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Indledning
Kære læser
Kontaktkomitéen for Den Europæiske Unions overordnede revisionsorganer (OR'er) er et
forum, hvor spørgsmål af fælles interesse vedrørende offentlig revision i EU og
medlemsstaterne kan drøftes og behandles. Ved at styrke dialogen og samarbejdet mellem
sine medlemmer bidrager Kontaktkomitéen til effektiv ekstern revision af EU's politikker og
programmer. Dette bidrager også til at øge ansvarligheden i EU og medlemsstaterne og til at
forbedre EU's økonomiske forvaltning og sikre god regeringsførelse til gavn for EU's borgere.
I 2017 besluttede vi på vores årlige møde i Luxembourg at gøre en yderligere indsats for at
skabe generel opmærksomhed om det revisionsarbejde, som EU's OR'er havde udført for
nylig. Et år senere, i 2018, offentliggjorde vi det første revisionskompendium - en samlet
beskrivelse af det arbejde, som EU's OR'er havde udført vedrørende ungdomsbeskæftigelse
og integration af unge på arbejdsmarkedet. Efter succesen med dette første kompendium
besluttede Kontaktkomitéen at fortsætte arbejdet og behandle flere emner af almen
interesse. Vi er derfor stolte af at præsentere vores andet revisionskompendium, der
fokuserer på vores seneste revisioner vedrørende folkesundhed og relaterede spørgsmål.
I de seneste årtier har sundhedssystemerne i EU's medlemsstater haft en lang række
udfordringer såsom konstant stigende omkostninger og aldrende befolkninger, og såvel
patienternes som sundhedspersonalets mobilitet mellem medlemsstaterne bliver stadig
større. Folkesundhed kræver derfor en koordineret indsats fra EU og medlemsstaterne, og
dette emne vil uden tvivl fortsat have en høj placering på den politiske dagsorden i flere
generationer fremover.
I Den Europæiske Union er folkesundhed hovedsagelig medlemsstaternes ansvarsområde.
EU støtter primært den indsats, der gøres på nationalt plan, med særligt fokus på at supplere
eller koordinere medlemsstaternes foranstaltninger på folkesundhedsområdet. Set fra et
EU-perspektiv er folkesundhed derfor et komplekst område at revidere.
Dette revisionskompendium giver en generel introduktion til folkesundhed og til EU's og
medlemsstaternes rolle på dette politikområde samt en oversigt over udvalgt
revisionsarbejde udført af EU's OR'er siden 2014, inklusive et sammendrag af dette arbejde.
For yderligere oplysninger om disse revisioner henvises der til de pågældende OR'er.
Vi håber, at De vil finde revisionskompendiet nyttigt som informationskilde.

Klaus-Heiner Lehne
Formand for Den Europæiske Revisionsret
Formand for Kontaktkomitéen og projektleder
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Resumé
I Folkesundhed er videnskaben om at forebygge sygdom og forlænge liv. Den påvirker

menneskers liv hver dag og i alle dele af verden. Den står derfor på den politiske dagsorden i
alle moderne samfund og vil gøre det i flere generationer fremover.

II I EU er folkesundhed hovedsagelig medlemsstaternes ansvar. Sundhedssystemerne

varierer derfor betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Den Europæiske Union støtter
indsatsen på nationalt plan med særligt fokus på at supplere eller koordinere
medlemsstaternes foranstaltninger på folkesundhedsområdet.

III Set fra et EU-perspektiv er folkesundhed derfor et komplekst område at revidere. På
grund af folkesundhedens betydning har EU's overordnede revisionsorganer imidlertid
foretaget mange revisioner vedrørende relaterede spørgsmål.

IV Første del af dette revisionskompendium giver en generel oversigt over folkesundhed i

EU, dvs. retsgrundlaget, de vigtigste mål og de relaterede ansvarsområder. Endvidere
illustreres de største udfordringer, som EU og medlemsstaterne i øjeblikket oplever på
folkesundhedsområdet.

V Anden del af dette revisionskompendium sammendrager resultaterne af udvalgte

revisioner udført af de 23 bidragende medlemsstaters OR'er (Belgien, Bulgarien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta,
Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland,
Ungarn og Østrig) og Den Europæiske Revisionsret i de seneste fem år. De udvalgte
revisioner omhandlede vigtige folkesundhedsaspekter, nemlig forebyggende
foranstaltninger, adgangen til sundhedsydelser og disse ydelsers kvalitet, anvendelse af nye
teknologier og de offentlige sundhedstjenesters finanspolitiske bæredygtighed.

VI Tredje del af dette revisionskompendium indeholder detaljerede faktablade om de

udvalgte revisioner, der blev foretaget af de 23 medlemsstaters OR'er og Den Europæiske
Revisionsret.
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Folkesundhed - et længere og bedre liv

1 Sundhed spiller en vigtig rolle i det moderne samfund som helhed, men også for hver
enkelt af os. Sundhed er en afgørende faktor for vores livskvalitet, måske den mest
afgørende af alle.

