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LÆS MERE PÅ WWW.REGIONER.DK

F O RO RD

Regionerne i 2010
Beslutninger i regionsrådene, der betyder en historisk lav vækst i sundhedsudgifterne.
En ny kvalitetsdagsorden, der vokser frem. 20 anbefalinger, der kan skabe beskæftigelses- og udviklingsmuligheder i hele Danmark. Fælles vej for sundheds-it. Flere får
gavn af kræftbehandlingen. Behovet for at kunne nedbryde fordomme om personer
med psykiske lidelser.
Det er nogle af de mange mål og resultater, som regionerne har sat sig og opnået i
2010, og som folder sig ud i seks historier om regionerne på de følgende sider.
Der er mange flere gode historier at fortælle. Blandt andet om det regionale demokrati, sundhed, psykiatri, socialområdet, jordforurening, regional udvikling og
fra forhandlinger og overenskomster, indgået med regionernes medarbejdere og
praksisgrupperne.
100 af dem finder du overskifterne på her; men læs videre på www.regioner.dk og
få uddybet de historier, der har været med til at sætte regionerne på den politiske
dagsorden i 2010.

Bent Hansen

Carl Holst

Formand for Danske Regioner

Næstformand for Danske Regioner
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Ø KO N O MI

Regionerne
sikrer
historisk lav
vækst

De foregående år er sundhedsudgifterne steget med omkring fire procent
årligt i Danmark. I de kommende år bliver rammerne for vækst markant
mindre i hele den offentlige sektor, hvis der skal være balance i den offentlige økonomi.
På grund af budgetoverskridelser i 2009 var opgaven for regionerne i 2010
at bremse væksten i sundhedsudgifterne. Det skulle sikre, at regionerne
kan overholde budgetterne i 2011. Regnskabet for 2010 viser, at opgaven
er løst, og at der økonomisk set er gennemført et turn-around i sundhedsvæsenet.

Regionerne effektiviserede i 2020
Det har kun været muligt at bremse væksten i udgifterne, fordi regionerne
gennemførte en række besparelser, som blandt andet betød nedlæggelse af
stillinger og omorganisering af arbejde på regionernes sygehuse. En række
andre initiativer, som skulle effektivisere regionernes sundhedsvæsen, blev
også gennemført sidste år.
Samtidig har regionerne sammen med staten taget en række initiativer til
at understøtte en lav vækst i de kommende år. Det gælder f.eks. strammere visitationskriterier, bedre økonomistyring i praksissektoren og bedre
prioritering. Dette arbejde vil også være et tema ved kommende økonomiforhandlinger i år, hvor regionernes økonomi for 2012 bliver lagt fast.

Ø KO NOM I

Plan skal frigøre 2,6 milliarder kr.
Med effektiviseringsplanen ”Mindre spild, mere sundhed”, som regionerne fremlagde i juni
2010, er der lagt op til, at det målrettede effektiviseringsarbejde fortsætter. Indsatserne i
”Mindre spil, mere sundhed” skal tilsammen frigøre 2,6 milliarder kroner fra 2011 til 2013,
som regionerne kan bruge til flere behandlinger og bedre kvalitet.
Effektiviseringsplanen indeholder en række delelementer. For eksempel en fælles strategi for
indkøb og logistik, fælles anbefalinger af dyr medicin og fælles rabatter på sygehusmedicin,
forslag til at kunne reducere administration og benchmarking mellem regionerne på udvalgte
områder.
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Fokus på
bedre
kvalitet og
resultater

Kvalitet i sundhedsvæsenet er ikke bare flere behandlinger og operationer. Det er at tilbyde den rigtige behandling første gang til gavn for patienten, de pårørende og samfundsøkonomien.
Regionerne besluttede i 2010, at de fremover vil forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet ud
fra seks værdier - effekt, omkostningseffektivitet, patientfokus, patientsikkerhed, lighed og
rettidighed.
Kvalitet og de seks værdier er regionerne pejlemærker i udviklingen af det nye sundhedsvæsen, der blev lagt nogle helt centrale spor ud for i 2010. Det gælder særligt den nye
sygehusstruktur og de nye specialeplaner, som betyder, at specialerne er blevet samlet på
færre og større enheder for at sikre høj og ensartet kvalitet. Også etablering af nye fælles
akutmodtagelser, som tog fart i 2010, vil løfte kvaliteten. Endelig blev de første spadestik
taget til nye moderne sygehuse.

Dødeligheden er faldet med 6 procent siden 2007
107
105
103
101
99
97
95

20
07
,
20 1 . kv
07
a
, 2 rta
20 . kv l
07
a
, 3 rta
20 . kv l
07
ar
ta
,
20 4 . kv l
08
ar
, 1 ta
20 . kv l
08
ar
ta
,
20 2 . kv l
08
ar
, 3 ta
20 . kv l
08
a
, 4 rta
20 . kv l
09
ar
ta
,
20 1 . kv l
09
ar
, 2 ta
20 . kv l
09
ar
ta
,
20 3 . kv l
09
ar
, 4 ta
20 . kv l
10
a
, 1 rta
20 . kv l
10
ar
ta
,
20 2 . kv l
10
a
, 3 rta
.k l
va
rta
l

