enheder i USA. TW oplyste også, at centret havde adgang til en anden database,
som i 1998 havde oplysninger om 2.634 dagkirurgiske centre i USA. Databasen indeholder
oplysninger om:
• antal indgreb
• antal operationsstuer
• antal senge i opvågningsstuen
• indgreb per operationsstue
• specialer på centrene
• typer af indgreb som udføres dagkirurgisk
• centrenes udstyr
På centret i Fremont oplyste GP, at centret indsender oplysninger om centrets aktivitet til en
database under FASA - Federated Ambulatory Surgery Association. Databasen indeholder
oplysninger om:
• patienternes helbredstilstand
• aflysninger på grund af patient- eller lægeforhold
• indgreb påbegyndt til tiden
• tidsforbrug per patient
• antal patienter kontaktet dagen efter indgrebet
• om patientens læge kontaktes dagen efter indgrebet
• afsluttede journaler inden for 30 dage
• antal patienter som overnatter på sygehuset
• antal patienter med infektioner inden for 30 dage
• antal regninger
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•
•
•
•

omsætning
antal ansatte
antal formelle patientklager
antal formelle klager som er besvaret inden for et døgn

Centret anvender databasen til forsat at vurdere kvaliteten af de leverede ydelser og til analyse
af centrets effektivitet.
Det er Lisbergs vurdering, at oprettelse af en tilsvarende database i Danmark vil kunne
medvirke til at sikre udnyttelsen af det dagkirurgiske potentiale.
En sådan database bør indeholde information om:
• Hvilke operationstyper der udføres dagkirurgisk på enhederne og afdelingerne
• Hvor stor en andel af de enkelte operationstyper der udføres dagkirurgisk på enhederne og
afdelingerne
• Hvorledes kvaliteten er i behandlingen, inkl. indlæggelser, komplikationer og
patienttilfredshed
Hvis afdelinger og afsnit, som udfører dagkirurgiske indgreb, indberetter til en sådan database,
kunne der årligt udsendes en rapport til amter og sygehuse, som dokumenterede forskelle
mellem amternes brug af dagkirurgi. Samtidig kunne der oprettes en hjemmeside på internettet,
hvor hvert enkelt amt kunne indtaste deres kirurgiske og dagkirurgiske aktivitet, og vha.
databasen få beregnet, hvor mange sengedag amtet årligt kunne spare ved en øget anvendelse af
dagkirurgi.
En database til overvågning af kvaliteten af den dagkirurgiske behandling er under udvikling i
Københavns Amt. Databasen, som har titlen ”Kvalitetsovervågning af dagkirurgiske
patientforløb”, er et udviklingsprojekt i Københavns Amts under ledelse af adm. overlæge Niels
Christian Hjortsø, Amtssygehuset i Glostrup. Databasen indeholder en række
patientadministrative data og alle standarddata fra Landspatientregistret. Databasen medtager
således oplysninger om diagnoser, operationskoder, anæstesityper, plejeydelser og en række
kvalitetsindikatorer inkl. komplikationer, bivirkninger, ventetid og indikatorer for patientoplevet
kvalitet. Der har været gennemført et pilotprojekt i seks måneder, og medio 2000 forventes
databasen at være i drift på et antal dagkirurgiske enheder primært i Københavns Amt.
Informationsprocedure
Den anvendte informationsprocedure på de fire enheder indeholder generelt følgende:
•

Før indgrebet
Patienterne får skriftlig og mundtlig information af en kirurg i forbindelse med
forundersøgelsen. Denne information omhandler både indgrebet og behandlingsforløbet på
centret. Patienterne kontaktes desuden telefonisk af en sygeplejerske fra centret 1-5 dage før
indgrebet.

•

Operationsdagen
Når patienten ankommer til centret, bliver patienten informeret af en sygeplejerske om
indgrebet, og patienten taler med anæstesiologen. Patienten får igen skriftligt materiale om
indgrebet og skriver under på at have modtaget denne information.
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•

Efter indgrebet
Efter indgrebet får patienten mundtlig information om, hvilke forhold man bør være
opmærksom på i tiden efter udskrivning. Patienten bliver desuden ringet op af en
sygeplejerske fra centret dagen efter indgrebet.

Enkelte enheder afviger fra dette forløb. På enheden i Monterey kontaktede en læge også
patienterne telefonisk før indgrebet, og på enheden i Kingston blev patienterne ikke kontaktet
dagen efter indgrebet.
På alle enheder fik de pårørende også mundtlig information om, hvad de skal være
opmærksomme på i den første tid efter indgrebet. På enheden i Fremont er denne information
skriftlig, og den pårørende skriver under på at have modtaget informationen.
Det er Lisbergs vurdering, at dagkirurgiske enheder i Danmark tilsvarende bør give patienterne
skriftlig information om den specifikke behandling. Der kan også argumenteres for, at
patienterne bør ringes op dagen efter indgrebet, idet en sådan opringning medvirker til at øge
patienternes tryghed med det dagkirurgiske forløb. Men der er forskellige opfattelser af
gevinsterne ved sådanne telefonkontakter, og der bør derfor gennemføres en undersøgelse af
omkostninger og gevinster ved at foretage telefonisk kontakt til patienterne dagen efter
indgrebet.
Åbningstid
Åbningstiden på de undersøgte enheder er generelt fra. ca. kl. 06.30 til kl. 18.00, mens
operationsstuerne benyttes fra kl. 07.30 til kl. 15.30. Åbningstiderne synes således at svare til
de danske enheder.
Faciliteter og kapacitet
De fire udenlandske enheder er relativt store sammenlignet med danske enheder. Enhederne i
USA og England har således 3-4 operationsstuer og 1-2 skopistuer.
Med hensyn til antallet af senge i opvågningsstuen skal man være opmærksom på, at enhederne
har tilrettelagt det postoperative forløb forskelligt. Enhederne i Monterey og Marin har ingen
hvilestuer, og her sendes patienterne hjem direkte fra opvågningsstuen, hvor de har henholdsvis
syv og 12 senge. Enheden i Fremantle har derimod både en hvilestue og en relativt stor
opvågningsstue med plads til 12 senge. Endelig har enheden i Kingston en lille opvågningsstue
med kun fire senge og et stort hvilerum med plads til 30 senge.
I forhold til de andre enheder opholder patienterne sig kun i meget kort tid (5-10 min.) på
opvågningsstuen på enheden i Kingston. Endelig er enheden i Kingston forskellig fra de øvrige
ved at have adskilte hvilerum for henholdsvis patienter, som har fået generel anæstesi og
patienter, som har fået lokal anæstesi.
På baggrund af de gennemførte besøg på de amerikanske enheder kunne man få opfattelsen af,
at hvilerum, hvor patienterne kan sidde ned, efter at de har forladt opvågningsstuen, øger
enhedernes ressourceforbrug. På enheden i Marin blev der således påpeget, at det var deres
erfaring, at varigheden af patienternes ophold på enheden blev fordoblet, hvis der var et
hvilerum, hvor patienterne kunne sidde i lænestole.
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Det er Lisbergs vurdering, at det generelt er usikkert, om brug af hvilestuer påvirker
ressourceforbruget. Ressourceforbruget på hvilestuer er betydeligt lavere end på
opvågningsstuer, idet der er mindre udstyr og personale på hvilestuerne. Hvis hvilestuer
medfører, at patienterne hurtigere kan flyttes ud af opvågningsstuen, er det sandsynligt, at det
samlede ressourceforbrug reduceres. Der er således behov for en empirisk undersøgelse af
ressourceforbruget på enheder henholdsvis med og uden hvilestuer.
Enhedernes placering
Mens tre af de undersøgte dagkirurgiske enheder var placeret i bygninger, som var fysisk
adskilt fra et hospital, lå enheden i Marin på to etager i selve hospitalet. Argumenterne for
fysisk at adskille enheden fra hospitalet er, at man derved skaber en forventning blandt
personalet og patienterne om, at behandlingen på enheden er forskellig fra behandlingen på
resten af hospitalet og foregår uden indlæggelse.
Det er Lisbergs vurdering, at selv om fysisk adskillelse af dagkirurgiske enheder fra selve
hospitalet synes optimalt i forhold til at skabe de nødvendige forventninger til behandlingens
forløb, kan det ud fra en ressourcemæssig betragtning være hensigtsmæssigt at placere
dagkirurgiske enheder i eksisterende lokaler på sygehuset. Men det er afgørende, at disse
lokaler er indrettet, så de adskiller sig fra det øvrige sygehus og kun benyttes af dagkirurgiske
patienter, og således medvirker til at den nødvendige kultur og de nødvendige forventninger
skabes.
Personale
De fire dagkirurgiske enheder har kun ansat plejepersonale, mens kirurger og anæstesiologer er
ansat på sygehusene eller er praktiserende speciallæger. Enhederne havde ansat:
• 19-41 sygeplejersker
• 1-3 operationsteknikere
• 0- 4 sygehjælpere
Sygehjælperne varetog ofte specifikke opgaver f.eks. rengøring og klargøring af udstyr. På
flere enheder blev det oplyst, at ledelsen ønskede et fleksibelt plejepersonale, som kunne
varetage alle opgaver på enhederne, og derfor hovedsageligt ansatte sygeplejersker.
Det er Lisbergs opfattelse, at størstedelen af plejeopgaverne på dagkirurgiske enheder bør
varetages af sygeplejersker. Den forudsigelige mangel på sygeplejersker gør dog, at det på
dagkirurgiske enheder i Danmark bør overvejes, om der er arbejdsopgaver, som kan løses af
andre personalegrupper f.eks. sekretæropgaver eller rengøring.
På de fire amerikanske og engelske enheder udgjorde sygehjælpere og operationsteknikere
således mellem 7% og 30% af det ansatte kliniske personale.
6.4.2 Dagkirurgiske indgreb
Som det fremgår af tabel 4.1, har enhederne en betydelig dagkirurgisk aktivitet i forhold til
dagkirurgiske enheder i Danmark. Enhederne i Holstebro og Vejle gennemførte således
henholdsvis 1.829 og 1.941 dagkirurgiske indgreb i 1998. Det skal dog bemærkes, at en
væsentlig del af de udenlandske enheders aktivitet udgøres af mindre indgreb og undersøgelser
som endoskopi, og smertebehandling af patienter med kroniske smerter.
Patientsammensætningen er således ”lettere” på de 4 udenlandske enheder.
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Med hensyn til andelen af dagkirurgiske indgreb inden for de 20 indeks operationer, var det kun
muligt for enheden i Kingston at give anvendelige oplysninger herom, idet de øvrige enheder
ikke havde overblik over det samlede antal indgreb udført henholdsvis dagkirurgisk og ved
indlæggelse.
Andelen af dagkirurgiske indgreb på Kingston Hospital fremgår af tabel 3.4. Sammenligningen
med andelen af dagkirurgiske indgreb i Danmark er foretaget i rapportens kapitel 7.
Med hensyn til hvilke andre indgreb, som udføres dagkirurgisk på enhederne, er der i bilag 4
vedlagt en komplet oversigt over indgreb, som udføres dagkirurgisk på Washington Outpatient
Surgery Center. På enheden i Monterey blev det oplyst, at enheden også udfører diskusprolapsoperationer som et dagkirurgisk indgreb. På enheden i Kingston blev det oplyst, at en gruppe af
læger i New Zealand udfører prostatabehandling med laser som et dagkirurgisk indgreb.
Potentialet for indførelse af dagkirurgisk behandling af prostata i Danmark indgår i rapportens
kapitel 7.
Den optimale størrelse af dagkirurgiske enheder blev bl.a. diskuteret af PJ på enheden i
Kingston. Det er PJ's opfattelse, at dagkirurgiske enheder bør have en størrelse svarende til
enheden i Kingston, som har fire operationsstuer og udfører 13.500 indgreb årligt. Argumentet
herfor var, at det var hans erfaring, at ressourceudnyttelsen var bedst på de store enheder.
Det er Lisbergs vurdering, at ressourceudnyttelsen ikke nødvendigvis er ringere på mindre
enheder, idet operationsplanlægningen og arbejdstilrettelæggelsen er mere enkel og overskuelig
på mindre enheder. Samtidig må mindre enheder forventes at være mere velegnede til dannelse
af den nødvendige ”kultur” blandt medarbejderne.
Det er imidlertid et empirisk spørgsmål, om store eller små enheder har den bedste
ressourceudnyttelse og den bedste kvalitet i ydelser, og kun en empirisk undersøgelse vil kunne
give et entydigt svar på spørgsmålet.
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Tabel 4.1 Sammenligning af de udenlandske dagkirurgiske enheder
Monterey
Organisationsfor
m
Ledelse

Fritstående enhed

Samarbejde

Samarbejder med
sygehuse om
indlæggelser
Kun læge med
”privileges” kan
henvise
Sygeplejersker
roterer ikke
For- og
efterundersøgelser
foretages hos
praktiserende
speciallæge

Henvisning

Arbejdstilrettelæggelse

Operationsplanlægning

Information

Åbningstid

Lokaler

Personale

Ledes af cheflæge,
chefsygeplejerske
og administrator

Fremont

Marin

Kingston

Satellitenhed
Fysisk adskilt
Ledes af cheflæge,
chefsygeplejerske
og administrator

Selvstændig enhed
på hospitalet
Ledes af cheflæge
og
chefsygeplejerske

Samarbejder med
sygehuse om
indlæggelser
Kun læge med
”privileges” kan
henvise
Sygeplejersker
roterer generelt
ikke
For- og
efterundersøgelser
foretages hos
praktiserende
speciallæge

Samarbejder med
sygehuse om
indlæggelser
Kun læge med
”privileges” kan
henvise
Sygeplejersker
roterer generelt
ikke
For- og
efterundersøgelser
foretages hos
praktiserende
speciallæge

Satellitenhed
Fysisk adskilt
Sygeplejerskeledet
af team med
administrationschef
, ass.
administrationschef
,
oversygeplejerske,
ass.
oversygeplejerske
Samarbejder med
sygehuse om
indlæggelser
Praktiserende læger
kan henvise

