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København, d. 7. maj 2015

Aftale om finansiering af udgifter til undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager
Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 7. maj 2015 indgået aftale finansieringen af udgifter til undersøgelse
af Sundhedsstyrelsens tilsynsager.
På ordførermødet torsdag den 7. maj 2015 blev det besluttet, at volumen på undersøgelsen af Sundhedsstyrelsens tilsynssager vedr. læger skulle være 1000
sager. De estimerede omkostninger hertil samt de estimerede omkostninger til del
2 og del 3 forventes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 25 mio. kr., jf. tabel 1
nedenfor, svarende til gennemsnittet af det laveste og højeste estimat.
Udgifterne til gennemførelse af undersøgelsen forventes at falde i 2015 og 2016
fordelt med 9 mio. kr. i 2015 og 16 mio. kr. i 2016. Den endelige pris på gennemgangen af de 1000 sager, afhænger af, hvilket tilbud, der bliver prissættende, når
tilbudsprocessen er gennemført. Omkostningsfordelingen mellem 2015 og 2016 vil
ligeledes kunne ændre sig.

Tabel 1: Estimerede omkostninger til delundersøgelserne
Delundersøgelse
Antal sager/antal
omkostning
timer
Del 1) Undersøgelse af
1000 sager á 10 timer
15 mio. kr.
Sundhedsstyrelsens tilpr. sag.
synssager vedr. læger [alle (estimat fra Kammersundhedspersoner]
advokaten)

Del 2) Undersøgelse af
Sundhedsstyrelsens redegørelse om den hjerneskadede psykiater
Del 3) Gennemgang af den
hjerneskadede psykiaters
patientjournaler
Samlet foreløbigt estimat

Hertil kommer evt.
yderligere faglig ekstern faglig ekspertise
som estimeres til;
1000 sager á 3 timer
pr. sag til en timepris,
der varierer fra 600 kr.
til 1.800 kr.
Baseret på tidligere
redegørelse

1,8-5,4 mio. kr.

Gennemføres af praktiserende læger og
Region Midt

(2-5 mio. kr.) –
pt. meget usikkert

2 mio. kr.

20,8-27,4 mio.
kr.

2

Finansiering og tilvejebringelse af råderum
Finansieringen af undersøgelsen sker via opsparede midler.
Råderummet under udgiftsloftet skaffes ved, at de i tabel 2 anførte aktiviteter ikke
gennemføres.
Det blev aftalt på ordførermødet den 17. april 2015, at udelade aktiviteter vedr.
influenzakampagne, alkoholkampagne (uge 40), opgradering af det lokale digitale
netværk – LAN og driftsmidler på lægemiddelgodkendelse. De indgår derfor ikke i
nedenstående oversigt.
Omkostningerne på 25 mio. kr. til undersøgelsen forudsættes fordelt mellem 2015
og 2016 med 9 mio. kr. i 2015 og 16 mio. kr. i 2016, jf. tabel 2 nedenfor.
Tabel 2: Tilvejebringelse af råderum inden for udgiftsloftet
Konto
Emne
Beskrivelse

16.11.01.15

Gennemførelse af
programmet om
bedre brug af sundhedsdata

16.21.02.30

Forebyggelse og
behandling af sindslidelser
Videreuddannelse
af læger og tandlæger

16.31.03.10

??

Uforbrugte puljemidler

??

Udviklingsmidler

I alt

Senere igangsættelse af
sundhedsdataprogrammet
end forudsat medfører
lavere afskrivninger end
forventet
Puljen opslås ikke

Pulje til videreuddannelse
af læger og tandlæger
som Sundhedsstyrelsen
administrerer, og hvor der
forventes et mindreforbrug i 2015
Tilbagebetaling fra afsluttede projekter mv.

2015
(mio.
kr.)

2016
(mio.
kr.)
2,9

5,2

4,0

Mindre afløb på udviklingsprojekter mv.

Sikker

Sikker

4,8

Sikker – forudsætter dog, at bevillingen ikke bliver
nedjusteret på
FFL 2016

5,0

Usikkerhed om
beløbets størrelse, men erfaringen viser, at der
som regel kommer midler tilbage
fra diverse tilskudskonti i løbet
af året
Sikker

3,3
9,2

Hvor sikker er
besparelsen

16,0

