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Notat

Anorexi OUH  bevilling til udvidelse
OUH har fremsendt ansøgning om bevilling til udvidelse af sengekapaciteten til anorexi patienter. Det
øgede behov for sengepladser begrundes bl.a. i specialeplanen, som siger at svære anorexi tilfælde
skal behandles på OUH.
OUH har i 2011 og med fuld virkning fra 1. januar 2012 øget antallet af pladser til behandling af
indlagte anorexipatienter fra 4 pladser til 7 pladser.
OUH er for 2011 kompenseret med 0,87 mio. kr. til dækning af øgede udgifter til fastvagtordning som
følge af, at flere anorexi patienter kræver fast vagt i længere tid. I 2012 kompenseres OUH med 2,4
mio. kr. til dækning af fast vagt for denne gruppe af patienter.
Samtlige sygehuse i Region Syddanmark har indenfor kategorien spiseforstyrrelser herunder anoreksi
haft en stigende patienttilgang fra 2010 til 2011.
Nedenfor ses aktivitetsudviklingen fra 2010 til 2011 for diagnosen spiseforstyrrelser for alle sygehuse i
Region Syddanmark.
Aktivitet med diagnoser indenfor spiseforstyrrelser herunder anorexi i 2010 og 2011
 data trukket i SASeg RSD data den 6. marts 2012.
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OUH har haft en vækst på såvel fynske som jyske borgere. Der har været en vækst fra 31 til 46
patienter og en vækst i sengedage fra 1062 til 1644 på OUH endokrinologisk afd. M. Heraf udgør
patienter fra jyske kommuner en vækst fra 6 til 15 patienter og en vækst i sengedage på 297 til 472
patienter. Patienterne har i 2011 haft færre men længere indlæggelser end i 2010 på afd. M OUH.

Til trods for en vækst i patienter fra jyske kommuner ses der ikke et fald i aktiviteten på de jyske
sygehuse. Umiddelbart kan det heller ikke bekræftes, at patienterne i stigende grad overføres fra
psykiatrien. Der er således ikke nogen forklaring på den markante stigning i antal og sengedage for
patienter med spiseforstyrrelser i Region Syddanmark udover at det er en ”underbehandlet”
patientgruppe.
Af de 7 pladser som OUH har opnormeret til er den ene tiltænkt til Sjællandspatienter.
Børneafdelingen på OUH havde i 2010 5 udskrivninger indenfor spiseforstyrrelser på
Sjællandspatienter med i alt 36 sengedage og i 2011 1 udskrivning på 14 sengedage. Der var ingen
Sjællandspatienter med spiseforstyrrelser på afd. M OUH i 2010 og 2011.
OUH forventer i 2012 at modtage 12 sjællandspatienter på afd. M med spiseforstyrrelser med en
gennemsnitlig liggetid på 26 dage og en samlet DRG værdi på 682.812 kr. incl langliggertakst. Der har
de første 3 måneder af 2012 ikke været nogle Sjællandspatienter med spiseforstyrrelser men der har
været 4 patienter fra Region Hovedstaden.
OUH har derfor justeret deres forventninger for 2012 til at Sjællandspatienter kun dækker ½ seng og
fra 2013 og frem en hel seng.
DRG taksten for en indlæggelse med spiseforstyrrelse (DRG 1905) er på 36.320 kr. ekskl.
langliggertakst. Dette ligger langt under den faktiske udgift i gennemsnit for disse indlæggelser, hvilket
er problematisk i forhold til behandling af patienter fra andre regioner.
OUH har opstillet udgifter til kapacitetsudvidelse til henholdsvis 6 pladser og 7 pladser.

Sygepleje
afd. læge
Sekretær
Diætist
Kok
Forplejning
Udgifter i alt

Fra 4 til 7 pladser Fra 4 til 6 pladser
mio. kr. årsnorm
Udgift årsnorm
Udgift
2,53
2,24
0,45
0,34
0,3
0,23
0,18
0,07
0,12
0,04
0,39
0,15
0,26
0,1
0,23
0,08
0,15
0,05
0,11
0,07
3,28
2,74

Som det fremgår af ovenstående er det især udgiften til plejepersonale der er vokset markant ved en
udvidelse fra 4 til 6 pladser, mens den marginale udgift ved udvidelse fra 6 til 7 pladser er noget
mindre.
Det skyldes, at da der kun var 4 pladser, kunne funktionen støtte sig til nattevagten i M1 afsnittet, som
funktionen på daværende tidspunkt var en integreret del af. Da kostede plejen 1,36 mio kr. årligt til de
4 pladser. Med 6 pladser og aften/nat fremmøde er udgiften 3,6 mio. kr. Med 7 pladser og aften/nat
fremmøde er udgiften 3,9 mio. kr.
OUH har ikke indkalkuleret, at der kan spares ressourcer som følge af, at nattevagten i M1 afsnittet
ikke længere belastes til de 4 anorexi pladser.
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Udover ovenstående udgifter har OUH fået en bevilling på 2,762 mio. kr. i 2012 til håndtering af øgede
udgifter til fast vagt (denne udgift er baseret på OUH’s forventning om aktivitet svarende til 7 pladser i
2012).
Udvidelsen med 3 pladser fra 4 til 7 pladser har således en samlet omkostning på 6,042 mio. kr. mens
udvidelsen fra 4 til 6 pladser har en samlet omkostning på 5,502 mio. kr.
Såfremt en del af kapaciteten anvendes til patienter fra Region Sjælland (eller andre regioner) vil der
være en indtægt fra andre regioner, som dog ikke modsvare de omkostninger der er ved
behandlingen. OUH forventer fra 2013 en aktivitet fra sjællandske borgere til en samlet DRG værdi på
682.812 kr. incl langliggertakst, hvilket giver en afregning til OUH på 0,376 mio. kr.
OUH ønsker i 2012 at få en rammebevilling til 6,5 pladser og herudover beholde
meraktivitetsafregningen for sjællandske patienter og fra 2013 at få en rammebevilling på 6 pladser og
herudover beholde meraktivitetesafregningen for sjællandske patienter.

Indstilling
Det indstilles at:
 OUH i 2012 gives en bevilling til en udvidelse fra 4 til 6,5 pladser svarende til 3,01 mio. kr. og
herudover beholder meraktivitetsafregningen for sjællandske patienter
 OUH i 2013 og frem gives en bevilling til en udvidelse fra 4 til 6 pladser svarende til 2,74 mio. kr.
(2012 pl) og herudover beholder meraktivitetsafregningen for sjællandske patienter
 midlerne bevilges fra meraktivitetspuljen
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