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Vestklyngens arbejde med at nedbringe antallet af 
forebyggelige indlæggelser blandt ældre

Vestklyngen har fået til opgave at beskrive, i hvilken grad og hvordan 
vi arbejder på at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser 
blandt ældre.

På tidligere Klyngestyregruppemøder i efteråret 2017 har gruppen 
haft forskellige ønsker til data samt visning af data.

Klyngestyregruppen skal på én gang anvende data til strategiske 
beslutninger over tid, samt anvende data til at vurdere kvaliteten af 
de fælles indsatser i regi af Sundhedsaftalen samt Nationale mål for 
Sundhedsvæsenet. Dette stiller forskellige krav til data.

Datavisning kan med fordel tilstræbes en høj grad af aktualitet – at 
se på tidstro data giver mulighed for dels at handle på data, dels at 
vurdere om nuværende indsatser har effekt. Derudover gives 
mulighed for at afprøve nye tiltag i mindre skala og forfølge resultatet 
med henblik på de optimale nye arbejdsgange.

Konkret ligger der fra Regionsrådets side et ønske om, at der i 2017 
følges tæt på antallet af forebyggelige indlæggelser hos ældre – dette 
er samtidig en indikator for Nationale Mål for Sundhedsvæsenet. 

Data beregnet pr. 1000 indbyggere vil oftest i klynge-sammenhæng 
give et godt udgangspunkt for sammenligninger. Det vil derudover 
give et øget indblik i variationer mellem de enkelte kommuner og kan 
give indblik i variationer over tid. 

Rapporten forebyggelige indlæggelser blandt ældre giver netop 
mulighed for at den enkelte kommune kan følge egne data, men også 
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at følge udviklingen i et større billede. Rapportens opbygning giver ligeledes mulighed for at 
følge udvalgte forebyggelige diagnoser – i Vestklyngen har vi særligt valgt at fokusere på 
luftvejsinfektioner og brud. 

Klyngen ser derudover på, hvilke indsatser andre klynger med gode resultater har iværksat – 
særligt interessant er Midtklyngen – og specielt Skive kommune i den sammenhæng. (se 
nedenstående graf)

Rapporten viser forholdsvis stor variation i de seks Vestklynge-kommuners antal forebyggelige 
indlæggelser pr. 1000 ældre for de første 11 måneder i 2017:

Holstebro:   54,72 pr. 1000 ældre
Lemvig: 49,62 pr. 1000 ældre
Ikast-Brande: 48,05 pr. 1000 ældre
Struer:          45,14 pr. 1000 ældre
Herning: 43,24 pr. 1000 ældre
Ringkøbing-Skjern: 40,22 pr. 1000 ældre

Ud over at se på de forskelle, der ligger internt i Vestklyngen bliver det interessant at høre fra 
blandt andet Skive Kommune om, hvilke indsatser de har iværksat for at nedbringe antallet af 
forebyggelige indlæggelser i gruppen af ældre.


