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Effektiviseringskrav ifm. kvalitetsfondsbyggerierne
Det er forudsat i forbindelse med tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til de store hospitalsbyggerier, at de fastsatte effektiviseringskrav realiseres året efter ibrugtagning af det nye byggeri.
Effektiviseringsgevinsterne skal ikke afleveres til staten, men bliver i regionerne til ny sygehusaktivitet. Der skal over for staten redegøres for, hvordan
gevinsterne realiseres. Effektiviseringerne er opdelt i tre kategorier; organisatoriske, bygningsrelaterede og strukturelle.
Der er i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2017 aftalt en omfordeling af effektiviseringsgevinsterne mellem regionerne, således at de regioner, der har en forholdsmæssig større andel af gevinsterne, gradvist afgiver halvdelen til de regioner, der har en forholdsmæssig
mindre andel.
Det betyder, at Region Hovedstaden i 2020 har et budget, der er 28 mio. kr.
højere, end det ellers ville have været.
Der arbejdes på hospitalerne med den konkrete udmøntning og realisering af
effektiviseringerne frem mod ibrugtagningen. Det vil i varierende omfang være
muligt for hospitalerne at realisere en del af effektiviseringerne allerede inden
indflytningen. Det drejer sig særligt om de organisatoriske effektiviseringer,
som er optimering af patientforløb, centralisering af funktioner o.lign. De bygningsrelaterede og strukturelle (lukning af matrikler) kan kun i begrænset omfang realiseres før tid.
Status for hospitalernes arbejde med effektiviseringerne indgår i de løbende
afrapporteringer til de politiske følgegrupper og hospitalsbyggestyregrupper,
samt i det materiale, der indrapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet.

I det omfang, det er muligt at gennemføre effektiviseringer inden ibrugtagning,
vil det være en fordel for hospitalerne at realisere dem, fordi det vil give en
mere glidende overgang til den nye organisering af driften.
Det er i forbindelse med budgetteringen i Region Hovedstaden forudsat, at
hospitalerne frem til ibrugtagningen og i en periode efter indflytningen beholder de realiserede effektiviseringsgevinster, eller en andel heraf.
Det er stadig en forudsætning, at effektiviseringsgevinsterne realiseres året efter ibrugtagning i overensstemmelse med statens krav, men kun halvdelen afleveres til den fælles kasse. Først efterfølgende år afleveres det fulde beløb,
så det kan indgå i den samlede regionale prioritering af midler.
Det midlertidigt udvidede økonomiske råderum giver hospitalerne mulighed for
at håndtere de udfordringer, der vil være i forbindelse med indflytning og omstilling til de nye fysiske rammer. Samtidig tilskyndes til at realisere effektiviseringsgevinsterne så tidligt som muligt.

Effektiviseringskrav ifm. kvalitetsfondsbyggerierne

Side 2