6

SU NDHE D

PATIENTSIKKERT SYGEHUS
”PATIENTSIKKERT SYGEHUS”, SOM ER ET
SAMARBEJDE MELLEM TRYGFONDEN, DANSKE
REGIONER OG SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED BLEV SAT I VÆRK I 2010.
GRUNDTANKEN I ” PATIENTSIKKERT SYGEHUS” ER, AT FOKUS PÅ KVALITET IKKE KUN
SKAL SKE DRYPVIS PÅ ENKELTE AFDELINGER,
MEN AT KVALITET OG SIKKERHED SKAL HØJNES PÅ HELE HOSPITALET.
ET SYGEHUS I HVER REGION ER MED I PROJEKTET, HVOR MÅLET BLANDT ANDET ER, AT
ANTALLET AF PATIENTSKADER SKAL FALDE
MED 30 PROCENT OG DØDELIGHEDEN BLANDT
DE INDLAGTE PATIENTERNE SKAL FALDE MED
15 PROCENT.
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Første sygehuse akkrediteres til
Den Danske Kvalitetsmodel
2010 var også året, hvor de fire første sygehuse fik papir på, at de lever op standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Modellen opstiller 104 standarder, som et
sygehus skal kunne opfylde for at blive akkrediteret.
Både regionerne og de enkelte sygehuse har i løbet af 2010 brugt meget energi på at
få forberedt akkrediteringen og få indarbejdet de 104 standarder overalt på sygehusene. I sommeren 2012 vil alle offentlige sygehuse være igennem første runde af
akkrediteringen af Den Danske Kvalitetsmodel.

Bedre kvalitet i praksissektoren

DET SKAL FOR EKSEMPEL SKE VED AT REDUCERE ANTALLET AF HJERTESTOP, ELIMINERE
EN RÆKKE HOSPITALSINFEKTIONER, REDUCERE ANTALLET AF TRYKSÅR OG FOREBYGGE
MEDICINERINGSFEJL.

Den nye overenskomst med de praktiserende læger er også et eksempel på, at
regionerne ønsker, at der fokuseres mere systematisk på kvalitet i praksissektoren. Da
Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings og Takstnævn i december 2010 indgik ny overenskomst forpligtede de praktiserende læger sig til styrke
deres arbejde med de kroniske patienter.

DE FØRSTE ERFARINGER VISER BLANDT ANDET, AT DØDELIGHEDEN I FORBINDELSE MED
OPERATIONER SIDSTE ÅR FALDT PÅ NÆSTVED
SYGEHUS, EFTER AT PERSONALET BEGYNDTE
AT BRUGE EN KIRURGISK TJEKLISTE.

Alle praktiserende læger skal i fremtiden bruge IT-redskaber, som systematiserer
deres viden om diabetikere, KOL-patienter og andre kronikere. Netop det større
overblik over patienternes sygdom skal styrke lægernes indsigt i behandlingen, så de
kroniske patienters sygdom udvikler sig mindst muligt.

ERFARINGERNE FRA ”PATIENTSIKKERT
SYGEHUS” SKAL UDBREDES TIL RESTEN AF
SUNDHEDSVÆSENET.
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Regionerne
undersøger
og behandler flere for
kræft

Kræftbehandlingen har gennemgået massive forbedringer de senere år. Den positive
udvikling ses i statistikkerne: færre dør af kræft på trods af, at antallet af kræfttilfælde
er svagt stigende. Fra 2000 til 2009 er dødeligheden for kræft samlet faldet ni procent.
På næsten alle områder er behandlingsforløbene blevet kortere i forhold til mediantider.
Antallet af behandlinger af patienter med kræft har været stærkt stigende. Det skyldes
blandt andet, at flere overlever eller lever med deres kræftsygdom. Desuden gives
længere og mere omfattende behandlinger som følge af teknologisk og medicinsk
udvikling. Blandt andet er antallet af kemoterapibehandlinger næsten fordoblet siden
2004. Og antallet af strålebehandlinger er steget 51 procent fra 2004 til ultimo 2010.
Også patienttilfredsheden er høj. En landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters
oplevelser fra Indenrigs- Sundhedsministeriet i 2008 viste, at 96 procent af patienterne
er tilfredse eller meget tilfredse med deres samlede udrednings- og behandlingsforløb for kræft. Regionerne arbejder for, at patienterne fortsat er meget tilfredse med
kræftbehandlingen.

Flere behandles for kræft
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De lange patientforløb skal forbedres
Regionerne havde i 2010 fortsat fokus på at løse de udfordringer, der er i forhold til de
lange patientforløb. Derfor har regionerne bl.a. sat en analyse af forløbene i gang sammen
med Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. Målet er at få et bedre billede af hvilke
typer af patienter, der har de lange forløb.
Der er derudover i regionerne et stort fokus på hurtigere at finde ud af, om de patienter, der har uklare symptomer på kræft, overhovedet har kræft. Der er derfor etableret
muligheder for hurtigt at udrede den type patienter ved specielle diagnostiske tilbud. Her
indgår blandt andet meget hurtig billeddiagnostik, og at et særligt team af specialister
undersøger patienten på tværs af specialer. Regionerne vil med Kræftplan III gå i gang med
at implementere en speciel diagnostisk pakke på linje med de øvrige kræftpakker.
Regionerne arbejdede i 2010 også på at få forbedret behandlingen af de patienter, som
ud over kræft også lider af en eller flere andre sygdomme. Ligesom regionerne også satte
fokus på at få forbedret de opfølgende kontroller, som patienterne skal gennemgå efter
endt behandling.

1 0

P S Y K I ATR I

Fordomme
mod psykiske lidelser
skal væk

Psykiske lidelser skaber frygt og fordomme hos familie og venner. Det samme gælder på
arbejdsmarkedet. Selv blandt personalet i sundhedsvæsenet oplever borgere med psykisk
lidelser fordomme. Det viser en undersøgelse om stigmatisering af personer med psykiske
lidelser, som Danske Regioner og TrygFonden fik udarbejdet i 2010.
Undersøgelsen afdækker danskernes holdning til personer med psykiske lidelser og
borgere med psykiske lidelsers oplevelser med omverdenen. Ifølge undersøgelsen siger
fire ud af ti danskere, at de bevidst ville skjule for omgivelserne, hvis de havde en psykisk
lidelse. Otte procent ville endda forsøge at skjule for sin partner, hvis hun eller han havde
en psykisk lidelse.

