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Værdibaseret Styring
Formålet er, med patienten i centrum at give sygehusene mere
fleksible rammer for opgaveløsningen.
Styringsmodel skal understøtte en række tiltag:
• Bedre patientforløb med fokus på patientens behov
• Overholdelse af de tidsgrænser, som fastsættes for hvor længe patienterne
må vente i forbindelse med kræftpakker samt udredning og behandling
• Fremrykning af Region Sjællands sygehusplan
• Udvidelse af behandlingen på egne sygehuse på hoved- og
regionsfunktionsniveau
• Bedre kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse
• Udnyttelse af viden om forbedringsmuligheder/innovation i organisationen

Justeret styringsmodel –somatiske
sygehuse
• Overholdelse af udrednings- og behandlingsretten dvs. intet forbrug
på af privathospitaler
• Bedre kapacitetsudnyttelse – udbredelse af fleksibel
sygehusbehandling til alle specialer
• Det styringsmæssige grundlag er etableret i løbet af 2016 med
visiterende enheder i alle relevante specialer samt den fælles
henvisningsenhed
• Overholdelse af rettigheder kobles med Værdi for borgeren
• Hvis målet for overholdelse af udrednings – og behandlingsretten
ikke nås – reduceres sygehusene driftsrammer

Elementer i justeret styringsmodel –
somatiske sygehuse
•

Der er budgetteret med et forbrug på privathospitaler på 10 mio.kr. i 2017

•

Hovedparten af midlerne i VFB-puljen tilkobles overholdelse af udrednings
– og behandlingsretten

•

Afregning fra VFB-puljen starter fra et forbrug på 10 mio.kr. og op til et
forbrug på 75 mio.kr.

•

Ved et forbrug på mere end 75 mio.kr. på privathospitaler – reduceres
sygehusene driftsrammer tilsvarende dvs. forbrug på 85 mio.kr.sygehusene reduceres samlet med 10 mio.kr.

•

Økonomisk ansvar på hvert sygehus
Kollektiv afregning til sygehusene fra VFB-puljen samt reduktion af
driftsrammer sker efter den forholdsmæssige fordeling af sygehusenes
driftsrammer

Fremrykning af sygehusplan
• Giver plads til udvidelser (hjemtag) af hoved – og
regionsfunktionspatienter på Roskilde og Næstved sygehuse
• Der er forudsat et provenu på 15 mio.kr. i 2017 stigende med 10 i de
efterfølgende år

