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1.

Indledning

I takt med stigende økonomisk pres på sundhedsvæsener verden over, blandt andet som
følge af den demografiske udvikling med flere og flere ældre, stigning i antallet af
kronikere, nye og dyrere behandlingsformer, bliver et centralt spørgsmål, hvad der giver
mest sundhed for pengene. Dette fordrer, at stigningen i omkostningerne begrænses
samtidig med, at der bevares fokus på høj kvalitet.
Værdi er central i denne situation, idet en række af disse udfordringen kun vil kunne
løses, hvis samfundet er i stand til at lande på begge sider af den samme mønt – hvor
værdi defineres som kvalitet i forhold til omkostninger. Tages der ikke hånd om denne
helt centrale problemstilling på systematisk vis, kan vi ikke forvente, at få kontrol med
omkostningsudviklingen uden dramatisk konsekvens for kvalitet og adgang til
sundhedsydelser.
En central udfordring for at opnå dette er, at eksisterende afregningssystemer og –
modeller ikke altid understøtter denne ambition, hvorfor der kan ses tendens til, at der på
visse områder ikke er etableret de rette mekanismer og incitamenter. Dette kan føre til
en skævvridning i aktivitet og i sidste ende give mindre sundhed for pengene, og dermed
lavere værdi.
Som følge heraf er der igennem de senere år sket et skift fra fokus på aktivitet og
produktivitet til fokus på hvad der giver mest værdi. Denne bevægelse mod
værdibaserede styringsmodeller har taget form igennem en række initiativer, både i
Danmark og internationalt, hvor man søger at afprøve nye incitamentstrukturer og
styringsredskaber, der kan bane vejen for det værdibaserede sundhedsvæsen.
Rejsen mod det værdibaserede sundhedsvæsenet kan tage mange former, hvilket
indeværende rapport søger at give indblik i.
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2.

Formål og metode

På baggrund af Danske Regioners bestyrelses beslutning om at igangsætte forsøg med
værdibaseret styring, og med udgangspunkt i økonomiaftalen for 2016, ønsker Danske
Regioner en nærmere analyse og beskrivelse af forskellige afregnings- og
styringsmodeller, som er blevet udarbejdet internationalt. Med afsæt i KPMGs
internationale erfaring med værdibaseret styring under titlen Value Based Contracting
(VBC), har indeværende rapport til formål at gennemgå internationale cases inden for
området.
Danske regioner ønskede således KPMGs assistance til beskrivelse og karakterstik af de
afregningsmodeller, der er blevet anvendt internationalt. Erfaringerne med udvikling og
implementering af afregningsmodellerne vurderes under hensyn til det danske
sundhedssystem og dets organisering. Hermed ønskes at illustrere forskellige udvalgte
afregningsmodeller for værdibaseret styring og skitsere hvordan disse rent praktisk kan
udvikles og implementeres. Der er således behov for en beskrivelse og karakteristik af
konkrete eksempler på afregningsmodeller anvendt ved implementering af værdibaseret
styring (VBC), i international sammenhæng.
Nærværende rapport er opbygget efter følgende struktur:
 Formål og metode
 Kort introduktion til Value Based Contracting – med KPMG perspektiv
 Anbefalinger og læringspunkter
 Casebeskrivelser
På dette grundlag har KPMG i Danmark via interview og desktop research gennemgået
fem udvalgte cases, hvor KPMG har assisteret kunderne med proces, analyse og
implementering internationalt. Kortlægning af de fem cases er gennemført i foråret 2017.
Case-eksemplerne er udvalgt på baggrund af deres omfang (størrelsesorden) og relevans
i relation til at have styringsmæssigt fokus på kvalitet, fokus på integrerede og
sammenhængende ydelser samt udmøntning af nye afregningsmodeller. I udvælgelsen
er der derudover søgt at finde et bredt udvalg af cases, som udspringer af forskellige
behov og organisatoriske rammer.
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De udvalgte cases er:

Figur 1 – De udvalgte cases.

Hver enkelt case analyseres dybere, hvor KPMG Danmark bidrager med perspektivering
af de udvalgte cases til danske forhold.
Afregningsmodellerne, som skitseres i denne rapport bliver implementeret løbende,
hvorfor de kan tilpasses og ændres i forløbet. Beskrivelserne her hviler således på de
nuværende planlagte modeller. Rapporten her giver således en unik mulighed for at få
indblik i de tidlige faser af implementeringen af værdibaserede afregningsmodeller hos
internationale frontløbere, hvilket kan give stor forståelse for den indsats, der er
nødvendigt i et sådant forløb.

Value Based Contracting
Internationalt repræsenterer Value Based Contracting og Care System Redesign helt
centralt og strategisk fokus for KPMGs internationale Healthcare netværk, som omfatter
4.000 dedikerede konsulenter målrettet sundhedssektoren. KPMG er "Thought Leader"
på dette område og har udgivet flere internationale rapporter på området. På denne
baggrund har KPMG bred erfaring med forskellige elementer af værdibaseret styring.
I den nyligt udgivne globale rapport "As strong as the weakest link" angives at styring
efter værdi kræver forandringer i 5 områder, som alle er lige betydningsfulde for at opnå
succes med værdibaseret styring. Figuren nedenfor beskriver disse og der henvises til
"As strong as the weakest link" for nærmere uddybning og argumentation:
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Nærværende rapports hovedfokus er derfor på Contracting selvom andre områder også
berøres på grund af sammehængskraften mellem disse områder.
Overordnet har mange lande iværksat initiativer indenfor værdibaseret styring, og
specifikt af relevans for denne rapport er, at der en klar retning, hvor der er et skifte på
vej fra Fee-for-Service mod mere grupperede afregningsformer i et spektrum mellem
Pay-for-Performance og Value Based Contracting, altså fra aktivitetsstyring til
værdistyring.
KPMG har udarbejdet figur 2 for at beskrive denne bevægelse, og det er KPMGs
erfaring, at Fee-for-Service indeholder nogle uhensigtsmæssigheder, som er baggrunden
for skiftet mod Contracting Value.

Figur 2. Bevægelse mod Contracting Value

Pay-for-Performance kan tage mange former, hvor der i visse tilfælde tales om direkte at
sætte pris på kvaliteten, altså direkte afregning i forhold til opnåelse af bestemte
kvalitetsmål, hvor der eksempelvis gives en "kvalitetsbonus". Denne form for relativt
simpel anvendelse af Pay-for-Performance har dog sine begrænsninger, idet de
underliggende betalings- og incitamentstrukturer forbliver uændrede, og de
organisatoriske rammer og strukturer, som i visse tilfælde kan skabe uhensigtsmæssige
mekanismer, fortsat ikke i tilstrækkelig grad understøtter et skifte fra fokus på aktivitet til
fokus på kvalitet og "værdi".
KPMG anlægger derfor en bred tilgang til værdibaseret afregning- og styring, hvor man
søger at skabe et solidt grundlag for, at de aktører, som skal levere sundhedsydelser, kan
rette fokus mod det, der giver mest værdi for patienten. Dette indebærer blandt andet, at
man har øje for, hvilke incitamenter, der sættes i spil og gentænker afregningen i forhold
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til patientens samlede forløb. Pay-for-Performance kan her indrages som et af flere
redskaber i en samlet model, der retter sig mod at give økonomisk incitament til at
levere høj kvalitet, dog uden at man forsøger at prissætte kvalitet direkte i en simpel Payfor-Performance tilgang. Denne bredere tilgang, hvor man tager afsæt i en række
forskellige redskaber og mekanismer, herunder modeller for kontraktindgåelse eller
aftaler omkring et samlet sæt af ydelser, kan defineres som Contracting Value – altså en
tilgang, hvor både den værdibaserede styring og den værdibaserede afregning
medtænkes.
Contracting Value kan således ses som en bredere tilgang, hvor det samlede afregningsog styringssetup understøtter den værdibaserede tankegang, hvor Pay-for-Performance
kan inddrages på forskellig vis. Det er værd at bemærke, at Pay-for-Performance ikke er
hensigtsmæssig at anvende for alle typer af kliniske områder, og vice-versa for den
bredere Contracting Value-tilgang.
I en dansk sammenhæng kan dette eksempelvis udmøntes ved at gentænke de
afregningsmodeller og aftaler, som regionerne indgår med de enkelte sygehuse, hvor
man kan arbejde mod at indarbejde relevante redskaber og omstrukturere afregnings- og
styringsformen, på udvalgte relevante områder.
KPMGs internationale erfaring med succesfuld implementering og brug af værdibaseret
styring fordrer en avanceret afregningsmodel i en kompleks sektor, og derfor må
afregningsmodeller tilpasses det specifikke kliniske område og det organisatoriske setup.
Mange af de værdibaserede afregningsmodeller baserer sig på blandt andet grupperede
afregningsformer som "bundled payments" og "sharing", hvor risici og gevinster deles
mellem relevante parter.
For denne rapport illustrerer nedenstående figur overordnet forskellige typer af
behandlingsforløb for de i rapporten beskrevne internationale erfaringer og typen af
afregning, som er koblet hertil.

Figur 3. behandlingsområder og spektrum af afregningsform.

Af figuren fremgår små talbobler, som referer til de udvalgte fem cases for nærværende
analyse, og deres placering i spektret med afregningsmodeller. De fem cases er udvalgt
med henblik på at afsøge en relativt bred dækning af typer af afregningsmodeller,
organisatorisk setup og kliniske områder.
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Således dækker værdibaseret styring og tilhørende afregningsmodeller en bred palette af
muligheder og værktøjer, som tilsammen skaber rum for lokal tilpasning. Værdibaseret
styring handler dermed ikke om udrulning af et fast sæt af tiltag, men skal derimod ses
som en tilgang, der kan tage mange former, men fælles for denne er målsætningen om
at styre efter, hvad der giver mest værdi for patienten.
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3.

Anbefalinger og læringspunkter

Det er en væsentligt observation, at alle landene omkring Danmark har igangsat tiltag
med at nytænke og/eller videreudvikle afregningsmodellerne. Disse lande er i øjeblikket
forskellige steder i analyse- og implementeringsfaser, men fælles for alle er, at nye
afregningsmodeller er under udvikling og implementering, og at der derfor ikke eksisterer
en stærk international erfaringsbase med flere års konkrete erfaringer efter udrulning.
De fremmeste sundhedsinstitutioner er øjeblikket i opstart af piloter. Fælles hovedtræk
for alle er, at:






afregningsmodellerne søger at indarbejde incitamenter og styringsmekanismer
der bygges videre på eksisterende afregningsmodeller, hvor man gradvist
indfører tiltag og omlægger eksisterende strukturer og afregningsformer
kvalitetsmål, herunder patientrapporteret kvalitetsdata, anvendes primært til at
regulere deling af økonomiske gevinster/besparelser samt for at opnå en bestemt
situation eller håndtere en bestemt problemstilling
økonomi kobles ikke direkte til kvalitetsmål, men derimod via indirekte
incitamentstrukturer

På baggrund af de cases, som rapporten gennemgår, fremkommer en rækker erfaringer
og observationer, som bør medtænkes ved udvikling af lignende tiltag i Danmark. Fælles
for de cases, som indeværende rapport dækker, er en tilgang med fokus på hvordan der
kan etableres de rette incitamenter og styringsmekanismer, for at styre i en ønsket
retning. Det handler således om at have fokus på hvilke udfordringer og eventuelle
uhensigtsmæssigheder man søger at komme til livs, og indføre incitamenter og
styringsmekanismer, som retter sig mod disse.
Som et andet væsentligt hovedtræk ses tendens til gradvist at indføre forbedringer og
tiltag, som kan indarbejdes i og videreudvikler eksisterende afregningsformer. Anvendes
der eksempelvis DRG-baseret afregning, kan DRG-takster eksempelvis samles og
grupperes i henhold til patientens forløb, hvor man samtidig indarbejder gevinst- og
risikodelingsmekanismer, ser på nye incitamentstrukutrer og som baserer disse på
relevante kvalitetsmål.
Anvendelsen af kvalitetsmål er et andet gennemgående hovedtræk, hvor disse primært
anvendes som en reguleringsmekanisme eller incitamentstruktur i afregningsmodellen.
Her kobles afregning kun indirekte til kvaliteten, idet kvalitetsmål primært anvendes som
et reguleringsredskab eksempelvis ved aftale- og kontraktindgåelse i forholdet mellem
bestilleren af sundhedsydelser og udbyderen. Der er således tale om en mere subtil
form for kvalitetsafregning og ikke en direkte kvalitetsafregning i stil med en forsimplet
Pay-for-Performance tilgang. Kvalitetsmål kan således eksempelvis anvendes som
fordelingsnøgle til gevinstdeling eller fungere som et redskab, der kan anvendes til
kontraktforhandling, hvor udbydere for mulighed for at producere mere, afhængigt af
opnået kvalitet. Det er derfor essentielt, at de kvalitetsmål, der anvendes, er tilpasset til
det pågældende område og behov. Generelt anses generiske afregningsmodeller og
kvalitetsmål derfor ikke som hensigtsmæssige, idet de skal tilpasses og anvendes ud fra
lokale driftsmæssige og kliniske behov.
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Erfaringerne fra indeværende cases viser således, at kvalitetsafregningen i mindre grad
handler om direkte at prissætte kvalitet og lave en direkte kobling mellem afregningen og
opnået kvalitet, med derimod udvikles afregningsmodellen og styringsmodeller, hvor
økonomien indirekte er koblet til kvalitet.
Vi har i rapporten valgt at skelne mellem deciderede anbefalinger og læringspunkter.
Læringspunkter omfatter flere væsentlige observationer, som bør tages med ind i
overvejelserne som inspiration til værdibaseret styring i Danmark, som med nødvendige
tilpasninger potentielt kan forbedre fremdriften og formålet med værdibaserede
afregningsmodeller i Danmark. Disse oplistes kort i det følgende.

Som det fremgår af figuren ovenfor er der en række læringspunkt, som er relevante at
have for øje ved udvikling af lignende tiltag i Danmark.
De analyserede cases dækker over forskellige kliniske områder og forskellige
organisatoriske setup, hvor et fælles læringspunkt på tværs af disse er, at generiske
modeller og "pakkeløsninger" kan være svære at anvende og vise sig uhensigtsmæssige i
praksis. Som det fremgår af erfaringerne fra det amerikanske sundhedsvæsen med
udgangspunkt i en større reform i staten New York, kan en løsning på dette være, at man
fra centralt hold udvikler et sæt af forskellige afregningsmæssige løsningsmuligheder,
redskaber og mekanismer, som kan kombineres og sammensættes efter lokale behov
via decentrale lokale kontraktindgåelser. I en dansk kontekst kunne dette eksempelvis
tage form ved, at staten fastsætter de overordnede rammer og etablerer et sæt af
afregningsmæssige "byggesten", som regionerne kunne sammensætte og anvende på
forskellige måder efter lokale behov, dvs. overfor hospitalerne.
Bevæger man sig væk fra generiske "one size fits all" afregningsmodeller, som anvendes
bredt, åbner man også i højere grad mulighed for at skabe tilpasningsdygtige modeller. I
takt med løbende forandringer og at ny viden opstår, kan det være fordelagtigt med
10
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afregningsmodeller, som er fleksible. I den forbindelse er det vigtigt at basere
afregningsmodellerne på eksisterende behov ved at identificere relevante områder, hvor
der kan ses uhensigtsmæssigheder i forhold til eksempelvis kapacitet, kvalitet eller
produktivitet samt geografiske forskelle, via grundige analyser.
Et andet læringspunkt er, at det kan være en fordel gradvist at implementere tiltag frem
for at gennemføre vidtrækkende reformer på én gang. Eksempelvis kan man starte med
at etablere mekanismer for gevinstdeling for gradvist over en årrække at indføre
tilsvarende mekanismer for risikodeling.
I forbindelse med anvendelse af kvalitetsmål i afregningsmodellen, er det vigtigt at have
for øje, at man ikke nødvendigvis behøver at sammenholde kvalitet på tværs af
hospitaler, men der kan udvikles modeller, hvor man ser på kvalitetsudviklingen inden for
et enkelt hospital eller anden relevant enhed. Med relativt få hospitaler i Danmark og
med koncentration af visse områder i henhold til specialeplanen, vil en række områder i
Danmark reelt ikke kunne måle sig med tilsvarende enheder i Danmark, hvorfor at måle
forbedring i forhold til egne forhold, er yderst aktuelt. Anvendelse af kvalitet som en del
af afregningsmodellen kan (og bør) variere fra model til model afhængigt af kliniske
område og lokale behov og uhensigtsmæssigheder, hvor ændrede incitamentsmodeller
vil have en effekt.
Anbefalinger omfatter de særlige forhold, hvor KPMG vurderer at her er en erfaring, som
er direkte henførbar til danske forhold.