Sygeplejersker
roterer generelt
ikke
Patienterne køres
rundt på trolley
For- og
efterundersøgelser
foretages hos
praktiserende
speciallæge
Foretages af
Foretages af
Foretages af
Foretages af
sekretær
sekretær
sekretær
sekretær
Kirurgerne er
Kirurgerne er
Kirurgerne er
Kirurgerne er
tildelt blokke hver tildelt blokke hver tildelt blokke hver tildelt blokke hver
uge
uge
uge
uge
Patienter modtager Patienter modtager Patienter modtager Patienter modtager
skriftlig
skriftlig
skriftlig
skriftlig
information og
information og
information og
information og
kontaktes af enhed kontaktes af enhed kontaktes af enhed kontaktes af enhed
telefonisk før og
telefonisk før og
telefonisk før og
telefonisk før
efter indgreb
efter indgreb
efter indgreb
indgreb
Pårørende
Pårørende
Pårørende
Pårørende
informeres
informeres
informeres
informeres
Enhed: 06.30-18.00 Enhed: 06.30-18.00 Enhed: 06.30-17.30 Enhed: 07.00-18.00
Operationsstue:
Operationsstue:
Operationsstue:
Operationsstue:
07.30-15.30
07.30-16.00
07.30-15.30
0 8.30-16.30
3 OP-stuer
4 OP-stuer
3 OP-stuer
4 OP-stuer
1 skopistue
1 skopistue
2 skopistuer
2 skopistuer
7 senge i
12 senge i
12 senge i
4 senge i
opvågningsstue
opvågningsstue
opvågningsstue
opvågningsstue
Ingen hvilestue
20 stole i hvilestue Ingen hvilestue
30 senge i hvilestue
OvernatningsOvernatnings8 værelser til
Særlig hvilestue til
mulighed
mulighed
omklædning
lokalt bedøvede
27 sygeplejersker
19 sygeplejersker
28 sygeplejersker
41 sygeplejersker
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Aktivitet

3 OP-teknikere
0 sygehjælpere
3.747 indgreb
(1999)

4 OP-teknikere
4 sygehjælpere
4.189 indgreb
(1998)
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3 OP-teknikere
2 sygehjælpere
5.100 indgreb
(1999)

1 op-tekniker
2 sygehjælpere
13.751 indgreb
(1998-1999)
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Bilag 1
Interviewguide

SPØRGSMÅL OM ORGANISERING AF AKTIVITETERNE
1. Hvorledes er enheden indrettet med hensyn til lokaler og personale ?
Lokaler:

Operationsstuer:
Skopistuer:
Opvågningsstuer:
Hvilerum:
Stuer til overnattende patienter ?

Senge:
Stole:
Senge:

Type af enhed:
Personale:
Kirurger:
Anæstesiologer:
Sygeplejersker:
Andet plejepersonale:
Andet personale:

Ansatte:

Ikke ansatte:

2. Hvilken tilknytning har enheden til sygehus og stamafdelinger ?
Samarbejde med stamafdelinger
Samarbejde med ambulatorier:

Forundersøgelse
Postoperativ kontrol

Samarbejde med patienthoteller

3. Hvorledes foregår henvisningen og visitationen af de dagkirurgiske patienter til
enheden ?
Hvem kan henvise ?
Hvem afgør patientens egnethed til dagkirurgisk behandling ?

4. Hvorledes tilrettelægges arbejdet på enhederne ?
Plejepersonalets opgaver ?
Rotation ?
Opererer kirurgen på to stuer ?
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5. Hvorledes foregår planlægningen af operationerne ?
Hvem booker indgreb ?
Hvornår får patienten information om operationstidspunktet ?
Hvordan sikres udnyttelsen af hver læges operationstider ?
Hvordan er udnyttelsen af operationsstuerne ?

6. Hvilken type ledelse har enheden ?

7. Hvorledes samarbejder enheden med:
Praktiserende læger ?
Hjemmehjælp ?
Plejehjem og andre institutioner ?

8. Hvilken informationsprocedure anvender enheden ?
Før indlæggelsen ?
Under indlæggelsen
Efter indlæggelse ?
Skriftligt ?
Mundtligt ?
Information til pårørende ?

9. Hvilken åbningstid har enheden ?

220

Dagkirurgi i Danmark

SPØRGSMÅL OM DAGKIRURGISK AKTIVITET

10. Hvor mange dagkirurgiske indgreb udføres på enheden ?
År ?

Antal ?

Hvordan er disse indgreb fordelt på specialer ?
Hvor mange patienter overnatter på enheden ?
Hvor mange patienter indlægges i mere end 23 timer ?

11. Hvor stor en andel af de 20 indgreb, som indgik i den internationale undersøgelse af
ambulant kirurgi af Lathouwer og Poullier (1998), udføres dagkirurgisk?
Heraf udskrevet uden overnatning ?
Uden
overnatning
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Knæarthroskopi og arthroskopisk meniskoperation
Tandoperationer
Kataraktoperationer
Hernieoperationer
Udskrabning
Varicer
Tonsiller
Tubulatio membrana tympani
Laparaskopisk sterilisation
Skelekirurgi
Brystoperationer
Anale operationer
Circumcisio
Dupuytren og Carpaltunnel
Orchidopexi & Varicocele
Fjernelse af osteosyntesemateriale
Laparoskopisk cholecystectomi
Vaginal hysterectomi

12. Hvilke andre indgreb udføres dagkirurgisk på enheden ?
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Bilag 2
Informationsmateriale fra Monterey
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Bilag 3
Informationsmateriale fra Fremont
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Bilag 4
Indgreb som udføres dag- og døgnkirurgisk på Washington Outpatient Surgery Center
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Bilag 5
Informationsmateriale fra Marin
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Bilag 6
Journalskema fra Kingston
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Bilag 7
Informationsmateriale fra Kingston
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7

Det dagkirurgiske potentiale i Danmark

7.1 Indledning
I kapitel 5 i denne rapport præsenteres forskellige opfattelser af potentialet for udvikling af
dagkirurgien i Danmark. I et forsøg på at kvantificere dette potentiale er der gennemført en
beregning af, hvor meget antallet af dagkirurgiske indgreb kan øges per år, og hvor meget
antallet af sengedage som følge heraf kan reduceres.
I det efterfølgende afsnit 2 præsenteres den metode, som er anvendt ved beregning af
potentialet. Herefter beskrives i afsnit 3 de opnåede resultater, mens afsnit 4 indeholder en
sammenfatning og Lisbergs vurderinger og anbefalinger.

7.2 Metode
For at afgrænse undersøgelsen er det valgt at undersøge potentialet inden for de 20
operationstyper, som IAAS (International Association of Ambulatory Surgery) i samarbejde
med OECD har udpeget og anvendt til at vurdere andelen af dagkirurgi i forhold til stationær
kirurgi i de fleste OECD-lande. IAAS har indsamlet og publiceret resultater for 1995 i
tidsskriftet Ambulatory Surgery og tallene for 1997 er under udarbejdelse.
Ved beregningen af det samlede potentiale for omlægningen til den dagkirurgisk aktivitet er der
taget udgangspunkt i forskellige beskrivelser af ”best practice”.
”Best practice” kan for det første være de amter, som anvender dagkirurgi i størst omfang. I
beskrivelsen af aktiviteten i de forskellige amter i kapitel 2 er der en række amter, der er
kommet forholdsvis langt i omlægningen mod dagkirurgi. Beregning af potentialet kan således
foretages under den antagelse, at alle amter vil kunne nå op på samme niveau, som de tre bedste
indenlandske amter. Potentialet kan også beregnes under antagelse af, at alle amter kan komme
på niveau med det bedste danske amt. Som det fremgår af tabel 1.3 og 1.4 i kapitel 2, er den
kirurgiske aktivitet inden for de udvalgte operationstyper imidlertid begrænset i nogle af de
amter, hvor andelen af dagkirurgiske indgreb er højest. For at reducere usikkerheden i
beregningen af potentialet anvendes derfor de tre amter med den højeste andel af dagkirurgiske
indgreb.
Men ”best practice” kan også være anvendelsen af dagkirurgi på udvalgte hospitaler i udlandet.
Når der anvendes talmateriale fra andre lande på danske forhold skal der dog arbejdes med en
vis varsomhed, idet der kan være betydelig forskel på, hvorledes tallene er beregnet og hvilke
definitioner, der er knyttet til de enkelte begreber i de forskellige lande.

221

Dagkirurgi i Danmark

Sammenligningsgrundlaget er som nævnt en fælles liste med 20 operative procedurer.
Procedurerne er dels beskrevet med en engelsk benævnelse, dels med en DRG kode, hvorefter
det er valgfrit at besvare enten med DRG koder eller med et andet valgfrit kodesystem.
Desværre er der hverken inden for de nationale kodesystemer eller inden for DRG-systemerne
overensstemmelse fra land til land, og der er derfor stor risiko for, at de operationer, der
sammenlignes fra land til land er forskellige både i definitionen af den enkelte procedure og i
hvilke procedurer, der inkluderes fra det enkelte land.
Forskelle i kodningstradition fra land til land giver ligeledes stor mulighed for variation.
Operationer, der i et land kodes med et nummer, kodes måske i et andet land med to eller tre
numre - f.eks. operation for åreknuder som kan deles op i både stripning, lokale resektioner og
stella venosum resektion efter om der opereres på et eller begge ben. Et andet eksempel på
usikker definition er nr. 1 "Knee arthroskopy", som i det danske materiale omfatter fem
operationskoder, som både omfatter diagnostiske og terapeutiske arthroskopier.
Endelig kan det nævnes, at dagkirurgi kan defineres forskelligt. I USA medregnes f.eks. ophold
på helt op til 23 timer og 59 minutter på dagkirurgiske klinikker.
Det vil være en stor fordel, om der kan etableres et entydigt kodningssystem både hvad angår de
enkelte operative procedurer, og hvad angår definition af dagkirurgi. Det kan nævnes, at IAAS
også arbejder herpå.
Disse forhold nødvendiggør en vis varsomhed i overførslen af tallene til danske forhold, og de
efterfølgende resultater skal bedømmes i relation til denne usikkerhed.

7.3 Beregning af potentialet ved omlægning til dagkirurgi
Det mulige antal dagkirurgiske behandlinger i Danmark per år er beregnet under antagelse af, at
det vil være muligt at opnå samme procentvise andel af dagkirurgi inden for hver af
proceduregrupperne som:
1. De tre bedste amter i Danmark
2. Kingston Hospital i England
3. USA
Ad 1. Tallene for 1998 er overført fra undersøgelsen i kapitlet om den dagkirurgiske aktivitet på
sygehusene, idet den afgrænsning, der er lagt ned over tallene svarer til de anbefalinger, der er
udarbejdet af Dansk Selskab for Dagkirurgi.
Ad 2.
Tallene for Kingston Hospital for 1998-1999 er indhentet i forbindelse med en studietur til
hospitalet, jf. kapitel 6.
Ad 3.
Som en særlig repræsentant for ”best practice” er det også valgt at medtage tallene for USA. Det
skyldes, at landet gennem længere tid har arbejdet aktivt med udviklingen af metoder til
dagkirurgisk behandling. De anvendte tal er også forbundet med visse fortolkningsproblemer.
Fra "Vital and Health Statistics" som udgives af Center for Disease Control and
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Prevention/National Center for Health Statistics kan udledes en række data vedr. procedurer
udført på indlagte og ambulante (dag-) patienter i USA. Data forefindes i øjeblikket kun frem til
1996.
Dataindsamlingen i USA hviler på en indberetning foretaget af de enkelte hospitaler og
klinikker til Center for Disease Control, og data er indsamlet siden 1988. Der regnes med en
svarprocent på 95 % fra 480 hospitaler og på 81 % fra 488 kirurgiske dagklinikker. På denne
måde er oplyst om 282.000 udskrivninger med procedurer fra hospitalerne og 125.000 fra
dagklinikkerne. Disse data danner herefter baggrund for et estimat for hele USA på 71,9
millioner procedurer og 39,9 millioner udskrivninger med samtidig udført procedure. Det er
værd at bemærke, at oplysningerne dels baserer sig på institutionernes egne oplysninger i
spørgeskemaer og ikke som f.eks. i Danmark på automatiske lovbundne indberetninger direkte
fra patientregistrerings systemer, og dels at tallene er en ekstrapolation af en stikprøve.
Endelig skal man være opmærksom på, at sammenligning af de amerikanske data med
oplysninger fra danske sygehuse vanskeliggøres af, at de amerikanske data medtager indgreb
udført af praktiserende speciallæger. Årsagen hertil er, som nævnt i denne rapports kapitel 6, at
det ikke er muligt at skelne mellem indgreb udført på sygehusene og indgreb udført af
praktiserende speciallæger, idet de kirurger, som udfører de dagkirurgiske indgreb, ofte er
praktiserende speciallæger, som blot benytter de dagkirurgiske enheders lokaler, når de udfører
indgrebet. I nogle tilfælde er lægerne samtidigt ansat på de sygehuse, som de dagkirurgiske
enheder er tilknyttet. Brug af amerikanske data i beregningen af det dagkirurgiske potentiale
indebærer således en fare for, at det dagkirurgiske potentiale på sygehusene overvurderes.
Hvis man herefter ser på de enkelte procedurer, er der mulighed for at sammenligne med
tilsvarende procedurer i Danmark og relatere til de 20 procedurer, som IAAS anvender i
internationale sammenlignende undersøgelser.
Resultatet af sammenligningen med de fire eksempler på ”best practice” fremgår af tabel 3.1,
3.2 og 3.3.
Tabel 3.1. viser antallet af dagkirurgiske indgreb og indgreb i alt inden for de 20 procedurer i
1998. Desuden vises andelen af indgreb, som udføres dagkirurgisk i Danmark i 1998, og
andelen af dagkirurgiske indgreb udført i de tre amter, hvor andelen er højest. Sidstnævnte er
fremkommet ved først at udvælge de tre amter, der har opnået den højeste relative andel af
dagkirurgiske patienter inden for hver enkelt procedure. Herefter er et vægtet gennemsnit for de
tre amter beregnet, hvor de amter, der har den største kirurgiske aktivitet, har mest indflydelse
på resultatet. Det er således forskellige amter, der indgår som repræsentanter for ”best practice”
i denne kolonne med de tre bedste danske amter.
Som det ses af tabel 3.1 er der for de fleste procedurer betydelig forskel på andelen af
dagkirurgiske indgreb på Kingston Hospital og i USA sammenlignet med gennemsnittet i
Danmark. Men tabellen viser også en betydelig forskel mellem gennemsnittet i Danmark og de
tre bedste danske amter. For enkelte procedurer kan der desuden ses en højere andel i Danmark
end på de pågældende udenlandske sygehuse og enheder.
Herefter er det beregnet, hvor mange dagkirurgiske indgreb der vil kunne foretages yderligere,
og hvor mange sengedage der vil kunne frigøres ved at indføre dagkirurgi i et omfang svarende
til hhv. de tre bedste danske amter, Kingston Hospital og USA. Beregningen er foretaget under
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forudsætning af, at det gennemsnitlige antal sengedage per indlæggelse svarer til
landsgennemsnittet for patienter behandlet under indlæggelse i 1998, som er angivet i tabel 3.3.
Tabel 3.1 Grundlag for beregningen i potentiale ved omlægning af den dagkirurgiske
aktivitet.
Antal
dagkirurg
iske
indgreb

