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Vedrører:

Statsrevisorernes beretning nr. 17/2017 om Sundhedsplatformen

23. november 2018
RN 1511/18

Sundhedsministerens redegørelse af 29. oktober 2018

1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som sundhedsministeren har
iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner.

Konklusion
Sundhedsministeren er overordnet enig i Statsrevisorernes bemærkninger til beretningen om Sundhedsplatformen. Region Hovedstaden er ligeledes enig med Statsrevisorerne i kritikken og har på den baggrund iværksat en række forbedringstiltag, der prioriterer og afhjælper konstaterede fejl og mangler ved implementeringen af Sundhedsplatformen. Ministeren vil følge Region Hovedstadens forbedringstiltag meget tæt og
forventer, at regionens tiltag giver mærkbare resultater.
Region Hovedstaden oplyser, at der er gennemført tiltag for at afhjælpe problemerne,
bl.a. i forhold til korrekt registrering af aktivitet til Landspatientregisteret og adgang til
nødvendige data og rapporter. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Region Hovedstaden allerede har gennemført tiltag og har iværksat yderligere tiltag, og at sundhedsministeren vil følge resultaterne. Region Hovedstaden oplyser imidlertid ikke, om
de allerede gennemførte tiltag har medført resultater.
Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:
•
•
•

resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at forbedre korrekt registrering af
aktivitet til Landspatientregisteret
resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at sikre adgang til nødvendige data
og rapporter
resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at opgøre de langsigtede konsekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og økonomi efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
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I. Baggrund
2. Rigsrevisionen afgav i juni 2018 en beretning om Sundhedsplatformen. Beretningen
handlede om Region Hovedstadens forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, fandt de, at Region Hovedstadens
forberedelse af ibrugtagningen af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital har været uprofessionel og kritisabel.
Statsrevisorerne bemærkede, at Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen i
brug uden tilstrækkelig analyse af, hvordan Sundhedsplatformen ville påvirke hospitalernes aktivitet og sundhedspersonalets produktivitet. Statsrevisorerne bemærkede endvidere, at faldet i hospitalernes aktivitet har været væsentligt over det forventede, og at de forudsatte gevinster ved Sundhedsplatformen endnu ikke har kunnet
realiseres.
4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på
www.ft.dk/Statsrevisorerne.

II. Gennemgang af ministerens redegørelse
Registrering af hospitalernes aktivitet

5. Statsrevisorerne bemærkede, at hospitalerne har haft problemer med at anvende
systemet og registrere patientbehandlingen korrekt, siden Sundhedsplatformen første gang blev taget i brug i maj 2016.
Sundhedsministeren oplyser, at Sundheds- og Ældreministeriet har haft særligt fokus
på registreringer til Landspatientregisteret, hvor Sundhedsdatastyrelsen har fulgt Region Hovedstadens indberetninger til registeret tæt. Ministeren oplyser, at der er etableret en konkret dialog mellem Region Hovedstaden og Sundhedsdatastyrelsen om,
hvordan man kan sikre, at registreringen afspejler den faktiske aktivitet.
Region Hovedstaden oplyser, at der allerede er gennemført tiltag i forhold til at sikre
korrekt registrering og overførsel af data til Landspatientregisteret.
6. Rigsrevisionen finder det positivt, at sundhedsministeren har særligt fokus på registrering af aktivitet til Landspatientregisteret og følger udviklingen tæt. Rigsrevisionen
finder det endvidere positivt, at Region Hovedstaden arbejder på at sikre, at aktiviteten bliver registreret og overført korrekt til Landspatientregisteret. Region Hovedstaden oplyser imidlertid ikke, om de allerede gennemførte tiltag har medført resultater.
Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge resultatet af Region Hovedstadens arbejde med
at forbedre korrekt registrering af aktivitet til Landspatientregisteret.
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Adgang til data og rapporter i Sundhedsplatformen

7. Det fremgik af beretningen, at der var en række rapporter, bl.a. vedrørende udredningsret, kræftpakker og maksimale ventetider, der ikke var klar ved ibrugtagningen
af Sundhedsplatformen. Det betød fx, at hospitalerne i Region Hovedstaden var nødt
til at overvåge, om patienter blev behandlet inden for de maksimale ventetider, ved
hjælp af egne manuelle løsninger og ikke i Sundhedsplatformen, som det var hensigten.
Region Hovedstaden oplyser, at der fortsat arbejdes med at sikre, at medarbejderne
og ledelsen har de nødvendige adgange til Sundhedsplatformen og kan trække rapporter på baggrund af validerede data.
8. Rigsrevisionen finder det positivt, at Region Hovedstaden fortsat arbejder på at sikre, at medarbejderne og ledelsen har adgang til nødvendige data og rapporter, og vil
følge resultatet af regionens arbejde på dette område.
Langsigtede konsekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og
økonomi

9. Statsrevisorerne fandt det relevant, at Region Hovedstadens regionsråd har bedt
om de langsigtede konsekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og økonomi efter
ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
10. Rigsrevisionen vil fortsat følge resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at
opgøre de langsigtede konsekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og økonomi
efter ibrugtagningen af Sundhedsplatformen.
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