2 Folkesundhed defineres af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) som videnskaben om

at forebygge sygdom, forlænge liv og fremme sundhed gennem organiserede
samfundsbestræbelser 1. Folkesundhed omfatter alle aktiviteter, der har til formål at bevare
eller forbedre menneskers sundhed.

3 Ud over at have værdi i sig selv er sundhed også en vigtig økonomisk faktor. I Europa som i næsten alle udviklede økonomier - er folkesundhed et af de største og hurtigst
voksende udgiftsområder. Sundheds- og plejepersonale udgør ca. 8 % af den samlede
arbejdsstyrke i EU2.

4 I de seneste årtier har de europæiske sundhedssystemer haft en række udfordringer.

Befolkningens aldring har ført til en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og et
stærkere fokus på langtidspleje. Tilvejebringelsen af innovativ og mere effektiv
sundhedsteknologi og behandling har bidraget til at forbedre sundhedsforholdene på mange
områder, men i nogle tilfælde har den også ført til stigende udgifter i sundhedssektoren.
Samtidig er de finansielle ressourcer begrænsede.

5 De offentlige sundhedssystemer skal derfor ikke kun være økonomisk bæredygtige, men
også modstandsdygtige: De skal effektivt kunne tilpasse sig et miljø i stadig hurtigere
forandring, samtidig med at de udnytter de muligheder, som moderne teknologi giver.

6 I EU interagerer de nationale sundhedssystemer i stigende grad med hinanden, og såvel
patienternes som sundhedspersonalets mobilitet mellem medlemsstaterne bliver stadig
større. I fremtiden vil folkesundhedsområdet derfor kræve, at EU og alle medlemsstaterne
gør en koordineret indsats med det fælles mål for øje at sikre længere og bedre liv.

1

Acheson, 1988; WHO.

2

OECD/EU (2018), "Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle", OECD
Publishing, Paris/EU, Bruxelles, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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EU's sundhedspolitik
Retsgrundlag og ansvar

7 Maastrichttraktaten satte sundhed på den europæiske dagsorden med følgende ord:

"Fællesskabet bidrager til virkeliggørelsen af et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved at
fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte deres indsats" 3.
Dette banede vej for bedre sundhedsrelateret støtte til medlemsstaterne på områder
såsom:
‐

forbedring af EU-borgernes sundhed

‐

modernisering af sundhedsinfrastruktur

‐

forbedring af sundhedssystemernes effektivitet.

8 Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) understregede

sundhedspolitikkens betydning yderligere, da det i artikel 168 hedder, at "[der] skal sikres et
højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens
politikker og aktiviteter".

9 I overensstemmelse med TEUF ligger det primære ansvar for sundhedsbeskyttelse og

navnlig sundhedssystemerne hos medlemsstaterne, og EU-foranstaltninger skal
"[respektere] medlemsstaternes ansvar for udformningen af deres sundhedspolitik samt for
organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet".

10 EU's vigtigste rolle er derfor at støtte, supplere eller koordinere medlemsstaternes

indsats på folkesundhedsområdet. EU's indsats skal navnlig "være rettet mod at forbedre
folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker samt imødegå forhold, der kan
indebære risiko for den fysiske og mentale sundhed" 4.

3

Maastrichttraktaten (1992), artikel 129.

4

Artikel 168, stk. 1, i afsnit XIV i TEUF.
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11 I Europa-Kommissionen er GD SANTE ansvarligt for den overordnede koordinering og
gennemførelse af sundhedsstrategien. Generaldirektoratet støtter medlemsstaternes
indsats ved at:

‐

fremsætte forslag til lovgivning

‐

yde finansiel støtte

‐

koordinere og fremme udveksling af bedste praksis mellem EU-lande og
sundhedseksperter

‐

gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter.

Politikmål

12 De strategiske mål for EU's sundhedspolitik som defineret i sundhedsprogrammet for
2014-2020 5 er:

‐

at fremme sundhed, forebygge sygdomme og skabe sund livsstil ud fra princippet om,
at der skal tages hensyn til sundhed i alle politikker

‐

at beskytte EU-borgerne mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

‐

at bidrage til innovative, effektive og bæredygtige sundhedssystemer

‐

at lette EU-borgernes adgang til sikre sundhedsydelser af høj kvalitet.

13 Kommissionens specifikke prioriteter for 2016-2020 på folkesundhedsområdet er bl.a.

at opnå større omkostningseffektivitet, tackle nye globale trusler såsom antimikrobiel
resistens, adressere risikofaktorer forbundet med ikkeoverførbare sygdomme og fremme
vaccination.