1 Knæarthroskopi og arthroskopisk meniskoperation
2 Tandoperationer
3 Kataraktoperationer
4 Hernieoperationer
5 Udskrabninger
6 Varicer
7 Tonsiller
8 Tubalatio membrana tympani
9 Laparoskopisk sterilisation
10 Skelekirurgi mv.
11 Submucous resection (øre-,
næse- hals)
12 Brystoperationer
13 Anale operationer
14 Circumcisio
15 Dupuytren og carpaltunnel
16 Carpaltunnel
17 Varicocele
18 Fjernelse af osteosyntesemat.
19 Laparoskopisk cholecystectomi
20 Vaginal hysterectomi

Antal
Relative andel af dagkirurgisk
indgreb i aktivitet i
alt i
gruppern
e
Nuværend De 3
King- USA
e situation bedste ston
danske
amter
10.845
13.835
78,39 86,35
87
95,4
2.542
22.592
7.405
11.742
3.326
1.821
746
3.189
328

3.124
26.390
13.884
14.898
5.752
8.222
1.174
4.080
1.020

81,37
85,61
53,33
78,82
57,82
22,15
63,54
78,16
32,16

93,90
96,58
70,92
86,61
88,25
49,04
90,50
94,24
81,82

89
98
78
78
87
90
100
96
98

67,3
98,9
76,6
86,5
86,8
93,0
95,8
48,3
89,3
89,4

2.740
2.502
1.956
980

5.181
5.282
2.344
1.811

52,89
47,37
83,45
54,11

75,92
69,08
91,30
84,31

52
26
93
95

723
5.671
163

1.156
9.064
4.168

62,54
62,57
3,91

82,78
71,98
9,81

100
66

93,2
82,9
81,0
91,4
97,8
81,5
73,9
56,6

4

771

0,52

3,49

0

6,1

Den anslåede stigning i antallet af dagkirurgiske indgreb er beregnet ved at gange de illustrerede
procenter på antallet af kirurgiske indgreb i alt, som er vist i tabel 3.1. Herefter er forskellen
mellem det antal dagkirurgiske indgreb, der er registreret i 1998 og det mulige ved hver af de tre
eksempler beregnet.
Den anslåede antal frigjorte sengedage er endelig beregnet ved at multiplicere stigningen i antal
dagkirurgiske indgreb med den gennemsnitlige liggetid i 1998, idet det er forudsat, at det er
muligt at frigøre dette gennemsnitlige antal sengedage for hver patient, der kan håndteres i
dagkirurgi, således at indlæggelserne undgås.
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Bemærk, at tabel 3.2 og 3.3 ikke medtager de procedurer, hvor de danske amter i 1998 udførte
en højere andel af dagkirurgiske indgreb end hhv. Kingston Hospital og USA, da det antages, at
amterne kan fastholde det nuværende niveau.
Tabel 3.2 Mulig stigning i antallet af dagkirurgiske operationer ved forøgelsen af den
dagkirurgiske aktivitet

1 Knæarthroskopi og arthroskopisk
meniskoperation
2 Tandoperationer
3 Kataraktoperationer
4 Hernieoperationer
5 Udskrabninger
6 Varicer
7 Tonsiller
8 Tubalatio membrana tympani
9 Laparoskopisk sterilisation
10 Skelekirurgi mv.
11 Submucous resection (øre-, næse-,
hals)
12 Brystoperationer
13 Anale operationer
14 Circumcisio
15 Dupuytren og carpaltunnel
16 Carpaltunnel
17 Varicocele
18 Fjernelse af osteosyntesemateriale
19 Laparoskopisk cholecystectomi
20 Vaginal hysterectomi
Ekstra dagkirurgiske operationer i alt

Mulige ekstra dagkirurgiske operationer ved
forøgelse af dagkirurgisk aktivitet til
De 3 bedste Kingston
USA
amter
1.102
1.191
2.357
391
2.895
2.442
1.161
1.750
2.211
316
656
507
0
1.193
1.147
184
547
0
234
853
246
23
17.858

238
3.270
3.425
1.678
5.579
428
728
672
0

3.511
3.233
1.139
1.666
5.822
379
583
0
2.087
1.875

224
740
0
433
2.588

21.195

676
0
219
1.030
2.195
43
26.815

Som det fremgår af tabel 3.3, vil det være muligt at nedsætte anvendelsen af sengedage
betydeligt afhængig af, hvor langt det er muligt at nå i den fortsatte omstilling. Hvis niveauet fra
de tre bedste amter eller fra Kingston overføres på de danske hospitaler frigøres ca. 52.000
sengedage. Hvis man i stedet indfører dagkirurgi på danske sygehuse svarende til USA, opnås
en reduktion i antallet af sengedage på 73.000 sengedage.
Man skal dog være opmærksom på, at oplysninger om dagkirurgisk aktivitet i USA medtager
indgreb udført af praktiserende speciallæger på dagkirurgiske enheder, og at beregning af
potentialet baseret på disse data kan overvurdere det faktiske potentiale på sygehusene i
Danmark.
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Tabel 3.3 Mulig reduktion i antallet af sengedage ved forøgelsen af den dagkirurgiske
aktivitet
Det
gennemsnitlige
antal sengedage

1 Knæarthroskopi og arthroskopisk
meniskoperation
2 Tandoperationer
3 Kataraktoperationer
4 Hernieoperationer
5 Udskrabninger
6 Varicer
7 Tonsiller
8 Tubalatio membrana tympani
9 Laparoskopisk sterilisation
10 Skelekirurgi mv.
11 Submucous resection (øre-,
næse- hals)
12 Brystoperationer
13 Anale operationer
14 Circumcisio
15 Dupuytren og carpaltunnel
16 Carpaltunnel
17 Varicocele
18 Fjernelse af osteosyntesemat.
19 Laparoskopisk cholecystectomi
20 Vaginal hysterectomi

Mulige reduktion af antal sengedage ved forøgelse af
dagkirurgisk aktivitet til
De 3
Kingston USA
bedste
amter
2,6
2.864
3.098
6.127

10,3
2,2
2,6
2,8
1,7
2,0
2,6
2,3
1,6

4.032
6.370
6.348
3.251
2.975
4.422
823
1.509
811
0

3,9
3,2
4,1
2,1

4.654
3.670
755
1.148
0
398
6.485
885
126

1,7
7,6
3,6
5,5

Frigjorte sengedage i alt

51.525

2.455
7.194
8.904
2.853
11.158
1.113
1.674
1.075
0

7.725
8.405
3.189
2.833
11.644
984
932
0
8.140
6.000

918
1.555
0
736
9.316

52.048

1.420
0
372
7.829
7.903
238

73.741

7.3.1 Andre procedurer
Udviklingen på det dagkirurgiske område udvides løbende og beregningerne herover er således
minimumsstørrelser for potentialet ved en yderligere udvidelse af den dagkirurgiske aktivitet.
Mens beregningerne herover viser en del af potentialet ved at øge andelen af dagkirurgiske
indgreb inden for procedurer, som allerede udføres dagkirurgisk, er der også et potentiale i at
indføre nye dagkirurgiske procedurer i Danmark. For blot at illustrere dette potentiale, kan man
betragte operation for forstørret blærehalskirtel hos mænd .
Denne operation er relativt hyppig i Danmark (ca. 30-50 pr. 100.000 indb. pr. år). Frekvensen er
dog noget aftagende i disse år på grund af fremkomst af medicinsk behandling, som kan hindre
symptomudviklingen. Men det kan antages, at hyppigheden igen stiger efter en årrække, da den
medicinske behandling enten er livslang eller giver aftagende effekt med tiden, og der derfor
kan ventes en øgning efter en årrække med medicinsk behandling.
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Standardbehandlingen af forstørret blærehalskirtel (prostata) er i dag TURP (transurethral
resektion af prostata). Denne operation kræver indlæggelse i 2-4 dage i ukomplicerede tilfælde,
dels på grund af blødning, dels på grund af at der skal ligge kateter i blæren efter operationen, til
hævelse i prostatalejet og blødning er aftaget tilstrækkeligt til, at vandladningen kan foregår frit.
I 1998 var der registreret 4.268 udskrivninger med standardbehandlingen. Den navngives som
’KED22’ i Sundhedsstyrelsens klassifikation af operationer. De fundne udskrivninger inkl. de
komplicerede tilfælde lagde beslag på 27.140 sengedage og havde således en gennemsnitlig
liggetid på 6,4 dage i 1998 i Danmark
Under besøget på Kingston Hospitals dagklinik blev det imidlertid oplyst, at der nu er ved at
være udviklet en ny teknik, som muliggør operation for forstørret prostata som dagkirurgi.
Teknikken skulle være udviklet i New Zealand. Via kontakter i Australien er det herefter
lykkedes at få oplysninger om denne nye teknik fra det center i Tauranga, New Zealand, som er
længst fremme hermed.
Teknikken er en fjernelse af de forstørrede kirtellapper i prostata med en Holmium laser på 80
W. Laseroperationer på prostata har været kendt i flere år, hvor der har været anvendt en YAG
laser, men har haft ulemper dels ved meget lang katetertid efter operationen (12 dage), dels
dårlig mulighed for mikroskopisk undersøgelse af vævet og dels en relativ høj reoperationsrate.
Med Holmium laseren fjernes prostatavævet i meget store stykker stort set uden blødning, idet
kirtelstykkerne retrogradt enucleres (skrælles) ud af kapslen og ind i blæren. Med et særligt
apparat deles prostatavævet herefter i mindre stykker, så de kan skylles ud fra blæren og sendes
til mikroskopi.
Både den nu eksisterende metode og Holmium laser metoden foregår via urinrøret og i generel
eller regional anæstesi. Holmium lasermetoden udvikles både i Tauranga, New Zealand, i Paris
(Hopital Saint Louis) samt i Winnipeg i Canada. Metoden har ifølge det New Zealandske center
potentiale til at blive en dagkirurgisk procedure, da nogle patienter kan klare sig helt uden
kateter, mens andre enten kan klare sig med kort tid eller gå hjem med kateter i et døgn. Det
anslås, at der i løbet af nogle få år kan være mulighed for at behandle op til 50% af patienterne
dagkirurgisk. Imidlertid skal man være opmærksom på, at teknikken kræver en omhyggelig
oplæring og en god teknisk kunnen.
Effektueres denne mulighed med tiden i det danske sundhedssystem, vil der således kunne
frigøres yderligere 13.000 sengedage på sygehusene. Det skal dog bemærkes, at der endnu ikke
foreligger sikker viden om, hvor stor en andel af denne patientgruppe, som i fremtiden vil kunne
blive behandlet dagkirurgisk med en Holmium laser, og at andelens størrelse vil afgøre det
endelige potentiales størrelse.

7.4 Sammenfatning
I dette afsnit sammenfattes hovedresultaterne af beregningerne for det potentiale, der er i det
danske sygehusvæsen ved en fortsat omlægning af aktiviteterne mod en relativ større
dagkirurgiske aktivitet. På baggrund heraf foretages desuden en vurdering af mulighederne for
at tilpasse den dagkirurgiske aktivitet i amterne.
På baggrund af de gennemførte beregninger af det dagkirurgiske potentiale kan det konkluderes:
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•

At det er muligt at øge antallet af dagkirurgiske indgreb per år med mindst 18.000 indgreb
ved at øge anvendelsen af dagkirurgisk behandling inden for 20 procedurer udvalgt af
IAAS.

•

At den mulige stigning i antallet dagkirurgiske indgreb inden for de 20 procedurer vil
reducere antallet af sengedage per år med mindst 50.000.

•

At dette potentiale kan opnås blot ved at indføre dagkirurgi i alle amter i samme omfang
som de amter, der anvender dagkirurgi hyppigst.

•

At der ud over potentialet ved at øge andelen af dagkirurgiske indgreb inden for procedurer,
som allerede udføres dagkirurgisk, også er et potentiale i at indføre nye dagkirurgiske
procedurer i Danmark som f.eks. behandling af prostata med Holmium laser.