PSYKIAT RI

Danskerne skal vide mere
om psykiske lidelser
I regionernes udspil ” En psykiatri i verdensklasse” er en af visioner netop, at
regionerne skal arbejde for at øge danskernes viden og forståelse af psykisk sygdomme. Den danske psykiatri bygger på en filosofi om, at borgere med psykiske
lidelser skal bo i eget hjem og leve i lokalsamfundet hvis det er muligt – og kun
patienter med akutte behov og specielle og komplicerede diagnoser skal indlægges på sygehuset. Derfor skal danskerne være klædt bedre på til at møde medborgere med psykiske lidelser i deres dagligdag.
Undersøgelsen viser, at der er behov for at få gjort op med de myter, fordomme
og tabuer, som personer med psykiske lidelser ofte møder.
Derfor gik regionerne i 2010 i gang med en i en femårig kampagne om afstigmatisering af personer med psykiske lidelser. Undersøgelsen af holdningerne til
personer med psykiske lidelser var første hjørnesten i kampagnen. Regionerne og
Danske Regioner samarbejder med Psykiatrifonden, Det Sociale Netværk, TrygFonden, KL, Socialministeriet og Sundhedsministeriet om kampagnen.

Så mange vil fortie psykisk lidelse over for:
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EN BEDRE RETSPSYKIATRI
DANSKE REGIONER SATTE I SEPTEMBER 2010
GANG I ET UDREDNINGSARBEJDE OM RETSPSYKIATRIEN, SOM SKAL FORBEDRE KVALITETEN OG STYRKE SIKKERHEDEN PÅ DE
RETSPSYKIATRISKE AFDELINGEN. ARBEJDET
BLEV SAT I VÆRK PÅ BAGGRUND EN RÆKKE
PATIENTFLUGTER OG DET STIGENDE ANTAL
PATIENTER, SOM DØMMES TIL BEHANDLING
I RETSPSYKIATRIEN. EN RAPPORT MED 29
ANBEFALINGEN TIL EN FORBEDRET RETSPSYKIATRI BLEV OFFENTLIGGJORT I MARTS I ÅR.
REGIONERNE HAR UDARBEJDET RAPPORTEN
I SAMARBEJDE MED INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET OG SUNDHEDSSTYRELSEN,
JUSTITSMINISTERIET OG KRIMINALFORSORGEN, DET SOCIALE NETVÆRK OG KL.
ANBEFALINGERNE, DER. RETTER SIG MOD DE
UDFORDRINGER SOM EN RÆKKE PATIENTFLUGTER OG ET STIGENDE STÆRKT STIGENDE
ANTAL PATIENTER UDGØR, OMHANDLER
BL.A.:
•
ØGET FOKUS PÅ FOREBYGGELSE, TIDLIG
OPSPORING OG OPFØLGNING
•
MODERNE OG TIDSSVARENDE RETSPSYKIATRISKE BYGNINGER
•
GRADUERET SIKKERHEDSNIVEAU PÅ DE
RETSPSYKIATRISKE AFDELINGER
•
BEDRE AKTIVITETS- OG BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER UNDER INDLÆGGELSE
•
FORSØG MED ELEKTRONISKE ARMBÅND I
FORBINDELSE MED UDSLUSNING
•
SAMLING AF MISBRUGSBEHANDLING OG
PSYKIATRISK BEHANDLING
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Fælles vej
for sundheds-it

Regionerne er blevet enige om retningen for fremtidens sundheds-it i 2010. Derfor blev
Regionernes Sundheds-it (RSI) oprettet i foråret 2010. RSI skal understøtte, at regionerne i
fællesskab løfter en række opgaver på sundheds-it området.
Frem mod 2013 arbejder regionerne efter 24 pejlemærker for sundheds-it. De skal skabe
sammenhæng og sikre, at der arbejdes mod samme mål. Pejlemærkerne udgør en række
bindende mål for udviklingen og samarbejdet. Målene er meget specifikke og tager udgangspunkt i fire fokusområder. Et af temaerne er en garanti for, at regionerne færdiggør
processen med at samle patientoplysninger i ét epj-system pr. region med udgang af 2013.

De fire fokusområder i sundheds-it

Den kliniske
it-arbejdsplads

Optimering af
sygehusdrift

Internt
fokus

Patient
empowerment

Eksternt
fokus

Kvalitet

Sammenhæng
og samarbejde
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Sundheds-it fik egen økonomiaftale
Ved økonomiforhandlingerne i juni 2010 indgik regionerne en særskilt aftale om sundhedsit. I aftalen indgår flere regionale pejlemærker, ligesom staten forpligtede sig til at løse
konkrete opgaver. Med udgangen af året lykkedes det regionerne efter planen at opfylde
de første pejlemærker. Blandt andet er adgangen til e-journal udbredt til landets sygehuse.
Med e-journalen har borgere og klinisk personale adgang til oplysninger om tidligere
behandlingsforløb på sygehusene. 4 millioner danskere har nu adgang til deres e-journal.
Med NEM-ID kan du på www.Sundhed.dk se din egen e-journal.

250 mio. kr. sparet på et enkelt samarbejde
Regionerne satte i 2010 gang i arbejdet med at indføre et fælles offentligt billedindeks,
der skal gøre det muligt at dele røntgen- og scanningsbilleder på tværs af regionerne. Det
vil spare tid og ressourcer for både patienter og sundhedspersonale. Beregninger viser, at
man over en femårig periode kan spare omkring 250 millioner kroner ved at indføre det
fælles billedindeks, og samtidig sikre, at patienter undgår overflødig stråling og gentagne
undersøgelser.

