
Registreringer og lav aktivitet giver grumset økonomibillede 

Registreringer af aktiviteter og behandlinger i Sundhedsplatformen 

volder problemer. Der er også lavere aktivitet generelt, men det har 

ikke noget med Sundhedsplatformen at gøre. Det har ført til 

spekulationer og usikkerhed omkring økonomien på hospitalerne, 

men der er ikke udsigt til fyringer, forudser koncerndirektør Jens 

Gordon Clausen. 

  

-Det er naturligt, at udmeldinger om usikker økonomi kan virke 

bekymrende for medarbejderne. Det er desværre helt forventeligt 

her i årets første kvartal, at vi endnu ikke har et komplet billede af 

2016 og økonomien. Det er ikke blot svært, men umuligt for os at 

sige helt eksakt, hvor vi lander for 2016, hvor der både har været en 

helt exceptionel situation med implementering af 

Sundhedsplatformen og en generel nedgang i aktiviteten. Men vi har 

en klar forventning om, at vi ikke kommer til at afskedige som følge 

af vores økonomiske situation i forhold til Sundhedsplatformen i år, 

siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen. 

 

Det er først på regionsrådsmødet i april, at det er muligt at være 

tættere på at have et overblik. Her bliver årets første 

økonomirapport med en første samlet opgørelse af 

aktivitetsniveauet i 2016 præsenteret.  

 

 

Regionsrådet blev i den 4. økonomirapport i 2016 præsenteret for et 

tal for mindre aktivitet på Herlev og Gentofte Hospital på ca. 330 

millioner kroner i produktionsværdi, som følge af 

Sundhedsplatformen. Rigshospitalet, som er det andet hospital på 

Sundhedsplatformen, forventer nu også, at deres aktivitetsbudget 

bliver udfordret med ca. 150 mio. kr., men det bliver der holdt øje 

med løbende. Det vil sige i alt 480 mio. kr., målt i produktionsværdi 

(DRG-værdi).  

 

Der kan imidlertid ikke sættes lighedstegn mellem tab af 

produktionsværdi og den økonomiske konsekvens for regionen. Den 

økonomiske konsekvens for regionen afhænger af den samlede 

aktivitet på alle hospitaler og i praksissektoren. Lige nu tyder 

opgørelser på, at regionen i værste fald vil miste finansiering på 250 

mio. kr., som tages af regionens kassebeholdning.  Dette dækker i 

fællesskabet, og hospitalernes budgetter påvirkes ikke af dette. 

 

Færre patienter 

Samtidig har der på nogle hospitaler i regionen været en generel 

nedgang i aktivitet, som ikke har noget med Sundhedsplatformen at 



gøre – borgerne har – generelt set - ikke haft brug for regionens 

sundhedsydelser.  

  

-Vi kommer ikke til at skulle tilpasse regionens budget på næsten 40 

mia. kr. på grund af den forventede mindreaktivitet i forbindelse 

med implementeringen af Sundhedsplatformen, understreger Jens 

Gordon Clausen.  

 

Hvem skal betale? 

Koncerndirektionen har meldt ud, at for mindreaktivitet i 2016, der 

skyldes Sundhedsplatformen, vil vi finde en løsning på i fællesskab, 

hvorimod hvis mindreaktiviteten er generel – fx færre patienter – så 

bliver den ikke dækket af regionen, men skal dækkes af hospitalet 

selv efter de regler, der er aftalt.  

 

-Vi følger det meget, meget tæt sammen med alle vores hospitals- 

og virksomhedsledelser. Det er klart, at medarbejderne kan være 

bekymrede for, hvilke konsekvenser usikker økonomi kan have for 

deres arbejdsplads og for patienterne. Vi har dog en klar forventning 

om, at regnskabsresultatet for 2016 ikke vil føre til fyringer fx, men 

omvendt har vi også en forventning om, at aktiviteten i 2017 når op 

på det vi har aftalt, og at de øvrige hospitaler, som implementerer 

Sundhedsplatformen har planlagt herefter, siger han.  

 

Der efterregistreres på livet løs 

-Når Herlev og Gentofte og Rigshospitalet er færdig med at 

efterregistrere senest i maj, så ser vi på hvad vi gør, og jeg regner 

med – som vi har sagt hele tiden – at vi finder ud af, hvordan vi 

dækker hullet i fællesskab. Herlev og Gentofte Hospital har virkelig 

trukket et stort læs, understreger Jens Gordon Clausen, som 

medgiver, at der skal indregnes en politisk godkendelse i processen. 

 

Aktiviteten på Herlev og Gentofte og på Rigshospitalet var 

forventeliget nedsat i en periode på grund af implementeringen af 

det omfattende it-system. Aktiviteten er stadig nedsat på visse 

afdelinger, mens den er på niveau med aktiviteten før 

implementeringen i andre afdelinger.  

  

Herlev og Gentofte Hospital meddeler, at aktivitet og antal 

behandlinger for indlagte patienter er meget tæt på niveauet fra før, 

de implementerede Sundhedsplatformen. På det ambulante område 

ligger aktiviteten omkring 90 pct. Hospitalet er i fuld gang med de 

sidste efterregistreringer af aktiviteten i samarbejde med 

Sundhedsplatformen og leverandøren EPIC. Det arbejde vil 



fortsætte de næste par måneder, hvorefter vi forventer at have det 

endelige tal for aktiviteten i 2016.   

 

FAKTA 

Hvordan styres økonomien på hospitalerne? 

I forhold til Sundhedsplatformens aktivitet og aktivitet generelt er 

det relevant at sondre mellem flere ting.  

   

Normalt vil et hospital i Region Hovedstaden, hvis det ikke har den 

forventede aktivitet – en tilstrækkelig stor efterspørgsel på de 

ydelser et hospital tilbyder – få reduceret deres budget med det, der 

svarer til halvdelen af produktionstabet (opgjort i DRG-værdi).  

 

Hvad er DRG? 

DRG er en forkortelse for "diagnoserelaterede grupper" og er et 

redskab, der bruges til at analysere omkostninger og aktivitet på 

landets sygehuse. 

 

Læs mere om hvad DRG er:  

http://neurowiki.dk/index.php/DRG 