14 Under den næste flerårige finansielle ramme, som dækker perioden 2021-2027, vil

EU's sundhedsprogram være omfattet af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). Det
nuværende forslag indeholder følgende overordnede mål: styrkelse af kriseberedskabet,

5

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 282/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af
et tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse
nr. 1350/2007/EF.
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styrkelse af sundhedssystemerne, støtte til EU's sundhedslovgivning og støtte til integreret
arbejde vedrørende europæiske netværk af referencecentre (ERN'er), medicinsk
teknologivurdering og gennemførelse af bedste praksis og innovation på
folkesundhedsområdet.

Finansiering

15 EU's sundhedspolitik kan finansieres under forskellige instrumenter. Det vigtigste

instrument, der udelukkende vedrører sundhed, er EU's sundhedsprogram, som har et
budget på ca. 450 millioner euro for perioden 2014-2020. Det finansierer initiativer inden for
sundhedsfremme, sundhedssikkerhed og sundhedsoplysning.

16 Sundhedsrelaterede aktiviteter kan også finansieres af bl.a.:
‐

Forskningsprogrammet Horisont 2020, der støtter projekter på områder såsom
bioteknologi og medicinsk teknologi

‐

EU's samhørighedspolitik, der støtter sundhedsinvesteringer i EU's lande og regioner

‐

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer.
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Folkesundhed i EU-medlemsstaterne

17 Selv om EU-medlemsstaternes sundhedssystemer er baseret på fælles værdier - navnlig
lighed, solidaritet og universel adgang til pleje af god kvalitet 6 - er der store forskelle mellem
dem.

18 Der er grundlæggende forskelle mellem sundhedssystemernes finansierings- og
ydelsesmetoder. I EU kan der skelnes mellem tre forskellige finansieringsmodeller 7:

‐

"Beveridge-modellen" er et offentligt skattefinansieret system, der normalt giver
universel dækning baseret på bopæl eller statsborgerskab

‐

I den "sociale sygesikring" eller "Bismarck-modellen" finansieres sundhedsydelser af
obligatoriske socialsikringsbidrag, som regel fra arbejdsgivere og arbejdstagere

‐

Den "blandede model" er baseret på privat finansiering fra frivillige
forsikringsordninger og egenbetaling.

19 I 2016 iværksatte Kommissionen og OECD initiativet "Sundhedstilstanden i EU", som

har til formål at hjælpe medlemsstaterne til at forbedre deres sundhedssystemers resultater.
Under dette initiativ offentliggjorde Kommissionen i 2018 analysen "Health at a Glance",
som sammenligner data fra samtlige medlemsstater vedrørende de respektive
sundhedssystemers resultater.

20 Analysen fokuserer på spørgsmål såsom forebyggende foranstaltninger, adgang til

sundhedssystemerne og disses effektivitet samt finanspolitisk bæredygtighed. Analysens
hovedkonklusioner er sammenfattet i figur 1:

6

Rådets konklusioner om fælles værdier og principper i Den Europæiske Unions sundhedssystemer,
EUT C 146 af 22.6.2006.

7

Det Europæiske Regionsudvalg: "The Management of health systems in the EU Member States".
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Figur 1 - Behov for mere intelligent investering i sundhed

Behov for mere intelligent investering i sundhed:

Nøglepunkter fra "Health at a Glance: Europe 2018"

Sundhedsudgifterne tegner
sig for
9,6 % af BNP
Lavindkomsthusstande
har
5 gange så mange
udækkede plejebehov
som højindkomsthusstande

Op til en femtedel
af sundhedsudgifterne er
ineffektive og kunne
bruges til andre
plejebehov
Unødvendige
hospitalsindlæggelser tegner
sig for 37 millioner sengedage
pr. år

1 ud af 6 personer
har et mentalt
sundhedsproblem
De direkte og indirekte
omkostninger udgør over
4 % af BNP
(over 600 milliarder euro)

FOREBYGGELSE ER STADIG EN PRIORITET

OVER 790 000 DØDSFALD PR. ÅR SKYLDES ADFÆRDSMÆSSIGE RISIKOFAKTORER

20 %

AF DE VOKSNE
EU-BORGERE
ER RYGERE

38 %

AF DE UNGE
HAR PRØVET
BINGEDRINKING

1 UD AF 6
VOKSNE EUBORGERE
ER SVÆRT
OVERVÆGTIG

Kilde: Europa-Kommissionen, "State of Health in the EU, Factsheet on the report Health at a Glance:
Europe 2018" (OECD, Europa-Kommissionen).

Forebyggelse og beskyttelse

21 Sygdomsforebyggelse indebærer indgreb med henblik på at minimere sygdomsbyrden
og de dermed forbundne risikofaktorer 8.