Flere benytter e-journal
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Antal opslag i e-journal af borgere og sygehuse
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Vækst i hele
Danmark

Udviklingen af yderområderne var til debat i 2010 – får vi et Danmark der knækker,
og er der noget at leve af i yderområderne? Danske Regioner bidrog til debatten
om yderområderne med et oplæg på 20 anbefalinger om hvad, der skal til for at
skabe beskæftigelse og udviklingsmuligheder i hele landet. Flere af anbefalingerne
kunne genfindes i regeringens oplæg om Danmark i Balance.
Sund vækst er et af svarene på, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Innovation
og erhvervssamarbejde på sundhedsområdet blev for alvor sat på dagsordenen i
2010. De nye sygehusbyggerier rummer også erhvervsmæssigt potentiale og giver
mulighed for samarbejde med erhvervslivet.

Kortere vej til uddannelsesinstitutionerne
Muligheden for uddannelse og flere, der gennemfører en ungdomsuddannelse
og en videregående uddannelse, er også en forudsætning for vækst i hele Danmark. Danske Regioner har sat fokus på behovet for, at alle unge har adgang til en
ungdomsuddannelse inden for en rimelig transportafstand. I de kommuner, der har
de laveste andele af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, har de unge
i gennemsnit ca. 50 procent længere til deres uddannelsessted, end kommunerne
med de højeste gennemførselsprocenter. I nogle dele af landet er der for langt til
en erhvervsuddannelse. Det er et problem, når Danmark frem mod 2019 vil mangle
45.000 med en erhvervsuddannelse, men samtidig have flere ufaglærte, end der
er job til. Manglen på både erhvervsuddannede og højtuddannede vil betyde, at
samfundet går glip af 29 milliarder i 2019.

REGIO NAL

U DVIKLI N G

Flere skal vælge kollektiv trafik
Effektiv mobilitet og tilgængelighed er en yderligere og vigtig forudsætning for vækst i hele Danmark.
Danske Regioner satte i 2010 fokus på mobilitet med transportkonferencen Fremtidens Transport II
samt med evalueringen af lov om trafikselskaber.
Det er vigtigt at effektivere det regionale rutenet, så flere passagerer vælger kollektiv transport. For
at tiltrække flere passagerer, arbejdes der på hurtigere og mere direkte forbindelser mellem de større
byer. F.eks. vurderer Region Nordjylland, at der vil ske en stigning på 400.000 millioner passagerer på
kort sigt. Region Sjælland forventer at tiltrække cirka en million flere passagerer pr. år i det regionale
rutenet.

Investeringerne i vækstfora på 2 mia kr. i 2010
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100 nyheder fra 2010
Året 2010 bød på mange nyheder fra Danske Regioner. Her er udvalgt 100 af dem i
overskriftsform.
Læs selv videre på www.regioner.dk
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Regionerne har fokus på
bæredygtighed

Regionerne arbejder aktivt med bæredygtig udvikling. Det viser en redegørelse for Lokal
Agenda 21-arbejdet i kommuner og regioner, som Miljøministeriet har udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner og KL.

Screeningsredskab skal forebygge
selvmord blandt patienter

Med et nyt screeningsredskab sætter Danske Regioner nu fokus på at forebygge selvmord
blandt patienter på sygehusene.

Fælles regionalt grundlag for brug af
dyr sygehusmedicin

Nyt råd skal give regionerne et fælles og fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr
sygehusmedicin. Dermed får patienterne lige adgang til behandling samtidig med, at regionerne opnår mere sundhed for pengene gennem rabatter på medicinpriserne.

Behandling af hoftebrud bliver bedre
og bedre

Kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud bliver stadig bedre. Det viser de
nyeste tal fra Det Nationale Indikatorprojekt .

Sundhedsvæsenet behandler flere og
flere

Danskernes behov for behandling i sundhedsvæsenet er steget de seneste år. Årsagen er,
at man i sundhedsvæsenet kan mere og mere for flere og flere. Danskerne lever derfor
længere og bedre.

Danmark bedst til at bruge digital
behandling i sundhedsvæsenet

Det danske sundhedsvæsen er de mest effektive i verden, når det gælder om at bruge
elektroniske patientjournaler og telemedicin. Det viser nye undersøgelser fra USA.

Fremgang i kvaliteten af
hjertepatienters behandling

Stadig flere patienter med hjertesvigt får den rette behandling. Der er dog plads til at gøre
det bedre på nogle områder. Regionernes nye pakkeforløb for hjertepatienter forventes at
kunne øge kvaliteten af behandlingen endnu mere.

Sygehusenes ventetider reduceret i
rekordfart

Regionerne har i 2009 haft solid vækst i aktiviteten på sygehusene. Der er behandlet så
mange patienter, at ventetiden nu næsten er bragt ned på niveauet fra før plejepersonalets
strejke i 2008, og på nogle områder er ventetiden endda blevet kortere.

1 0 0
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Ny information til kræftpatienter

I alt 17 nye pjecer skal give klar besked om indholdet af de forskellige pakkeforløb for
kræftpatienter.

Sygefraværet falder i regionerne

Fravær på grund af sygdom blandt regionalt ansatte faldt sidste år med hvad der svarer til
140 fuldtidsstillinger. En målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet i regionerne bærer
nu frugt.

Ingen henvisninger til de private
hospitaler på fem behandlingsområder

De private hospitaler har valgt at opretholde muligheden for at behandle patienter på syv
ud af de 12 behandlingsområder, hvor Brancheforeningen for private hospitaler og klinikker (BPK) ikke har ønsket at indgå aftale om takster med Danske Regioner.

Regionernes internationale
samarbejde skaber vækst i hele
Danmark

Ny analyse fra Danske Regioner viser, hvordan det interregionale samarbejde styrker den
regionale udvikling i Danmark. Regionerne har været med til at skaffe danske projektpartnere 350 millioner kroner.