Ved implementering af tiltag rettet mod værdibaseret afregning og styring, kan det i en
dansk kontekst særligt anbefales at udvikle en model eller et værktøj, hvor gevinstdeling
tilgås på en nuanceret vis. Dette betyder, at man ikke blot deler gevinster ligeligt i form
af eksempelvis besparelser opnået via effektivisering mellem relevante parter. Dette ses
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i den britiske case, hvor gevinstdelingen er opbygget omkring en såkaldt "slider"-model,
hvor gevinster deles mellem bestillere- og udbydere af sundhedsydelser, og imellem
udbydere, som skal samarbejde om patientbehandlingen. Her justeres andelen af
gevinsten, som tildeles udbyderne, afhængigt af en række udvalgte kvalitetsmål.
I forlængelse heraf kan det anbefales, at man i en dansk kontekst overvejer at styrke
regionernes mulighed for at varetage rollen som "bestiller" af sundhedsydelser. Rollen
som bestiller af sundhedsydelser, hvor en given organisatorisk enhed eller myndighed
varetager rollen som bestiller af et samlet sæt af relevante ydelser på vegne af
befolkningen til den bedste kvalitet og pris, ses i flere af de cases, som gennemgås i
denne rapport. Erfaringerne viser, at denne rolle giver god mulighed for at indarbejde
styringsmekanismer, som understøtter værdibaseret styring, idet der bedre kan indgås
aftaler om afregning for et samlet sæt af ydelser, som tager udgangspunkt i patienten
behov og vej igennem sundhedsvæsenet. Endvidere er det et væsentligt perspektiv for
at skabe nødvendig fleksibilitet omkring mulighed for løbende korrigering af incitamenter
og mekanismer. I Danmark kendes denne type kontraktindgåelse fra regionernes
forhandling om ydelser hos privathospitalet.
Derudover anbefales det, at man arbejder videre ovenpå eksisterende afregningsformer,
hvor DRG spiller et centralt element i Danmark. Værdibaseret afregning handler således
ikke (nødvendigvis) om at afskaffe kendte afregningsformer, såsom DRG, men derimod
om at se på de samlede strukturer, og indføre relevante incitamenter og mekanismer,
samt tilpasse den eksisterende afregningsform. Med en bevægelse mod mere
forløbsbaserede afregningsformer kan der arbejdes videre på det eksisterende DRG
grundlag.
De nærmere analyserede erfaringer viser, at alle er i retning mod et skifte fra
aktivitetsbaserede afregningsformer mod afregningsformer, som i højere grad
understøtter det værdibaserede sundhedsvæsen. Erfaringerne viser, at der eksisterer
flere modenhedstrin i denne transformation, hvorfor man bygger på det eksisterende
grundlag og tager et trin ad gangen på vejen mod Value Based Contracting.
Erfaringerne og elementerne i de skitserede afregningsmodeller i indeværende rapport,
giver således indblik i hvordan værdibaseret styring og tilhørende afregningsmodeller og
styringsmekanismer kan tage form i international sammenhæng. Samlet set viser
erfaringerne, at værdibaseret afregning og tilknyttede incitamenstrukturer kan
implementeres, men at der skal udvikles og tilpasses lokale løsninger frem for "one-sizefits-all". Dette fordrer en nuanceret tilgang, med blik for innovative løsninger på rejsen
mod det værdibaserede sundhedsvæsen.
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4.

England: erfaringer med afregningsmodeller ved værdibaseret styring
Introduktion

Sundhedsvæsenets organisering og finansiering i England – i korte træk
Det engelske sundhedsvæsen, National Health Service (NHS), er statsligt drevet og
fungerer som et single-payer-system, hvor det er samme enhed som administrerer og
betaler for sundhedsydelser. NHS finansieres primært via skatter og en mindre andel af
finansieringen kommer fra forsikringsordninger (fra arbejdsgivere), samt brugerbetaling
(eksempelvis ved køb af medicin) og patienter, der vælger at købe ydelser privat.
NHS gennemgik en større strukturreform, som blev implementeret i 2013, hvor en
række organisatoriske enheder blev omlagt med ønsket om at fjerne unødige
ledelsesniveauer, samle almen praktiserende læger i lægehuse og skabe mere
sammenhæng (integrated care), særligt i den primære sektor.
NHS reguleres af staten, men har lokale organisatoriske enheder, herunder Clinical
Commissioning Groups (CCG), som står for bestilling og betaling af sundhedsydelserne
på vegne af borgerne i et bestemt geografisk område. Derudover er CCG'erne ansvarlige
for akutte indsatser og ambulancetjeneste. Overordnet er CCG'erne ansvarlige for
primære sundhedsydelser, fødselsforberedelse, elektiv sygehusbehandling, rehabilitering
samt sundhedsindsatser til børn, psykisk syge og udviklingshæmmede. CCG'erne ledes
af ejerne af lægepraksisserne i områderne, dvs. de er klinisk ledet og fungerer som et
netværk af praktiserende læger. Der findes 209 CCG-fællesskaber, som køber
sundhedsydelser fra hospitaler og indgår kontrakter med udbyderne. De enkelte
praktiserende læger bliver aflønnet ud fra nationalt udarbejdede kontrakter, hvor der
afregnes med en kombineret capitation, ydelseshonorering og kvalitetshonorering.
Capitation justeres for en række faktorer såsom alder, køn, lokale morbiditets- og
mortalitetsrate og antallet af patienter på plejehjem.
Offentligt ejede sygehuse er enten organiseret i NHS trusts, direkte under
sundhedsministeriet, eller som "foundation trusts", som reguleres af en sekundær aktør –
Monitor – som fører tilsyn med og økonomisk regulering af offentlige og private
udbydere. I øjeblikket findes 98 NHS trusts og 147 foundation trusts. Både hospitaler
under NHS trusts og foundation trusts indgår kontrakter med CCG'er. Afregningen sker
primært ud fra nationalt fastsatte DRG-takster, som også dækker omkostninger/betaling
til klinisk personale. I øjeblikket afprøves særlige afregningsmodeller lokalt for lange
kronikerforløb, hvor der udarbejdes afregningsmodeller for "years of care", eksempelvis
ved diabetes, hvor den totale omkostning ved et års behandling og opfølgning afregnes
samlet.
Udover de offentlige hospitaler findes en mindre andel private hospitaler og klinikker,
som udgør omkring 3,6% af det samlede forbrug. Alle NHS-hospitaler og private
leverandører af sundhedsydelser reguleres og registreres hos Care Quality Commission
(CQC), der er ansvarlig for akkreditering og kvalitetskontrol, hvilket er obligatorisk for alle
leverandører.
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New Care Models-programmet og Vanguard-projekter
I oktober 2014 igangsatte NHS England en række projekter, der har til formål at afprøve
nye modeller for organisering og levering af sundhedsydelser, kendt som "vanguards",
hvor man søger at styrke og opskalere behandling, særligt i primærsektoren, og forbedre
pleje for ældre i plejecentre samt understøtte sammenhængen mellem primær- og
sekundærsektoren (hospital and community care). Der er i øjeblikket over 37 vanguardprojekter igangsat, hvor de involverede organisationer fungerer som frontløbere for disse
nye initiativer. I alt er der udpeget 50 vanguard-projektsites, som igangsættes over tre
faser i de kommende år under fem forskellige overordnede modeller.
Af gevinsterne forventes bl.a. bedre mulighed for at identificere patienter, som er i høj
risiko for at blive udgiftstunge, såkaldte "high-cost, high-need patients", samt bedre
mulighed for at indgå kontrakter baseret på capitation for at skabe incitament til bedre
multidisciplinært samarbejde blandt udbydere i behandlingen af komplekse patienter.
Vanguard-projekterne er en del af det overordnede reformprogram "New Care Models
programme", som understøtter den overordnede femårsstrategi "NHS Five Years
Forward". Programmet består af fem overordnede modeller (new care models), som
implementeres og fortolkes lokalt via vanguard-projekterne. Figuren nedenfor illustrerer
de fem nye care models under den overordnede femårs- strategi, og det tilhørende antal
vanguard-projekter under hver care model:

Figur 4. NHS strategi og New Care Models

Hver vanguard kan inddeles i yderligere delprojekter, hvilket ikke fremgår af ovenstående
model.

15
Document Classification - KPMG Confidential

Case 1 – UK Cancer Vanguard – Royal
Marsden Partners
Baggrund
Som en del af den overordnede care model "Acute Care Collaboration" er etableret en
række større programorganisationer, herunder bl.a. inden for kræftområdet, hvor
hospitaler er gået sammen i et netværk af specialister, kaldet Accountable Cancer
Networks (ACN) for at teste, redesigne og implementere nye organisations- og
behandlingsformer på kræftområdet. Cancer Vanguard programmet med tilhørende
projekter blev initieret i januar 2015 og forventes af løbe frem til 2018, hvor der i
perioden udvikles og implementeres en række projekter.
Projekterne udspringer af et behov for at forbedre tidlig opsporing og diagnosticering af
kræft, forbedre overlevelsen samt mindske variation i behandlingen på tværs af
hospitaler og geografiske områder i England. Derudover søger man at imødekomme
udfordringer med fragmenterede kræftforløb med mange organisatoriske overgange og
involverede parter samt udfordringer med ventetider. Cancer Vanguard-projekterne har
således til formål at forbedre adgang til sundhedsydelser, forbedre outcomes og
patientoplevelsen, samt sikre bedre sammenhæng i behandlingsforløbene og hurtigere
udredning og behandling.
Cancer vanguard-projektet indeholder en række delprojekter og indsatser, som skal
forankres og implementeres lokalt, og kan anses som led i en støre bølge af reformer på
sundhedsområdet. Fokusområder for disse omfatter bl.a. ny forløbsorganisering af
kræftbehandlingen (cancer pathways), forbedret dataunderstøttelse via etablering af nye
mål, monitoreringer og øget indsamling af data samt nye afregningsmodeller og
kontraktformer.
Cancer Vanguard er drevet i ACN-netværk, som er partnerskaber mellem en række
hospitaler, klinikker og clinical commissioning groups (CCG'er). Der er i øjeblikket tre
ACN-netværk (delivery systems), som ledes og drives af tre sygehusorganisationer: The
Christie NHS Foundation Trust, The Royal Marsden NHS Foundation Trust og University
College London Hospitals NHS Foundation Trust. Tilsammen dækker de tre ovennævnte
sygehusorganisationer et optageområde på 10,7 millioner personer. Hver
sygehusorganisation dækker et større geografisk område og er ansvarlig for at styre
lokale indsatser og leverancer i det netværk, der er tilknyttet det geografiske område. De
ovennævnte sygehusorganisationer er store, veletablerede og højt specialiserede og
fungerer som primær ansvarlig udbyder (prime provider) og koordinator i netværket og
som frontløber for at drive de nye tiltag på kræftområdet.
The Royal Marsden NHS Foundation Trust (RM) er den ledende Cancer Vanguard site for
vest London og dækker et område, hvor der bor 3,9 millioner borgere. Som primær
ansvarlig for cancer-netværket i nord- og sydvest London har RM indgået partnerskab
med 10 hospitaler (acute providers), som leverer kræftbehandling, 14 CCG'er, 4 såkaldte
community providers, som er lokale hospitaler og klinikker, der leverer opfølgende
sygepleje og behandling samt 9 hospices. RM's eget hospital indgår også i netværket og
RM fungerer således både som leverandør og som administrativ enhed med ledende
ansvar for netværket.
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Kortet nedenfor illustrerer RM-leverandørnetværket, dog er community providers og
hospices ikke illustreret.

Figur 5. Royal Marsden leverandørnetværk

Som en del af de forandringer, vanguard-projekterne afstedkommer, har RM etableret
grundlaget for en ny kontrakt- og afregningsform for kræftbehandling i tillæg til de øvrige
organisatoriske og behandlingsmæssige indsatser, som implementeres i regi af
vanguard-projekterne.
Reformeringen af kræftbehandlingen i England har flere fællestræk med de danske
kræftpakker, særligt organiseringen i fastlagte standardiserede forløb, og den øgede
monitorering og fastlæggelse af forløbstider. Den engelske model rækker dog udover
behandlingen på hospitalet, idet der implementeres tiltag rettet mod forebyggelse, tidlig
opsporing samt rehabilitering og palliativ behandling i primærsektoren. Dermed er
primærsektoren og Clinical Commissioning Groups (CCG) i vid udstrækning involveret og
underlagt reformer og forandringer som led i den overordnede strategi og reformering af
kræftområdet.
Et område som dog særligt adskiller sig fra den danske model for kræftbehandling er
afregningsmodeller og kontrakt- og aftaleformer mellem CCG'erne og udbyderne.

Principper for ny afregningsmodel for kræftbehandling hos
Royal Marsden Partners
The Royal Marsden, der som beskrevet ovenfor indgår i et netværk af specialister inden
for kræftområdet, spiller en ledende rolle i Cancer Vanguard-programmet, og har i
perioden 2016-2017 udarbejdet en ny afregnings- og kontraktmodel for kræftforløb1.
Denne vil blive fuldt implementeret i løbet af 2017 og 2018.

1

De øvrige involverede parter i Cancer Vanguard-programmet har udviklet og implementeret tilsvarende modeller, men
der vil i denne rapport tages udgangspunkt i Royal Marsden, hvor KPMG har fungeret som projektpartner.
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Organiseringen af de nye modeller er opbygget omkring lokale eller nationale CCG'er,
som er ansvarlige for at indgå aftaler om levering af sundhedsydelser med Royal
Marsden, der er hovedansvarlig (prime provider) for levering af ydelserne. CCG'erne
placerer sig således som "bestillere" af sundhedsydelser og bærer ansvaret for at sikre, at
patienterne, som tilhører den pågældende CCG, får adgang til de ydelser, der er behov
for. Som udbydere placerer Royal Marsden (RM) sig som det mellemled, der er ansvarlig
for, at hospitalerne og øvrige involverede udbydere inden for netværket, leverer
kvalitetsydelser på koordineret vis. Hospitalerne og øvrige udbydere fungerer således
som underleverandører (co-providers) for RM, hvor der indgås selvstændige kontrakter
for at sikre levering af ydelser inden for et netværk af leverandører. Inden for dette
netværk implementeres kræftforløb i stil med de pakkeforløb, vi kender i Danmark, hvor
der fastsættes en fast pakke af ydelser inden for de enkelte kræftområder på tværs af
relevante parter i netværket. Dette skal sikre hurtig og ensartet behandling på tværs af
hospitaler og øvrige leverandører, samt sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne.
Med denne organisering tilstræber man at samle specialister i faglige netværk, for
dermed at sikre at relevante specialister, udstyr og viden samles. Dette skal sikre både
høj kvalitet samt mere effektiv ressourceudnyttelse ved eksempelvis at undgå
gentagelse af billeddiagnostiske undersøgelser.
Principperne for afregningsmodellen bygger på en kombination af capitation, der er et
grundbeløb justeret for case-mix, og såkaldte bundle payments, der fungerer som en
grupperet afregningsform eller forløbsafregning, og "gain-share", der bygger på et princip
om at dele eventuelle gevinster mellem parterne.
Figuren nedenfor illustrerer organiseringen og betalingsmekanismerne.

Figur 6. Organisering og betalingsmekanismer
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Afregning mellem Clinical Commissioning Groups og Royal Marsden
Afregningen mellem CCG'erne og RM udgøres af capitation, som er justeret for casemix, hvilket vil sige, at der beregnes et samlet beløb baseret på antallet af cases
(patienter) justeret for populationens karakteristika. I dette tilfælde tages der i case-mixjusteringen også højde for stadieinddeling af cancersygdommen, idet man kan forvente
lavere omkostninger og større besparelse ved tidligere opsporing. Denne besparelse
deles mellem CCG'erne og RM for at skabe incitament til forebyggelse og tidlig
opsporing af kræftsygdom.
Gevinsten ved tidlig opsporing og diagnosticering og den tilhørende case-mix-justering er
baseret på en hypotese om, at en stigning i kræfttilfælde identificeret tidligt i forløbet i
stadie I og II, vil føre til færre stadie III og IV kræfttilfælde senere. Der tages i
beregningen højde for, at dette forhold ikke er 1:1, og at der vil være en tidsmæssig
forsinkelse før gevinster vil kunne ses. Ulempen ved denne model er dog, at der er risiko
for "over-diagnosticering", idet der kan være incitament til at gennemføre "ekstra"
diagnostiske undersøgelser for at opnå gevinster ved tidlig opsporing. Dette kan
potentielt føre til stigende udgifter, hvorfor gevinsten ved tidlig diagnosticering
forsvinder. Ved sådant et tilfælde deles omkostningerne (pain share).
En række faktorer har betydning for, om det vil være gevinster eller omkostninger, som
deles, herunder bI.a.:





Ratioen mellem stadie I-II og III-IV kræfttilfælde
Den relative omkostning ved stadie I-II kræfttilfælde sammenlignet med stadie III-IV
kræfttilfælde (der ses indikationer for, at omkostningerne ved stadie III-IV er 2,5
gange højere end stadie I-II kræfttilfælde)
Graden hvormed tidlig diagnose og behandling medfører færre tilfælde af
tilbagevendende kræft (senere kræftstadier).

