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Handout 2
Ny styringsfilosofi for sundhedsvæsenet: meraktivitet, resultatmål og mindre papir
Den statslige aktivitetspulje har været en stor succes. Flere bliver behandlet hurtigere. Regeringen ønsker at
revitalisere meraktivitetspuljen, opstille resultatmål og reducere papirarbejdet.
Mere fokuseret meraktivitetspulje
Statslige aktivitetsmidler skal i endnu højere grad sikre patienterne hurtigere behandling og kortere ventetider. Derfor skal puljen først og fremmest belønne behandling af ekstra patienter.
Regeringen vil fra 2011 ændre vilkårene for optjening af aktivitetsmidler, så antallet af behandlede patienter
får større vægt i afregningen af sygehusene. Målet er korte og effektive behandlingsforløb for patienterne og
færre unødvendige indlæggelser og kontakter med sundhedsvæsenet.
Resultatmål skal føre til mere effektive patientforløb
Regeringen vil synliggøre de gode præstationer og dem, der leverer gode resultater til gavn for patienterne.
Mål om indhold og kvalitet af sundhedsydelserne skal nu supplere aktivitetsmål og økonomimål i sundhedsvæsenet. Større frihedsgrader i regionerne og hos sygehusledelsen kræver, at de står på mål for resultaterne.
Regeringen vil opstille resultatmål, der giver mening for patienterne. Regeringen vil ændre styringen af regionerne og regionernes styring af sygehusene, så den fremover i højere grad baseres på de resultater, der giver
mere sundhed for pengene. Det skal ske ved at opstille resultatmål, der kan understøtte en effektiv anvendelse af ressourcerne. Formålet er at give en bedre behandling til vores patienter.
Regeringen vil i samarbejde med Danske Regioner og KL fremover opstille mål for mere effektive patientforløb i form af:
- En øget anvendelse af ambulant behandling.
- Kortere indlæggelsestider/accelererede patientforløb.
- Færre genindlæggelser.
Ambulant behandling er for eksempel bedre og mere skånsomt for den enkelte patient, og patienten kommer
hurtigere hjem igen og tilbage på arbejde. Det fører også til en bedre brug af ressourcerne i vores sundhedsvæsen.
Mindre papirarbejde
Der er i dag et overlap mellem forskellige sundhedsregistre, ligesom der er sket en betydelig knopskydning i
antallet af kliniske databaser. Der er altså stort potentiale for at lette det sundhedsfaglige personale for dobbeltregistreringer og skabe bedre og mere målrettede kvalitetsoplysninger til brug for patientbehandlingen og
i monitoreringen af sundhedsvæsenet.
Regeringen vil mindske dokumentationsbyrden for sundhedspersonalet, så en større del af arbejdstiden kan
anvendes på patienterne. Regeringen vil tage initiativ til en mere effektiv og entydig organisering, herunder
at kvalitetsoplysningerne stilles mere effektivt til rådighed for det sundhedsfaglige personale.
Færre dobbeltregistreringer indgår også som et gennemgående tema i regeringens 14 initiativer i afbureaukratiseringshandlingsplan på sundhedsområdet. De 14 initiativer vil frigøre ressourcer og give læger, sygeplejersker og andre ansatte på landets sygehuse mulighed for mere tid til behandling af patienter.

