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Udtalelse vedr. Statsrevisorernes bemærkning til 

Rigsrevisionens beretning nr. 17/2011 om aktiviteter og 

udgifter i praksissektoren 

 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 14. september 2012 anmodet Regionsrådet i 
Region Midtjylland om en udtalelse vedr. Statsrevisorernes bemærkning til Rigsrevisionens 
beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. 
 
Statsrevisorerne påpeger følgende i deres bemærkning:  
 
Finansministeriet, Sundhedsministeriet og regionerne har ikke sikret en tilfredsstillende styring 
af aktiviteter og udgifter i praksissektoren, og Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at 
der ikke i højere grad er mulighed for at styre, kontrollere og følge op på aktiviteter og 
udgifter i praksissektoren. 
 
Der er få overordnede rammer og lovkrav til styringen og regionernes økonomiske ansvar 
overfor praksissektoren. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og praksissektorens 
organisationer aftaler efter forhandling de specifikke aktiviteter og udgifter. 
 
Udgifterne til det offentlige sundhedsvæsen har i mange år været under pres, og derfor er det 
heller ikke tilfredsstillende, at produktivitetsfremgang i praksissektoren ikke fører til fald i 
honorarsatserne. 
 
Statsrevisorerne bemærker desuden, at det i høj grad er borgernes efterspørgsel, der styrer 
aktivitetsniveauet i praksissektoren. Regionerne har ringe muligheder for at påvirke forbruget 
og har vanskeligt ved at budgettere præcist, da honorarsystemet betyder, at der betales for 
det leverede antal ydelser. 
 
Regionernes kontrolmuligheder er heller ikke tilfredsstillende. Regionerne har ikke mulighed for 
at kontrollere, hvilke ydelser borgerne modtager, og om honoraret modsvarer den modtagne 
ydelse. Desuden er det nødvendigt at foretage manuel kontrol og skønsmæssige vurderinger af 
en del af regningerne, da der er forbehold og undtagelser i de indgåede aftaler med yderne. 
Samtidig afgøres en væsentlig del af kontrollen med forbruget i samarbejdsudvalg, hvor 
regioner og praksissektorens organisationer er ligeligt repræsenteret. Under sidstnævnte 
bemærker Statsrevisorerne, at kontrollen ikke er tilrettelagt med udgangspunkt i bedste 
praksis. 
 
Regionsrådet i Region Midtjylland er generelt enig i Statsrevisorernes bemærkninger. Det er 
utilfredsstillende, at der ikke er bedre muligheder for at styre aktiviteter og udgifter i 
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praksissektoren. Regionsrådet ser det som en fælles opgave for regionerne og de to ministerier 
at sikre bedre rammer for styringen. Regionsrådet bemærker dog, at Region Midtjylland i 
Rigsrevisionens undersøgelse af sygesikringsområdet er fremhævet som en region, der har 
udviklet en systematisk tilgang til kontrollen. 
 
Regionsrådet finder det væsentligt, at regionerne får flere styringsredskaber, idet 
Rigsrevisionen er fremkommet med stærk kritik af regionernes muligheder for at styre 
udgifterne på praksisområdet.  
 
Regionerne ser især med stor bekymring på, at det overenskomstmæssige system er en 
barriere for regionernes mulighed for at føre kontrol med offentlige midler. Regionerne må på 
baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse anbefale, at det præciseres, at det er regionerne 
alene, der har myndighedsansvaret i forbindelse med drift af sygesikringen, især hvad angår 
kontrol og sanktioner. 
 
Regionsrådet finder, at der skal tilvejebringes en ny incitamentsstruktur, hvor der opnås størst 
mulig sundhed med de ressourcer, der er til rådighed. Regionen finder, at arbejdet med at 
omlægge honorarstrukturen vil være et stort skridt i den rigtige retning. 
 
Regionsrådet ser det som en væsentlig opgave, at der fortsat arbejdes på at gøre 
praksissektoren mere styrbar, men påpeger samtidig at det er en særdeles ressourcekrævende 
opgave at styre, kontrollere og følge op på aktiviteter og udgifter på praksisområdet indenfor 
rammerne af det nuværende system. 
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