De foreløbige beregninger og prædiktioner viser en besparelse på ca. 5% af de samlede
udgifter, som deles ligeligt mellem CCG'erne og RM.

Afregning mellem Royal Marsen og øvrige udbydere
Tilsvarende gevinstdelingsmekanisme ses i afregningen mellem RM og øvrige udbydere
i netværket, dog består afregningen af "mini-bundles" i stedet for capitation. I den
grupperede afregning ("mini-bundle") afregnes de enkelte dele af forløbet, hvilket
medfører en samlet afregning for diagnosticering, behandling og opfølgning i form af en
udredningstakst, en behandlingstakst og en opfølgningstakst. De nærmere definitioner,
herunder tidsrammer for de enkelte "mini-bundles", er fortsat under behandling, men
grupperingerne tager udgangspunkt i analyser af omkostningsdata og kliniske data, hvor
man tilstræber at gruppere ydelser og omkostninger i relation til de enkelte forløbsdele
eller "bundles". Dette arbejde skal gennemføres for hver enkelt kræftform.
Den nuværende model bygger således på "mini-bundles" inden for de tre overordnede
behandlingsdele, hvor man tilstræber en forløbsafregningsmodel som tager
udgangspunkt i de beskrevne kræftforløb (pathways). På sigt er målet at gå fra "mini
bundles" til større gruppering, der bedre afspejler patientens samlede forløb. Dette skal
skabe incitament til bedre samarbejde og koordination mellem de involverede i
behandlingsforløbet og mere effektiv ressourceudnyttelse.
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I tillæg til den grupperede afregning justeres der for gennemførelse i forhold til det
standardiserede pakkeforløb (pathway compliance), hvilket betyder, at hvis hele forløbet
ikke er gennemført, nedjusteres der afregningsmæssigt. Derudover deles gevinster i
form af besparelser mellem RM og øvrige udbydere (co-providers).
Gevinsterne baseres på forskellen mellem forventede udgifter og faktiske udgifter. Hvis
de forventede udgifter eksempelvis estimeres til 100 mio. GBP og udbyderne tilsammen
leverer ydelser for kun 98 mio. GBP, vil de 2 mio. GBP kunne deles imellem udbyderne.
Frem for blot at dele gevinsterne ligeligt mellem RM og øvrige udbydere er
gevinstdelingen opbygget omkring en såkaldt "slider", som giver mulighed for en mere
nuanceret metode for gevinstdeling. Ved
anvendelse af "slider-metoden" justeres andelen af
gevinsten, som tildeles udbyderne, afhængigt af en
række udvalgte kvalitetsmål. Fordelingen (i procent)
af gevinsten justeres derfor i forhold til fire
kvalitetsmål, herunder patientoplevelse, det kliniske
personales oplevelse, datakvalitet samt
målopfyldelse i forhold til det standardiserede
kræftforløb (pathway compliance).
Figur 7 illustrerer metoden for gevinstdelingen, hvor
der for de enkelte kvalitetsmål kan justeres på, hvor
meget det enkelte kvalitetsmål skal vægtes i den
samlede score. Slideren fungerer således som et
indeks, der samler og vægter de enkelte
kvalitetsmål i forhold til deling af gevinster.

Figur 7. Illustration af slider.

Hvis en udbyder eksempelvis opnår høj overlevelse
blandt kræftpatienterne i forhold til et fastsat
benchmark for den pågældende patientgruppe, og
samtidig opnår høj patientoplevet kvalitet, kan 70%
af de realiserede gevinster tildeles udbyderen.

Formålet med denne form for gevinstdeling, frem for blot at dele gevinster 50% mellem
parterne er at skabe incitament til at levere kvalitetsydelser frem for blot at arbejde mod
besparelser i form af effektivisering. Med denne mere helhedsorienterede model kan
man understøtte både effektivitet og kvalitet på samme tid.
I tilfælde, hvor der opnås effektiviseringsgevinster, men ikke ses forbedret kvalitet, kan
RM beholde størstedelen af gevinsten selv, som kan reinvesteres i initiativer rettet mod
kvalitetsudvikling.
Med disse understøttende strukturer rykker fokus sig dermed fra primært at være på
produktivitet og effektivitet til også at omfatte kvalitet i behandlingen. Med denne
afregningsmodel og gevinstdelingsmekanisme søger man at skabe økonomisk
incitament til at levere sundhedsydelser af høj kvalitet, som samtidig er effektive.
Udover de økonomiske incitamenter er der i kontraktmodellen etableret en række øvrige
underliggende strukturer, som skal understøtte fokus på kvalitet.
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Øvrige kvalitetsmekanismer og kontraktmodellen
Udover de økonomiske incitamenter, som skal bidrage til at styrke de aspekter i
behandlingen, som skaber værdi for patienterne, er der indarbejdet en række andre
mekanismer og incitamentstrukturer – såkaldte "levers". Disse er rettet mod at styrke
kvaliteten i behandlingen og undgå uhensigtsmæssigt fokus på aktivitet.
Kontraktmæssigt omfatter dette bl.a. en række benchmarks og mål, som via løbende
audits og rapporteringer kan medføre regulering af kontrakten, hvis en udbyder ikke lever
op til de fastsatte krav. I yderste konsekvens kan kontrakter eksempelvis opsiges med
udbydere, hvis de ikke lever op til de fastsatte mål.
Derudover er der en række mål, som rapporteres og offentliggøres for at skabe
transparens. Formålet hermed er at skabe øget konkurrence mellem udbyderne.
Tabel 1 giver et overblik over både de afregningsmæssige styringsmekanismer
(PayMech levers), de kontraktuelle (Contractual levers) og rapporteringsmæssige
mekanismer (Transparent reporting) og de tilhørende mål (Outcome Metric).

Tabel 1. mekanismer og mål

Implementering og læringspunkter
Udviklingen af den beskrevne afregningsmodel for kræftområdet udgør blot ét element i
en samlet reformbølge, som beskrevet indledningsvist. Kontraktformer,
styringsmekanismer og afregningsmodeller skal således medtænkes i det samlede
reformbillede sideløbende med øvrige initiativer, som udvikles og implementeres.
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Som en del af cancer vanguard-projekterne er der derfor sideløbende med udviklingen af
afregningsmodellen arbejdet med initiativer i relation til eksempelvis kliniske
retningslinjer og patientflows, etablering af bedre datagrundlag på kræftområdet (kliniske
databaser) samt initiativer rettet mod at forbedre samarbejde på tværs af kliniske og
organisatoriske skel.
Der er i øjeblikket bl.a. implementeret tiltag rettet mod bedre planlægning og brug af
klinisk personale (workforce) inden for netværket, tiltag rettet mod forebyggelse,
udrulning af screeningsprogrammer samt standardiserede kræftpakkeforløb, der skal
sikre hurtig henvisning til udredning. Derudover arbejdes der på et såkaldt dashboard, der
giver adgang til visning af klinisk data på cancerområdet, som kan tilgås på tværs af
udbydere og kan give information om kvaliteten af behandlingen.
Den samlede govenancemodel for RM partners under cancer vanguard fremgår af
nedenstående figur. Her ses de øvrige projektspor udover projektsporet for finansiering
og kontrakter.

Figur 8: RM organisering2.

Udgangspunktet for afregningsmodellen har været at udvikle en model og en løsning,
som byggede oven på eksisterende afregningsmodeller og rammer, som på sigt kan
tilpasses og udvides, i takt med at organisationerne "modnes". Frem for at udrulle
omfattende ændringer i afregningen har man søgt at udvikle en model, der gradvist kan
justeres og udvikles. På sigt kan man derfor justere, hvilke kvalitetsmål der anvendes i
beregningen af gevinstdelingen samt øge omfanget af de grupperede afregningsformer,
således at de såkaldte "mini-bundles" bevæger sig mod større "bundles", som bedre
afspejler patientens vej i sundhedsvæsenet.
Arbejdet med at udvikle den beskrevne afregningsmodel påbegyndtes i vinteren 2016 og
modellen vil blive implementeret inkrementelt i efteråret 2017 frem mod slutningen af

2

Kilde: Acute Care Collaboration: National Cancer Vanguard Value Proposition. Februar 2016.
NHS.
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2018. Herefter fil der blive fulgt op på resultaterne frem mod 2021, hvor projekterne
evalueres.
Anbefalingerne og læringspunkterne er bl.a:





Udviklingen af en model, som er let at implementere og som er skalerbar, giver
mulighed for hurtigere afprøvning og tilpasning
De kvalitetsmål, som anvendes, skal tilpasses det enkelte kliniske område og
organisatoriske rammer, hvorfor det er svært at udvikle modeller, som kan
anvendes bredt
Klinisk personale skal inddrages tidligt i processen og indgå i udarbejdelse af
modellerne.
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5.

Holland: erfaringer med afregningsmodeller ved værdibaseret styring
Introduktion

Sundhedsvæsenets organisering og finansiering i Holland – i korte træk
Det hollandske sundhedsvæsen er et forsikringsbaseret system, hvor alle borgere er
forpligtede til at tegne en privat sundhedsforskning. Forsikringsselskaberne er forpligtede
til at tilbyde en basispakke, som dækker besøg hos praktiserende læger, hospitalsophold
og medicin, og de forhandler priser og kvalitet med udbyderne. Der er således
konkurrence om patienterne, hvilket skal skabe incitamenter til, at forsikringsselskaberne
og udbydere af sundhedsydelser forhandler sig frem til de bedste priser samt høj kvalitet
og effektivitet.
Sundhedsvæsenet er organiseret i en primær- og sekundærsektor, som vi kender fra det
danske sundhedsvæsen, men finansiering kan overordnet inddeles i kurativ behandling,
længerevarende behandling og sociale ydelser. Finansieringen sker delvist via
obligatoriske skattefinansierede forsikringer og delvist via privattegnede
sundhedsforsikringer.
Figuren nedenfor giver et overordnet billede af de forskellige dele af markedet og
involverede parter.

Figur 9. parter og markeder i de hollandske sundhedsvæsen

Udbyderne omfatter primært private udbydere, hvor både praktiserende læger og
sundhedshuse i primærsektor samt hospitalssektoren og øvrige specialiserede pleje- og
botilbud er drevet af private aktører. Højt specialiseret behandling og
universitetshospitaler, som også er ansvarlige for forskning og uddannelse, er dog
offentligt ejede. Godt 8% af sundhedsydelserne leveres af offentlige leverandører, 39%
af private non-profit-organisationer og knap 52% af private for-profit udbydere3.

3

Götze, Ralf: The Changing Role of the State in the Dutch Healthcare System, TranState Working Papers No. 141 (2010).
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Primærsektoren dækker overordnet set ydelser hos almen praktiserende læger (general
practitioner) samt tandlæger, fysioterapi, jordmødre og øvrige praktiserende læger.
Almen praksis har gate-keeper-funktion for henvisning til specialiseret behandling.
Praktiserende læger er ofte organiseret i netværk og faglige fællesskaber, hvor
organisationsformen varierer både i størrelse, kontraktform samt samarbejdsform. Nogle
faglige netværk består af op mod 100 praktiserende læger, hvor andre er mindre
fællesskaber med enkelte praktiserende læger. Netværkene er ofte organiseret omkring
specialiseret behandling af kronisk sygdom for at samle specialiseret viden og
understøtte kvalitet i behandlingen, eksempelvis via akkreditering. Derudover kan der
etableres særlige afregningsmodeller og kontraktformer med forsikringsselskaberne for
de enkelte netværk. Organiseringen i netværk bidrager også til at understøtte
sammenhængende patientforløb, hvor flere specialister er involveret og kan i visse
tilfælde bidrage til at risici og gevinster deles mellem forsikringsselskaberne og
udbyderne.
Afregningsmodellen for praktiserende læger består overordnet af tre
afregningssegmenter. Segment 1 dækker honorar per tilmeldt patient (capitation),
lægekonsultationer inkl. telefonkonsultation samt ambulant behandling af psykisk
sygdom. Takster for dette segment fastsættes fra centralt hold af
sundhedsmyndighederne. Segment 2 dækker over multidisciplinær behandling af kronisk
sygdom såsom diabetes, hjerte-kar-sygdom, astma og KOL. Her forhandles priser og
volumen mellem de praktiserende læger og forsikringsselskaberne. Segment 3 dækker
over tillægsydelser, som tilbydes ud fra et princip om "pay for performance"4.

Afregning i sygehussektoren
I sekundærsektoren finansieres hospitalsydelser og specialistbehandling via det såkaldte
DTC-system (Diagnosis Treatment Combination), som er et aktivitetsbaseret
takststyringssystem, der har visse ligheder med det danske DRG-system. I DTCsystemet inddeler man i beregningen af DTC-priser patienterne i tilnærmelsesvise
omkostningshomogene grupper. Til forskel fra DRG-systemet dækker DTC-taksterne
over hele patientforløbet, fra første besøg til endt behandling, frem for per udskrivning og
kontakt som i det danske DRG-system. Hver patient registreres med en DTC-kode, hvor
der angives diagnose, speciale, om der er tale om ambulant eller indlagt behandling og
behandlingstype (fx kirurgi)5. I tillæg registreres de aktiviteter, der er udført – også kontrol
efter endt behandling. DTC-koden vil stå åben indtil patienten er færdigbehandlet, dog
ses et maksimum antal dage, afhængigt af behandlingsområde6. Hvis patienten får en
anden sygdom i mellemtiden åbnes en ny DTC.
Beregningen af DTC-taksterne er således baseret på det samlede forventede
ressourcetræk for de aktiviteter, som indgår i et standardforløb for en patient med
samme sundhedsproblem, proceduretype, under samme speciale og diagnose. Altså er
der tale om samlede omkostninger for hele patientforløbet. DTC-taksterne dækker over

