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Resumé
Mere sundhed for pengene
Sundhedsområdet er et kerneområde i dansk velfærd og er prioriteret højt. I lyset
af konsolideringsdagsordenen er det også på sundhedsområdet vigtigt, at der fokuseres på ressourceanvendelsen, og på at opnå mest mulig sundhed for pengene.
Forskellene i regionernes produktivitet i både 2007 og 2008 indikerer et fortsat stort
potentiale for at gøre tingene bedre og lære af hinanden i sygehusvæsenet, jf. figur 1.
Figur 1a
Regionernes produktivitetsniveau, 2007
(landsgennemsnit=100)

Figur 1b
Regionernes produktivitetsniveau, 2008
(landsgennemsnit=100)
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Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet m.fl.: Løbende offentliggørelse af Produktivitet i Sygehussektoren, 2009 og 2010.

Med økonomiaftalen for 2011 er der aftalt en række initiativer, der skal bidrage til
en mere effektiv anvendelse af ressourcerne. Det giver mulighed for at frigøre
økonomiske og personalemæssige ressourcer til sundhedsindsatsen. Det drejer sig
bl.a. om:
Øget gennemsigtighed og videndeling

Sundhedsvæsenet skal dele sin viden, udbrede bedste praksis og tage ved lære af
hinanden. De indbyrdes forskelle i sygehusenes behandlingsomkostninger, brugen
af ambulant behandling, indlæggelsestid mv. skal være synlige og bruges aktivt i
sygehusenes styring. Det skal fremme de effektive behandlingsforløb, som også
kommer patienterne til gode.
Forbedrede arbejdsgange, opgaveglidning og bedre anvendelse af apparatur

Regionerne og sygehusene beslutter i høj grad selv den daglige arbejdstilrettelæggelse. Der ligger store gevinster i forbedrede arbejdsgange ude på de enkelte sygehuse, både i forhold til de administrative og behandlingsrelaterede opgaver. I
forbedringen af arbejdsgange er en fleksibel opgavevaretagelse mellem personalegrupperne ligeledes vigtigt. Her bærer de faglige organisationer også et ansvar for, at
de traditionelle fagbarrierer nedbrydes.
Fælles indkøb og mere effektiv administration

Regionerne skal bl.a., som det allerede er sket i staten, fremme effektive indkøb
via standardisering, koordinering og forpligtigelse. Det gælder også medicinindkøb, hvor gevinsten er stor. Og der er tilsvarende et potentiale i at nedbringe regionernes udgiftsniveau på de administrative områder.
Læs mere i Aftale om regionernes økonomi for 2011.