Det bør i sammenhæng hermed bemærkes, at sammenligningerne på tværs af landegrænserne
skal håndteres med en vis varsomhed pga. forskelle i registreringspraksis og i definitioner. Men
resultaterne kan ikke bortforklares med fortolkningsproblemer i de udenlandske data, idet
amterne som vist kan opnå en tilsvarende vækst i antallet af dagkirurgiske indgreb ved blot at
komme på niveau med det bedste danske amt.
Der er dog også indenlandske sammenligningsproblemer, som bør løses ved en fortsat aktiv
indsats fra de kliniske selskaber herunder Dansk Selskab for Dagkirurgi med henblik på at sikre
en korrekt og fyldestgørende registrering. Dette arbejde understøttes allerede af
Sundhedsstyrelsen, der har kontakt til de kliniske grenspecialer til sikre af udarbejdelse
specialspecifikke kodevejledninger. Dansk Selskab for Dagkirurgi bør i videre mulig omfang
inddrages i dette arbejde når det forekommer relevant.
Desuden er det vigtigt at sikre en fortsat tilpasning til udenlandske registreringer, således at det
på sigt blive muligt at lave reelle sammenligninger på tværs af landene. Ansvaret for denne
aktivitet ligger naturligt i Sundhedsstyrelsens 6. kontor, men arbejdet kan med fordel lægges ud
til Dansk Selskab for Dagkirurgi.
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Dagkirurgi og anestesi
Sammendrag
Bakgrunn. Flertallet av kirurgiske
inngrep i Norge gjøres dagkirurgisk.
Det er nødvendig at mange grupper
leger og annet helsepersonell forholder seg til dette. I artikkelen oppsummeres viktig viten rundt håndtering av
dagkirurgiske pasienter.
Materiale og metode. Artikkelen er
basert på egen forskning, klinisk erfaring fra dagkirurgisk anestesiologi og
gjennomgang av litteratur fra ikke-systematiske søk i Medline og EMBASE.
Resultater. Med moderne teknikker er
ikke anestesi begrensende for om en
pasient kan opereres dagkirurgisk eller
ikke. Når en del pasienter skal ha planlagt innleggelse etter en operasjon,
skyldes det forhold knyttet til selve det
kirurgiske inngrepet eller eventuelle
uttalte innskrenkninger i pasientens
normale helsetilstand, psykososiale
status og daglige funksjonsnivå. En nyttig tilnærmingsmåte for alle behandlingsledd når man skal vurdere om
dagkirurgi er mulig, er å tenke på hele
behandlingsløpet. Kan denne pasienten
etter dette inngrepet forventes å kunne
bli sendt ut fra sykehuset på operasjonsdagen og fungere trygt hjemme
eller på hotell sammen med en voksen
ledsager frem til neste dag?
Fortolkning. Noen viktige forutsetninger må være på plass for å kunne
avtale dagkirurgi samt foreta en sikker
og god planlegging og gjennomføring.
Anestesøren må ha tilgang på fullgode
opplysninger om planlagt inngrep og
om pasientens generelle helsetilstand,
medikamentbruk, allergier og normale
funksjonsnivå.
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Dagkirurgi vil si at pasienten møter opp og
utskrives på dagen for et inngrep som gjøres
i omfattende lokalanestesi, generell anestesi
eller regionalanestesi eller krever kvalifisert
postoperativ observasjon av andre årsaker.
Mens bare 20–30 % av alle elektive kirurgiske inngrep i Norge ble gjort dagkirurgisk
tidlig i 1990-årene, er andelen i dag økt til
hele 60 % (1, 2). Til tross for utstrakt bruk av
dagkirurgi i Norge, er det til dels betydelige
forskjeller mellom helseforetakene, noe som
tilsier at en del steder har potensial for ytterligere økning i andel (1, 2).
Denne utviklingen skyldes dels fremskritt
innenfor anestesiologisk og kirurgisk teknologi, men også økt bevissthet rundt effektivisering og kostnadsreduksjon innen helsevesenet. Forutsetningen for at dagkirurgi skal kunne utføres er imidlertid at pasientens sikkerhet
er fullgodt ivaretatt, og at hele behandlingsløpet oppleves som kvalitetsmessig godt fra pasientens ståsted. For å oppfylle disse kriteriene, er det viktig at alle aktører innen og rundt
den dagkirurgiske virksomheten er bevisst på
hvilke pasienter som ikke egner seg for dagkirurgi og hvilke inngrep som ikke egner seg.
Når pasient og inngrep er klarert, er det en del
opplysninger om pasienten som er viktige for
kirurg og anestesilege forut for inngrepet.
Alle aktører bør videre kjenne til hvilke forberedelser og oppfølgingstiltak som er aktuelle utover selve sykehusoppholdet (3, 4).
Sikkerheten ved moderne dagkirurgi er
svært høy. I et stort materiale fra Danmark
var det ingen mortalitet (5). Imidlertid viser
erfaringer fra Florida – hvor det forekom
mange dødsfall under fettsuging – at rutiner,
kompetanse og bemanning må være adekvate for å få gode resultater (6).
Anestesiteknikkene ved dagkirurgi er de
samme som ved annen kirurgi: lokalanestesi, regionalanestesi, intravenøs sedasjon,
generell anestesi eller ofte en kombinasjon
av disse metodene, som tilpasses pasient og
type inngrep. Ved dagkirurgisk anestesi er
det et hovedanliggende å få pasienten raskt
våken og mentalt restituert etter inngrepet
(7). Videre tilstreber man å forebygge kvalme og smerte, blant annet ved å sikre best
mulig smertelindring postoperativt med en
multimodal kombinasjon av ikke-invasive
og ikke-opioide metoder. Moderne anestesimidler går raskt ut av kroppen, men det er
fremdeles viktig å være klar over at det å
gjennomgå operative inngrep, generell anestesi eller omfattende regionalanestesi, er en
ekstra belastning som innebærer kraftige
fysiologiske forandringer.

Formålet med artikkelen er å summere
opp nyere kunnskap knyttet til henvisning,
forberedelser, pasientinformasjon og oppfølging av dagkirurgiske pasienter (3).

Materiale og metode
Denne artikkelen er basert på egen forskning,
lang klinisk erfaring innen dagkirurgisk anestesiologi og gjennomgang av internasjonal
litteratur via hjemmesider for dagkirurgiske
fagmiljøer og fra ikke-systematiske litteratursøk i Medline og EMBASE.
Hvilke inngrep egner seg ikke?
Nødvendig forbehandling

For noen få typer inngrep er spesialisert forbehandling i sykehus over noe tid nødvendig. Dersom pasienten overnatter på sykehuset natten før inngrepet, er det per definisjon ikke dagkirurgi.
Forventet tilstand postoperativt

Egnethet for de aller fleste inngrep avhenger
av hvilken tilstand pasienten forventes å
være i kort tid etter inngrepet (3, 8). Hvis det
rent medisinsk er nødvendig med fagmessig
overvåking og/eller behandling utover noen
timer eller samme ettermiddag/kveld, skal
pasienten legges inn over natten. Dette vil
være tilfelle ved de fleste øyeblikkelig hjelpoperasjoner; hvor forberedelser kan være
ufullstendige, forløpet er uavklart, og man
ofte vil behandle og observere pasienten
etterpå. Det samme gjelder inngrep hvor pasientens helse eller tilstand er så medisinsk
ustabil at man ønsker løpende oppfølging.
Innleggelse vil også være nødvendig ved de
fleste større inngrep i bukhule, thorax eller
intrakranialt, hvor det kan foreligge stort
blodtap, sterke smerter, postoperativt behov
for intravenøs væske og elektrolyttbehand-
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Dagkirurgi er svært utbredt, og informasjonsbehovet er stort for mange
Dagkirurgi skal planlegges med fullgod
sikkerhet og kvalitet
Innleggelse skyldes ustabil helsesituasjon, generelt dårlig pasienthelse eller
omfattende kirurgisk inngrep
God pasientinformasjon og fyldige
helseopplysninger ved henvisning og
god oppfølging er viktig for vellykket
dagkirurgi
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ling eller spesialisert stell av sår og dren.
Videre vil inngrep hvor pasienten ikke kan
mobiliseres, ikke er skikkelig våken eller
ikke kan ta til seg flytende eller tabletter
senere på samme dag, heller ikke være egnet
for dagkirurgi.
Utskrivningskriterier

Allerede under planleggingen er det viktig å
ha en liste over utskrivningskriterier i tankene (ramme 1) (9). Hvis man forventer at
pasienten etter det aktuelle inngrepet ikke
vil fylle hele listen samme ettermiddag eller
kveld, så skal inngrepet ikke gjøres dagkirurgisk. Man skal også vurdere faren for alvorlige komplikasjoner som kan oppstå
under hjemreise og i hjemmet; i sammenheng med inngrepets art og reiseavstand til
nærmeste helseinstitusjon som kan gi adekvat hjelp. Her er det viktig å ha en «verst
tenkelige hendelse» i tankene. Hvis det verste
som kan skje er sterk smerte, kan dette behandles av en legevaktlege langt unna sykehus. Derimot vil det etter inngrep som kan gi
bukhulelekkasje eller dype infeksjoner være
viktig at pasienten kan rekke frem til adekvat sykehusbehandling i løpet av noen
timer. Fare for alvorlig blødning (f.eks. tonsillektomi) krever enda kortere reisetid.
Muligheter for bruk av hotell eller sykehotell nær sykehuset kan muliggjøre utvidet bruk
av dagkirurgi til pasienter som bor langt unna.

Hvilke pasienter egner seg ikke?
Generelt

I utgangspunktet kan alle pasienter sendes
tilbake til sitt daglige miljø samme kveld,
med mindre egen helse kombinert med aktuell kirurgi og anestesi gjør at deres totalsituasjon tilsier innleggelse for å ivareta sikkerhet eller kvalitet (3, 4). Her igjen er det
viktig å se om man kan forvente at utskrivingskriteriene er oppfylt (ramme 1). Et generelt krav er at pasienten samtykker i å bli
sendt hjem samme dag, føler seg trygg og er
villig til å samarbeide om opplegget etter
utskrivning. Videre skal pasienten organisere seg med ansvarlig ledsager til stede hos
seg frem til neste dag, dette gjelder også ved
utskrivning til ordinært sykehotell, som vanligvis ikke har hyppig tilsyn med beboerne.
Hjemreisens lengde er ikke en avgjørende
faktor i seg selv. Begrensningene er risiko
for farlige komplikasjoner og om pasienten
føler seg motivert for aktuell transport. Når
pasienter har misbruksproblematikk og/eller
ustabil psykososial situasjon bør det være
lav terskel for innleggelse, igjen basert på en
individuell vurdering av sikkerhet og kvalitet ved utskrivning samme dag.
Sykdom

Alle som skal henvise pasienter til kirurgisk
behandling og anestesi bør kjenne til ASAklassifiseringen (10) (ramme 2). I utgangspunktet skal alle ASA I- og II-pasienter forutsettes friske nok til å gjennomgå dagkirurgi. Fedme og høy alder klassifiseres i
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utgangspunktet til ASA II, hvis det ikke
foreligger signifikante tilleggslidelser. ASA
III- og IV-pasienter bør vurderes individuelt
for egnethet. Alvorlig ledsagende sykdom,
psykiatrisk lidelse eller mental reduksjon er
i seg selv ingen kontraindikasjon, og ASA
III-pasienter i stabil tilstand kan ofte behandles dagkirurgisk (8, 11). Det avgjørende
er om tilstanden forventes å være stabil,
samt at inngrep og anestesi ikke blir for stor
tilleggsbelastning.
Respirasjonsproblemer

En spesiell gruppe er pasienter med risiko
for pusteproblemer etter generell anestesi,
opioidbehandling eller inngrep i buk eller
thorax. Dette gjelder bl.a. prematurt fødte
spedbarn de første månedene etter fødsel,
pasienter med uttalt søvnapnésyndrom og
pasienter med sterkt redusert lungekapasitet.
Disse bør som hovedregel planlegges innlagt, men man kan individuelt vurdere mulighetene for hjemsendelse samme dag.

Informasjon om pasienten
Selv om relativt få hjemmefungerende, elektive pasienter avvises for dagkirurgi på
grunn av dårlig generell helse, er det viktig
at anestesipersonalet vet mest mulig om pasientens helse og funksjonsnivå for å planlegge et optimalt forløp (3, 8,12).
Som et utgangspunkt gjelder det at anestesøren er interessert i alt som er registrert av
avvik fra fullgod helse og funksjon i en komplett sykehusjournal med full anamnese, status og tilleggsundersøkelser. Dette kan meget
vel være en mest mulig komplett utskrift av
primærlegens opplysninger og relevante epikriser som sendes sammen med henvisning
til kirurgi, tidligst mulig i prosessen, oftest
supplert med et helseskjema som pasienten
selv fyller ut i forkant av inngrepet (ramme
3). Noen punkter skal omtales mer i detalj:
– Det er viktig å vite om pasienten har fysiologiske reserver til å klare to trapper i
vanlig tempo og om pasienten fungerer
normalt hjemme og i en arbeidssituasjon.
I tilfelle nei, stoppes han av tung pust,
brystsmerter, muskel-/skjelettplager eller
annet? Hjertesvikt utgjør en særlig risikofaktor ved anestesi.
– Opplysninger om pasientens tidligere
sykdommer er viktig, spesielt alt som er
knyttet til hjerte-kar og lunge-luftveier.
Ved ev. forekomst av angina pectoris er
det viktig å angi grad og om tilstanden er
stabil.
– Spesielle erfaringer fra tidligere narkoser
bør nevnes.
– En liste over pasientens medikamentforbruk og eventuelle allergier skal foreligge. Spesielle tiltak må gjøres dersom pasienter bruker antikoagulerende midler
eller behandles medikamentelt for diabetes. Indikasjonen for bruk av antikoagulerende midler og platehemmere bør
angis. Det viktige er at opplysninger om
sykdom og medisinering kommer frem;

Ramme 1
Utskrivingskriterier til hjem/
sykehotell etter dagkirurgi
Bearbeidet etter metodebok ved
Oslo universitetssykehus, Ullevål (9)
Pasienten skal:
– Være våken, klar og orientert – dvs.
med forbehold om stabilt redusert
preoperativ tilstand
– Ha stabil sirkulasjon og respirasjon
– Kunne kle på seg med litt hjelp, være
mobiliserbar til å sitte i bil
– Ikke ha noen kirurgiske problemer eller
kjente komplikasjoner som krever fagoppfølging
– Ha evne til å drikke
– Ha evne til å late vannet – kan utelates,
hvis man informerer godt om at dette
må fungere innen natten
– Ikke ha kvalme og ha lite/ingen smerte;
må kunne forventes godt kontrollert
uten intravenøse injeksjoner
– Ha reiseavstand og reisetid hjem innenfor det som er akseptabelt for pasienten og sikkert håndterbart innenfor en
«verst tenkelig tilfelle»-tenking med
henblikk på mulige komplikasjoner og
problemer. I en del tilfeller kan sykehotell eller hotell være et aktuelt alternativ
– Ha ansvarlig ledsager hos seg til neste
dag – kan fravikes ved mindre inngrep i
lokalanestesi eller ved overnatting i pasienthotell med oppfølging på rommet