Effektmålinger skal sikre vækst

Der er brug for en stærk og fokuseret regional indsats i forhold til innovation, hvis den
fremtidige vækst skal sikres. Ved at måle effekten af forskellige tiltag kan stat, regioner og
kommuner lære af hinanden.

Stor fremgang i patienter og
pårørendes tilfredshed med
psykiatrien

Både patienter og pårørende er markant mere tilfredse med behandlingen i psykiatrien
nu end de var i 2005. Det på trods af, at der er anvist og behandlet flere patienter på de
psykiatriske sengeafsnit de seneste år.

Turbo på den fælles regionale
sundheds-it indsats

Regionernes nye Sundheds-it Organisation (RSI) skal danne et slagkraftigt grundlag for et
forpligtende samarbejde mellem regionerne på sundheds-it området.

Nye patenter gør medicin dyrere
uden grund

Regionerne kan spare 150-200 millioner kroner, hvis medicinalvirksomhederne holder op
med at forny patenter, som ellers er ved at løbe ud.
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Flere pladser og penge til udsatte
børn og unge

En helt ny rapport fra Danske Regioner om regionernes aktivitet på social- og specialundervisningsområdet viser at 2010 bliver et år med større fokus på udsatte børn
og unge.

Ny undersøgelse af sygeplejersker
i lægevagten

Sygeplejersker og andet ikke-lægeligt personale kan sagtens varetage hovedparten af visitationsopgaverne i lægevagtsordningen. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut (DSI).

Udgifter til fejlbehandling i det
private stiger voldsomt

På kun tre år er der sket mere end en tredobling af regionernes udgifter til patienter, der
som følge af fejlbehandling på et privathospital er blevet tilkendt en erstatning.

Positivt at sundhedsområdet
prioriteres højt

Regeringen prioriterer sundhedsvæsenet højt og er villig til fortsat at tilføre det ekstra ressourcer. Det fremgår af regeringens nye arbejdsprogram, hvor et af målene er, at Danmark
skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst.

Dyb undren over Sundhedsstyrelsens specialeudmelding

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort sin plan for fordelingen af lægelige specialer.
Planen øger antallet af private sygehuse, som kan udføre specialiseret behandling, og det
vækker dyb undren hos Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Afregningstakster til private
sygehuse fastlagt

Et voldgiftsnævn har afsagt kendelse om taksterne for en række behandlinger, som private
hospitaler udfører under det udvidede frie sygehusvalg. Taksterne er dog på flere områder
et stykke fra de udmeldte referencetakster fra ministeriet.

God timing i regeringens
regionalpolitiske udspil

Regeringens nye regionalpolitiske udspil Danmark i balance kommer for regionerne på det
helt rigtige tidspunkt.

Sikkerheden gennemgås på de
retspsykiatriske afdelinger

Regionerne gennemfører nu et sikkerhedscheck af både procedurer og de fysiske rammer
på de retspsykiatriske afdelinger. Det besluttede forretningsudvalget i Danske Regioner på
sit møde den 12. marts 2010.
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Behov for bedre indsats over for
kriminelle udviklingshæmmede

Antallet af kriminelle udviklingshæmmede, der får en dom, er fordoblet gennem det sidste
årti. Og det fører til en lang række nye og alvorlige udfordringer, viser en ny rapport, som
Danske Regioner offentliggjorde den 24. marts 2010.

Gode erfaringer med medicinske
patienter skal spredes

Danske Regioner har indsamlet eksempler på god praksis i indsatsen for medicinske patienter i et idékatalog. På den måde kan erfaringer fra de mange gode regionale initiativer på
området være med til at inspirere andre steder.

Regioner sætter ny
kvalitetsdagsorden

Antal af operationer skal ikke alene sætte dagsorden for fremtidens sundhedsvæsen. Fremover skal sundhedsvæsenets succes også måles på, hvor effektive og sikre behandlingerne
er for patienterne.

Alle danskere kan nu se deres
sygehusjournaler digitalt

Den 1. april 2010 åbnede Region Nordjylland op for, at alle nordjyder digitalt kan få
adgang til deres egne journaler, når de har været indlagt. Dermed har alle danskere nu
adgang til deres egne sygehusjournaler elektronisk.

CT-scannere kan udnyttes bedre

Trods effektiv brug af CT-scannere er det fortsat muligt at effektivisere arbejdsgangene,
der knytter sig til betjeningen af scannerne. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Sundhedsinstitut har foretaget i samarbejde med regionerne.

Alle typer kræftpatienter skal
hjælpes

Både i arbejdet med Kræftplan III og i en ny forløbspakke er der fokus på de patienter, som
ikke umiddelbart passer ind i de eksisterende pakkeforløb for kræft.

Sådan forebygges vold på
arbejdspladsen

Ny pjece fra Danske Regioner og Sundhedskartellet udstyrer de regionale arbejdspladser til
at forebygge vold mod ansatte.

Regionerne brugte 1,1 procent
mere i 2009

Regionernes regnskab for 2009 viser nu, at budgetoverskridelsen i sundhedsvæsenet ligger
på 1,1 procent. Antallet af behandlinger er fra 2008 til 2009 vokset med 10 procent.
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Regionerne vil tiltrække flere
passagerer til den kollektive trafik

Regionerne er i fuld gang med at modernisere og effektivisere det regionale rutenet for at
tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik.

Stadigt flere patienter med
slagtilfælde behandles bedre

Stort set fremgang over hele linjen. Det er resultatet af de nyeste målinger af kvaliteten for
behandlingen af apopleksi fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP).

Helt patientsikkert - hver gang

Fem sygehuse vil i et nyt projekt gøre en helt ekstraordinær indsats for at optimere sikkerheden for patienterne. Målet er at reducere antallet af skader og dødsfald markant.

Kommuner og regioner sparer på
energien

Danske kommuner og regioner køber energimærkede produkter, følger Center for Energibesparelsers vejledninger ved indkøb, gennemfører energibesparende foranstaltninger i
kommunale bygninger og har fokus på energiledelse.

