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NOTAT 

Til:  

Orientering om Rigsrevisionens notat om Sundhedsplat-
formen 
 

Rigsrevisionen har sendt notat til Statsrevisorerne med tre punkter, hvor de vil følge 

udviklingen i de udfordringer for Sundhedsplatformen, Statsrevisorerne tidligere har 

identificeret. Dette notat beskriver de tre punkter og administrationens bemærkninger 

til dem. 

 

Baggrund og tidslinje 
• Statsrevisorernes bemærkninger: Statsrevisorerne afgav den 20. juni 2018 

deres bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen. 

Regionsrådet blev orienteret umiddelbart efter offentliggørelsen.  

 

• Udtalelse til ministeriet: Efterfølgende har regionsrådet den 21. august 2018 

godkendt en udtalelse til Sundheds- og Ældreministeriet om beretningen. Ud-

talelsen er sendt til sundhedsministeren efter anmodning. Ministeren bruger 

efter sædvanlig praksis udtalelsen til sin redegørelse til Statsrevisorerne om de 

problematikker, der bliver rejst i beretningen.  

 

• Rigsrevisionens notat: Når ministeren har sendt sin redegørelse, udarbejder 

Rigsrevisionen et notat til Statsrevisorerne, som forholder sig til ministerens 

redegørelse. Notatet fortæller om, og på hvilke punkter, Rigsrevisionen fortsat 

vil følge de udfordringer, der er identificeret i beretningen.  

 

Rigsrevisionens tre opfølgningspunkter 
Det fremgår af Rigsrevisionens notat, at Rigsrevisionen fortsat vil følge udviklingen 

og orientere Statsrevisorerne om:  

• Resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at forbedre korrekt registre-

ring af aktivitet til Landspatientregistret 

• Resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at sikre adgang til nødvendige 

data og rapporter 
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• Resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at opgøre de langsigtede kon-

sekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og økonomi efter ibrugtagning af 

Sundhedsplatformen 

 

Ministerens redegørelse om beretning om Sundhedsplatformen er afgivet (vedlagt som 

bilag), og Rigsrevisionen har fremsendt deres notat til Statsrevisorerne (vedlagt som 

bilag). Statsrevisorerne behandler notatet på deres møde den 19. december 2018.  

 
Administrationens bemærkninger til de tre opfølgningspunkter 

Nedenfor fremgår en aktuel status fra administrationen med bemærkninger til de tre 

punkter, som Rigsrevisionen fortsat vil følge. 

 

Registrering af hospitalernes aktivitet 

Hospitalernes aktivitet indberettes løbende til Landspatientregisteret (LPR), og data-

kvaliteten er forbedret væsentligt siden Sundhedsplatformen blev implementeret. Det 

er et arbejde, der fortsat er i gang, men nu især med fokus på den kommende opgrade-

ring til LPR3 og den datakonvertering, der skal ske i den forbindelse.  

 

Den forbedrede datakvalitet ses blandt andet på registrering af kræftpakkeforløb og 

udredningsret, hvor antallet af patienter med disse registreringer nu er på samme eller 

højere niveau end inden implementeringen. Desuden er den indberettede aktivitet på et 

niveau, så administrationen forventer, at hele den statslige aktivitetspulje kommer til 

udbetaling i 2018.  

 

Adgang til data og rapporter i Sundhedsplatformen 

Der er i dag mere end 400 validerede rapporter tilgængelige i Sundhedsplatformen, og 

ca. 700 indikatorer der bliver vist i dashboards. Der er nu: 

• et dashboard for hver kræftpakke (der er 32 kræftpakker) 

• et dashboard for maksimale ventetider til udredning og behandling 

• dashboards for udredningsretten for henholdsvis somatik og psykiatri.  

 

Herudover er der implementeret ’selvbetjent rapportering’, hvor ca. 60 lokale rapport-

udviklere på hospitalerne i de to regioner kan udvikle rapporter på grundlag af data fra 

Sundhedsplatformen.  