Ramme 2
Kortversjon av ASA-klassifikasjonen
Det vises til Fasting (10) for utfyllende
versjon
Denne skal angi pasientens generelle
helse umiddelbart før oppstart av det
aktuelle inngrep:
■ ASA 1 Helt frisk pasient (ingen heftelser ved helsen)
■ ASA 2 Stort sett frisk pasient (heftelser
ved helsen, men normal funksjon)
■ ASA 3 Klinisk syk pasient. (alvorlig syk,
lett/moderat funksjonsbegrensing)
■ ASA 4 Svært syk pasient. (alvorlig syk,
alvorlig funksjonsbegrensing)
■ ASA 5 Moribund pasient (stor risiko for
snarlig død)

kirurg eller anestesiansvarlig vil deretter
lage et individuelt opplegg forut for operasjonen.
– Etter øvre luftveisinfeksjoner er luftveiene irritable i 1–2 uker, slik at generell
anestesi om mulig bør utsettes, men spe-
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Ramme 3
Momenter som bør kartlegges og besvares av fastlegen/indikasjonsstillende kirurg før
anestesi iverksettes (nei, ja eller ja med utfyllende kommentarer). Noen av punktene kan
besvares av pasienten i form av egenskjema som sendes til den dagkirurgiske enheten.
Punktene kan brukes som mal til egenskjema for pasienten og/eller sjekkliste for henvisende lege. Bearbeidet etter metodebok ved Oslo universitetssykehus, Ullevål (9)
Helse og sykdom
– Høyt blodtrykk, hjertesykdom eller blodpropp, brystsmerter, uregelmessig puls eller hovne
bein. Grad av symptomer og status: Stabil?
– Astma, kols eller annen lungesykdom? (NB Hvis ja, ta med alle medisiner operasjonsdagen!) Grad av symptomer og status: Stabil?
– Diabetes eller stoffskiftesykdom? (NB Hvis diabetes, ta med medisiner og måleutstyr!)
Grad av symptomer og status: Stabil?
– Gjentatte infeksjoner eller smittsom sykdom, for eksempel hepatitt/gulsott eller hiv
– Magesår, magekatarr, spiserørsbrokk eller sure oppstøt
– Luftveishinder, som alvorlig snorkesyke (søvnapné, bruk av kontinuerlig luftveisovertrykk
– CPAP)
– Tendens til å blø rikelig, få blåmerker eller betennelse i sår
– Tidligere blodpropp i lunger, dyp venetrombose eller påvist genetisk økt koagulasjonstendens
– Epilepsi, migrene, hjerneslag/drypp, muskelsvinn/lammelse eller annen lidelse i nervesystemet
– Kreftsykdom
– Leddgikt eller andre alvorlige skjelett- og muskelplager
– Allergi mot medisiner, lateks, matvarer, pollen eller annet
– Opphopning av spesielle sykdommer i familien?
– Innlagt i sykehus i utlandet innenfor de seneste seks måneder eller fått påvist meticillinresistente gule stafylokokker – MRSA (særlig motstandsdyktig bakterie)
Medikamenter
– Hvilke medisiner bruker pasienten?
– Medisiner som pasienten ikke tåler. Hvilken reaksjon hadde pasienten?
– Bruker pasienten blodfortynnende medisiner? Hvis ja: Hvilke?
Bedøvelse og operasjon
– Har pasienten fått narkose tidligere?
– Har det vært problemer med tidligere narkose eller bedøvelse?
– Er det opplysninger om alvorlige problemer med bedøvelse eller operasjon i pasientens
nære slekt?
– Har pasienten hatt mye kvalme eller oppkast etter tidligere operasjoner eller narkose?
Andre spørsmål
– Har pasienten tannprotese, implantater eller løse tenner?
– Har pasienten problemer med å gape høyt eller bøye nakken?
– Røyker pasienten? Hvor mye?
– Har pasienten (eller har pasienten hatt) et alkohol- eller tablett-/narkotikamisbruksproblem?
– Har pasienten noen særlige behov/ønsker i forbindelse med operasjon eller anestesi?
– Har pasienten noen som kan være hjemme hos seg til dagen etter operasjonen?
– Pårørende som kan kontaktes operasjonsdagen: Tlf:
Viktige punkter fra somatisk status
– Pasientens høyde og vekt
– Tegn til infeksjoner, pågående sykdommer
– Pasientens blodtrykk og hjertefrekvens (regelmessig?)
– Funn ved undersøkelse av hjerte og lunger
– Funksjonsinnskrenkning (klarer pasienten å gå to trapper uten pause?)
Ledsagende dokumentasjon
– Utskrift av epikriser, spesialistvurderinger
– Utskrift av røntgen- og laboratoriefunn
– Ev. EKG

sielt for barn med øre-nese-hals- problemer kan dette kravet være vanskelig å innfri. I praksis er det slik at man vil akseptere å anestesere et barn med lett øvre
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luftveisinfeksjon, dvs. at det ikke skal
være tegn på bakteriell infeksjon, feber,
forhøyet CRP eller tydelig affisert allmennfunksjon.

– I utgangspunktet skal planlagt kirurgi
gjøres i faser uten interkurrente sykdommer. Hos kronisk syke kan dette av og til
være vanskelig, og det er da viktig å få
opplysninger om pågående infeksjoner,
diaré, oppkast og/eller underernæring.
– Røyke- og alkoholvaner og jevnlig analgetikabruk kan ha betydning for anestesidoseringen, likeledes er det viktig å få
frem misbruksproblematikk, ustabil sosial situasjon og ev. fare for blodsmitte
(hiv eller hepatitt).
Skjemaet i ramme 3 kan virke detaljert og er
ment som en huskeliste for å få frem helseanmerkninger. Hos en helt frisk pasient kan
skjemaet godt summeres opp i en enkelt setning som: «Pasienten er for øvrig frisk, bruker ingen medikamenter og har ingen kjente
allergier.»

Informasjon til pasienten
Pasienten må sørge for å ha en ledsager til å
være hos seg frem til neste dag. Hvis det er
vanskelig for ledsager å hente pasienten, kan
drosjesjåfør oftest fungere som ledsager på
hjemveien. Hvis det er lang reise hjem eller
hvis andre forhold tilsier det, er det mange
steder mulig å få til overnatting med ledsager
på sykehotell etter inngrepet. Pasienten må
være forberedt på at han ikke kan kjøre bil før
neste dag, at man ikke bør ha krevende oppgaver eller viktige beslutninger foran seg
etter hjemkomst på operasjonsdagen, og at
man bør avstå fra å nyte alkohol samme dag.
Mat og drikke

Pasienten skal møte fastende, dvs. ikke ha
spist de siste seks timene før inngrepet og
ikke ha drukket de siste to timene. Melk og
melkeprodukter regnes som mat i denne
sammenheng, unntatt morsmelk som kan gis
inntil tre timer før anestesistart. Med drikke
menes klare væsker, slik som vann, kaffe, te,
saft, brus etc. Unntak fra totimersregelen er
svelging av medisiner i et par slurker vann,
som kan gjøres inntil en time før planlagt
start av anestesi (13).
Annet

Pasienten skal ikke røyke på operasjonsdagen, det ideelle er selvfølgelig om man kan få
overtalt pasienten til å slutte å røyke 4–6
uker før inngrepet. Røykestopp gir økt luftveisirritabilitet i noen uker etterpå, og pasienten bør helst være gjennom denne fasen
før et planlagt inngrep utføres. Pasienten skal
møte usminket og uten neglelakk, dette fordi
man under anestesi er interessert i å observere farge på hud og negleseng som kliniske
parametere. Tannprotese kan beholdes på.
Mange pasienter opplever sterkt ubehag når
denne tas ut før de er på operasjonsstuen.
Faste medisiner

Som hovedregel skal pasienten ta sine vanlige medisiner, inkludert morgenmedisiner på
operasjonsdagen, akkurat slik de pleier. Vik-

© Opphavsrett Tidsskrift for Den norske legeforening.
Ettertrykk forbudt. Lastet ned fra www.tidsskriftet.no 22.2.2012

Tidsskr Nor Legeforen nr. 7, 2010; 130

OVERSIKTSARTIKKEL

TEMA Anestesi

tige unntak er antidiabetika og alle medikamenter som gir økt blødningsfare (f.eks. warfarin, acetylsalisylsyre og andre platehemmere samt tradisjonelle NSAID-preparater).
En hovedregel for diabetikere er at de følger
sine vanlige rutiner for kost og antidiabetika
(herunder insulin) frem til midnatt før operasjonsdagen. Operasjonsdagen skal de verken
ta antidiabetika, spise eller innta sukkerholdig
drikke før de møter opp på dagkirurgienheten.
Her vil man sjekke aktuelt blodsukker og lage
et individuelt opplegg videre.
Ved bruk av warfarin eller platehemmere
må det avtales individuelt opplegg for eventuell pause i behandlingen preoperativt avhengig av indikasjon veid mot blødningsfare
ved planlagt inngrep. Hos pasienter med
innsatt koronar stent eller mekanisk hjerteklaff bør pause i pågående behandling med
acetylsalisylsyre, antikoagulantia (warfarin)
og potente platehemmere bare skje på spesiell indikasjon (14).
Lavdosert østrogenbehandling for menopauseplager behøver ikke seponeres. Østrogenholdige p-piller bør om mulig seponeres
to til fire uker forut for inngrepet pga. trombosefare, men dette kravet er ikke absolutt
fordi moderne p-piller inneholder lite østrogen. P-piller kan brukes som normalt hvis
pasienten for øvrig er normalvektig, ikkerøykende, uten egen eller familiær anamnese med tanke på trombosetendens og det
forventes raskt mobilisering etter inngrepet.
Hvis pasienten er vant til å bruke sovemedisin eller beroligende medisin, kan slike
godt benyttes i vanlig dose forut for inngrepet, men det er viktig at anestesøren får beskjed om dette, slik at ev. justering av anestesidoser kan foretas.
Anbefalinger vedrørende eventuell pause
før operasjonsdagen med renin-angiotensinblokkerende preparater (ACE-hemmere og
AT-II-antagonister) varierer. Pasienter kan
være hemodynamisk mer ustabile med disse
medikamentene under epidural eller spinal
anestesi og generelt ved inngrep med noe
blodtap. En tilnærming er å opprettholde
denne typen medikamenter hos hjertesviktpasienter, mens de som får høyere doser for
sin hypertoni, bør seponere morgendosen
forut for inngrepet (15).

lertidig noe redusert i uker, opptil måneder
etter et inngrep (16). Dette er vanligvis ikke
uttalt og oftest bare diagnostiserbart hvis
man gjør spesielle tester.
Smerte

Det skal være et behandlingsmål at den postoperative smerteintensiteten ikke skal overskride 3 på en skala 0–10, der 10 er verst tenkelige smerte. Pasienten bør før avreise ha
fått et godt analgetisk grunnlag med lokalanestesi og ikke-opioide midler, ev. med et
lite tillegg av opioid (17, 18). Etter hjemkomst er det viktig at pasienten tar forebyggende basismedikasjon bestående av paracetamol og oftest et NSAID-preparat de første dagene etter inngrepet (ramme 4). Ved
behov for analgesi utover dette, kan oksykodon eller andre opioide depottabletter vurderes i 1–3 dager ved forventet sterk, jevn
smerte, mens oksykodon vanlige tabletter
kan brukes ved sterk gjennombruddssmerte.
Kodeinholdige preparater kan vurderes, men
virker ikke hos alle pasienter på grunn av genetisk betingede enzymvariasjoner. Tramadol kan være et alternativ, likeså buprenorfin
som er en partiell opioidagonist med noe svakere maksimal effekt enn andre opioider.
Kvalme

Forekomsten av kvalme har gått betydelig ned
de senere årene pga. mindre emetogene anestesimidler og god profylakse før utskrivning
fra dagkirurgienheten (19). Hos pasienter som
blir kvalme etter hjemsendelse, er det viktig å
utelukke spesifikke årsaker, som bruk av opioider, for rask mobilisering og bevegelse, lavt
blodtrykk, dehydrering, hypoksi eller kirurgiske komplikasjoner. Det er således viktig å unngå brå bevegelser, prøve å ta til seg væske i
små, hyppige mengder og unngå opioide analgetika hvis de ikke er nødvendige. Forskjellige antiemetika i form av tabletter, stikkpiller
eller sugetabletter kan prøves (ramme 4), eksempelvis metoklopramid, haloperidol, serotoninantagonister (ondansetron) ev. glukokortikoider ved langvarige plager (19).
Sårstell

Hvis pasienten har fått generell anestesi eller
intravenøs sedasjon, er noe tretthet og slapphet vanlig ut operasjonsdagen. Man får også
ødelagt søvnrytmen ved å ligge lenge i narkose, og etterslep av opioider kan gi redusert
søvnkvalitet. Pasienter kan således de første
nettene og dagene etter operasjonen oppleve
både redusert og økt søvnmengde, av og til
med noe uro og kraftige drømmer.

Mange pasienter er opptatt av sårstell og siving fra såret ut i bandasjen. Det er normalt
med litt siving fra såret det første døgnet,
eventuelt såpass at bandasje bør skiftes. Avhengig av sårtype så kan det være aktuelt
med kompresser og ev. kompresjon, andre
ganger kan vanlig sterilt plaster være tilstrekkelig. Ved en del inngrep vil subkutane
hematomer kunne sprenge noe initialt og
senere gi misfarging av huden som kan vedvare i mange uker. Hvorvidt det er brukt
resorberbare sting eller sting som skal fjernes etter 5–12 dager (avhengig av operasjonstype) vil variere. Pasienten må få tydelig instruksjon om hva som gjelder.