Regionerne vil spare tre milliarder
frem mod 2015

Øget og bedre samarbejde på tværs af regionerne om indkøb af medicin og udstyr og en
mere optimeret logistik kan spare regionerne for tre milliarder kroner over fem år.

Regioner gør en forskel for
udkantsdanmark

Nye tal fra Danske Regioner viser, at regionerne har brugt 1,3 milliarder kroner på initiativer, der kommer udkantsdanmark til gode.

Pakkeforløbene for kræft fungerer
tilfredsstillende trods pres på
kapaciteten

Den seneste statusopgørelse fra regionerne viser, at pakkeforløbene for kræft fortsat fungerer tilfredsstillende. Regionerne opfylder samlet set og for de fleste af de 34 kræftområder målene om hurtige forløb. Der er dog et stort pres på kapaciteten.

Endnu bedre indsats for de
medicinske patienter

Nyt fælles udspil fra Danske Regioner og Ældre Sagen vil skabe værdige og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet for de medicinske patienter.
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Regionerne gør sig klar til digital
post

Danske Regioner har i samarbejde med staten og KL udviklet en digital postkasse, der fra
1. november 2010 skal samle al digital post til og fra regionerne ét sted. Allerede nu kan
alle borgere tilmelde sig den digitale postkasse på borger.dk.

Erhvervsskolerne opfordres til at
finde flere praktikpladser

I et fælles brev opfordrer undervisningsministeren sammen med erhvervsuddannelsernes
parter til, at erhvervsskolernes bestyrelser fokuserer på at finde flere praktikpladser.

Ny overenskomst mellem
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
og Tandlægeforeningen

Der er torsdag den 27. maj 2010 aftalt en ny overenskomst mellem Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og Tandlægeforeningen.

Ny overenskomst mellem
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
og Dansk Kiropraktorforening

Der er den 26. maj 2010 aftalt en ny treårig overenskomst mellem Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktorforening (DKF).

Ventetiden for operationer er
på vej ned

Halvdelen af patienterne ventede i 2009 i kortere tid på en operation end før sundhedspersonalets strejke i 2008. På enkelte områder er ventetiden faldet med en til to uger.

Regionerne effektiviserer for 2,6
milliarder kroner

Regionerne har med effektiviseringsplanen ”Mindre spild, mere sundhed” fremlagt en
række ambitiøse politiske mål for, hvordan de i fællesskab kan frigive 2,6 milliarder kroner
frem mod 2013.

Ny model fra Danske Regioner:
Uddannelse til alle unge

Unge, der bor i kommuner med få uddannelsesmuligheder, begynder i lavere omfang end
andre unge på en ungdomsuddannelse, og de falder oftere fra igen. Det kan en ny model
fra Danske Regioner være med til at rette op på.

Ambitiøse mål for regionernes
sundheds-it

Regionerne lancerer nu målene for deres nye fælles it-organisation. Den gennemgribende
indsats kan i løbet af ti år skabe gevinster i milliardklassen - gevinster, som kan være med til
at finansiere højere kvalitet i behandling af patienterne på landets sygehuse.
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Regionerne samler og forbedrer EPJ

Regionerne er nået langt med at samle de elektroniske patientjournaler (EPJ). I 2007 var
der i alt 23 EPJ på landsplan, men i 2013 vil det tal være nedbragt til maksimalt én pr.
region. Det viser en ny rapport fra Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI).

Regionerne har indgået
økonomiaftale for 2011

Der bliver tilført to milliarder kroner i 2011 til sundhedsområdet i den ny økonomiaftale.
1,5 milliarder kroner er til drift og 0,5 milliarder kroner er til særlige områder uden for
sygehusområdet.

Vigtig rolle til regionerne i ny
europæisk vækststrategi

Regionerne spiller en vigtig rolle, når Europas nye strategi for vækst og beskæftigelse
(Europa 2020) skal føres ud i livet.

Ny vækstplan for yderområderne

Danske Regioner lancerer ny vækstplan for yderområderne. Den indeholder 20 konkrete
anbefalinger inden for erhvervsudvikling, planlægning, uddannelse, infrastruktur og sundhed.

Regioner vil reducere brugen
af tvang

Regionerne vil reducere brugen af tvang mod psykiatriske patienter med 20 procent over
tre år. Det skal blandt andet ske ved målrettet at uddanne personalet og ved at inddrage
patienternes erfaringer.

Færre dødsfald på sygehusene

Sammenlignet med 2008 er der sket et fald i antallet af dødsfald på sygehusene. Det viser
regionernes nye tal for dødelighed.

Brugere og pårørende tilfredse med
regionernes sociale institutioner

Der er udbredt tilfredshed med de regionale sociale institutioner blandt både brugere og
pårørende. Det viser resultaterne fra fire omfattende undersøgelser af regionernes tilbud
på handicapområdet og socialpsykiatrien.

Flere institutionspladser til unge
kriminelle på vej

Antallet af afviste unge kriminelle på de sikrede institutioner stiger. Det viser nye tal fra
Danske Regioner. Derfor er regionerne godt på vej med flere pladser.
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Patienter sikret tilskud til behandling hos privatpraktiserende
tandplejere

Fredag den 18. juni 2010 blev der aftalt en ny overenskomst mellem Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og Dansk Tandplejerforening.

Visioner for et stærkt offentligt
sundhedsvæsen

Danske Regioner og ti faglige organisationer har i fællesskab udformet syv pejlemærker for
et fornyet samarbejde om fremtidens offentlige sundhedsvæsen.

Undervisning på sikrede
institutioner skal gøres bedre

Den undervisning, der gives til kriminelle børn og unge på de sikrede institutioner, kan
blive bedre. Det konkluderer en ny rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitet, som
Danske Regioner har fået lavet.