 

De lokale rapportudviklere kan lave rapporter inden for nedenstående områder:  

• aktivitet og registrering,  

• operationer,  

• henvisninger,  

• kræftpakkemonitorering,  

• arbejdslister, og  

• datagrundlaget for de 700 indikatorer. 
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Rapporterne er tilgængelige i Sundhedsplatformen. Brugerstatistikken viser, at der i 

Sundhedsplatformen på nuværende tidspunkt køres ca. 150.000 rapporter om måneden 

i de to regioner. 

 

Derudover pågår der fortsat et arbejde i den taskforce for uddata fra Sundhedsplatfor-

men, som forretningsudvalget nedsatte på mødet den 28. juni 2018. Taskforcen arbej-

der på en rapport om løsninger på, hvordan der kan arbejdes med data fra Sundheds-

platformen til brug for forskning, udvikling og understøttelse af hospitalsdriften. Der 

afrapporteres fra taskforcen, samtidig med afrapporteringen fra de øvrige indsatser 

forretningsudvalget besluttede at igangsætte, til FU-mødet i januar 2019. 

 

Aktivitetsniveau og økonomi efter ibrugtagning af Sundhedsplatformen 

Som nævnt ovenfor er det aktuelt forventningen, at regionen opnår fuld andel i den 

statslige aktivitetspulje 2018. I tilgift hertil kommer endvidere at regionen opnår den 

manglende puljeoptjening fra 2017 på 54 mio. kr., således at regionen samlet for både 

2017 og 2018 har levet op til de statslige krav til aktiviteten over for borgerne i Region 

Hovedstaden.  

Også for så vidt angår behandling af patienter fra andre regioner er det vurderingen, at 

regionen er kommet op på et niveau, som ligger over det oprindelige budget 2017. 

Dermed forventes det at indtægtsfaldet i 2017 var udtryk for en særlig situation og 

ikke en generel tendens.  

 

 
 

Den statslige aktivitetspulje ophører med 2018 og fra 2019 er der i stedet indført en 

nærhedsfinansiering, hvor regionerne kan opnå andel i den statslige pulje, såfremt re-

gionerne lever op til 5 kriterier, som afspejler ønskerne om at flytte behandlinger tæt-

tere på borgerne. 

   

Ophøret af den statslige aktivitetsstyring og indførelse af nærhedsfinansiering betyder, 

at hospitalerne i Region Hovedstaden ikke længere vil blive takststyret med automatik 

i reguleringen af bevillingerne ved en aktivitetsnedgang.  

Budget 2017 Regnskab 2017 Prognose 2018

K
r.

Indtægter
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Den videre proces 

Når Statsrevisorerne behandler notatet, kan de godkende det, eller de kan tilføje et el-

ler flere yderligere punkter, som de ønsker Rigsrevisionen følger op på. Videre er pro-

cessen, at Rigsrevisionen vurderer, hvornår de synes det er tid til at følge op på beret-

ningen.  

 

Når det sker, beder Rigsrevisionen administrationen om en redegørelse for status på de 

konkrete opfølgningspunkter. Når redegørelsen er sendt, udarbejder Rigsrevisionen et 

nyt notat til Statsrevisorerne. Regionen får notatet i høring, og har her mulighed for at 

komme med bemærkninger og korrigere eventuelle faktuelle misforståelser. I notatet 

skriver Rigsrevisionen, om de fortsat vil følge et eller flere punkter fra beretningen el-

ler anbefale Statsrevisorerne, at sagen kan lukkes. Derefter bliver notatet sendt til 

Statsrevisorerne, der behandler notatet.  

 

Administrationen er ikke bekendt med, hvornår Rigsrevisionen vil følge op på beret-

ningen.  

 

Administrationen vil orientere regionsrådet igen, hvis Statsrevisorerne beslutter at 

Rigsrevisionen skal følge beretningen på andre området end de tre nævnte, eller når 

Rigsrevisionen følger op på beretningen.  

 

 


