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2Oplæg om nærhedsfinansiering

Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2%

Afskaffelse af den statslige aktivitetspulje

Indførelse af nærhedsfinansiering – pulje på 1,5 mia. kr. årligt (ca. 470 mio. kr. i 
Region Hovedstaden)

Regionerne skal leve op til fem kriterier, ellers mister de noget af deres finansiering

2019 er indkøringsår – halv ”straf”

2%



Region Hovedstaden

Center for Økonomi

3Oplæg om nærhedsfinansiering

Andel af finansiering afhænger af antal opfyldte kriterier 

Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger

Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (KOL og/eller 
type 2-diabetes

Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser

Stigning i andel af virtuelle forløb

Implementering af digitale løsninger til 
sammenhæng for patienten
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Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
- hvad kan vi gøre?

Tidligere besluttet:

- Aktiv patientstøtte

- Åbne ambulatorier

Budgetforlig 2019:

- Udvikling af 
ambulatorieområdet -
reduktion i 
kontrolhyppighed

- Etablering af fælles 
ambulatorier

Hvad kan vi ellers gøre?:

- Hjemmemonitorering 
og hjemmebehandling

- Sammedags-
diagnostik
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Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (KOL og/eller type 2-diabetes

Ny PLO-overenskomst 
flytter patienterne til 

almen praksis

Hospitalerne understøtter 
almen praksis gennem 

rådgivning
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Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser

Udbygget samarbejde mellem 

hospitaler, praktiserende læger 

og kommuner, kræver en 

tættere dialog og et mere 

forpligtende samarbejde. Det 

er en forudsætning, at alle 

aktører er klar til denne 

udvikling.

Vi skal udvikle alternativer til 

indlæggelse:

• Sub-akutte tider i 

ambulatorierne 

• VIP-patienter med 

fælles konference
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Stigning i andel af virtuelle forløb og implementering af digitale 
løsninger til sammenhæng for patienten 

Øget brug af 
telemedicinske 
konsultationer

Øget brug af Min 
Sundhedsplatform

Danske Regioners 
Strategi for 

Digitalisering
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Intentionerne med nærhedsfinansiering
– omstilling af sundhedsvæsenet
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Flere patienter skal 
behandles i primærsektor 

eller eget hjem (understøttes 
også af den seneste PLO-

overenskomst)

Reduktion i antal DRG-
sygehusforløb pr. borger

Bedre sammenhæng i 
patientbehandlingen på tværs 

af sektorer

Oplæg om nærhedsfinansiering
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Omstilling af sundhedsvæsenet
– til gavn for patienterne 
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Demografisk pres og stramme økonomiske 
rammer gør det nødvendigt at ændre 
sundhedsvæsenet, så vi kan se de 
patienter, vi skal, på hospitalerne.

De patienter, der kan behandles i 
primærsektoren eller i eget hjem, skal 
behandles dér, hvis vi også om 10 år skal 
have et bæredygtigt sundhedsvæsen med 
fri og lige adgang.

Omstillingen gavner patienten – færre 
besværlige hospitalsbesøg og mindst 
muligt væk fra eget hjem.

Oplæg om nærhedsfinansiering

Demografisk pres

Stramme økonomiske 
rammer

Behandling i 
primærsektor eller 

hjemme
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Nærhedsfinansiering og værdibaseret styring
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Det er en fælles intention at 
skabe mest mulig værdi for 
patienten – fx ved at patienten 
ikke skal komme så ofte på 
hospitalet

Nærhedsfinansieringen kan 
understøtte arbejdet med 
værdibaseret styring – men 
værdibaseret styring er mere 
end nærhedsfinansiering. 

Pitstop møde

Styring

Værdibaseret 
styring

Nærheds

finansiering
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Nærhedsfinansiering 
og værdibaseret styring
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Fokus på at flytte aktivitet op i 

kæden – mindre ressourceintensive 

forløb, mere nærhed.

Oplæg om nærhedsfinansiering

Indlagt

Ambulant

Primærsektor

Hjemme
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Nærhedsfinansiering 
og værdibaseret styring
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Indlagt

Ambulant

Primærsektor

Hjemme

Mere end det kliniske: Det skaber også 

værdi for patienten, at man ser på, hvad 

der fungerer for den enkelte, og hvordan 

patienten har det mentalt efter 

behandling.
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Budgetforlig 2019

14

”Det er en stor kulturel forandring og en stor 

ledelsesopgave at omstille sundhedsvæsenet fra 

takststyringens fokus på produktivitet til 

nærhedsfinansieringens fokus på at styrke det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen.”

Oplæg om nærhedsfinansiering
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Hvad betyder nærhedsfinansieringen for opgaver og 
personale på hospitalerne?
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• Ændringer i patientgrupper, behandlingstilbud og arbejdsgange 

• Det kræver en høj grad af faglighed hos medarbejdere og ledere at drive 

denne udvikling

• Vi skal arbejde smartere – bruge teknologiske løsninger og andre 

faggrupper. Flere patienter skal være mere selvhjulpne, så de selv kan 

varetage deres behandling og følge med i deres sygdoms udvikling 

(digitalisering). De skal ikke nødvendigvis behandles hos praktiserende 

læge/kommune.

Oplæg om nærhedsfinansiering
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Politiske drøftelser på kort sigt – Budget 2019

Udmøntning af nærhedsfinansierings kriterier i forhold 

til hospitalerne:

✓ Håndteres ledelsesmæssigt

✓ Regionens opfyldelse af kriterierne følges tæt politisk

✓ Ikke økonomisk udmøntning (afregningsmodel)
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Politiske drøftelser på langt sigt: Ny styringsmodel for 2020
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Input til de politiske drøftelser fra:

De faglige 
miljøer på 

hospitalerne

Medarbejdere 
og ledelser i 

Region 
Hovedstaden

Opsamling af 
erfaringer fra forsøg 
med værdibaseret 

styring

Udvikling af ny styringsmodel 

for ”det hele” – Udvalget for 

Værdibaseret Styring


