Resumé
Konsolidering og bedre styring på sygehusene
Et væsentligt element i økonomiaftalen er konsolidering og bedre styring på sygehusene. Nye midler til sundhedsområdet skal prioriteres, så aktivitetsvæksten
kommer der, hvor regionerne ønsker den. Samtidig skal der kritisk fokus på, hvad
man får for pengene på sygehusene.
Afdæmpning af væksten i behandlingsudgiften pr. patient

Regeringen og Danske Regioner er enige om et øget politisk fokus på, hvad man
får for pengene på sundhedsområdet. De nye midler til sundhedsområdet de
kommende år skal bruges fokuseret og prioriteret. Det er en betydelig opgave for
regions- og sygehusledelsen.
Som led heri er der enighed om, at der skal være en mere afdæmpet vækst i den
gennemsnitlige behandlingsudgift pr. patient, så der inden for rammerne af den
aftalte vækst også er plads til at prioritere behandling af flere nye patienter med
henblik på at fastholde korte ventetider for patienterne.
Samtidig igangsættes et arbejde med henblik på en kortlægning af sygehusvæsenets
behandling af den enkelte patient og udviklingen heri, herunder områder med
betydelig vækst for at undersøge om bl.a. patientopfølgning og efterkontrol sker
hensigtsmæssigt.
Fokus på visitationen

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at visitationen til behandling skal
ske på baggrund af klare faglige retningslinjer og forundersøgelser for at imødegå
utilsigtet skred i indikationer for behandling.
Der igangsættes et arbejde med henblik på at gennemgå de klinisk faglige visitationskrav ved offentlig finansieret sundhedsbehandling. Målet er at gennemgå og
revidere de klinisk faglige retningslinjer og visitationsgrundlaget for væsentlige
sygdomsområder. Der startes med et afgrænset behandlingsfelt, hvor der har været en markant aktivitetsvækst, herunder fedme- og rygoperation.
Boks 1. Elementer i en styrket økonomistyring i regionerne og på sygehusene
Den løbende økonomistyring i regioner og sygehuse skal forbedres, så forårets budgetproblemer på flere
sygehuse ikke gentages. Derfor indebærer økonomiaftalen en række ændringer, der betyder en tættere
økonomisk styring, og en styring der muliggør hurtigere indgriben fra regionsrådet, hvis der er budgetproblemer. De konkrete elementer i den styrkede økonomistyring omfatter bl.a.:
•

Sygehusene kan ikke lave aktivitet uden et budget fra regionen,

•

Økonomiopfølgning forelægges regionsrådene seneste 4 uger efter kvartalsafslutning,

•

Prioritering af fælles it-økonomistyringssystemer i den enkelte regioner,

•

Øget regionalt fokus på brugen af sygehuse i andre regioner og private sygehuse, og

•

En skærpelse af kravene til monitorering og styring af aktivitets- og udgiftsudvikling i praksissektoren.

Læs mere i Aftale om regionernes økonomi for 2011.
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