Til styret i Sunnaas sykehus

Dato 23.11.2016
Sak 54/16

Beregning av beleggsprosent Sunnaas sykehus HF

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Sammendrag og konklusjoner
Foretaket bruker Statistisk sentralbyrå (SSB) sin definisjon på beleggsprosent som er:
Andelen av døgnplassene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten
beregnes med formelen Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på beleggsprosent
brukes for nasjonal sammenligning.
Det er gjort endringer i tidligere beregninger i forhold til sengedøgn (det vil si kapasitet), noe som
gjør at beleggsprosenten som fremkommer etter ny beregning er høyere.
Bakgrunn for saken
Styre ba foretaket i styremøtet 23.9.2016 om en gjennomgang av metode for beregning av
beleggsprosent.
Foretaket har vært i kontakt med andre i foretaksgruppen. Resultatet viser at mål, praksis og
utfordringer knyttet til målingen er ulik. For eksempel kan motivasjon for å måle indikatoren være
ulik. Det kan være økonomisk motivert og derfor et behov for å se på utnyttelsesgraden av
døgnplasser eller det kan også være motivert av forhold knyttet til pasientsikkerhet. Noen foretak
gjør fysiske tellinger av antall pasienter på et gitt tidspunkt mens andre henter ut rapporter fra det
pasientadministrative systemet (DIPS).
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Foretaket har valgt å bruke SSB sin definisjon på beleggsprosent som er:
Andelen av døgnplassene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten
beregnes med formelen Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på beleggsprosent
brukes for nasjonal sammenligning.
Liggedager:
Foretaket bruker DIPS-rapport 5845-Aktivitetsrapport belegg – post/seksjon som leverer antall
liggedøgn pr. post.
Sengedøgn:
Foretaket bruker antall senger ved foretaket ganger antall dager i måneden. Dette tallet reduseres
med planlagt stenging i helg, høytid og ferie.
Foretaket har i oktober 2016 gått igjennom registrering av planlagte stengte sengedøgn. Denne
gjennomgangen viste at det i tidligere beregninger var brukt flere sengedøgn enn foretakets
faktiske kapasitet.
Ny beregningsmetode gir derfor følgende beleggsprosent:
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