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Foreløbig ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 7/2009
om styring af aktivitet på sygehusene
Statsrevisorerne har d. 18. marts 2010 fremsendt Rigsrevisionens beretning
nr. 7/2009 om styring af aktivitet på sygehusene med henblik på Indenrigs- og
Sundhedsministeriets bemærkninger inden fire måneder.
Ministeriet har d. 25. august 2010 orienteret Statsrevisorerne om, at ministeriet
beklageligvis først forventer at kunne fremsende den samlede ministerredegørelse primo oktober 2010.
Jeg vil gerne beklage, at mit ministerium ikke har håndteret dette forløb tilfredsstillende. I forlængelse heraf vil jeg give Statsrevisorerne mine egne foreløbige bemærkninger til beretningen, som vil blive suppleret, når svar fra regionerne foreligger.
Jeg finder temaet styring af aktivitet på sygehusene velvalgt og relevant i lyset
af de udfordringer sygehusvæsenet står over for. En effektiv styring på sygehusene er en væsentlig del af grundlaget for at realisere målsætningerne for
servicen i sundhedsvæsenet, herunder for aktiviteten, inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.
Den bagvedliggende undersøgelse når frem til en række konklusioner vedrørende IT-systemer, ledelsesinformationssystemer og målfastsættelse. Jeg finder det væsentligt og nyttigt, at beretningen således bidrager til at sætte fokus
på, hvor den lokale ledelse kan forbedres. Regionernes udtalelser vedrørende
disse punkter vil indgå i den endelige ministerredegørelse.
Ministeriet har afgivet en række bemærkninger til beretningsudkastet tidligere i
år. Jeg kan konstatere, at disse i store træk er blevet indarbejdet i beretningen.
Det er jeg naturligvis godt tilfreds med.
Dataleverancer fra centrale sundhedsmyndigheder
Beretningens bilag 2 gør rede for processen for indberetning og opgørelse af
aktivitet på sygehusafdelingerne. I beretningen gør Rigsrevisionen ligeledes
rede for, hvordan der i slutningen af 2009 og starten af 2010 har været forsinkelser i leverancen af grupperede aktivitetstal til regionerne. Flere regioner
havde på den baggrund oplyst, at det forventedes, at der for budgetåret 2010
ville være forsinkelser i udmeldingen af måltal for værdien af afdelingernes aktivitet.
Til det kan jeg oplyse, at forsinkelserne i dataleverancerne i slutningen af 2009
og starten af 2010 skete på grund af en utilsigtet hændelse i forbindelse med
leverandørskift. Dette er meget beklageligt, og det er mig yderst magtpåliggende, at der fremover vil være en stabil drift, der sikrer leverancer af de nødvendige data.
En stabil drift er blandt andet udtrykt ved, at de centrale sundhedsmyndigheder (Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen) sørger for at
udsende de senest tilgængelige aktivitetsopgørelser ugentligt. Derudover, at
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der 1 gang om måneden leveres aktivitetsopgørelser omkring målopfølgningen
af den statslige aktivitetspulje.
Derfor er regeringen sammen med Danske Regioner blevet enige om vigtigheden af, at der hver den 10. i måneden foreligger opgørelser af aktivitet mv.
til regionerne. Dette er skrevet ind i Aftale om regionernes økonomi for 2011
mellem regeringen og Danske Regioner.
Udmeldingen af aktivitetsforudsætninger
Beretningen beskriver den styringsudfordring, der ligger i, at udmeldingen af
aktivitetsmål til regionerne først sker et stykke inde i året. Dette skyldes, at registreringen af aktivitet først afsluttes i starten af marts det efterfølgende år og
at de endelige aktivitetstal først vil være kendte på det tidspunkt.
Jeg vil gerne imødekomme ønsket om en tidligere udmelding af tallene for aktivitetsforudsætningerne for 2011. Derfor har regeringen i forbindelse med Aftale om regionernes økonomi for 2011 aftalt med Danske Regioner, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder tallene for aktivitetsforudsætningerne
for 2011 i januar 2011 på det på det tidspunkt forhåndenværende datagrundlag. Dermed udmeldes der betydeligt tidligere end de foregående år.
Jeg vil gerne indgå en dialog med regionerne om mulighederne for at forbedre
budgetprocessen yderligere, såfremt de har yderligere konkrete forslag til forbedringer.
Sammenfatning
Jeg er generelt enig i de konklusioner, der drages i beretningen og i Statsrevisorernes bemærkninger. Jeg vil primo oktober fremsende den endelige ministerredegørelse.
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