Offentlig støtte til psykologhjælp
betaler sig

Samfundet får en gevinst på mindst 700 millioner, hvis alle med en lettere depression får
adgang til psykologhjælp med tilskud. Det viser nye beregninger fra Danske Regioner.

Færre dør af kræft

Pakkeforløb på 34 kræftområder har sammen med nyt apparatur og samling af de kirurgiske behandlinger på kræftområdet skabt så gode resultater, at dødeligheden er faldet
blandt danske kræftpatienter. Og patienterne behandles hurtigere

Sygeplejerskers efter- og
videreuddannelse skal sikre kvalitet

Det samlede efter- og videreuddannelsesudbud på sygeplejerskeområdet er afgørende for,
at vi kan fastholde og udvikle kvaliteten i sygeplejen. Ny rapport rummer konkrete anbefalinger til udvikling af rammerne for sygeplejerskers videreuddannelse.

Ny uddannelse gør læger til bedre
ledere

Danske Regioner og Overlægeforeningen har sammen udviklet et uddannelsestilbud, Læge
& Leder, der er målrettet overlægernes hverdag og virkelighed.

EU-spørgsmål fylder halvdelen af
de regionale dagsordener

Ny svensk undersøgelse viser, at regioner og kommuner er nødt til at engagere sig i EUspørgsmål, hvis de vil påvirke den hjemlige dagsorden. Beslutningerne i EU påvirker nemlig
i høj grad både regioners og kommuners opgavevaretagelse.
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Sundhedsinnovation og
erhvervssamarbejde i regionerne

Regionernes fokus på sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde skal fremme samarbejdet mellem hospitaler og virksomheder om sundhedsinnovation. Ny pjece beskriver
regionale strategier, initiativer og udfordringer.

Regionerne løser udfordringerne på
kræftområdet

Regionerne arbejder målrettet med at få forkortet ventetiden til behandling inden for de
kræftformer, hvor forløbstiderne er for lange. Stor stigning i antal af behandlinger har presset kapaciteten på afdelingerne.

Sms-påmindelser til gavn for
patienterne

Regionerne har længe ønsket at forbedre servicen for patienterne ved brug af sms-påmindelser. Hidtil har Datatilsynet blokeret for løsningen, men med Danske Regioner i spidsen
er reglerne nu blevet ændret.

Regionerne behandler stadig flere
børn og unge for psykisk sygdom

Børne- og ungdomspsykiatrien udvider fortsat sin behandlingskapacitet, men alligevel er
ventelisterne blevet længere.

Fokus på styring af nye
sygehusbyggerier

Rigsrevisionen har indstillet til statsrevisorerne, at der laves en undersøgelse af regionernes kommende sygehusbyggerier. Regionerne hilser undersøgelsen velkommen og vil
gerne indgå i samarbejdet med Rigsrevisionen.

112-opkald sendes videre til
sundhedspersonale

Det gælder om hurtigst muligt at komme i gang med den rigtige behandling af akut syge
og tilskadekomne. Derfor overtager sundhedspersonale på regionernes vagtcentraler
fremover de opkald til 112, som handler om sygdom.

Nordisk samarbejde skal give
indkøbsbesparelser i regionerne

Danske Regioner har taget initiativ til et nordisk samarbejde mellem indkøbschefer i
sundhedssektoren. Samarbejdet skal hjælpe regionerne til en besparelse på tre milliarder
kroner frem mod 2015.

Patienter skal ikke være politiske
kastebolde

Bent Hansen og Carl Holst, formand og næstformand i Danske Regioner, advarer mod at
udskifte den nuværende regionsmodel med en statsmodel eller en bestyrelsesmodel. Kun
regionsmodellen sikrer demokrati og ansvarlighed på sundhedsområdet.
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Østersøregionerne enige om
EUs samhørighedspolitik

Samhørighedspolitikken skal afspejle Europas behov for vækst og udvikling og målrettes
prioriteringerne i EUs nye vækststrategi, Europa 2020. Det er hovedbudskabet i et nyt
holdningspapir fra den østersøregionale organisation BSSSC.

Patienterne venter kortere tid på at
blive opereret

Regionerne har fået bugt med den forlængede ventetid på operationer, som opstod i kølvandet af strejken på sygehusene i 2008. Ventetiden var i juni den laveste siden strejken.

Regionerne sikrer historisk lav vækst
i sundhedsudgifterne

Nye tal viser, at tidligere års høje vækstrater i udgifterne til sundhedsvæsenet er vendt til
fordel for en rekordlav vækst mellem 2009 og 2010.

Danskerne kender ikke den
elektroniske journal

Hver tiende bliver opereret, og gennemsnitligt har hver femte kontakt med sygehusvæsenet i løbet af et år. De elektroniske journaler rummer oplysninger om 4 millioner nulevende
danskere, men kun få bruger deres mulighed for at kigge med på nettet.

Samfundet stigmatiserer personer
med psykisk lidelse

Psykiske lidelser skaber frygt og fordomme hos familie, venner, på arbejdspladser og i
sundhedssystemet. Det viser en ny undersøgelse, som sætter fokus på stigmatiseringen af
personer med psykiske lidelser.

Regionerne vil dele erfaringer om
sygehusbyggerier

Regionerne har fokus på systematisk vidensdeling og nye samarbejdsmuligheder med
erhvervslivet i forhold til sygehusbyggerierne.

Regionerne satser på telemedicin

Regionerne begynder nu arbejdet med en ny telemedicinsk strategi. Arbejdet blev præsenteret den 5. november 2010 på årsmødet i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Regionernes Sundheds-it (RSI) understøtter arbejdet på tværs af de fem regioner.