4

Wammes et al: The Dutch Health System, (2014). http://international.commonwealthfund.org/countries/netherlands/
Rambøll, Implement Consulting og KORA. Rapport: analyse af international erfaring med kvalitetsinitiativer på
sundhedsområdet, (2014).
6
Frem mod januar 2015 kunne en DTC være åben i maksimum 365 dage, men denne er nu nedsat til gennemsnitligt 90
dage for det ikke-kirugiske område og 42 dage for det kirurgiske område
5
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både indlagt og ambulant behandling og i princippet også betaling for
behandlingskomplikationer. Omkring 70% af DTC'en er til prisforhandling mellem
forsikringsselskaberne og udbyderen (det såkaldte segment B) og de resterende 30% er
fastsat centralt af sundhedsmyndighederne (segment A). Med den fri
konkurrenceudsættelse søger man at tvinge partnerne til at forhandle sig frem til lavere
priser og højere kvalitet.
DTC-registreringen er således baseret på en forløbstankegang, som tilstræber at give
overblik over ressourceforbrug og aktivitet for hele patientforløbet, herunder både
indlæggelser samt tidligere besøg, som har relevans for patientens sygdom og
behandling. Afregningsmæssigt giver forløbstilgangen økonomisk incitament til at undgå
unødige indlæggelser og undersøgelser, eksempelvis i form af genindlæggelser og
ekstra diagnostiske ydelser, idet den økonomisk risiko placeres hos sundhedsudbyderen
frem for forsikringsselskabet.
Som det kendes fra lignende aktivitetsbaserede afregningssystemer har man med DTCsystemet set utilsigtede effekter såsom "cream skimming", strategisk kodning og
underbehandling (skimping).
For at minimere udfordringer med strategisk kodning monitorerer myndighederne
udviklingen i registreringen af DTC-koder og man har arbejdet mod simplificering af
kodesystemet ved nedbringelse af antallet af koder.
En anden kendt udfordring ved DTC-systemet omhandler den åbne DTC-kode, hvor det
har vist sig vanskeligt at definere, hvornår der er tale om en ny sygdom som kræver
åbning af en ny DTC. Dette beror på en lægefaglig vurdering, hvorfor der kan ses
variation på dette område. Særligt for komplicerede patienter med multisygdom kan det
være vanskeligt at afgøre om eksempelvis komplikationer skal kodes til en eksisterende
åben DTC, ellers om der skal åbnes en ny.
En anden udfordring ved den åbne DTC er, at der vil være en større mængde
"igangværende arbejde", som ikke kan afregnes før DTC'en lukkes, hvilket kan give
økonomiske likviditetsproblemer for sygehusene. Denne udfordring har man forsøgt at
løse ved at nedbringe det maksimale antal dage en DTC kan stå åben, samt ved at
gruppere patienter efter liggetid, hvorfor DTC'erne gøres mere omkostningshomogene.
Med DTC-systemet har man etableret en afregningsform (for sygehuse) som
understøtter gennemsigtighed i produktionen og den kliniske praksis, og som kan
anvendes som grundlag for prisforhandling. Med dette afregningssystem belønnes
sygehusene for behandlingsepisoder med udgangspunkt i patientens behov frem for
sygehusenes aktivitetskategorier. Afregningen af sygehuse i Holland læner sig således
op af den grupperede afregningstankegang.
Forløbstankegangen er således ikke ny i Holland inden for afregning i sundhedsvæsenet.
Over de seneste år har man dog afprøvet mere "radikale" grupperede afregningsformer,
særligt på det kroniske område i form af "bundled payments".
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Case 2 - Anvendelsen af Bundle
Payments i Holland
I perioden 2007-2010 igangsatte sundhedsmyndighederne en række pilotprojekter der
havde til formål at afprøve "bundled payments" for diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom7.
Ved bundled payment forstås i denne sammenhæng en afregningsform, der dækker en
fastsat pakke af ydelser for en bestemt sygdom inden for en fastsat tidsperiode. I 2010
gik disse fra at være pilotprojekter til at blive implementeret på nationalt plan.
For at øge kvaliteten i behandlingen, sænke omkostningerne og skabe mere
sammenhængende og integrerede ydelser blev bundled payments introduceret sammen
med ny organisering i "care groups". Care groups er netværk af udbydere, som
koordinerer og integrerer levering af ydelser, såkaldte disease management
programmes, enten ved at samle ydelserne i centre eller ved at have tæt koordinering
imellem de enkelte praksisser. Hver care group står for levering af en samlet pakke af
ydelser, som er fastsat af sundhedsmyndighederne i samarbejde med relevante kliniske
organisationer og øvrige interessenter. Det skal bemærkes, at care group referer til den
administrative enhed, som står for forhandling og køb af ydelser, men er ikke den klinisk
udførende enhed. Pakken af ydelser dækker over den fulde behandling, som er
nødvendig for den pågældende sygdom inden for et år, dog omfatter pakken ikke
indlæggelser, medicin, medicinsk udstyr og diagnostiske prøver. Forsikringsselskaberne
forhandler pakkepriser med de pågældende care groups, som indgår selvstændige aftaler
(sub-contract) med de enkelte udbyderne8.
For at skabe transparens omkring kvaliteten i behandlingen er udbyderne forpligtede til at
registrere en række kvalitetsmål, både proces- og outcome-mål, som er fastsat i de
nationale kliniske standarder (national care standards). Herved søger man at styrke
konkurrencen mellem udbyderne og skabe incitament til, at der i forhandlingen mellem
forsikringsselskaberne og de enkelte care groups, er fokus på både kvalitet og pris, og
derved skabe såkaldt konkurrence-induceret kvalitet i behandlingen.
Forsikringsselskaberne har således et incitament til at forhandle sig frem til den bedst
mulige pakke til den laveste pris.
Figur 10 giver et overblik over organiseringen.

7

KPMG har sammen med de hollandske sundhedsmyndigheder bistået med vejledning til udvikling af kontraktmodel,
outcome-mål og afregningsmodel for disse.
8
Tsiachristas, A (2015): Payment and Economic Evaluation of Integrated Care. Doctoral thesis, University of Rotherdam.
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Figur 10. Aftaler om sundhedsydelser.

Forsikringsselskaberne forhandler sig frem til en fastsat pris per patient per år, som
baseres på forventet case-mix for de kroniske patienter. Afregningen for pakken af
ydelser kaldes en chain-DTC, idet omkostningerne for de enkelte elementer af pakken
grupperes i en samlet afregning i en "kæde" af behandlere. Ved kæde af behandlere
forstås de på hindanden følgende behandlinger, som en række af udbydere/behandlere
er invovleret i at levere ydelser til. Således samles der en "kæde" af behandlere og
dermed en "kæde" af takster, som samles i en enkelt såkaldt chain-DTC.
Pakkerne til behandling af kronisk sygdom er typisk sammensat af forskellige moduler,
som er inddelt i basis- og sygdomsspecifikke moduler. Basismodulerne inkluderer
ydelser, som generelt indgår i forskellige kroniske sygdomme, herunder forebyggende
og sundhedsfremmende tiltag såsom træningsprogrammer og kostvejledning, hvor de
sygdomsspecifikke moduler er rettet mod specifikke sygdomsforløb. Denne
modulopdeling sikrer, at patienter med flere samtidige kroniske sygdomme ikke oplever
overlap, og at ydelser ikke duplikeres, idet basismodulet kun tilbydes en enkelt gang og
vil kunne dække flere samtidige kroniske sygdomme. For hvert enkelt element i
behandlingspakken er fastsat en række performance indikatorer, som skal indikere
kvaliteten i behandlingen. Disse omfatter både proces- og outcome-mål.
Med disse behandlingspakker søger man at samle relevante ydelser på tværs af
udbydere for derved at opnå koordinerede og integrerede ydelser, som samtidig er
omkostningseffektive. Med den øgede brug af kvalitetsmål og konkurrenceudsættelsen
søger man at drive kvaliteten i behandlingen samtidig. Med de grupperede pakkepriser
søger man derudover at flytte den økonomiske risiko fra forsikringsselskabet til
udbyderne, således at der er mindre incitament til overproduktion, dog med stærk
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regulering fra sundhedsmyndighederne. Dette skal sikre, at de nødvendige ydelser
leveres inden for den aftalte ramme.
Den pakkebaserede afregningsmodel har således vundet indpas i Holland, og der
arbejdes i øjeblikket på at overføre afregningsmodellen til andre kliniske områder, som er
karakteristeret ved enten at have lange pleje- og behandlingsforløb eller være afgrænset
til bestemte episoder.
Dette har bl.a. været tilfældet inden for fødselshjælp og svangreomsorg (maternity care).

Bundled Payment inden for fødselshjælp
I tråd med modellen for behandlingspakker, som er implementeret på det kroniske
område, har de hollandske sundhedsmyndigheder i 2016 indgået aftale om at udvikle en
lignende model inden for fødselshjælp (maternity care).
Modellen tager udgangspunkt i pakkemodellen som beskrevet oven for, og forventes
implementeret gradvist i 2017 med fuld implementering i januar 2018.
Baggrunden for ønsket om implementering af bundled payments inden for
svangreomsorg og fødselshjælp var, at man i Holland ser høje perinatale mortalitetsrater
(børnedødelighed omkring fødslen) sammenlignet med andre vestlige lande. Der er
derfor ønske om en reform, som kunne styrke kvaliteten i behandlingen og understøtte
mere integrerede ydelser med hurtigere henvisning til specialistbehandling.
Pleje og behandling inden for fødsels- og svangreomsorg er i Holland karakteristeret ved
at være opdelt i en primær og en sekundær fødselssektor. Den primære fødselssektor
omfatter hjemmefødselsordning ved en distriktsjordmoder, hvor selvstændige
jordmoderpraksisser varetager svangreomsorgen og fødsler for ukomplicerede gravide
og fødende kvinder.
Sekundær fødselssektor omfatter ydelser leveret af gynækolog eller obstetriker på et
svangreambulatorium eller fødeafdeling på et hospital. Forløbet for gravide starter hos
egen læge, som ved konstateret graviditet henviser til en jordmoder, som er ansvarlig for
resten af graviditetsforløbet. Ved komplicerede graviditeter eller fødsler er det
jordmoderens ansvar at henvise den gravide til sekundærsektoren, således at pleje og
behandling varetages af en gynækolog eller obstetriker.
Den primære og sekundære fødselssektor er afregningsmæssigt opdelt, hvilket betyder,
at jordmødre ved henvisning til sekundærsektor mister indtægter for den pågældende
gravide. Afregningsmodellen gav således incitament til at holde gravide i primærsektoren
så vidt muligt, hvilket kan være medvirkende til, at komplicerede graviditeter bliver
henvist sent til sekundærsektoren.
På baggrund af dette ønskede man bl.a. at indføre bundled payments for derved at fjerne
det økonomiske incitament for jordmødre til sen henvisning til sekundærsektoren.
Derudover ønskede man at understøtte mere integreret behandling og samarbejde, med
henblik på at optimere kvaliteten af behandlingen og plejen.
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Grundelementer og principper for afregningsmodel for fødselsområdet
Afregningsmodellen er baseret på samme pakkeafregningsmodel, der kendes fra
kronikerområdet, som tidligere beskrevet. Dette betyder, at man grupperer ydelserne for
den samlede graviditetsforløb, således at både ydelser hos jordmødre og ydelser hos
gynækolog og obstetriker afregnes samlet.
Forud for udarbejdelse af afregningspakken er der gennemført en række analyser, som
skulle afdække omkostningerne ved de enkelte ydelser og enkelte elementer i
behandling. De dele af behandlingen, hvor omkostningerne er betydeligt lavere eller
højere, bliver udtaget fra afregningspakken.
Man har hermed søgt at skabe en omkostningshomogen afregningsmodel, hvorfor højt
specialiseret behandling, herunder neonatal intensivbehandling, ikke er inkluderet i
pakkebehandlingen, da denne type behandling har lav volumen og høje omkostninger.
Omkostningerne ved behandling forbundet med uventet abort er væsentligt lavere end
for gennemførelse af en normal graviditet, hvorfor behandlingspakken omfatter graviditet
fra 16. uge og frem. Der afregnes derfor selvstændigt for ydelser fra graviditetsuge 0-16.
Fødsel efter uge 16 vil betragtes som en for tidlig fødsel, frem for abort, hvorfor man har
valgt 16. uge som grænseværdi.
Indledende konsultation hos praktiserende læge samt højt specialiseret behandling
indgår ikke i pakkeafregningen. Pædiatriske ydelser, dvs. efterfølgende pleje og
rådgivning, såvel som diagnostiske test er heller ikke omfattet af pakkeafregningen.
I tråd med modellen udviklet for det kroniske område er udbyderne forpligtede til at
indberette kvalitetsdata, for derved at understøtte konkurrence og forhandling mellem
forsikringsselskaberne og udbyderne. Kvalitetsdata måles og rapporteres for tre
overordnede områder:
1. Adverse Outcome Index (AOI-5), der er et samlet indeks udviklet til at måle
omfanget af negative udfald og komplikationer i forbindelse med fødsel. AOIindekset omfatter bl.a. kliniske udfald eksempelvis ruptur på livmoderen samt
APGAR score, som giver indikation for nyfødtes umiddelbare helbred.
2. Antallet af kejsersnit udført i forbindelse med sædestilling
3. Patientoplevelse, vurderet ud fra et valideret spørgeskema (ReproQ). Dette
spørgeskema baserer sig på den gravides oplevelse, frem for procesmål.
ReproQ indgår som en del af de nationale kvalitetsindikatorer for
fødselsområdet.
Det er således valgt at anvende validerede og veludviklede værktøjer til måling af
kvaliteten.
Det blev i modellen anbefalet, at udbyderne er forpligtede til at levere kvalitetsdata til
forsikringsselskaberne forud for afregningen (no data, no pay), men dette er dog endnu
ikke godkendt som en del af afregningsmodellen.
En af udfordringerne ved den integrerede og netværksbaserede organisering, hvor
relevante udbydere går sammen om levering af relevante ydelser, er at
sammenslutningen af udbydere kan tilnærme sig monopoldannelse inden for geografiske
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områder. Monopoldannelse kan betyde, at mekanismerne for den frie prissætning
sættes ud af funktion, hvilket skaber risiko for stigende priser. For at imødekomme dette
overvåger sundhedsmyndighederne prisudviklingen og omkostningerne tæt og
fastsætter prislofter, hvis det viser sig nødvendigt.
I tillæg til pakkeafregningen overvejes der i øjeblikket at indarbejde tiltag rettet mod
gevinstdeling, således at udbyderne og forsikringsselskaber deler eventuelle besparelse.
Der er dog ikke udarbejdet en konkret model for dette endnu, men tanken er, at dette
skal medvirke til, at eventuelle prisstigninger modarbejdes, i tilfælde hvor
"koncentrationen" af udbydere tilnærmer sig monopoldannelse, hvor stigende kvalitet
inden for en monopollignende sammenslutning af udbydere kan medføre
uhensigtsmæssig stigning i priserne. Som alternativ til gevinstdeling kan der indgås
kontrakter om, at eventuelle gevinster skal føre til reinvestering i kvalitetsfremmende
tiltag.

Implementering og læringspunkter
Den pakkebaserede afregningsmodel for fødselshjælp og svangreomsorg er endnu ikke
implementeret, men som tidligere beskrevet forventes den gradvist implementeret i
2017. Det er planen, at modellen er fuldt implementeret i 2018.
Der vil således være en overgangsperiode i 2017, hvor udbydere på frivillig basis kan
overgå til den nye afregningsmodel. Der er afsat særlige midler til at dække
omkostninger forbundet med overgangen, da man erfaringsmæssigt er bekendt med de
yderligere administrative byrder og øvrige "opstartsudgifter".
Evalueringer af implementeringen af behandlingspakker på kronikerområder, som har
mange fællestræk med den pakkebaserede afregningsmodel for fødselshjælp, peger dog
på, at de mere omfattende pakker med bred dækning, fører til forbedrede outcomes og
højere kvalitet i behandlingen. Derudover peger evalueringer på, at der kan være
besparelser over længere tid ved implementering af behandlingspakker. Dog er fundene
ikke konsistente, og der har vist sig at være stor variation i resultaterne afhængigt af det
kliniske område, typen af behandlingspakke samt omfang og størrelse af pakken.
Samlet set indikerer evalueringerne, at implementeringen af behandlingspakker kan føre
til mere integreret behandling og på sigt muligvis til lavere omkostninger, hvilket
forventes at kunne tilskrives styrket forebyggelsesindsats og sygdomshåndtering, som
medfører færre indlæggelser og specialistydelser9.
Baseret på erfaring fra de tidligere implementerede afregnings- og behandlingspakker er
de primære læringspunkter følgende:



Behandlingspakker med velbeskrevet og omfattende dækning, som omfatter
både generelle behandlingsmoduler og sygdomsspecifikke moduler, giver de
bedste resultater

9

Tsiachristas et al (2015): Cost-Effectiveness of Disease Management Programs for Cardiovascular Risk and COPD in The
Netherlands. Value Health. 18(8):977-86.
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For fuld gevinstrealisering og solid understøttelse af integrerede ydelser er
det nødvendigt med tilstrækkelig IT- og systemunderstøttelse, således at der
kan kommunikeres og deles data på tværs af involverede parter (udbydere).
Gennemsigtighed omkring de anvendte kvalitetsmål er vigtigt for at kunne
inddrage disse i forhandling af priser og ved kontraktindgåelse
Behandlingspakker skal gennemgå grundig sundhedsøkonomisk evaluering
og analyse i forbindelse med design og udvikling af pakken.
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Case 3 – ParkinsonNet: afregning for et
netværk af udbydere
Baggrund
Inden for behandling af Parkinsons har man i Holland over de sidste godt 10 år arbejdet
ud fra en innovativ og patientcentreret netværksmodel kaldet ParkinsonNet.
ParkinsonNet udspringer fra universitetshospitalet Radbound University Medical Centre
(UMC), hvor to neurologiske specialister inden for behandling af Parkinsons
identificerede et behov for mere målrettet og specialiseret behandling af
parkinsonspatienter. I perioden 2002 til 2004 blev der udviklet et enkelt regionalt netværk
og i dag er der mere end 66 multidisciplinære netværk af specialister over hele landet.
ParkinsonNet er regionale netværk af tværfaglige specialister i behandling af Parkinsons,
som går sammen for at facilitere samarbejde og koordination i behandlingen.
Behandlingen af Parkinsons er ofte kompleks og involverer typisk en række forskellige
aktører, hvilke stiller krav til særlig uddannelse og specialisering af klinisk personale. For
at imødekomme udfordringer omkring tilstrækkelig specialisering og samling af viden,
sikre bedre sammenhængende patientforløb på tværs af aktører og bedre
patientinddragelse er der i regi af ParkinsonNet gennemført en række initiativer.
Netværkene består bl.a. af neurologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
diætister, psykologer – i alt op mod 19 forskellige faggrupper – som skal samarbejde om
behandlingen. Som en del af netværket er behandlere forpligtet til at deltage i
efteruddannelse, som skal sikre tilstrækkelig specialisering. For at udbydere kan blive en
del af netværket skal de leve op til bestemte kvalitetskriterier samt behandling af et
fastsat minimum antal af patienter, og derudover betale et årligt kontingent for at være
medlem af netværket. Netværket fungerer således som en kvalitetssikring og
"kvalitetsstempling" af de udbydere, som er medlemmer, hvilket gør dem særligt
konkurrencedygtige sammenlignet med udbydere, som ikke er en del af ParkinsonNet.
Dette har dog betydet, at så godt som al behandling af Parkinsons er overgået til
udbydere, som er en del af netværket, hvorfor man kan diskutere, om der er tale om
monopoldannelse.
ParkinsonNet er organiseret omkring "ParkinsonNet Coordination and Innovation Center
(C&I- center), som administrerer og styrer netværket samt er ansvarlig for fordelingen af
udbydere i geografiske områder for at sikre dækningsgrad. I hver region udpeges en
repræsentant (udbyder), som fungerer som koordinerende enhed i tæt dialog med C&I,
der er ansvarlig for implementering af nye forskningsbaserede tiltag. Den hollandske
sammenslutning af forenede forsikringsselskaber (Zorgverzekeraars Nederlands, ZN)
finansierer 50% af ParkinsonNet, og de resterende 50% finansieres via
medlemskontingenter. Baggrunden for dette er forventeligt lavere, samlede
omkostninger ved behandling af Parkinsons for patienter, der behandles inden for
netværket, hvilket giver forsikringsselskaberne en økonomisk fordel i at understøtte
ParkinsonNet.
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Det skal bemærkes, at ParkinsonNet fungerer som en faglig medlemsorganisation, og
ikke som en direkte udbyder. ParkinsonNets primære funktion er således at levere
forskningsbaseret behandlingsmodeller og samle udbydere i integrerede netværk10.
Figur 11 illustrerer netværksorganiseringen.

