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RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE
I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS § 18, STK. 4

Vedrører:
Statsrevisorernes beretning nr. 2/2007 om it-understøttelsen af sygehusenes
opgaver
Sundhedsministerens redegørelse af 17. marts 2008

I.

Indledning

1. Beretningen handler om de it-systemer, der understøtter sygehusenes kerneopgaver i
relation til patientforløb og sygehusadministration. Endvidere handler beretningen om regionernes strategier og planer på området.
II.

Løsning og koordinering af it-opgaver på tværs af regionerne

2. Statsrevisorerne anførte i deres bemærkninger til beretningen, at regionerne i højere
grad bør analysere og vurdere, hvilke it-opgaver der løses og koordineres på tværs af regionerne.
Statsrevisorerne anførte ligeledes, at de forventer, at indenrigs- og sundhedsministerens,
nu sundheds- og forebyggelsesministerens, initiativ vedrørende organisationen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark (SDSD) sikrer et forpligtende samarbejde mellem
regionerne om udvikling af fælles it-løsninger på basis af fælles standarder – især udviklingen af den elektroniske patientjournal.
3. Sundhedsministeren konstaterer i sin redegørelse, at den tværoffentlige organisation
SDSD blev etableret som led i økonomiaftalerne for 2007 mellem regeringen og henholdsvis Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, som også er omtalt i beretningen.
SDSD ledes af en direktør samt en bestyrelse med deltagelse af staten, Danske Regioner
og Kommunernes Landsforening.
4. Sundhedsministeren oplyser endvidere, at regeringen, regionerne og kommunerne den
12. december 2007 gennem SDSD offentliggjorde en ny strategi for it i sundhedsvæsenet
2008-2012. Det fremgår af strategien, at SDSD skal koordinere den fremtidige udvikling af
it på hele sundhedsområdet, uanset om opgaverne varetages af staten, regionerne, kommunerne, praktiserende læger eller private sygehuse. De bærende principper for den fremtidige it-udvikling i sundhedssektoren skal være et stærkere samarbejde, bl.a. om en trinvis
udvikling af digital kommunikation og konvergens af lokale løsninger samt om behovsbaseret udvikling med udgangspunkt i internationale standarder.
5. Sundhedsministeren oplyser endelig, at der i forbindelse med en revision af sundhedsloven er skabt de nødvendige hjemler til, at ministeriet kan fastsætte krav og bindende
standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet.
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6. Jeg finder det tilfredsstilende, at ministeriet har tilvejebragt rammer for krav og bindende standarder vedrørende it-anvendelsen i sundhedsvæsenet. Jeg er ligeledes tilfreds
med, at der i SDSD er opstillet principper for den fremtidige it-udvikling i sundhedssektoren. Jeg vil følge resultatet af lovrevisionen, det koordinerede samarbejde og gennemførelsen af strategien for it i sundhedsvæsenet 2008-2012.
III.

Samlet it-strategi i hver region

7. I beretningen anførte Rigsrevisionen endvidere, at det er væsentligt for udviklingen af itunderstøttelsen af sygehusenes opgaver, at der i hver region udarbejdes en samlet strategi for it på sygehusene.
8. Sundhedsministeren har i redegørelsen beskrevet den nye strategi for it i sundhedsvæsenet, jf. ovenfor. Endvidere oplyses det i redegørelsen, at det fremgår af regionernes høringssvar til ministeren, at regionerne samordner deres planer med den nationale strategi
for sundhedsvæsenet.
9. Rigsrevisionen har gennemgået regionernes udtalelser. Det fremgår af disse, at alle regioner siden beretningens afgivelse har arbejdet med de lokale strategier og planer vedrørende it-understøttelsen af sygehusenes opgave.
10. Jeg vil følge regionernes videre arbejde med it-strategier.
IV.

Afslutning

11. Jeg finder samlet ministerens redegørelse tilfredsstillende. Jeg vil følge op på resultaterne af:
•
•
•
•

lovrevisionen
det koordinerede samarbejde i SDSD og andre fora
strategien for it i sundhedsvæsenet 2008-2012
regionernes videre arbejde med it-strategier.

Jeg vil orientere Statsrevisorerne herom.

Henrik Otbo