Ny prognose for speciallæger kalder
på nuancering

Sundhedsstyrelsens seneste prognose for udbuddet af læger i Danmark forudsiger, at vi får
flere speciallæger frem mod 2030 - og det er positivt. Men der er grund til at holde benene
på jorden, for prognosen hviler på faktorer, der er svære at forudse.

2 8

1 0 0

NYHEDER

F RA

2010

NO VEMB ER/DECEMB ER

Kræftplan III hilses velkommen,
men husk kræftpatienter med
anden sygdom

Hos Danske Regioner hilser man Kræftplan lll velkommen men er samtidig bekymret for,
om de kræftpatienter, der er mest syge, bliver overset - nemlig patienter, som udover kræft
også har anden sygdom.

Regioner indgår fælles aftale om
it-løsning til ambulancer

Fire regioner har i fællesskab købt it-udstyr, der skal gøre landets ambulancer klar til
statens nye sikkerhedsnet og modernisere ambulancetjenestens it-systemer. Det giver
mulighed for at sende ambulancerne hurtigere og mere sikkert ud til borgerne.

Sociale særforanstaltninger bør
samles i større enheder

Borgere med svære handicap lades i stikken i dyre og fagligt uforsvarlige enkeltmandsprojekter. Regionernes nye udspil om økonomisk og fagligt forsvarlige særforanstaltninger har
fokus på udvikling hos borgeren og økonomisk bæredygtighed.

Bedre kontrol af brystkræftundersøgelser på private klinikker

Danske Regioner vil have strammet op på kontrollen af private klinikker og speciallæger,
som undersøger kvinder med mistanke om brystkræft.

Brug for alternativ finansiering til
sygehusbyggerierne

Danske Regioner efterlyser mindre stramme anlægsrammer og lånemuligheder i forbindelse med sygehusbyggerierne. Det er nødvendigt, hvis visionerne for sygehusene skal
realiseres.

Ny redegørelse om konkurrenceevne: Vigtig regional vækstindsats

En ny redegørelse om regional konkurrenceevne fra Økonomi- og Erhvervsministeriet viser,
at de regionale vækstfora er de rigtige til at styrke rammevilkår og resultater, når det gælder uddannelse, vækstvirksomheder og innovation.

Flere hjertepatienter får
behandling til tiden

Ny statusopgørelse fra Danske Regioner viser, at pakkeforløb på hjerteområdet giver hurtigere udredning og behandling af hjertepatienter, samtidig med at kvaliteten af behandlingen er øget.

Sammentænk sundhed og
beskæftigelse i førtidspensionsreformen

Regionerne er klar til at tage et ansvar for at få psykisk syge tilbage på arbejdsmarkedet.
I samarbejde med de praktiserede læger kan psykiatrien sikre en tidligere opsporing og
behandling. Og det er der rigtig god samfundsøkonomi i.
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TrygFonden giver 10 millioner
kroner til bekæmpelse af
stigmatisering

En landsdækkende kampagne, der skal bekæmpe fordomme og diskrimination af mennesker med en psykisk lidelse, får 10 millioner kroner af TrygFonden.

Ny energiteknologi skal skabe
grøn regional vækst

Udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger og klimavenlige teknologier er et
centralt indsatsområde for de regionale vækstfora. Ny pjece præsenterer regionale initiativer inden for vedvarende energi og cleantech.

Kollektiv trafik skal sikres gennem
forpligtende samarbejde

Samarbejdet mellem kommuner og regioner om den kollektive bustrafik skal være tættere
og mere forpligtende. Det er KL og Danske Regioner nu enige om.

Ny lov foreslår udvidet aktindsigt
hos regionerne

Nyt lovforslag om offentlighed udvider reglerne om aktindsigt på det regionale område.

Fremtidens speciallægepraksis i
støbeskeen

Hvordan ser fremtidens speciallægepraksis ud? Og hvordan kan de praktiserende speciallæger indgå i et tættere samarbejde med resten af sundhedsvæsenet? Det kommer Danske
Regioner og Foreningen af Speciallæger med bud på i en ny fælles rapport.

Regionerne deler viden om
sygehusbyggerier

Regionernes vision om fremtidssikrede og moderne sygehuse skal understøttes af intensiv
og systematisk opsamling og deling af viden om sygehusbyggeri. Det skal et nyt projekt
være med til at sikre.

OK-11: Regionerne skal selv
kunne styre lønudviklingen

Regionerne skal selv kunne styre lønudviklingen på de regionale arbejdspladser. Derfor
er en selvstændig regional reguleringsordning et hovedkrav for Regionernes Lønnings- og
Takstnævn (RLTN) ved OK-11.

Succesfuld førtidspensionsreform kræver bedre psykiatrisk
behandling

Mange mennesker med en let til moderat psykisk lidelse risikerer at havne på førtidspension, fordi de ikke bliver behandlet i tide. Skal en førtidspensionsreform blive en succes, må
de rette tilbud om psykiatrisk behandling være til stede.
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Bedre behandling til patienter med
ryg- og fedmeproblemer

Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet nye retningslinjer
for visitation og henvisninger til operation for visse ryglidelser samt fedmeoperationer.

De offentlige sygehuse er blevet
mere effektive

Produktiviteten på de offentlige sygehuse er steget med 4,2 procent fra 2008 til 2009.
Det danske sygehusvæsen er blevet mere effektivt og klarer sig godt i forhold til andre
sektorer.

Regionerne og de praktiserende
læger har indgået ny overenskomst

Den nye overenskomst styrker behandlingen af de kroniske patienter og bidrager til at løse
problemer med lægedækning – inden for en ansvarlig økonomisk ramme.

Behov for serviceeftersyn af
MED-systemet

Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI) konkluderer i en ny rapport, at
MED-systemet kan forenkles, uden at det går ud over udvalgenes indflydelse. Derfor kan
systemet med fordel ses efter i sømmene og tilpasses den enkelte region.
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