Kognitiv funksjon

Infeksjoner

Hos enkelte pasienter, hyppigere hos eldre,
kan den intellektuelle kapasiteten være mid-

Infeksjoner er relativt uvanlig etter dagkirurgi, men eventuell feberstigning, rubor og

Komplikasjoner
og plager postoperativ
Søvn
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Ramme 4
Profylakse og behandling av smerte og
kvalme etter utskrivning fra dagkirurgi.
Bearbeidet etter metodebok ved Oslo
universitetssykehus, Ullevål (9)
Basismedikasjon (skal tas fast profylaktisk)
a) Paracetamol 1g × 4 (voksne) så lenge
det er behov for analgetika
og
b1) NSAID-preparat (f.eks. ibuprofen,
naproksen, diklofenak) i 1–5 døgn,
avhengig av behov
eller
b2) COX-2-selektivt NSAID-preparat
(f.eks.celecoxib, etoricoxib) erstatter
NSAID-midler hos pasienter med spesiell indikasjon
Ved tilleggsmerte (gis i tillegg til basis)
a) Kortvarig behov: oksykodon tablett,
minst 1 time mellom hver dosering
b) Konstant ekstra behov: oksykodon
depottablett, 2 × daglig
Alternativ til oksykodon ved tilleggsmerte
a) Bytte ut deler av paracetamoldosen
i basismedikasjon med paracetamol +
kodein (500 + 30 mg), 1–2 tabletter,
inntil 4 × daglig.
b) (respektere maksimal døgndose for
paracetamol)
c) Gi tramadol i tillegg til basis
d) Gi buprenorfin i tillegg til basis
Ved kvalme eller oppkast hjemme
Hvis ikke ett medikament hjelper, kombineres to eller tre.
– Ondansetron smeltetablett
eller
– Metoklopramid stikkpille (ev. tablett)
eller
– Nevroleptikum tabletter (lavdose haloperidol, perfenazin eller proklorperazin)

hevelse i sårområdet 2–4 dager etter inngrepet bør vekke mistanke (20). Det er meget
viktig å fange opp tidlige symptomer på
bukhinnebetennelse etter kirurgi hvor man
har vært inne i eller i nærheten av bukhulen
(f.eks. gastrokirurgi, gynekologiske inngrep
og brokkirurgi).
Sjeldnere komplikasjoner

Mer sjeldne komplikasjoner kan forekomme
etter spesielle typer regionalanestesi: hodepine etter epidural- eller spinalanestesi,
pneumothorax etter lokalbedøvelse under
kraveben eller på hals og forbigående prikking og nummenhet i 1–2 dager i områder
som har vært utsatt for lokal eller regional
bedøvelse (21).

Oppfølging
Det er legitimt både for pasienten og for dem
som henviser pasienten til dagkirurgisk
behandling å forvente god service og kom-
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munikasjon tilbake fra behandlende enhet
(e-ramme 5).
For de fleste dagkirurgiske inngrep er det
ikke vanlig å avtale poliklinisk etterkontroll
ved enheten eller hos operatøren. Derimot er
det viktig at pasienten får med seg grundig
skriftlig og muntlig informasjon om inngrepet ved avreise, herunder epikrise. Pasienten
skal ha klar beskjed om hvor de kan ringe
hvis de har spørsmål eller lurer på om komplikasjoner er oppstått. De fleste dagkirurgiske enheter praktiserer også å ringe pasientene rutinemessig første hverdag etterpå
for å sikre seg at forløpet er tilfredsstillende.
En del sender også ut ferdig frankerte spørreskjema for kvalitetssikring.
For øvrig er det tanken at primærhelsetjenesten skal være pasientens naturlige kontakt
utover det rent postoperative i forløpet etter et
dagkirurgisk inngrep. Pasient og eventuelt
primærhelsetjenesten skal sikres lav terskel
for å kunne ta kontakt med enheten eller vakthavende på modersykehuset på døgnbasis.
Tilbakemelding til de dagkirurgiske avdelinger om avvik eller uønskede hendelser
som f.eks. postoperativ infeksjon, venetrombose, lungeemboli, funksjonssvikt etc.
er også viktig for stadig å øke kvaliteten på
behandlingen (11, 22).
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Oppgitte interessekonflikter: Ingen
e-ramme 5 finnes i artikkelen på
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Tilleggsnotat om ny Dagkirurgisk enhet ved SUS
1. Bakgrunn
Den operative virksomhet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har begrenset kapasitet.
Dette medfører blant annet at pasienter fra Helse Stavanger-området blir henvist ut av
regionen for operativ behandling, enten hos andre helseforetak eller hos private aktører. På
denne bakgrunn ble det nedsatt en prosjektgruppe for å se på muligheter for å optimalisere
operasjonsaktiviteten ved SUS. Hovedfokuset var å legge forholdene til rette for at mest
mulig kirurgisk drift blir omlagt fra døgn til dagbehandling. Basert på utredningen la
administrerende direktør fram sak for styret med forslag om å etablere en egen dagkirurgisk
enhet utenfor Våland. Styret fattet følgende vedtak:
Sak 078/09 B Tilrettelegging for økt dagkirurgisk tilbud i Helse Stavanger HF
Vedtak:
1. Styret slutter seg til prinsippet om å øke den dagkirurgiske virksomhet ved SUS i
lokaler utenfor Våland, men plassert fysisk så nær SUS som mulig.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør søker og får innvilget de nødvendige 9
nye legehjemler før det arbeides videre med prosjektet.
3. Styret forutsetter at hensynet til utdanning av leger i spesialisering (LIS), operasjonsog anestesipersonell ivaretas ved planlegging av dagkirurgisk aktivitet.
4. Under forutsetning av pkt 2 i vedtaket gis administrerende direktør fullmakt til så
raskt som mulig å arbeide videre med prosjektet der målsetningen bør være oppstart
av ny dagkirurgisk enhet høsten 2011.
Etter styrevedtaket arbeidet administrerende direktør med å avklare med Helse Vest en
løsning i forhold til de nødvendige nye legehjemler. Samtidig ble det utlyst en
prekvalifisering av mulige tilbydere av bygg som kunne fylle de nødvendige premisser for
oppretting av ny dagkirugisk enhet. Vinteren 2010 var det 4 interessenter som meldte seg. En
av disse ønsket å etablere nybygg, mens de øvrige tre tilbøy tilrettelegging i eksiterende bygg.
En av disse siste 3 ble ikke funnet å fylle de nødvendige vilkår for utlysningen.
En viktig premiss for økonomien i det foreslåtte prosjektet var størrelsen på de dagkirurgiske
takster. I den økonomiske beregningen var det gjort en sensitivitetsanalyse som tok hensyn til
en betydelig reduksjon av disse. Dette har også vært utviklingen med en ca 40 % reduksjon av
DRG-vektingen for mange prosedyrer som utføres som dagbehandling.
På bakgrunn av forhold rundt legestillinger, endrede dagkirurgiske takster og behovet for en
ny vurdering av gevinstrealisering internt ved SUS etter utflytting av dagkirurgien, så ønsker
administrerende direktør en ny vurdering av disse forhold og den totale økonomiske effekt av
det foreslåtte tiltak. Dette notatet gir en detaljert beskrivelse av planlagt operasjonsaktivitet i
ny enhet, situasjonen i forhold til behov for legehjemler, ny vurdering av gevinstrealisering og
økonomien i prosjektet etter endrede premisser.

2. Beskrivelse av operasjonsaktiviteten i ny enhet
Planlagt operasjonsaktivitet i ny dagkirurgisk enhet er beskrevet i tidligere utredninger. Deler
av denne aktiviteten er nå beskrevet i mer detalj for gruppene:
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1. Overflytting av dagens aktivitet
2. Omgjøring av aktivitet fra innlagt kirurgi til dagkirurgi
3. Hjemhenting av kirurgi utført som gjestepasienter
Tallene er på ny forankret hos de ulike seksjons-/avdelingsoverleger. Videre er det en premiss
at gastrokirurgisk dagkirurgi ikke overflyttes til ny enhet, men fortsetter sin aktivitet i
nåværende dagkirurgiske lokaler. Det betyr at aktiviteten i ny enhet vil komme på
fagområdene endokrinkirurgi, ortopedi, urologi og gynekologi.
Dagkirurgisk aktivitet i dag for aktuelle avdelinger / seksjoner.
Det er utarbeidet en oversikt over dagkirurgisk aktivitet i 2009. Oversikten gir eksakt antall
inngrep pr. DRG-kode og vekt. DGR-vekten er konvertert til 2010 grouper. Inntekter for
denne aktiviteten er beregnet til i overkant av 15 mill (vedlegg 1).
Endokrinkirurgi
Vedlegg 1 viser at Endokrinkirurgisk seksjon i 2009 opererte 169 pasienter dagkirurgisk.
Dette dreier seg i hovedsak om brokkoperasjoner hos barn og mindre brystkirurgiske inngrep.
Antall og DRG for de enkelte inngrep fremgår av vedlegget. I ny dagkirurgisk enhet
planlegger seksjonen å overføre største delen av sin operative aktivitet fra inneliggende til
dagkirurgisk behandling. Dette medfører at det planlegges å overføre ca 400 pasienter fra
døgn til dag. Inntekter for denne aktiviteten er beregnet til ca. 5 mill (vedlegg 2). Det er svært
få gjestepasienter innen dette fagområdet og det beregnes ingen tilbakeføring for
endokrinkirurgi.
Ortopedi
Vedlegg 1 viser at ortopedisk avdeling opererte totalt 827 pasienter dagkirurgisk i 2009 med
inntekt på 4,8 mill. I 2010 vil ortopedisk avdeling øke sine dagkirurgiske aktivitet med min.
25 % i eksisterende lokaler. Vedlegget viser antall og DRG-vekt for de ulike prosedyrer med
2009 vekting (ny redusert dagkirurgisk takst). Konvertering fra døgn til dag vil omfatte 330
pasienter (vedlegg 3) og hjemhenting av gjestepasienter for denne avdelingen er beregnet til
250 skulderoperasjoner og 400 kne operasjoner – totalt 650 pasienter. Inntekt beregnet til 5,3
mill med 2009 vekting (se vedlegg 3).
Urologi
Urologisk seksjon opererte i 2009 340 pasienter dagkirurgisk (vedlegg 1). Dessuten
planlegges det å konvertere ca 340 pasienter fra inneliggende til dag behandling. Inntekter for
denne aktiviteten er beregnet til ca. 2 mill (se vedlegg 4). Det planlegges ikke hjemhenting av
pasienter innen urologi.
Gynekologi
Gynekologisk avdeling viderefører dagkirurgisk aktivitet fra 2009 med i alt ca 1000 inngrep i
eksisterende lokaler (vedlegg 1 for detaljer). I tillegg ønsker avdelingen å tilbakeføre 200
gjestepasienter (se vedlegg 5).

3. Legebemanningen i ny dagkirurgisk enhet
I styrets vedtak om ny dagkirurgisk enhet, så var oppretting av 9 nye legestillinger en klar
forutsetning for tiltaket. I løpet av 2010 er 4 av disse stillingene opprettet og det er planlagt
opprettet ytterligere 3 av disse stillingene i 2011. Det betyr at det gjenstår bare 2 av de 9
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stillingshjemlene. Disse to må prioriteres gjennom ordinær tildeling av hjemler i 2011 og/eller
2012. På denne bakgrunn så vil ikke manglende legehjemler være til hinder for å iverksette
tiltaket med ny ekstern dagkirurgisk virksomhet.

4. Ny vurdering av gevinstrealisering på Våland ved å opprette ny dagkirurgisk enhet
Ved å opprette en ny ekstern dagkirurgisk enhet utenfor Våland, så vil det oppstå besparelser
for driften av Helse Stavanger. Disse er knyttet til endring av driftsform med mindre bruk av
døgnbehandling av pasienter med behov for operativ behandling og dermed frigjøring av
senger og hjemhenting av pasienter som får utført sine operasjoner ved andre helseforetak
eller hos private.
Den planlagte konvertering fra døgn til dag er beregnet å frigjøre plass svarende til en halv
sengepost. Besparelser knyttet til dette er beregnet til 10 mill. I tillegg frigjøres arealer i
eksisterende dagkirurgiske enhet og ved utflytting av hele det brystdiagnostiske senteret. Da
det er vanskelig å beregne økonomiske konsekvenser av denne frigjøring, så er dette ikke tatt
med inn i besparelsene. Videre har vi ikke tatt hensyn til konvertering fra døgn til dag i
ortopedisk avdeling da frigjorte senger er tenkt brukt til ny aktivitet med hjemhenting av
protesekirurgi som i dag i stort omfang gjøres utenfor eget HF.
Besparelser for HF’et er ellers knyttet til hjemhenting av gjestepasienter. I planene for tiltaket
har en beregnet hjemhenting av dagkirurgi som beskrevet over innen ortopedi og gynekologi.
Dette er beregnet å gi en reduksjon i gjestepasientkostnadene på 9,6 mill. Dessuten er det
beregnet at ledig kapasitet for ortopediske kirurger, operasjonsteam ved SOP og
sengekapasitet ved ortopedisk avdeling som en følge av utflyttingen, vil legge grunnlaget for
hjemhenting av ca 50 % av protesekirurgien som i dag gjøres utenfor eget HF – dvs. 120 til
160 proteseoperasjoner per år. Med 80 % DRG vil dette medføre en reduksjon i
gjestekostnadene på mellom 16,9 (120 operasjoner) og 22,5 mill (160 operasjoner).

5. Ny økonomisk gjennomgang av tiltaket
Basert på tidligere utredning og ovenstående ny gjennomgang av aktivitet og endrede DRGtakster for dagkirurgi, så er det gjort en ny økonomisk beregning av tiltaket. I denne nye
bergning så legges det til grunn at antall dagkirurgiske inngrep øker fra 3024 i 2009 til 5 404
med oppretting av ny dagkirurgisk enhet. Dette vil medføre økte driftsinntekter på i alt 24,0
mill. Økte utgifter til oppstart av aktiviteten vil utgjøre 25,7 mill. I tillegg vil frigjøring av
senger og hjemhenting av gjestepasienter medføre reduserte kostnader på 42,1 mill. Samtidig
vil inntektene knyttet til innlagt kirurgi bli redusert med 12 mill. Det samlede positive
nettoresultat før utgifter til utstyrsinvesteringer, vil med full aktivitet utgjøre 28,4 mill per år.
Det er beregnet et behov for utstyrsinvesteringer med engangsbeløp på 11,2 mill og senere
årlige investeringer på 1 mill bortsett fra i år 5 da det beregnes et investeringsbehov på 5 mill
(vedlegg Driftskalkyle). Basert på disse premisser har økonomiavdelingen utført en
nåverdiberegning av tiltaket.
6. Nåverdiberegning og kommentarer
Analysen er beregnet over en periode på 10 år med første år 2011. Første år med aktivitet er
tenkt i 2012. Første året i produksjon, er redusert mhp aktivitet da en ikke regner å kunne
oppnå full effektivitet i ny enhet i starten. Likeledes er hjemhenting av gjestepasienter
beregnet med 75% i første år. Forutsetningen for å oppnå dette er avhengig av at god
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informasjon gis til primærhelsetjenesten i god tid før oppstart. Det er beregnet en økning i
aktiviteten i tråd med aktiviteten i 2010. Økningen er redusert til 75% i første år.
Analysen vurderer investeringer, inntekter og kostnader tilknyttet dagkirurgi og kun endringer
målt fra dagens aktivitet og kostnader.
Lønn til personalet er beregnet som kostnader kun for økningen i forhold til dagens personale
og kun på dagtid uten tillegg for vakt og andre tillegg. (konsept dagkirurgi)
Direkte materiellkostnader er beregnet som gjennomsnitt av alle typer inngrep. Leiekostnader
er konservativt vurdert. Det er beregnet gevinster i form av nedlegging av sengekapasitet og
hjemhenting av gjestepasienter.
Ut fra disse forutsetninger er caset økonomisk svært positivt med en nåverdi akkumulert på
175 mill. Økonomi stiller spørsmål til om det er mulig å ikke øke bemanningen på hovedhuset
når en flytter ut dagens personale til dagkirurgi. Det kan likeledes stilles spørsmål til om
økning i materiell tilknyttet hjemhenting av gjestepasienter er tatt tilstrekkelig hensyn til. Vi
har testet dette og økt både lønn og materiell med 100 %. Selv med en slik økning er
prosjektet positivt med en nåverdi på 12 mill. (100 % økning er urealistisk høyt).
Gevinstrealisering som er hjemhenting av gjestepasienter, er det viktigste positive elementet i
analysen. Om disse halveres og alle andre variabler er slik caset viser, vil nåverdien være 66
mill og fortsatt svært lønnsomt.
Sensitivitetsanalysen viser videre at det er variablene DRG-inntekter, personalkostnader og
hjemhenting gjestepasienter som er de mest følsomme og som påvirker nåverdien mest. Det er
viktig å ha realistiske beregninger og at fagavdelingene bekrefter at forutsetningene er riktige.
Det er videre testet at dersom hjemhenting av gjestepasienter ble 50% lavere og lønn ble 50%
høyere, vil nåverdien være 26 mill og fortsatt godt lønnsomt.
Ut fra opplysninger fra driften, tester og beregninger er prosjektet meget lønnsomt og bør
startes snarest. Det er en forutsetning at prosjektet blir eid av divisjonsdirektør og som
forplikter seg til å ta ut de gevinster som er beregnet.