Figur 11 ParkinsonNet organisering. M= medlem, RK= regional koordinator

En central del af ParkinsonNet er etableringen og brug af data, herunder kvalitetsdata og
patientrapporteret data.
I januar 2015 blev et nationalt kvalitetsregister implementeret på parkinsonsområdet i
samarbejde med Parkinsons patientforeningen i Holland, foreningen af neurologer og
ParkinsonNet, kaldet ParkinsonInsight. Registret har til formål at give feedback til
udbydere omkring kvalitet i behandlingen samt skabe transparens til fordel for patienten
ved valg af udbydere og for forsikringsselskaber. ParkinsonInsight indeholder en række
forskellige informationer og kombinerer datakilder, herunder klinisk outcome data, klinisk
procesdata samt patientrapporteret data. Dette omfatter bl.a. oplysninger om medicin,
indlæggelser og antallet af hoftebrud.
I arbejdet med udviklingen af nye modeller for brug af data, blev man opmærksom på, at
de outcome mål, som lægerne ofte prioriterede som de vigtigste indikatorer for kvalitet i
behandlingen (fx tremor) ikke altid stemte overens med patienternes prioritering (fx

10

Vlaandere et al. (2016): The Dutch outcome-based payment model of parkinsonNet: A case study. Tilgængelig online:
https://www.oecd.org/els/health-systems/Better-Ways-to-Pay-for-Health-Care-Background-Note-Netherlands.pdf

35
Document Classification - KPMG Confidential

seksuel dysfunktion og søvnbesvær). Man ønskede derfor at udvikle et register, der
samlede patientrapporteret data med mere klassiske kliniske kvalitetsdata.
Den patientrapporterede data indsamles via validerede spørgeskemaer, som måler
livskvalitet (quality of life, PDQ-39) og patientoplevelse (via CQ-index). I disse indhentes
informationer såsom patientens oplevelse af emotionel støtte, kognition, daglige aktivitet
og en række andre oplysninger. I kombination med kliniske outcome såsom antal
indlæggelser søger man at få et bredt billede af kvaliteten i behandlingen, som afspejler,
hvad der skaber værdi for patienterne. Baseret på data udregnes en samlet
ParkinsonInsight indicator score.
På baggrund af de eksisterende strukturer og tilgængelige registerdata ønskede man at
udvikle en afregningsmodel, som i højere grad understøttede kvalitet i behandlingen
frem for "produktion" af ydelser. I et regionalt Parkinson-netværk (Nijmegen regionen) har
man derfor udviklet en ny afregningsmodel.

Grundelementer og principper for afregningsmodel
I den nuværende model afregner forsikringsselskaberne med de enkelte udbydere inden
for netværket. Den nye afregningsmodel baserer sig på en samlet afregning for hele
netværket af udbydere, altså en capitation-baseret afregning. Der tages i denne højde for
case-mix og afregningen baserer sig på de forventede udgifter – som det kendes fra
lignende afregningsmodeller.
Figuren nedenfor illustrer den nuværende og fremtidige situation.

Figur 12. Nuværende og fremtidige afregning for ParkinsonNet. U = Udbyder, hvor de forskellige
former illustrerer forskellige udbydere.

Parkinsonssygdom er en progredierende sygdom, hvilket betyder at symptomer og
sygdomsbillede forværres over tid og dermed fører til højere udgifter. For at skabe en
tilnærmelsesvis omkostningshomogen model inddeles patienterne derfor i tre grupper:
1) <5 år siden diagnosticering, 2) 5-10 år efter diagnosticering og 3) 10+ år efter
diagnosticering. Det samlede netværk at udbydere afregnes i henhold til antallet af
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patienter inden for disse kategorier per år. Afregningen dækker diagnostik, behandling og
follow-up.
For at fremme kvaliteten i behandling og understøtte hvad der giver værdi for
patienterne, ønskede man at udvikle en outcome-baseret afregningsmodel. I tillæg til
afregningen for den samlede population i netværket (capitation) søger man derfor at
indarbejde ParkinsonInsight indicator-scorer som en styringsmekanisme i
afregningsmodellen.
I forhandlingerne mellem udbydere og forsikringsselskaber fastsættes et samlet budget
med en pris pr. patient pr. år – altså fastsættes et budgetloft for de enkelte udbydere,
som principielt giver begrænsning på, hvor stor en andel af patientgruppen, der kan
optages. Baseret på ParkinsonInsight indicator-scorerne vil de udbydere, som ligger top
25% ud fra fastsatte kvalitetsmål, blive tildelt mulighed fra forsikringsselskaberne om at
dække en større markedsandel og derved opnå en økonomisk gevinst. Udbydere som
leverer høj kvalitet (top 25%) vil således få lov at vækste over det samlede
markedsgennemsnit på antallet af patienter. Udbydere, som ikke leverer i henhold til de
fastsatte kvalitetsmål, vil tilsvarende blive nedjusteret i forhold til markedsandel. Således
søger man at skabe stærk konkurrence baseret på kvalitetsmål, hvor kvaliteten indirekte
kobles til økonomien for de enkelte udbydere.
Kombinationen af capitation-baseret afregning for det samlede regional netværk og
reguleringen af markedsandel baseret på kvalitetsmål, herunder patientrapporteret data,
forventes at have positiv effekt på både omkostninger og kvalitet.

Implementering og læringspunkter
Modellen forventes implementeret i løbet af vinteren 2017 og 2018. Forud for udvikling
af afregningsmodellen foreligger et stort arbejde med etablering af øvrige tiltag inden for
ParkinsonNet, herunder platform for indsamling og brug af data, nye kliniske
retningslinjer og mange års udvikling af et stærkt samarbejdsmiljø omkring integrerede
ydelser.
Afregningsmodellen skal således ses i sammenhæng med de øvrige tiltag på området.
Ved implementeringen af ParkinsonInsight og de tilhørende kvalitetsindikatorer har det
vist sig særligt vigtigt at inddrage fageksperter og en række kliniske ressourcer til valg af
benchmarks og kvalitetsmål. Derudover har man valgt at anvende veletablerede og
validerede redskaber, som er afprøvede før, til måling af kvalitet. Derudover har man søgt
at skabe en åben debat og inddrage en række interessenter i arbejdet med etablering af
ParkinsonInsight.
Derudover har man valgt at gøre brugen af elektronisk beslutningsstøtte i det kliniske
arbejde valgfrit, da nogle klinikere kan opleve dette som et indgreb i deres faglige frihed.
En række evalueringer og analyser af ParkinsonNet viser overordnet, at modellen og
tilhørende tiltag fører til højere kvalitet og lavere omkostninger.
Et observationelt studie af KPMG sammenlignede afregning til forsikringsselskaber
(insurance claims) i 2009 mellem regioner med ParkinsonNet og regioner uden
ParkinsonNet og fandt, at regioner med ParkinsonNet havde 55% færre hoftebrud blandt
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parkinsonspatienterne. Derudover var der flere som modtog fysioterapi og der sås lavere
omkostninger pr. patient (649 euro i 2008 og 391 euro i 2009).
Et andet studie fandt, at der på en periode på 24 uger sås besparelser på op til 727 euro
pr. patient ved behandling i ParkinsonNet11.
Hvor tidligere studier fandt ingen, eller meget beskedne positive effekter på
omkostninger, fandt senere studier af mere omfattende (større) og veletablerede
netværk, lavere omkostninger for patienter behandlet inden for ParkinsonNet og højere
kvalitet. Dette kan indikere, at gevinster på omkostninger og kvalitet opnås over længere
tid, hvor initiale evalueringer skal tolkes med forsigtighed.
ParkinsonNet har samlet set vist sig at være succesfuldt og flere elementer af modellen
overføres til andre lande, såsom Norge, USA og England.

11

Munneke et al. (2010). Efficacy of community-based physiotherapy networks for patients with Parkinson's disease: a
cluster-randomised trial. The Lancet Neurology, 9(1), 46-54.
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6.

USA: erfaringer med afregningsmodeller ved værdibaseret styring
Introduktion

Sundhedsvæsenets organisering og finansiering i USA – i korte træk
Det amerikanske sundhedsvæsen er et forsikringsbaseret system, som overordnet
adskiller sig væsentligt fra det danske sundhedssystem i dets organisering og
finansiering. Dog står det overfor mange af de samme udfordringer, som vi kender fra
Danmark med stigende udgifter, stigende efterspørgsel og en aldrende befolkning. Det
er karakteriseret ved at have mange aktører på markedet for sundhedsydelser og det er
værd at bemærke, at trods de private forsikringsordninger er over 36% af befolkningen
helt eller delvist dækket af offentlige sundhedsordninger, som er skattefinansierede12.
Sundhedssystemet er organiseret omkring et bredt udvalg af forskellige typer af
sundhedsforsikringer og sundhedsordninger. Mange forsikringsselskaber og tilknyttede
udbydere er organiseret i Health Maintenance Organizations (HMO) eller Exclusive
Provider Organizations (EPO), som er forsikringsselskabets eget netværk af udbydere. Er
man forsikret i en sådan ordning, kan man som patient kun vælge udbydere inden for
disse netværk. De enkelte HMO'er fungerer således i en vis udstrækning som
selvstændige sundhedssystemer, der kan levere samtlige ydelser inden for både primærog sekundærsektoren inden for netværket, dog afhængigt af den enkelte
forsikringstagers dækningsgrad og forsikringsordning. Der findes en række forskellige
forsikrings- og netværksordninger, eksempelvis Preferred Provider Organizations og
Point-of-Service Plans, som ikke vil gennemgås i nærmere detaljer her. Disse forskellige
typer af netværksbaserede sundhedsordninger går under fællesbetegnelsen Managed
Care Organizations (MCO).
Udover de private- og arbejdsgiverbetingede forsikringsordninger finansierer staten den
offentlige sundhedsordning, Medicare, som dækker personer over 65 år og udvalgte
yngre personer med handikap. I tillæg finansierer staten Medicaid, som dækker personer
med særlig lav indkomst. Derudover findes et særligt sundhedsprogram, som dækker
personer i militæret og veteraner samt en ordning, der dækker børn i lavindkomstfamilier.
Over 55 millioner personer er dækket af Medicare og over 74 millioner er dækket af
Medicaid. Medicare er ejet og drevet på føderalt niveau, mens de enkelte stater er
ansvarlige for Medicaid. Både Medicaid og Medicare administreres via The Centers for
Medicare and Medicaid Services (CMS).
Med sundhedsreformen, The Affordable Care Act (ACA), som blev implementeret under
Obamaregeringen i 2010, blev der stillet nye krav til forsikringsdækningen samt etableret
såkaldt "shared responsibility", hvor staten, arbejdsgivere og forsikringsselskaberne er
forpligtede til at dele ansvaret for adgang til sundhedsydelser, kvalitet og omkostninger.
Reformen er omfattende og en række initiativer, reguleringer og omlægninger er blevet
implementeret.

12

International Health Care Systems Profil, USA: http://international.commonwealthfund.org/countries/united_states/
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Som en del af ACA-reformen ses blandt andet en bevægelse mod grupperede
afregningsformer inden for et netværk af udbydere, kaldet Accountable Care
Organizations (ACO), som påtager sig kontraktmæssigt ansvar for at levere ydelser, som
afregningsmæssigt kobles til fastlagte kvalitetsmål. I tillæg hertil deler udbyderne inden
for ACO-netværket eventuelle besparelser, som udgøres af forskellen mellem de
forventede og de faktiske udgifter til sundhedsydelser. Siden reformen er der etableret
mere end 700 ACO'er både blandt offentlige og private sundhedsordninger, og mere end
28 millioner amerikanere er indtegnet i ACO-ordninger. Udover at sikre bedre
finansiering, mere effektiv ressourceudnyttelse og højere kvalitet, skal organiseringen i
ACO'er også understøtte bedre koordinering af patientforløb på tværs af sektorer og
organisationer.
I regi af Medicare er der blevet implementeret en række ACO-ordninger og andre
lignende modeller, hvor man søger at bevæge sig væk fra afregning pr. ydelse og istedet
gruppere afregningen, som samtidig knyttes (indirekte) til kvalitet i behandlingen.
I 2013 igangsatte The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) udvikling og
implementering af grupperede betalingsmodeller, rettet mod Medicare, baseret på
bundle payments og kobling til bestemte kvalitetsmål. Disse initiativer, kaldet Bundle
Payment for Care Improvement (BPCI), er bygget op omkring fire differentierede
forløbsmodeller, hvor definitionen af forløbsepisode samt kvalitetsmål varierer for hver
model. Målet er, at 90 procent af Medicare finansieringen, på tværs af alle stater, skal
overgå til et vist omfang af værdi- eller kvalitetsbaseret afregning i 2018. Målene og
visionerne for implementering af bundle payments og værdibaseret afregning udmøntes
via reformer og initiativer i de enkelte stater og tilpasses lokale forhold og behov.
I staten New York har man i samarbejde med CMS indgået aftale om en
gennemgribende reform af Medicaid, i form af Delivery System Reform Incentive
Payment Program (DSRIP). Hvor BPCI tiltagene retter sig mod Medicare er DISRP
initiativerne rettet mod Medicaid.
DSRIP er en såkaldt waiver, hvilket vil sige en juridisk aftale som er indgået mellem de
forskellige myndighedsorganisationer, der giver de enkelte udbydere mulighed for at
blive tildelt særlige fondsmidler ved at deltage i og implementere særlige tiltag. DISRP er
således en lovgivningsmæssig aftale, der giver stater mulighed for at afprøve nye
afregningsformer, hvor det vil være nødvendigt at blive fritaget (waivet) fra bestemte
lovgivningsmæssige krav på føderalt niveau, som de ellers ville være underlagt, men er
nødvendige at blive fritaget for, for at kunne implementere de ønskede reformtiltag.
Der udspringer således en række programmer og initiativer fra DSRIP, som varierer fra
stat til stat. DISRP er således ikke unikt for New York, men er en reform-mulighed, som
stater kan vælge at anvende. Fælles for disse DSRIP-initiativer er overordnet fokus på at
sænke omkostningerne, forbedre befolkningens sundhed, bedre klinisk outcome og ny
organisering og afregning for Medicaid-patienter, der sikrer bedre sammenhæng i
behandlingen.
De første DSRIP-initiativer blev godkendt og implementeret i Californien, Texas og
Massachusetts i 2010 og 2011, efterfulgt af bl.a. New Jersey og Kansas i 2012. Omfang,
indhold og form afhænger af lokale behov og rammebetingelser, hvor en af de seneste
og mest omfattende DSRIP-programmer bliver implementeret i New York.
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Case 4 og 5 Delivery System Reform
Incentive Payment Programme, USA
Baggrund
I 2011 påbegyndte staten New York at planlægge en større reform af Medicaid, som
skulle bidrage til at nedbringe de stigende omkostninger, sikre sammenhæng og høj
kvalitet i behandlingen og nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser med 25
procent. Medicare udgjorde godt 40 procent af statens samlede udgifter og
omkostningerne steg med godt 10 procent om året, samtidig med at der sås faldende
kvalitet, hvorfor der var stort behov for en reform.
I 2011 blev der derfor iværksat et initiativ for at få indmeldt Medicaid-patienter i Managed
Care Organizations (MCO'er), målrette tiltag mod unødigt forbrug samt implementering
af et loft på stigningen i udgifterne. Disse tiltag gav store besparelser, som man valgte at
reinvestere i en særlig pulje til at gennemføre en større reform af Medicaid. Tiltagene
blev udarbejdet og gennemført af Medicaid Redesign Team (MRT) og var det første
skridt mod en samlet reform af organiseringen og afregningen af Medicaid i New York.
Figuren nedenfor illustrerer besparelserne, som udgiftsloftet og de øvrige initiativer
afstedkom:

