
Kort fortalt

Regionernes grundlag for den 
økonomiske styring af sygehusene

Konklusion

Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at regionernes grundlag for den økonomiske styring
af sygehusene ikke i tilstrækkelig grad er baseret på viden om sammenhængen mellem resurser og
aktiviteter. 

Konsekvensen er, at regionerne ikke har et gennemsigtigt 
grundlag for at vurdere, om der fx kan frigives resurser til 
bedre og/eller mere behandling til gavn for patienterne.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Regionerne udnytter ikke i tilstrækkelig grad potentia- 
let i de nationale data om sammenhængen mellem sy- 
gehusenes resurser og aktiviteter i deres styring af sy- 
gehusene.

• Regionerne anvender ikke i tilstrækkelig grad egne da- 
ta om sammenhængen mellem resurser og aktiviteter 
i deres styring af sygehusene. 

Baggrund og formål med undersøgelsen
Sygehusområdet er et økonomisk væsentligt område, hvor 
de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i 2019 udgjor-
de ca. 80 mia. kr. Regionerne har det overordnede ansvar 
for at sikre, at disse midler udnyttes effektivt. Det indebæ- 
rer, at regionerne skal styre sygehusenes resurser og aktivi- 
teter, så resurserne anvendes bedst muligt på tværs af 
sygehusene inden for den enkelte region.

Det er derfor vigtigt, at regionerne i deres styring af syge-
husene har et grundlag, der giver viden om sammenhæn-
gen mellem sygehusenes resurser og aktiviteter, og dermed 
hvad forskellige aktiviteter koster. Dermed kan regionerne 
skabe gennemsigtighed og synliggøre deres prioriterings-
rum. Det er op til den enkelte region selv at fastlægge, hvil- 
ke datakilder og hvor de taljeret et niveau de har behov for 
i deres styring.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regioner-
nes grundlag for den økonomiske styring af sygehusene i 
tilstrækkelig grad er baseret på viden om sammenhængen 
mellem resurser og aktiviteter. I den forbindelse har vi set 
på, om regionerne i tilstrækkelig grad udnytter potentialet 
i de nationale data om sammenhængen mellem sygehuse-
nes resurser og aktiviteter i deres styring af sygehusene. 
Vi har desuden set på, om regionerne i tilstrækkelig grad 
anvender egne data om sammenhængen mellem resurser 
og aktiviteter i deres styring af sygehusene.

COVID-19

Beretningen er udarbejdet før den ekstraordinære situa- 
tion i relation til COVID-19, som også i den kommende tid 
vil påvirke regionernes og sygehusenes arbejde. Beretnin- 
gens emne er dog af generel karakter og fortsat relevant.

Statsrevisorerne udtaler 
”Regionernes økonomiske styring af sygehusene sikrer ik-
ke i tilstrækkelig grad en effektiv udnyttelse af resurserne.
Regionerne ved ikke nok om sammenhængen mellem akti-
viteter og resurser og ved dermed ikke nok om, hvor resur-
serne bruges bedst til gavn for patienterne. Det er ikke til-
fredsstillende”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.