7. Oppsummering
Det er nå gjennomført en ny gjennomgang av de faglige og økonomiske premissene for
opprettelse av ny ekstern enhet for dagkirurgi i Helse Stavanger. Det er utarbeidet en mer
detaljert oversikt over hvilke inngrep som forventes gjennomført og det er gjort en ny
forankring av dette hos de ulike faglig ansvarlige leger. De endrede dagkirurgiske takster er
lagt til grunn for de økonomiske beregninger av tiltaket og basert på disse er det gjort en ny
nåverdiberegning.
Man planlegger nå at det etter oppstart av ny enhet i alt gjøres 5 400 dagkirurgiske inngrep
mot ca 3000 i dag. Denne økning skjer ved at ca 1100 operasjoner som gjøres som innlagt
kirurgi blir omgjort til dag behandling, ca 900 operasjoner som gjøres som gjestepasienter blir
hjemhentet og en beregner en generell økning i aktivitet fra oppstart på ca 500 operasjoner per
år. De økonomiske konsekvensene av dette vil gi en økt direkte inntekt på 24 mill og økte
utgifter på ca 26 mill. I tillegg vil de økonomisk positive konsekvensene av tiltaket knyttet til
hjemhenting av gjestepasienter og reduksjon i drift av senger utgjøre ca 30 mill per år.
Nåverdiberegningen av tiltaket er over 10 år beregnet til 175 mill. Sensitivitetsberegninger er
foretatt og de mest følsomme variablene er definert og det er beregnet flere tester med
endringer av disse.
Tiltaket synes derfor fortsatt å ha en betydelig gunstig økonomisk effekt for foretaket,
samtidig som det sikrer at befolkning i større grad kan få nødvendig kirurgisk behandling i
eget helseforetak.

5

Nåverdiberegning
Verdivurdering
Dagkirurgi alt. med 2009 DRG
Prosjektlønnsomhet (1000 Kroner)
Diskonteringsrente

5%
Nåverdi
162 833
162 833

Direkte inntekter
Indirekte inntekter
Totale inntekter 1)
Investeringer/prosjektkostnader

Prognose
2011
-

Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
18 867
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857
18 867
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857
24 857

11 200

11 760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Direkte variable kostnader
Indirekte variable kostnader
Volumuavhengige kostnader
Gevinst realisering
Totale kostnader 2)

116 054
64 309
-203 996
-23 634

-

17 144
9 500
-22 937
3 707

17 144
9 500
-31 249
-4 605

17 144
9 500
-31 249
-4 605

17 144
9 500
-31 249
-4 605

17 144
9 500
-31 249
-4 605

17 144
9 500
-31 249
-4 605

17 144
9 500
-31 249
-4 605

17 144
9 500
-31 249
-4 605

17 144
9 500
-31 249
-4 605

Cash-Flow

175 266

-11 760

15 160

29 462

29 462

29 462

29 462

29 462

29 462

29 462

29 462

-11 760

3 400

32 862

62 324

91 786

121 248

150 710

180 172

209 634

239 096

Akkumulert Cash-Flow
Nåverdi:
Internrente:
Analyseperiode (år):
Payback (år):

175 266
173,4 %
10
1

DRIFTSKALKYLE FOR DAGKIRURGISK AKTIVITET I LOKALER UTENFOR SUS
Forutsetninger for beregni
Dagkirurgi Antall
Antall DRG
DRG-sats
Forutsetninger for beregni
Antall opr.stuer

2009
3024
1081,51
14051
2012
6 ( 1 gastro + 5 utenfor SUS)

Driftsinntekter
DRG totalt Pris refusjon
Viderf. dagkir. 2009
1081,52
14051
Konvertering døgn til dag
Tilbakeføring gjestepasienter
Økning 15%2010
Sum
Poliklinikk kons.
Egenandel
280
Egenandel BDS
280
Sum inntekter
Inntekter 2009
0,36
5180
Netto økte driftsinntekt
Driftskostnader

Ant. uker
45

Antall pr. år
3024
1080
850
450
5404

Inntekt
15 196 438
12 004 500
6560000
1 740 000
35 500 938
3 000 000
700 000
280 000
39 480 938
15 200 000
24 280 938

2 500
1 000
3024

Personalkost 6 opr. stuer dagkirurgi pluss brystdiagnostisk senter
Antall
Kostnad
Legestillinger
5
700 000
pleiestillinger etc
12
538 000
Støttefunksjoner
5
400 000
Sum økte personalkostnader
Materialkostnader
Antall
Snitt inngrep
Diverse forbruk opr.
5 404
1 500
Diverse forbru Anestesi snitt
5 404
700
Dagens kostnader til fratrekk
3024
SOP kost. forbr.
1084
Sum økte materialkostnader

3 500 000
6 456 000
2 000 000
11 956 000
8 106 000
3 782 800
11 888 800
4 536 000
2 384 800
4 968 000

1500
2200

Andre driftskost.instrumenter rekv. etc.
IKT drift
Andre FDV-kostnader
Arealleie
2500m2
3000
Sum andre driftskostnader
Sum økte driftskostnader
Besparelser
Hjemhenting gjestepasienter/småkirurgi 800-850
Hjemhenting gjestepasienter totalproteser 120-160
Besparelser tilsvarende 1/2 sengepost
SUM
Reduksjon ISF ved konvertering døgn til dag
SUM BESPARELSER
DRIFTSRESULTAT

1 000 000
500 000
500 000
7 500 000
9 500 000
26 424 000
DGR sats

0,45 80% DRG

28102

10 749 000
22 500 000
10 000 000
43 249 000
12 000 000
31 249 000
29 105 938

INVESTERING
Utstyrsanskaffelser - kjøp

Med.tek. utstyr inkl. medflytt
IKT
teknisk utstyr
Kontorinnredn.
SUM INVESTERING

Utstyr
Grunnutst- op 900 000 x 5
Div patologi
Scopirack
C-bue
Sum

utst.behov flyttes
4 500 000
1 000 000
2 000 000
2 600 000
1 300 000
1 400 000
10 500 000
2 300 000

8 200 000
1 000 000
1 500 000
500 000
11 200 000

VEDLEGG 1

DagOpphold med kir. prosedyrer.
Antall
ISF korr vekt til
Avdeling
DRGbetegnelse
pasienter
2010 server
DRG pr. diagnose
GKIR
158O Enkle tarmop & op på a
304
0,27
80,86
GKIR
160O Brokkop ekskl inguinal &
60
0,31
18,66
GKIR
162O Inguinal & femoral brok
174
0,33
57,25
GKIR
267O Perianale inngrep & op
33
0,17
5,68
GKIR
268O Plastisk op på hud & un
58
0,37
21,46
GKIR
494O Laparoskopisk kolecyst
85
0,79
66,81
GKIR
Færre enn 10 prosedyrer pr.
22
12,69
Totalt gastrokir.
736
263,40
ORT
220O Op på humerus & kne/
27
0,44
11,88
ORT
222O Operasjoner på kneledd
98
0,51
50,37
ORT
212O Op på bekken/hofte/fem
10
0,57
5,69
ORT
224O Op på humerus/albue/
72
0,52
37,22
ORT
225O Operasjoner på ankel o
91
0,32
29,48
ORT
227O Bløtdelsoperasjoner ITA
59
0,40
23,78
ORT
229O Op på håndledd eller hå
17
0,45
7,63
ORT
230O Lokal eksisjon og fjernin
30
0,30
9,00
ORT
231O Lokal eksisjon og fjernin
289
0,30
87,28
ORT
232O Artroskopi, dagkirurgisk
18
0,36
6,55
ORT
461O Operasjoner på pasient
66
0,71
46,73
ORT
8O Perifere, hjerne‐ & andre
10
0,67
6,74
ORT
Færre enn 10 prosedyrer pr.
40
20,39
Totalt ortopedi
827
342,75
UKIR
323O Stein i urinveiene og ES
91
0,67
61,33
UKIR
340O Op på skrotalinnhold ve
59
0,25
14,57
UKIR
341O Operasjoner på penis, d
62
0,37
22,69
UKIR
343O Omskjæring, dagkirurgi
97
0,23
22,12
UKIR
Færre enn 10 prosedyrer pr.
31
10,77
Totalt urologi
340
131,49
EKIR
162O Inguinal & femoral brok
48
0,33
15,79
EKIR
260O Subtotal mastektomi ve
28
0,32
9,04
EKIR
261O Mammaop ved godarte
13
0,58
7,57
EKIR
262O Mammabiopsi & lokal e
59
0,27
15,75
EKIR
Færre enn 10 prosedyrer pr.
21
10,39
Totalt endokrinkir.
169
58,55
GYN
309O Mindre operasjoner på
26
0,19
4,97
GYN
356O Rekonstruktive gyneko
40
0,37
14,88
GYN
359O Op på uterus/adn ved o
179
0,46
81,73
GYN
360O Operasjoner på vagina,
76
0,33
25,21
GYN
361O Gynekologisk laparosko
18
0,30
5,31
GYN
364O Utskraping & konisering
384
0,25
94,85
GYN
381O Abort, dagkirurgisk beh
179
0,14
24,17
GYN
461O Operasjoner på pasient
25
0,71
17,70
GYN
Færre enn 10 prosedyrer pr.
25
16,53
Totalt gynekologi
952
285,33
Totalt:
3 024
1081,52

Manuell telling

Manuell telling

Manuell telling

Manuell telling

Manuell telling

OPPSUMMERING DAGKIRURGI 2009 AKTUELLE AVDELINGER/SEKSJONER
Antall
DRG ‐sats 40% Antall DRG pr. avd./s Inntekt 2009
Totalt gastrokir.
736
14051,00
263,40
3701033,4
Totalt ortopedi
827
14051,00
342,75
4815980,25
Totalt urologi
340
14051,00
131,49
1847565,99
Totalt endokrinkir.
169
14051,00
58,55
822686,05
Totalt gynekologi
952
14051,00
285,33
4009171,83
Totalt
3024
1081,52
15196437,52

Tallgrunnlag for dagkirurgi:
For å få et korrekt bilde av hvilke muligheter dagkirurgi gir ”produksjonsmessig” og
økonomisk må man se på følgende forhold:
1)
2)
3)
4)

Aktivitet i dag
Hva man forventer å hente hente hjem av gjestepasienter
Hva man evt. forventer å konvertere fra døgn til dag og
Hvilke personal- og arealkostnader det medfører.

Ad 1) I rapporten om tilrettelegging av økt dagkirurgi ( i det videre bare referert til som
rapporten) har man tatt utgangspunkt i at det er gjort 827 dagkirurgiske inngrep i 2009 med en
forventet økning til 2010 på 25 %. Disse tallene er ytterligere brukket ned på
diagnosegrupper.
Når vi tar utgangspunkt i ORplan sine tall kommer vi frem til følgende:
Skulderoperasjoner:
Kneoperasjoner:
Fotoperasjoner inkl. fjerning av osteosyntesemateriale:
Fjerne osteosyntesemateriale hofte/femur:
Diverse andre:
Totalt:

130
250
560
30
380
1350

Kommentar: Vi har ikke brukket tallene ned i samme grupper som i den ovenfor nevnte
rapport. Det kan selvfølgelig gjøres, men krever et stort arbeid uten at nytten står i forhold til
gevinsten. Det vesentlige tallene viser er at det er en diskrepans mellom rapporten og våre tall,
dagens aktivitet er underestimert. Selv om man, med utgangspunkt i rapportens 2009-tall,
øker med 25 % for 2010, mangler det i rapporten over 300 pasienter sammenlignet med hva
som faktisk ble gjort i 2010.

Ad 2) Man tar i rapporten høyde for at det skal hentes hjem 400 dagkirurgiske
kneoperasjoner og 250 skulderoperasjoner. Hvor man har tatt disse tallene i fra kommer ikke
klart frem. I dag gjøres det 250 dagkirurgiske kneoperasjoner hos oss, og i tillegg bortimot
100 kneinngrep som kan konverteres til dagkirurgi, altså 350 kneinngrep utenom protesene.
Skal man ta hjem 400 dagkirurgiske kneoperasjoner tar man utgangspunkt i at vi i dag gjør
under halvparten av de kneinngrepene som det er behov for i vår befolkning. Det kan se ut
som man har overdrevet antallet dagkirurgiske inngrep som kan hentes hjem, i hvert fall må
det ligge en relativt liberal indikasjonsstilling til grunn.
Når det gjelder skuldrene har man beregnet å ta hjem 250 dagkirurgiske inngrep. I dag gjøres
det 130 slike skulderinngrep hos oss. Det vil med andre ord si at vi i dag bare gjør 1/3 del av
de skulderoperasjonene det er behov for i vår region, og det synes som en underdrivelse. Skal
det være behov for 3 ganger så mye dagkirurgisk skulderkirurgi som det allerede gjøres i dag,
er vi redd for at indikasjonen er strukket lenger enn det som strengt tatt er medisinsk
forsvarlig.