Figur 13. Udvikling i omkostninger 2003-2013

I april 2014 indgik New York derfor en samarbejdsaftale med CMS i regi af DSRIPwaiveren om at investere 8 milliarder USD til at reformere Medicaid i New York, som
dækker mere end 6 millioner borgere i staten og koster omkring 60 milliarder USD om
året. DSRIP-programmet implementeres inkrementelt over en femårig periode, dog med
en total projektperiode på ni år (2011-2020), som både dækker forudgående planlægning
og forhandlinger samt endelig opfølgning og rapportering.
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Figur 14 giver et overblik over
processen.
DSRIP omfatter overordnet både
organisatoriske forandringer omkring
udbyderne af sundhedsydelser, en
reformering af afregningsmodellerne,
en transformation af arbejdsstyrken i
sundhedssektoren (workforce
transformation), samt en reform af
anvendelse af data og analyse med
tilhørende IT-understøttelse.
Reformen er udarbejdet af en række
offentlige og private aktører, både på
føderalt og statsligt niveau, hvor både
klinikere og sundhedsprofessionelle
fra leverandører, forsikringsselskaber
og øvrige organisationer på markedet
for sundhedsydelser har været
inddraget. Organisationer og
udbydere, som ønsker at indgå i
DSRIP-programmet, og dermed blive
en "safety net provider", skal leve op
til bestemte kriterier for deltagelse,
afhængigt af hvilken type af udbyder,
der er tale om. Dette drejer sig
eksempelvis om, at mindst 30
procent af udbyderens patientgruppe
skal være omfattet af Medicaid, eller
der skal være tale om et offentligt
hospital13.
Udbydere, som er berettiget til at
deltage i DSRIP som "safety net
providers", modtager DSRIP-midler til
Figur 14. Tidslinje
at implementere tiltagene og
modtager gevinstmidler for at opnå bestemte kvalitetsmål. Udbydere i DSRIPprogrammet skal organisere sig i et nyt netværk af udbydere kaldet Performing Provider
Systems (PPS). PPS'er samler forskellige typer af udbydere på tværs af sektorer og
kliniske områder såsom hospitaler, alment praktiserende læger, specialister og øvrige
organisationer, eksempelvis forebyggelses- og rehabiliteringsspecialister, som går
sammen i et partnerskab om at implementere lokale projekter i regi af DSRIP.
Der er etableret 25 PPS'er på tværs af staten New York, der fungerer som pilotprojekter
for implementeringen af værdibaseret afregning. På sigt er målet, at
afregningsmodellerne og organiseringsformerne skal etableres som "best practise" og

13

En samlet liste over kriterier for deltagelse fremgår af DSRIP-hjemmesiden:
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/dsrip/safety_net_definition.htm
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overføres til andre områder. I tråd med den føderale strategi har staten New York et mål
om, at alle Managed Care Organizations (MCO) skal basere 80-90% af afregningen til
deres leverandører på værdibaserede afregningsmekanismer. Derudover er målet af
reducere antallet af forebyggelige indlæggelser med 25% over en femårig periode og
flytte dele af behandlingen fra sekundær- til primærsektoren.
Størstedelen af New Yorks godt 100.000 Medicaid-udbydere, såvel som et stort antal
øvrige lokalt baserede organisationer (non-Medicaid community-based organisations), er
repræsenteret i de 25 PPS-netværk. De enkelte PPS-netværk er ansvarlige for at levere
et samlet sæt af ydelser og leve op til fastsatte kvalitetsmål, som der gives en særlig
afregningsmæssig kvalitetsbonus for. Desto bedre kvalitet PPS'erne leverer, desto større
bonus vil der blive tildelt.
DSRIP-programmet i New York omfatter således mange forskellige aktører, initiativer og
modeller, hvilket giver programmet høj kompleksitet. Der er derfor ikke tale om én enkelt
model, som implementeres bredt, men derimod en samling af forskellige tiltag bl.a.
behandlings- og afregningsmodeller, som implementeres i forhold til lokale
rammebetingelser og behov. Over 500 forskellige interessentgrupper og partnere er
involveret på tværs af staten.
I foråret 2017 påbegyndes implementeringen af de første værdibaserede
afregningsmodeller, som er blev udviklet over en periode på ca. to år.
Udover reformen af afregningsmodellen for Medicaid i New York, som indgår i DSRIP,
har New York State Department of Health (NYSDOH) sideløbende implementeret en
række øvrige tiltag, som spiller sammen med DSRIP-programmet. Dette drejer sig
eksempelvis om etablering af IT-infrastruktur og datagrundlag for monitorering af
kvalitetsudviklingen på tværs af staten, som skal give information om de enkelte
udbyderes performance i relation til DSRIP.
Der vil i indeværende rapport være fokus på at beskrive reformeringen af
afregningsmodellerne med afsæt i tanken om værdibaseret styring.

Principper for værdibaserede afregningsmodeller i DSRIP i New
York
I regi af DSRIP har staten New York i samarbejde med rådgivere og interessenter
udarbejdet en "menu" af afregningsmodeller, som de mange forskellige udbydere kan
vælge imellem, afhængigt af behov og graden af modenhed i de enkelte organisationer.
Der er således ikke tale om en bestemt afregningsmodel, som udbydere er forpligtede til
at anvende, men om et sæt af afregningstyper, som kan kombineres og sammensættes i
forhold til lokale behov i de kontrakter, som indgås mellem "bestiller" og udbyder. Der
bliver således ikke fastsat takster eller dikteret specifikke afregningsaftaler, da disse
fortsat bliver aftalt individuelt mellem udbydere og forsikringsselskaberne i regi af
MCO'er (og lignende organisationer).
Overordnet set bygger reformen omkring afregningen på fire grundprincipper og trin:
1) Implementering af tiltag, der bremser kraftigt stigende udgifter
2) Afregninger, der understøtter integrering af ydelser og særlige "transformations"midler
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3) Afregning, der understøtter kvalitet og gevinstdeling
4) Inkrementel forskydning af risiko til udbydere.
Disse principper ligger til grund for de initiativer, der er iværksat, og de enkelte elementer
af de forskellige dele af "menuen" af afregningsmuligheder, som vil blive taget i brug over
de kommende år. For at tage højde for forskellige modenhedsniveauer imellem de
enkelte udbydere, herunder også netværk af udbydere, PPS'er og MCO'er, samt behovet
for forskellige afregningsmodeller for forskellige behandlingsområder er der udarbejdet
et såkaldt Value Based Payment (VBP) Roadmap14. Denne roadmap skitserer den
samlede plan for reformeringen frem mod 2020 og opstiller de valgmuligheder, som
udbydere kan vælge mellem i deres endelige sammensætning og konstruktion af
afregningsmodel.
I den samlede reformplan er skitseret forskellige niveauer, der afspejler de enkelte
organisationers modenhedsniveau samt hvor omfattende graden af risikodeling,
gevinstdeling samt gruppering af afregningen, der er tale om. Disse niveauer går fra
såkaldt Level 0 VBP til Level 3 VBP.
Derudover er afregningsmulighederne opdelt i fire kategorier/typer, som afspejler
forskellige afregningsbehov afhængigt af behandlingsområde og population. Disse
omfatter:
1. Populationsbaseret afregning, såkaldt Total Care for General Population
(TCGP)
2. Grupperet afregning for integrerede ydelser over længere tid, såkaldt
Integrated Primary Care
3. Grupperet afregning for episodiske "bundles", såsom en såkaldt Maternity
Bundle
4. Samlet afregning for en delpopulation med særlige behov, såkaldt Total Care
for Special Needs Subpopulation.
Tanken om at inddele kontrakt- og afregningsmodellerne efter ovennævnte typer er, at
den enkelte udbyder kan vælge den type, som passer bedst til de ydelser, der leveres,
og som der ønskes at indgås kontrakt om. Da der kan være forskel fra det ene kliniske
områder til det andet, i forhold til hvilke incitamenter og mekanismer der er
meningsfulde, kan udbyderne udvælge de dele, hvor de finder det meningsfuldt at
implementere en værdibaseret afregnings- og kontraktmodel. Eksempelvis kan der være
særlige højt specialiserede behandlinger, såsom organtransplantation, hvor det kan være
svært at måle patientoplevet kvalitet eller hvor grupperet afregning ikke er meningsfuld.
Udbydere kan således også vælge at ekskludere visse behandlingsområder og
patientgrupper fra VBP-kontrakten.
Udbydere, som indgår aftale om en af ovenstående afregningsmuligheder, bliver til "VBP
contractors", dog stilles der som tidligere nævnt krav til, hvilke typer af udbydere der kan
indgå i DSRIP. Der kan således kun indgås aftale om VBP-afregningsmodeller for
udbydere, der går sammen om at levere integrerede ydelser, dvs. de netværksbaserede
sammenslutninger af udbydere. MCO'er og ACO'er og lignende sammenslutninger kan
dog indgå aftaler med enkelte udbydere, som vil få mulighed for at indgå VBP-aftaler.

14

https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/dsrip/vbp_reform.htm
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De populationsbaserede afregningsmodeller dækker samtlige ydelser og omkostninger
for de patienter, som den pågældende sammenslutning af udbydere dækker over.
Udbyderne er ansvarlige for outcomes og omkostninger for samtlige ydelser for alle
patienter, inden for den pågældende sammenslutning (MCO, ACO, PPS m.v.).
Afregningsmodeller, der dækker de samlede udgifter for en delpopulation, omfatter
behandling af særligt komplicerede og omkostningstunge patienter, herunder patienter
med HIV/AIDS, patienter med psykiske og sociale problemer, misbrugsproblemer eller
særlige kognitive handikap og lignende. For disse patientgrupper er der etableret særlige
"managed care plans", som patienter kan henvises til/placeres i, hvilket indebærer, at
samtlige ydelser er dækket inden for denne behandlingsplan.
De grupperede afregningsmodeller er inddelt i afregning for længevarende forløb, typisk
kronikerforløb, og episodiske forløb eksempelvis fødsler. De længerevarende kroniske
forløb dækkes af afregningsmodellen kaldet "Integrated Primary Care" (IPC), og består
primært af forløbsafregning for kronikerforløb (chronic bundle). Ved denne model indgår
MCO'erne aftaler med praktiserende læger (primary care providers) og andre udbydere,
der leverer primærsektor-ydelser, såsom forebyggelse og pleje, screening og
rutineundersøgelser samt behandling af kroniske sygdomme. Der er udarbejdet "bundles"
for 14 forskellige sygdomme, som er blevet prioriteret ud fra prævalens og
omkostninger. Definitionen af de enkelte bundles er udarbejdet af kliniske rådgivende
udvalg og omfatter eksempelvis diabetes, hypertension og KOL. De episodiske
grupperinger, som indgår som et selvstændigt element i VBP-roadmappen, omfatter i
øjeblikket kun fødselshjælp via en "maternity bundle". De resterende episodiske bundles
er samlet i én enkelt gruppering i form af en "chronic bundle". Det vil blive beskrevet
nærmere i de følgende afsnit.
Som en del af implementering af DSRIP-tiltag og ved overgang til nye afregningsformer
og kontrakter, forventes øgede administrative omkostninger i en overgangsperiode. Der
er derfor afsat særlige midler til de øgede administrative omkostninger, som disse
forskellige "menuer" af afregningsmuligheder afstedkommer. Disse midler indarbejdes
som en komponent i de enkelte VBP-aftaler, og staten fastsætter beløb herfor, som
beregnes i forhold til antallet af patienter, som der er indgået VBP-aftaler om. Det
forventes, at gevinsterne ved de nye reformtiltag på sigt vil udligne den administrative
byrde, som samtidig vil falde på sigt, efter en tilvænningsperiode.
Skemaet nedenfor illustrerer sammenhængen mellem de forskellige niveauer og de
forskellige typer af afregning.

46
Document Classification - KPMG Confidential

Tabel 2.15 Kombinationer af typer og niveauer af VBC-kontrakt- og afregningsmodeller.
FFS= Fee-for-service, PMPM= per member per month

Som det fremgår af skemaet ovenfor dannes der et matrix af afregningsmuligheder, hvor
der for hver af disse er forskellige muligheder og kombinationer for bl.a. risiko- og
gevinstdeling samt kvalitetsafregning. Overordnet er tanken med disse
afregningsmodeller, at man på sigt ønsker at bevæge sig væk fra afregning pr. ydelse
dvs. fee-for-service (FFS) for enkelte udbydere. Med et fokus på at styrke forebyggelse
og behandling i primærsektoren og skabe et system, der understøtter integrerede
ydelser, skal disse afregningsmodeller i tråd hermed bidrage til at skabe et system, der
styrer efter, hvad der giver mest sundhed for pengene.
Ved at gå væk fra afregning baseret på FFS og samtidig nedbringe antallet af
forebyggelige indlæggelser m.v. og rykke en del af behandlingen til primærsektoren kan
visse udbydere forvente et fald i deres indtægter. Dette imødekommes ved, at de
besparelser, som DSRIP-initiativerne afstedkommer, skal geninvesteres eller deles
mellem udbyderne. Hermed søger man at gøre reformen af Medicaid levedygtig på

15

Hentet fra VBP roadmap: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/dsrip/2016/docs/2016jun_annual_update.pdf
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længere sigt. Udviklingen væk fra FFS vil dog ske gradvist, hvorfor der kan være
afregningsformer, som fortsat udgøres af en andel af FFS-afregning.
Level 0 i tabel 2 indikerer den laveste grad af VBP-afregning, hvor level 3 indikerer mere
radikale forandringer baseret på VBP-afregning. Som det fremgår her, ses FFS som den
primære afregningsmekanisme i level 0. Dette betyder, at udbydere i princippet kan
fortsætte med at afregne, som de hidtil har gjort, dog skal de gradvist tilpasse deres
afregningsmodeller i tråd med VBP roadmap, hvilket i første omgang indebærer, at de
skal indarbejde mekanismer for risikodeling.
I april 2017 var der 13 selvstændige kontraktindgåelser på tværs af forskellige netværk af
udbydere (provider organisation og managed care organisations), som var startskuddet
for implementeringen af de første typer af nye værdibaserede afregningsmodeller.
I udarbejdelsen af afregningsmodellerne har man søgt at finde en passende balance
mellem standardisering og fleksibilitet, således at modellerne kan tilpasses lokale behov.
I dette arbejde er følgende overvejelser blevet medtænkt:






Hvilke ydelser skal være inkluderet og ekskluderet i de enkelte VBPafregningsmodeller
Hvilke udbydere kan indgå aftale om de enkelte afregningsmodeller
Valg og specificering af kvalitetsmål for hver enkelt afregningsmodel
Metoden til beregning af den risikojusterede omkostning/takst for hver
afregningsmodel og fastsættelse af benchmarks for at kunne afspejle ændringer i
case-mix.