Ad 3) I dokumentet er det anslått at man vil konvertere 330 pasienter fra døgn til dag. Slik vi
ser det vil det være mulig å konvertere følgende:
1) Korsbånd:
2) Ankelarthroscopi:
3) Mosaikkplastikk/ microkirurgi:
4) Albueoperasjoner:
5) Fot/ barn (5H aktivitet)
Totalt:

60
35
35
20
50
200

Kommentar: Det er altså en diskrepans på 130 pasienter her sammenlignet med tallene i
dokumentet.
Tar man utgangspunkt i at konvertering fra døgn til dag frigjør 0,7 stuer fra SOP som 5H i dag
bruker, og 1,3 stuer som Arthroscopiseksjonen i dag bruker, så blir det en frigjøring av 2 stuer
per uke. Det igjen gir rom for 4 proteseoperasjoner i uken med dagens åpningstider og
kapasitet, og det blir 160 nye proteseoperasjoner i året. Her synes tallberegningen i
dokumentet å stemme noenlunde.

Ad 4) Den totale økningen i dagkirurgiske pasienter som dokumentet legger opp til er
følgende:
Hjemhentede kneoperasjoner:
Hjemhentede skulderoperasjoner:
Konverterte døgnpasienter til dagpasienter:
Totalt:

400
250
330
980

Ser vi bort fra pasientene som er konvertert fra døgn til dag, så blir det ca. 16 hjemhentede
dagkirurgiske operasjoner i uken. En tommelfingerregel er at hvis det drives en god
poliklinikk, med medisinsk indikasjonsstilling, så vil ca. 10 – 20 % av de pasientene man ser
på poliklinikken bli sendt videre til operativ behandling. Det betyr at skal man ”produsere” 16
pasienter i uken til dagkirurgi, så må man se på opp mot 160 pasienter på poliklinikken, dvs.
32 pasienter til dagen. Det igjen betyr poliklinikk for i hvert fall 2,5 leger daglig. I tillegg
kommer behovet for 1 lege til dagkirurgi daglig.
I dokumentet legges det opp til 3 nye legestillinger, hvor det antydes at vi allerede har fått den
ene. Hvis man legger dokumentet sin beregning til grunn trenges det minst 3,5 nye leger hvis
det ikke skal gå ut over produksjonen som allerede foregår på SOP.
Regnestykket ovenfor viser at hvis det gjøres 5 flere dagkirurgiske inngrep daglig trengs det 5
”nye” operasjonsstuer i uken. I dokumentet legges det opp til at vi skal få 2 stuer daglig til
ortopedi, dvs. 10 stuer per uke. I dag har vi allerede 8,5 stuer til dagkirurgi i uken. En økning
til 10 stuer vil bare gi en økt stuekapasitet på 1,5 stuer. Det er 3,5 stuer mindre enn behovet.
Hvis vi så tenker at dagkirurgien skal foregå slik at vi bruker 2 stuer per kirurg daglig slik at
kirurgen går frem og tilbake mellom 2 stuer hvor pasientene ligger klar. Da kan man kanskje

klare 9 operasjoner daglig. I så fall trenger man 3 ”nye” stuer per uke og det er fortsatt dobbelt
så mange som det legges opp til i dokumenetet.

Konklusjon:
⎯ Så langt vi kan se så har man underestimert dagens aktivitetsnivå med vel 300
pasienter.
⎯ Man har trolig overestimert det antall pasienter som finnes å hente hjem når det
gjelder dagkirurgi. Dette tallet er det svært vanskelig å kvalitetssikre all den tid det
ikke er mulig å få ut sikre tall på hvor mange gjestepasienter det finnes innenfor hver
diagnosegruppe. Mange av de prosedyrene det her er snakk om registreres heller ikke i
nasjonale registre slik at man kan forholdsberegne ut fra et landsgjennomsnitt som
man for eksempel lettere kan gjøre med hofte- og kneproteser.
⎯ Man har overestimert antall pasienter som kan konverteres fra døgn til dag med 130
stykker.
⎯ Man har ikke tatt høyde for at økt antall pasienter ”produsert” til dagkirurgi krever en
betydelig økt mengde poliklinikk, faktisk i størrelsesorden opp mot 160 pasienter i
uken, noe som i hvert fall krever 2,5 leger ekstra bare til poliklinikk. Totalt behov for
”nye” leger blir 3,5 mens vi nå mest sannsynlig bare kan regne med å få 2.
⎯ Man har underdimensjonert behovet for nye operasjonsstuer. Det er tatt høyde for en
økning på 1,5 stuer per uke mens behovet, gitt at behovsberegningene i dokumentet er
riktige, er minimum 3 stuer per uke. Det er et minimum beregnet ut fra en topp
moderne dagkirurgi hvor man har 2 stuer per ortoped. Ved mer ”tradisjonell”
dagkirurgi vil behovet øke opp mot 5 stuer per uke.

DAGKIRUGISK VIRKSOMHET FOR ORT. AVD.:
Antatt behov for operasjoner i fremtiden pr. år:

Korrigerte tall:

Knearthroskopier

400 – 450 operasjoner

350 – 400 operasjoner

Fremrekorsbånd

80

80*

Bruskoperasjoner

10-20

10 – 20

Skuldre

300

300*

Ankel artroskopisk

20 – 30

20 – 30

Ankel, ligamentrekonstr.

20 – 30

15 – 20

Fotkirurgi

Hall. Valg.+annen forfotkir. 250
Diverse
50

250
50

Fj. Av osteosyntesemateriell

300

300

Diverse

30

30

Lumbalt prolaps

70?

50(?)

Halebein extirp.

10 -15

5 – 10

Underarmsbrudd

286 ( pinning, exfix)

100**

Achillesseneruptur

58

58

Fingerbrudd

70

70

Rygg

Til sammen

1688 – 1768 operasjoner.

* Når det gjelder korsbåndsoperasjoner og skulderoperasjoner så vil mange av de pasientene trenge en
overnatting enten pga. smerter eller pga. comorbiditet. Man tar likevel sikte på å operere alle kne og skuldre
på samme dagkirurgiske operasjonsstue. Tallet her er derfor uttrykk for totalantallet av disse operasjonene.
**I dag opererer vi ca. 220 distale radiuser totalt. Mange, kanskje alle, av disse vil kunne opereres på en
dagkirurgisk stue. Likevel er det mange gamle i denne gruppen som pga. comorbiditet og vansker med å
klare seg alene hjemme, må ha en eller flere overnattinger. Tallet her er derfor et anslag på hvor mange som
vil være rent dagkirurgiske selv om man nok på dagkirurgistuen kan komme til å operere flere.

SUS 13.05.11
Geir Lende
Avd. overlege, ort. avd.

Risikovurdering
Mål: Utbygging av ekstern ortopedisk dagkirurgi i Helse Stavanger.
Forhold som minimum skal vurderes m.h.t. risiko (for hvert av delmålene) er Omstillingsdokumentets
krav (vurdering av konsekvenser for pasientsikkerhet, psykososialt arbeidsmiljø, vesentlige
endringer for de ansatte, økonomi).

Risikoelement:

A) pasientsikkerhet
B) psykososialt arbeidsmiljø
C) vesentlige endringer for annet fagpersonell
D) vesentlige endringer/ motstand fra legegruppen
E) økonomi
F) oppsplitting av fagmiljø
G) ivaretakelse av LIS – sikre utdanningsplaner
H) mindre samarbeid mellom seksjoner på ortopeden
I ) problemer med å få tak i kvalifisert personell
J ) omkamp etter at beslutningen er tatt

Ubetydelig
1

Lav
2

For hvert risikoelement gjøres
følgende:
• Skriv inn risikoelementet i
tabellen (hjelpeskjema)
• Vurder sannsynlighet for at
risikoelementet inntreffer og
hvilken konsekvens dette får.
• Sett kryss i matrisen.
• Alle kryss i ”rød sone” skal det
foreslås tiltak for å redusere /
unngå risiko (hjelpeskjema)

Konsekvens
Moderat
3

Alvorlig
4

D

F

Svært alvorlig
5

Svært stor
5
Sannsynlighet

Stor
4
Moderat
3

J

H

E

Liten
2

C

B, G

I

Svært liten
1

A
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Arbeid og forhold som kan medføre risiko
(risikoelement)

Sann
synli
ghet
1-5
A: Pasientsikkerhet
1
B: Psykososialt arbeidsmiljø
2
C: Vesentlige endringer for annet fagpersonell
2
D: Vesentlige endringer/ motstand fra legene
4
E: Økonomi
3
F: Oppsplitting av fagmiljø
4
G: Ivaretakelse av LIS – sikre utdanning
2
H: Mindre samarbeid mellom seksjoner
3
I: Problemer med å få tak i kvalifisert personell
2
J. Omkamp etter at beslutningen er tatt
3

Kon
sekv
ens
1-5
5
3
2
3
4
4
3
4
4
2

Risiko
(Sannsynlig
het x
konsekvens)
5
6
4
12
12
16
6
12
8
6

Tiltak

Ansvar

God informasjon og involvering
Avd. overlege
Sikre budsjettdisiplin/ god økonomistyring Daglig leder
Styrke fellesarena – økt dagkir. bruddbeh. Avd. overlege/
traumeansv.
Stimulere til dagkirurgi der det er mulig
Avd. overlege

Prioritet/
Frist

Kont.
Kont.
Kont.
fremover
-----«----

Kommentarer til risikoelement hvor risiko overstiger 10 poeng:
Ad D: Legene har vært negative til oppsplitting av fagmiljø. Det er viktig å forklare at hvis vi ikke får en ekstern dagkirurgi nå, kan det hele bli
satt på vent og tatt sammen med generell sykehusutbygging. Da kan det være vi ikke får utvidet kapasitet, noe som er skrikende nødvendig, før
om 5-7 år. Det er en uholdbar situasjon hvor vi ikke vil være i nærheten av å tilby Rogalands befolkning det ortopediske tilbudet de har behov
for. En leieavtale er ikke til hinder for at det ved fremtidig storutbygging av sykehuset vil være rom for en samlet ortopedisk aktivitet igjen.
Ad E: Utregningene i vedlegg viser at den totale gevinsten årlig vil kunne være i størrelsesorden 30 mill. Da ser man at selv ved en dobling av
leieutgiftene vil man kunne komme ut på plussiden. Det gjør at økonomien i tiltaket er god og «tåler» en hvis økning i utgifter. Det er likevel
viktig med god budsjettdisiplin slik at overskuddet ikke reduseres.
Ad F: Dessverre er nok det en reell fare. Her må man gå aktivt inn og styrke de fellesarenaene som fortsatt vil være i avdelingen. Vider er det
viktig å få en rotering av mannskapet slik at bredest mulig kompetanse opprettholdes hos den enkelte.
Ad H: Viktig å utforske de mulighetene som finnes til å integrere mindre bruddbehandling i den dagkirurgiske behandlingen. Det vil styrke
integreringen av dagkirurgisk enhet i ortopedisk avdeling samtidig som det vil kunne øke kvaliteten på tilbudet til pasienten og avlaste SOP.
Helse Stavanger HF- 2011
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Interessentanalyse for utbygging av ekstern ortopedisk dagkirurgi i Helse Stavanger
Interessentgrupper HoldnPåvirkKommentarer
Leger
3
4 Skeptiske til oppsplitting av fagmiljøet.
Annet fagpersonell
5
2 Mest opptatt av å få til gode arbeidsmiljøforhold og arbeidstidsordninger.
Tillitsvalgte
4
5 Skeptiske til utvidelse av åpningstiden til 10 timer. Avhengig av gode avtaler.
Økonomi
9
5 Positiv og overbevist om at dette er veien å gå (se utrekninger).
Seksjonsoverleger
5
5 Ser muligheter men også skeptiske til oppsplitting av fagmiljøet.
Styre
9
8 Ser behovet og har allerede vedtatt den ekssterne utbyggingen av dagkirurgi.
Ledergruppe
9
7 Ser behovet og har allerede pålagt divisjonsdirektør i Kirurgisk divisjon å gjennomføre tiltaket
Pasienter
5
1 For de fleste pasienter betyr ikke lokalisasjon innenfor noen km særlig mye.

Budskap
Informere godt om nødvendigheten av tiltaket og konsekvensen av å ikke gjøre noe
Må inn i konstruktive forhandlinger om nye arbeidsplaner
Informere godt om nødvendigheten av tiltaket og konsekvensen av å ikke gjøre noe
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Leger

Annet fagpersonell

Tillitsvalgte

Økonomi

Seksjonsoverleger

Styre

Ledergruppe

Pasienter

9

Påvirkn
virkning

8

7

6

5

4

3

2

1

0
0

1

2

3

4

5

Holdning

6

7

8

9

10

Kommunikasjonsplan ekstern ortopedisk dagkirurgi.

Internt:
Behovet for mer dagkirurgi og grunnen til at den legges eksternt må formidles til de ansatte i
ortopedisk avdeling og til de ansatte på operasjon.
Avdelingsleder på operasjon og avdelingsleder/ avdelingsoverlege på ortopedisk avdeling må
informere sine ansatte både ved oppstart av prosessen samt orientere underveis. Det kan gjøres på
morgenmøter, og ved oppslag på intranett. Som det fremgår av interessentanalysen er det spesielt
viktig at legegruppen gis god og grundig informasjon.

Eksternt:
Utbygging av ekstern dagkirurgi må etter oppstart med konkret tilbyder gjøres via PKO ordningen
og via «Praksisnytt» til allmennlegene i regionen. Når det nærmer seg oppstart bør man legge det ut
på sykehusets internettsider samt invitere pressen til å lage et informativt oppslag i lokalpressen.
Her bør det komme kort frem bakgrunnen for tiltaket og praktisk informasjon om hvor det er osv.
Det vil passe godt at driftsleder og/ eller sentrale operatører i den nye enheten intervjues og
orienterer.