Der er udarbejdet faste og standardiserede definitioner og kvalitetsmål på tværs af
staten, som udbydere, der har indgået VBP-kontrakter, er forpligtede til at indrapportere.
Måling af kvalitet, levering af ydelser samt øvrige målinger er således ens på tværs af
udbydere og indgår i den samlede monitorering af udviklingen. Kvalitetsmålene omfatter
både mere generiske overordnede kvalitetsmål i form af procesmål og mere
områdespecifikke kvalitetsmål for bestemt kliniske områder. For visse områder anvendes
patientrapporterede outcomes (PRO) som kvalitetsparametre, eksempelvis ved
patientgrupper med psykiske og sociale problemer samt misbrugsproblemer. De totale
omkostninger samt eventuelle besparelser (pr. patient eller pr. episodisk patientforløb)
indgår ligeledes i monitoreringen og derudover udgør disse grundlaget for beregning- og
tildeling af eventuelle gevinster.
Overordnet set er DSRIP-reformen således en ramme, der skal understøtte
implementering af kontrakter og dermed afregningsformer, hvor risici forskubbes "nedad"
(fra sekundære til primære ydelser), men hvor der samtidig deles gevinster og
omkostninger. VBP-roadmap skitserer de elementer, som kontrakterne mellem udbydere
og efterspørger/køber (fx MCO) skal indgå for at kunne karakteriseres som VBPcontractors.
Tabel 3 skitserer de trin og elementer, som skal indarbejdes i de indgåede kontrakter, og
som udbyderne skal tage stilling til og tilpasse i henhold til lokale behov.
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Element som skal
indarbejdes i kontrakt

Beskrivelse

1) Type af VBP-aftale

Udbydere skal vælge hvilken type af aftale de ønsker at
indgå. Dette drejer sig om:
 Populationsbaseret afregning, såkaldt Total
Care for General Population (TCGP)
 Grupperet afregning for integrerede ydelser
over længere tid, såkaldt Integrated Primary
Care (IPC)
 Grupperet afregning for episodiske "bundles",
såsom en såkaldt Maternity Bundle
 Samlet afregning for en del-population med
særlige behov, såkaldt Total Care for Special
Needs Subpopulation

2) Tildeling af patienter
(attribution)

Patienter skal tildeles til en udbyder og dermed en
kontrakt, så der er klarhed om, hvem der bærer det
endelige ansvar for omkostninger og kvalitetsmål. For
TCGP og IPC-aftaler tildeles den alment praktiserende
læge dette ansvar.
Hver kontrakt skal fastsætte hvilket risikoniveau de ønsker
at operere på:
 Level 1: Fee-for-service (herunder DRG) som
betales bagudrettet med mulighed for
tildeling af gevinster ved levering af høj
kvalitet
 Level 2: Fee-for-service (herunder DRG) som
betales bagudrettet, men med mulighed for
både deling af gevinster og tab. Derudover
kan tildeles en større andel af gevinster end
ved level 1.
 Level 3: Grupperet afregningsform, som
betales prospektivt, med større andel af
gevinstdeling og deling af tab. Derudover kan
der indarbejdes øvrige risikomitigerende
tiltag, fx tilbageholdelse af betaling.
Udbyderen skal være netværksbaseret, og hele netværket
indgå i VBP-kontrakten

3) Risikoniveau

4) Udbyder-netværk
5) Tidsperiode for
kontrakt

Der skal indgås aftale om løbetid for kontrakten. Der skal
senest ved år 2 været opnået level 2 VBPniveau/risikoniveau
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6) Målbudget (target
budget)

7) Beregning af
deling af
gevinster/tab
8) Kvalitetsmål

Der skal fastsættes et målbudget i tråd med retningslinjer
defineret i VBP roadmap. Kontrakterne skal klart definere
hvilket målbudget, som ligger til grund for vurdering af
opnåelse af gevinster og tab
Beregningen/algoritmen, som ligger til grund for fordeling
af gevinster, skal indgå i kontrakten
Alle VBP-kontakter er forpligtede til at indarbejde de
udvalgte og definerede kvalitetsmål i deres kontrakt.
Kvalitetsmålene anvendes i beregning af eventuelle
gevinster.

Tabel 3. Trin og elementer i VBC-kontrakt.

VBP-roadmap definerer minimumskrav og vejledning for hver af de ovenstående
elementer, men det er op til den enkelte MCO og udbyder at konstruere den endelige
kontraktaftale og afregningsmodel.
I en dansk kontekst kunne dette eksempelvis svare til, at staten herunder eksempelvis
Sundheds- og Ældreministeriet, fremlagde overordnede principper og rammer for
kontraktindgåelse og afregning, som regionerne kunne tilpasse og anvende efter lokale
behov, ved udvikling af kontrakter og aftaler mellem udbydere (hospitaler og klinikker
m.v).
I det følgende gennemgås modellerne for "Total Care for General Population" og
"Integrated Primary Care", som implementeres over foråret og sommeren 2017 og de
elementer, som er centrale for afregningen.
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Case 4 – Populationsbaseret afregning
(Total Care for General Population)
Ved kontrakt- og afregningsmodellen af typen Total Care for General Population (TCGP)
er udbyderen, eller sammenslutningen af udbydere, ansvarlig for at dække samtlige
ydelser og omkostninger for alle patienter, der hører til den pågældende udbyder. Særligt
krævende og omkostningstunge delpopulationer, som tidligere nævnt eksempelvis
patienter med HIV/AIDS, patienter med psykiske og sociale problemer,
misbrugsproblemer eller særlige kognitive handikap, er ikke medtaget i TCGPafregningen. Patienter, som er indplaceret i disse særlige delpopulationer, kan der indgås
selvstændige aftaler omkring uafhængigt af TCGP-afregningen.
TCGP-afregningen omfatter således pleje og behandling for den generelle patientgruppe,
som ikke har nuværende kendte behandlingsbehov, som er særligt krævende og
omkostningstunge, og som ikke falder inden for rammerne af de øvrige
afregningsmodeller, herunder de forskellige typer af "bundled payments". TCGPafregningen er således en capitation-baseret afregning, hvor der afregnes et fast
risikojusteret beløb pr. patient pr. måned eller pr. år (omtalt som per member per month,
PMPM).
I tillæg hertil er der en række mekanismer, som kan indarbejdes i kontrakten efter behov,
og som skal understøtte kvalitet i behandlingen og give udbyderne incitament til ikke blot
at fokusere på "produktion" af ydelser, men også på kvalitet.
Som beskrevet i tabel 3 er der en række elementer, som skal aftales i VBC-kontrakten
mellem udbyderen (eller udbyderne) og MCO'en. De primære mekanismer, som
understøtter værdibaseret afregning, er risikoniveau (dvs. valg af level), fastsættelse af
målbudget og beregningsmekanisme for gevinstdeling.

Niveauer af risikodeling
Ved level 1 risikoniveau kan eksisterende aktivitetsbaseret afregning, herunder DRG,
fortsætte i afregningen mellem MCO'er og udbyderen, dog skal der i tillæg hertil
indarbejdes gevinstdelingsmekanismer i modellen. Afregningen sker retrospektivt via
såkaldte "virtual budgets". Disse gevinster vurderes ud fra et målbudget – et såkaldt
target budget. Når det totale forbrug af ydelser (totale omkostninger), som indgår i VBPkontrakten, er under målbudgettet, kan disse besparelser deles mellem parterne alt
afhængigt af hvor gode kvalitets-outcome, der leveres. Man taler her om "upside"
risikodeling.
Level 2 bygger på de samme principper som level 1, dog vil overskridelser af
målbudgettet, dvs. "tab" også kunne deles mellem parterne. Man taler her om "upside"
og "downside" risikodeling. For at kunne blive kategoriseret som level 2, skal minimum
20% af eventuelle tab allokeres til udbyderen, dog maksimum 3% af målbudgettet ved
år 1 og 5% af målbudgettet ved år 2.
Level 3 er ikke funderet i aktivitetsbaseret afregning, men derimod prospektive
grupperede afregningsformer, hvor der eksempelvis afregnes for hele den pågældende
gruppe/population, som der er indgået aftale om, inden for en given tidsperiode.
Alternativt afregnes der for specifikke "bundles". Gevinster og tab vil her blive delt
afhængigt af performance baseret på kvalitetsmål.
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Tabel 4 illustrerer mekanismerne for deling af risici i relation til forskelle niveauer.

Tabel 4. Niveauer af risikodeling i relation til incitamenter, budgettype og årlig opgørelse.

Tanken er, at der over en årrække kan ske en bevægelse fra level 1 frem mod level 3 –
dvs. en inkrementel tilgang hvor der gradvist justeres på incitamenter i form af deling af
gevinster og risici, samt budgetgrundlaget og afregningsformen. I en dansk kontekst vil
man overordnet set have budgetsikkerhed, grundet den fastsatte udgiftsramme, hvorfor
man kan argumentere for, at man i Danmark allerede er på et relativt højt
modenhedsniveau, hvad dette angår. Det vil imidlertid være relevant, i en dansk
kontekst, at overveje hvordan man kan arbejde med risiko- og gevinstdeling samt
bevæge sig mod mere grupperede afregningsformer, hos regionerne.
Følgende principper ligger til grund for fordelingen af gevinster mellem udbyderne:







Gevinster skal fordeles i henhold til udbyderes indsats, performance og levering
af ydelser i relation til realisering af effektiviseringsgevinster og kvalitet
Eventuelle udgifter og investering forbundet med særlige initiativer, der er
igangsat for at opnå de aftalte mål, kan inddrages i beregningen af fordelingen af
tilgængelige gevinster
Der skal i udgangspunktet ikke tages højde for udbyderes relative budget (dvs.
størrelsen/omfanget af budgettet) i fordelingen af gevinster
Fordelingen af "tab" skal følge samme principper som fordelingen af gevinster
Udbydere, som er særligt sårbare overfor økonomiske udsving, dvs. mindre
udbydere eller udbydere, som er underlagt særlig ekstern regulering, kan indgå
særlige aftale om deling af "tab".

Ideen er således, at andelen af gevinster som udbyderen tildeles, stiger ved højere
performance på kvalitet. Ved højere kvalitet forventes større besparelser, som igen fører
til større gevinster. Hermed søger man at skabe stærkt incitament til at levere høj
kvalitet. Tilsvarende mekanismer etableres for "tab", dog kan der sættes loft på hvor stor
en andel af disse, udbyderen skal påtage sig.
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Nærmere detaljeret beskrivelse af risiko- og gevinstdeling og fordeling af disse fremgår
af bilag 116.

Fastsættelse af målbudget
For at kunne afgøre om der er tale om besparelser eller tab ved level 1 og 2 aftaler er det
nødvendigt at fastsætte et såkaldt target budget – altså et målbudget, dvs. det budget,
som forventes og fastsættes ved starten af året som baseline for eventuelle fremtidige
besparelser og "tab". De faktiske udgifter holdes således op mod målbudgettet, hvorfra
man afgør, om der er tale om gevinster eller tab. I vurderingen af om der er leveret
effektive ydelser af høj kvalitet, holdes udbyderne ikke op mod hinanden, men derimod
op mod "sig selv". Herved belønnes den enkelte udbyder for egne forbedringer
uafhængigt af, om andre udbydere leverer endnu højere kvalitet.
Fastsættelse af målbudgettet er således afgørende for de øvrige styringsmekanismer i
modellen. Målbudgettet består af:





Udbyderens retrospektive (historiske) udgifter (ved level 1 og 2)
Risikojustering for at tage højde for forskelle i patientgruppen/populationen
mellem baseline-perioden og kontrakt-perioden
Justering for performance i relation til effektivitet og kvalitet ved baseline.

Justering for performance skal bidrage til at "belønne" udbydere, som har høj effektivitet
og kvalitet ved at justere deres målbudget opad, hvorfor deres sandsynlighed for at opnå
gevinster (shared savings) vil øges. Omvendt vil udbydere, som leverer lavere værdi, det
vil sige mindre sundhed for pengene, få nedjusteret deres målbudget.
Derudover kan der vælges at indgå aftale om såkaldt "stimulus adjustment", der skal
fungere som en særlig bonus for udbydere, som implementerer tiltag, der muliggør, at
de stiger i risikoniveau og dermed modenhedsniveau (level 1-3). I tillæg hertil kan der
indarbejdes en "pay-for-reporting" komponent, der har til formål at belønne udbydere,
som rapporterer tilnærmelsesvis tidstro data, som er komplet og nøjagtig – dvs. data af
høj kvalitet.
Modellen for fastsættelse af målbudget ses nedenfor og nærmere beskrivelse fremgår af
bilag 1.

16

Bemærk at bilag 1 er på engelsk og udgøres af den af DSRIP beskrevne tilgang til risiko- og gevinstdeling.

53
Document Classification - KPMG Confidential

Fordelingen af gevinster afhænger således af målbudgettet og de opnåede resultater i
kontraktperioden. En level 1 og level 2 VBP-aftale baserer målbudgettet på såkaldte
"virtual budgets", som er baseret på bagudrettede indtægter/afregninger hos udbyderen
justeret for case-mix m.v. Ved level 3 fastsættes målbudgettet prospektivt baseret på
gennemsnitstal fra staten New York – altså ikke den pågældende udbyders
bagudrettede afregning.
Tabellen nedenfor illustrerer sammenhængen med gevinstdeling og kvalitetsmål for de
enkelte risikoniveauer. Level 3 svarer til level 2 "VBP up- and downside".

Tabel 5. Sammenhæng mellem kvalitetsmål og risikoniveau17.

Baseret på ovenstående principper kan udbydere indgå aftaler tilpasset specifikke behov.
Et andet centralt element, som har betydning for de øvrige elementer i
afregningsmodellen, er brugen af kvalitetsmål.

Fastsættelse af kvalitetsmål
Til fastsættelse og valg af kvalitetsparametre blev der nedsat klinisk rådgivende udvalg
(clinical advisory groups). Disse udvalg har rådgivet i relation til fastsættelse af "bundles"
og definition af del-populationer samt til valg af kvalitetsparametre for de enkelte
afregningstyper og elementer.
Baseret på eksisterende kvalitetsparametre har de rådgivende udvalg valgt, hvilke der
skal ligge til grund for vurdering af kvalitetsperformance og dermed for beregningen af
andel af gevinstdeling – dvs. en indirekte kvalitetsafregning. De enkelte sæt af
kvalitetsparametre er udviklet og administreret af en række forskellige aktører og
myndigheder, herunder eksempelvis National Committee for Quality Assurance, NYS
Quality Assurance Reporting Requirements Measures, CMS measure sets samt en
række kliniske foreninger og disses udarbejdede kvalitetsparametre. Der er således tale
om en lang række sæt af kvalitetsmål inden for en række områder, som det rådgivende

17

Hentet fra VBP roadmap: https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/dsrip/2016/docs/2016jun_annual_update.pdf
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udvalg har prioriteret og udvalgt for hver enkelte kliniske område, som indgår i de
områder, der er udvalgt i DSRIP (fx kroniske område).
Overordnet er kvalitetsparametrene inddelt i tre kategorier:






Kategori 1: omfatter kvalitetsmål godkendt af staten, og som anses for klinisk
relevante, pålidelige og målbare. Udbydere er forpligtede til at rapportere på
kategori 1 kvalitetsmål. Disse ligger til grund for beregning af andel af
eventuel gevinst, som kan tildeles udbyderen.
Kategori 2: omfatter kvalitetsmål, som er klinisk relevante og valide, men kan
være svære at anvende i praksis og/eller svært målbare. Disse vil blive
nærmere undersøgt og vurderet i løbet af 2017 i takt med den trinvise
implementering af nye afregningsformer. Disse anvendes derfor i første
omgang ikke i vurderingen af kvalitetsperformance og tildelingen af gevinster.
Kategori 3: omfatter kvalitetsmål, som ikke ses som klinisk relevante, valide
og anvendelige, hvorfor disse er fravalgt.

De klinisk rådgivende udvalg vil løbende vurdere og tilpasse valg af
kvalitetsparametre/sæt af kvalitetsmål for at kunne tilpasse målene, således at de bedst
afspejler de outcomes, som har størst værdi for patienterne. I afregningen vil
kvalitetsmålene indirekte have en betydning, idet de har betydning for delingen af
gevinster og risici.
Hvor det findes relevant, er målet at anvende patientrapporterede outcome, herunder
standardiserede mål for "quality of life". Dette vil særligt være relevant for VBP-aftaler for
særligt sårbare delpopulationer, som placerer sig i krydsfeltet mellem social- og
sundhedsområdet. Dette drejer sig eksempelvis om patienter med misbrugsproblemer
og psykisk sygdom.
De enkelte sæt af kvalitetsmål, som skal anvendes inden for enkelte områder,
offentliggøres i en såkaldt playbook, hvoraf de nøjagtige mål fremgår. Dette drejer sig
primært om procesmål, eksempelvis brug af spirometri ved KOL-diagnosticering eller
måling af blodsukker ved diabetes.
Således er der sammensat et udvalgt sæt af kvalitetsparametre for de enkelte typer af
VBC-aftaler. For Total Care for General Population (TCGP) er der således fastsat et mere
overordnet sæt af kvalitetsparametre, dog består dette primært af en samling af de
samme parametre, som anvendes ved Integrated Primary Care.

Opsummering
De ovenfor beskrevne kontrakt- og afregningselementer kan således sammensættes og
tilpasses på forskellige vis. Omdrejningspunktet for dette er et system, som er bygget
op omkring en "bestiller" (fx MCO) og en udbyder, hvor målet er at indgå en aftale om et
samlet sæt eller pakke af ydelser for et eller flere udvalgte grupper/populationer. I denne
aftale indarbejdes der en række styringselementer og incitamenter, som skal fremme
kvaliteten og sikre, at fokus flyttes fra "produktion" af så mange ydelser som muligt, til et
fokus på at levere ydelser, der giver høj værdi – dvs. en passende balance mellem
effektivitet og kvalitet.
Aftaler om Total Care for General Population (TCGP) er den bredeste form for aftale, hvor
særligt omkostningstunge delpopulationer er taget fra. I denne type af model er formålet

55
Document Classification - KPMG Confidential

at varetage forebyggelse og behandling inden for den "brede" patientgruppe, og
understøtte forebyggende tiltag, som kan føre til besparelse i form af fald i
hospitalsydelser.
De skitserede principper og elementer gælder principielt på tværs af de forskellige typer
af VBC-aftaler, med der kan være særlige undtagelser eller øvrige forhold, som gælder
specifikt for en bestemt VBC-aftaletype. TCGP er således den generelle og overordnede
aftaletype, hvor der indgås aftale om en større (generel) population.
De beskrevne elementer gælder således også for Integrated Primary Care, her fokuseres
der dog på et udvalgt sæt af kroniske sygdomme, hvilket beskrives i det følgende.
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Case 5 – Afregning for primærydelser via
"bundled payment" (Integrated Primary
Care)
Ved "integrated Primary Care" (IPC) forstås forebyggelse, behandling og pleje, som ikke
kræver højt specialiseret hospitalsbehandling, men som typisk involverer en række
forskellige typer af ydelser, som leveres af forskellige kliniske faggrupper. Som
indledningsvist beskrevet er udbydere i USA ofte organiseret i netværk, lægehuse eller
sundhedshuse, hvor man søger at skabe højere integrering af ydelserne. IPC dækker
hermed almen praksis, lokale forebyggelsestiltag, hjemmepleje, plejehjem og bosteder,
medicinhåndtering, kostvejledning, fysioterapi o.l. i disse netværk af udbydere.
En del af IPC-behandlingen vil således dreje sig om behandling og pleje af patienter med
kroniske sygdomme såsom KOL, diabetes og astma. Med DSRIP er målet at styrke IPC
og derved nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og unødige hospitalsbesøg. I
IPC afregningsmodellerne findes grupperede afregninger for en række kronisk
sygdomme, som samles i en såkaldt "chronic bundle". Denne "chronic bundle" skal ikke
ses som en afregningsmæssig entitet, men som et kontrakt- og aftalemæssigt grundlag,
der giver udbyderne mulighed for at indgå VBP-baserede aftaler om afregning og øvrige
tiltag, eksempelvis risikodeling, inden for et udvalg af prioriterede fokusområder. I tråd
med det beskrevne VBP-roadmap betyder kontraktindgåelsen for de sygdomme, som er
omfattet af denne "chronic bundle", at der stilles krav til kvalitetsmål, rapportering og
VBP-baserede afregningselementer.
Som tidligere beskrevet består denne "chronic bundle" af 14 forskellige kroniske
sygdomme, som er blevet udvalgt til at indgå heri baseret på en prioritering ud fra
prævalens og omkostninger. Disse drejer sig om:
 Astma
 KOL
 Hypertension
 Kronisk hjerteinsufficiens
 Iskæmisk hjertesygdom
 Hjertearytmi
 Diabetes
 Bipolare lidelser
 Depression og angst
 Traumer og stress (trauma & stressors)
 Misbrugsproblemer
 Rygsmerter
 Slidgigt
 Gastroøsofagal reflukssygdom
For hver af disse 14 sygdomme er der udarbejdet en episodisk bundle, som skal dække
behandling og pleje inden for en afgrænset periode med fokus på en specifik procedure.
Den enkelte episodiske bundle fungerer således som en entitet, der kan anvendes til
afregning, til kontraktindgåelser og aftaler om behandling/dækning samt til

57
Document Classification - KPMG Confidential

monitoreringsformål og kvalitetsmåling. I relation til afregning kan de episodiske bundles
ses som en forløbsafregning.
IPC-modellen er grundlæggende bygget op omkring den alment praktiserende læge, som
bærer det endelige ansvar og dermed risiko for omkostninger og kvalitet. I samarbejde
med øvrige udbydere indgås der en samlet kontrakt omkring levering af ydelser
(herunder afgrænsede behandlingsforløb) inkluderet i en "chronic bundle" samt øvrig
behandling og pleje af generel karakter. Det er MCO'en (eller lignende organisation), der
fungerer som den overordnede administrative enhed, der køber og afregner for ydelser
hos enkelte (eller flere) udbydere inden for MCO-netværket.
Tanken er her, at der vil opnås besparelser ved integrering af ydelser og via tæt
samarbejde med forskellige aktører i primærsektoren, som derved eksempelvis
nedbringer antallet af forebyggelige indlæggelser. Man taler her om "downstream"
omkostninger, hvilket vil sige omkostninger forbundet med rutineundersøgelser,
forebyggelse og generel pleje af kronisk sygdom. Besparelser i IPC-modellen bliver tildelt
udbyderen (alment praktiserende læge) via en fordelingsnøgle, der baserer sig på
fastsatte kvalitetsmål, som tidligere beskrevet under case 4. For at udbyderen skal opnå
en økonomisk gevinst er det således ikke tilstrækkeligt "blot" at opnå besparelser, da
disse vil blive tildelt ud fra kvalitetsmål. Udbyderen har således incitament til at levere høj
kvalitet, som dermed fører til besparelser.
Udgøres besparelserne af et fald i hospitalsindlæggelser og øvrig hospitalsbehandling,
kan hospitalerne tildeles en del af denne "gevinst", dog kun svarende til tabt indtægt fra
fald i hospitalsbehandling. For at kunne få del i besparelserne skal udbyderne opfylde tre
krav omkring levering af DSRIP-initiativer.
Tabel 6 illustrerer kravene for hospitalerne og øvrige udbydere:
Krav

Beskrivelse
1) Data management
og deling af data
2) Innovation og redesign af behandling
(care redsign)

Udbydere skal levere tidstro data til "VBP contractors" vedr. brug
af skadestudeydelser, indlæggelser og udskrivelser
Mindst én ud af tre følgende mål skal opfyldes:
1. Der skal udarbejdes standardiserede
behandlingsforløb og planer baseret på kliniske
guidelines for at nedbringe variation i behandlingen
for mindste én af følgende områder:
omkostningstung billeddiagnostik, behandling på
skadestue, kræftbehandling, diagnostiske
undersøgeler eller misbrugsbehandling
2. Understøt arbejdet mod at rykke behandlingen til
post-akutte settings uden for hospitalet, herunder
psykiatriske behandlingsfaciliteter og plejecentre
rettet mod misbrugsbehandling og lign. plejecentre
3. Implementering af tiltag rettet mod palliativ
behandling i samarbejde med hospices.
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3) Understøttelse af
kvalitetsarbejde

Der skal indgås samarbejde med "VBP-contractors" omkring de
kvalitetsmål, som er prioriteret i regi af DSRIP.

Tabel 6: Mindstekrav til hospitaler for opnåelse af gevinster

Disse relativt bløde krav har til formål at fremme DSRIP-initiativer og få igangsat
reformtiltag bredt.

Definition af bundles
De enkelte bundles er baseret på diagnosespecifikke episoder og tilhørende procedurer,
som man søger at samle i meningsfulde forløb.
Baseret på kliniske best practices er der udviklet forløb, der dækker samtlige relaterede
ydelser inden for en angiven tidsperiode. Forløbene er udarbejdet af klinisk rådgivende
udvalg i samarbejde med en række øvrige ikke-kliniske rådgivere, og baserer sig dermed
på en kombination af klinisk best practice og erfaring samt grundig dataanalyse. Her har
man kombineret både klinisk data og omkostningsdata, der giver mulighed for at
gruppere procedure og diagnose i meningsfulde forløb.
For at udvælge og prioritere, hvilke områder der skulle etableres bundles for (samt
udpege del-populationer) blev der foretaget analyser med udgangspunkt i:






Andel af samlede Medicaid-omkostninger
Høj andel af Medicaid-patienter
Variation i omkostninger
Variation i kvalitet, herunder særligt forebyggelige indlæggelser
Indgår som prioritet i DSRIP

Hermed har man søgt at identificere fokusområder, som der vil tages udgangspunkt i
ved udarbejdelse af de første værdibaserede afregningsmodeller.
Overordnet består de enkelte bundles, dvs. episodiske forløb, af et sæt af relaterede
diagnose og procedurekoder. Baseret på grundig analyse af data har man identificeret
"typiske" og rutinemæssige procedurer, som relaterer sig til den pågældende diagnose,
og grupperet disse i et samlet forløb inden for en tidsperiode.
Forløb "aktiveres" ved en såkaldt trigger kode, som i visse tilfælde skal følges op af en
bekræftelse i form af en "confirmatory claim". Når et forløb er åbnet vil der være en
tidsperiode, hvori relaterede ydelser placeres eller tildeles. Heri indgår en bagudrettet
periode (look back period) på 30 dage, hvor procedurer, som kan være relateret til
sygdommen identificeres. Et forløb kan principielt stå åbent indtil patienter dør, men
afregninger pr. forløb baseres på minimum et år. Figuren nedenfor illustrerer et forløb for
hjerte-kar-sygdom.
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Figur 15. Forløb for hjerte-kar-sygdom.

Et vigtigt element i forløbsmodellen er opdelingen af "typiske" ydelser og forebyggelige
ydelser, som potentielt kunne havde været undgået kaldet "potentially avoidable
complications" (PACs). PACs er således ydelser, som er defineret som komplikationer
knyttet til en sygdom, som potentielt kunne have været undgået. PACs kan tage form
som enten indlæggelser, skadestuebesøg og øvrige ydelser, som relaterer sig til
behandlingen af en komplikation (eller evt. en utilsigtet hændelse). En PAC betyder ikke
nødvendigvis, at der er tale om fejlbehandling, men henviser derimod til, at der er leveret
ydelser relateret til et klinisk udfald (event), som sandsynligvis kunne have været
undgået. Målet er således ikke at bringe antallet af PACs til nul, men blot at nedbringe
antallet af PACs. PACs omfatter kun udfald, som potentielt er inden for behandlerens
kontrol.
For hver af de enkelte sygdomsforløb er der et veldefineret sæt af PACs baseret på ICD10 koder, som definerer, hvilke udfald der potentielt kunne have været undgående ved
pågældende diagnose. Man kan med denne tilgang opdele omkostninger i "typiske" og i
PAC-omkostninger, altså omkostninger, som kunne have været undgået. Derudover kan
identifikationen af PACs anvendes i vurderingen af kvalitet og dermed som et
kvalitetsmål. Hermed kan kvalitet defineres som fald i antallet af PACs, som medfører
besparelser, der kan deles, som tidligere beskrevet. En PAC er konstrueret på baggrund
af både omkostninger og volumen, hvorfor PACs også er anvendelige til at identificere
fokusområder.
En analyse af relevante PACs for hjerte-kar-sygdom foretaget af KPMG, viser, at top 10
PACs herfor udgør 79,6% af de samlede PACs-relaterede omkostninger. Figuren
nedenfor illustrerer en analyse af PACs, der viser fordeling af omkostninger og volumen.
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Figur 16. Analyse af PACs for hjerte-kar-sygdom.

De enkelte bundles og tilhørende forløbsafregning samt PAC-konstruktionen er baseret
på en grupperingslogik kaldet "HCI3 Evidence-informed Case Rate (ECR) grouper" også
kendt som "Prometheus". Brugen af PACs og definitionen af forløb udspringer således fra
denne grupperingslogik og tilhørende sæt af definitioner.
HCI3-grupperingslogikken bygger overordnet på et princip om, at så stor en andel af
omkostningerne som muligt skal grupperes i episoder, dvs. bundles.
Grupperingslogikken er opbygget i forskellige hierarkier og er udviklet som et alternativ til
DRG-baserede grupperinger. Ved DRG-afregning vil der afregnes for de ydelser, der er
leveret, uanset om de leverer den ønskede værdi og om de i og for sig burde have været
undgået. Således bærer betaleren eller bestilleren af ydelserne den økonomiske risiko.
Ved HCI3/ECR grupperingen er det muligt at identificere PACs, som man i
grupperingslogikken kan tage højde for, således at udbydere der leverer et lavt antal
PAC-ydelser, kan belønnes. PAC ydelser vil i mange tilfælde være omkostningstunge,
hvorfor der i DRG-afregningen ikke vil være incitament for udbyderen i at nedbringe
denne type af ydelser. Med HCI3/ECR grupperingen søger man at imødekomme dette
samtidig med, at man grupperer omkostningerne i større bundles.
Med HCI3-grupperingslogikken er det også muligt at "linke" forskellige forløb til hinanden,
hvilket betyder, at en patient kan have flere åbne og sideløbende forløb. Hvor det findes
relevant, kan man således tage højde for co-morbiditet i afregningen. I
grupperingslogikken arbejdes der derudover med deling og (bevidst) placering af risici,
som inddeles i såkaldt "probability risk" og "technical risk", hvor den første er risikoen for
at patienter får yderlige sygdomme, som ligger uden for udbyderens kontrol,
eksempelvis ulykker eller pludseligt opståede sygdomme. Den tekniske risiko er den
risiko, som udbyderen har kontrol og indvirkning på, herunder PACs. Hermed kan
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udbyderne drages til ansvar for den tekniske risiko, men ikke øvrige risici, som i
princippet ligger uden for udbyderens kontrol.
HCI3/ECR-grupperingen er således en forløbsbaseret model, hvor man søger at
indarbejde styringsmekanismer, der understøtter kvalitet i behandling og nedbringelsen
af unødig eller forebyggelig behandling. Derudover fokuseres der på omkostninger og
kvalitet samlet. Dette værktøj giver derudover mulighed for at tilpasse parametre ved
specifik anvendelse, hvorfor det kan ses som et relativt dynamisk værktøj. Nærmere
beskrivelse af HCI3/ECR-grupperingen kan findes online hos Health Care Incentives
Improvement Institute18.

Opsummering
Ved "Integrated Primary Care" (IPC) indgås der aftale om forebyggelse, behandling og
pleje, som ikke kræver højt specialiseret hospitalsbehandling, men som typisk involverer
en række forskellige typer af ydelser, som leveres af forskellige kliniske faggrupper. Ved
denne type af VBC-aftale er der særligt fokus på kronisk sygdom, hvor der her er
etableret episodiske forløb for 14 forskellige kroniske sygdomme, som der indgås samlet
aftale om i form af en "chronic bundle".
Overordnet set gælder de styringsmekanismer, som er beskrevet i case 4 vedr. Total
Care for General Population (TCGP) også for IPC, dog vil den grundlæggende afregning
typisk baseres på de enkelte (eller en aggregeret form) af de enkelte episodiske forløb,
som baseres på en HCI3/ECR-gruppering.
I IPC spiller PACs således også en særlig rolle, idet de er indarbejdet i
grupperingslogikken, hvor man søger at opdele risici og gevinster i henhold til disse
PACs. Derudover anvendes PACs som kvalitetsmål, som kan ligge til grund for
beregningen af, hvorledes gevinster skal tildeles.
Tilsammen udgør disse mange mekanismer og værktøjer den "menu", som bestillere og
udbydere af sundhedsydelser kan indgå VBC-kontrakter omkring. De endelige
takstfastsættelser og afregningsmodeller forhandles således individuelt med
udgangspunkt i de VBC-baserede styrings- og kontraktmekanismer, som stilles til
rådighed.

Primære budskaber og opsamling
Med DSRIP har man udarbejdet en omfattende reform, som giver mulighed for at
implementere en række forskellige og skræddersyede afregningsmodeller inden for en
VBC-kontrakt. Ved at opstille en "menu" af muligheder og værktøjer, som kan understøtte
værdibaseret styring og afregning, er det muligt af få iværksat passende tiltag, hvor det
findes relevant.
Man søger dermed ikke at implementere en "one-size fits all"-model, men derimod aktivt
at bruge rammebetingelser til at fremme kvalitet og effektivitet i behandlingen. Frem for
at værdisætte kvalitet ved at sætte en specifik pris på leveret kvalitet søger man i stedet
at anvende kvalitet som en styringsmekanisme, som indirekte er forbundet til

18

http://www.hci3.org/programs-efforts/prometheus-payment/ecr-analytics
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indtægter/priser. Ved at anvende kvalitet som et parameter, der afgør, hvor stor en
økonomisk gevinstandel en udbyder kan opnå, skaber man økonomisk incitament til at
levere høj kvalitet. Ved anvendelsen af PACs medtages både omkostninger og volumen i
kvalitetsvurdering, hvor fald i PACs samtidig vil medføre besparelse, som kan
geninvesteres i yderligere kvalitetstiltag.
De beskrevne mekanismer og værktøjer, som udbydere og bestillere kan vælge at gøre
brug af i en gradvis "opgradering" af omfang, muliggør, at der løbende sker en gradvis
overgang fra aktivitetsbaseret afregning til værdibaserede afregning og
kontraktindgåelse.
Figur 17 illustrerer de samlede primære budskaber omkring DSRIP i New York.

Figur 17. Hovedbudskaber fra DSRIP New York.
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Bilag 1
Fastlæggelse af target budget og deling af gevinster
Beskrivelserne i indeværende bilag er taget fra "A Path toward Value Based Payment:
Annual Update. June 20016: year 2. New York State Roadmap for Medicaid Payment
Reform".
Derudover er der tilføjet nedenstående figur, der illustrerer senest opdaterede version af
beregningen af målbudget.
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