22 Forebyggelse kan inddeles i følgende kategorier:
‐

Primær forebyggelse sigter mod at afværge sygdomme, før de opstår

‐

Sekundær forebyggelse sigter mod tidlig påvisning af sygdomme

‐

Tertiær forebyggelse sigter mod at begrænse virkningerne af sygdomme.

8

WHO, 2017.
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23 Ifølge anslåede tal for 2016 døde 790 000 mennesker i EU for tidligt det år på grund af
rygning, alkoholforbrug, usund kost og mangel på fysisk aktivitet 9 - men disse liv kunne
potentielt være reddet af et stærkere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse.

24 Navnlig ikkeoverførbare sygdomme (f.eks. hjerte-kar-sygdomme, kræft, Alzheimers og

diabetes) tegner sig for en stor andel af de for tidlige dødsfald og fører til højere
sundhedsudgifter. Sådanne dødsfald kan ofte forebygges blot ved at reducere de vigtigste
risikofaktorer, der forårsager dem (f.eks. forurening, rygning, mangel på fysisk aktivitet og
alkoholforbrug) (jf. figur 2, 3 og 4). Dette gælder især i EU, da det stadig er den region i
verden, der har det højeste alkoholforbrug. Europæerne drikker ca. 10 liter alkohol om året.
Endvidere ryger ca. 20 % af alle voksne i EU hver dag.

Figur 2 - Samlet alkoholforbrug blandt voksne
(2016-data eller seneste tilgængelige data)
Liter pr. voksen pr. år
14

12

13,2
11,7 11,7 11,5
11,4 11,3 11,2 11,2

10

10,9 10,8 10,7
10,5 10,4 10,4 10,4 10,3

9,9 9,9 9,8
9,6 9,5 9,4
8,6 8,4
8,3

8

8,0
7,2 7,1

6

4

2

0

Kilde: OECD Health Statistics.

9

OECD/EU (2018), "Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle", OECD
Publishing, Paris/EU, Bruxelles, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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Figur 3 - Daglig rygning blandt voksne (2016-data eller seneste tilgængelige data)
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Kilde: OECD Health Statistics.

Figur 4 - Dødelighed, der kan tilskrives luftforurening i husholdninger og omgivende luft
(pr. 100 000 indbyggere, 2016)
Antal dødsfald pr. 100 000 indbyggere
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25 Selv om forebyggelse spiller en central rolle med hensyn til ikke blot at redde liv, men

også spare penge, i det mindste på lang sigt, bliver kun ca. 3 % af de samlede
sundhedsudgifter i øjeblikket brugt på forebyggelse 10.

26 Forebyggelse er også et område, hvor der er store uligheder i de fleste medlemsstater,
om ikke alle. Borgernes sandsynlighed for at være omfattet af forebyggelsesforanstaltninger
hænger tæt sammen med deres uddannelse og/eller socioøkonomiske status. Følgende kan
nævnes som eksempler:

‐

Blandt lavtuddannede voksne er andelen af svært overvægtige 20 % sammenlignet med
12 % blandt højtuddannede

‐

Der er mindre sandsynlighed for, at voksne med lav indkomst udøver de anbefalede
150 minutters fysisk aktivitet pr. uge, og større sandsynlighed for, at de ryger
regelmæssigt.

27 Med henblik på at reducere antallet af for tidlige dødsfald og hjælpe mennesker til at
leve længere med et godt helbred bør der ændres fokus fra behandling til forebyggelse af
sygdomme.

28 I de seneste år har EU derfor iværksat flere initiativer med særlig vægt på forebyggelse
(jf. tekstboks 1).

10

OECD/EU (2018), "Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle", OECD
Publishing, Paris/EU, Bruxelles, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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Tekstboks 1
EU-initiativer vedrørende sygdomsforebyggelse
Forebyggelse gennem information
Hovedmålet med EU's indsats inden for sygdomsforebyggelse er at give
forbrugerne tilstrækkelige oplysninger til, at de kan træffe velinformerede
beslutninger.
For at tackle svær overvægt vedtog Europa-Kommissionen i 2007 en "strategi om
sundhedsproblemer i relation til ernæring, overvægt og fedme" og iværksatte en
række specifikke initiativer på dette område. Et af initiativerne bestod i at
fastsætte de retlige rammer for ernærings- og sundhedsanprisninger (f.eks. "lavt
fedtindhold" eller "calcium til sunde knogler og tænder"). I praksis forbød man alle
ernærings- eller sundhedsanprisning på fødevareetiketter eller i
fødevarereklamer, som ikke var klare, nøjagtige og byggede på videnskabelige
beviser (EF-forordning nr. 1924/2006 11).
Kommissionen offentliggjorde endvidere en handlingsplan om fedme blandt
børn 12, hvori der foreslås vigtige indsatsområder og mulige redskaber til at tackle
overvægt og fedme blandt børn og unge frem til 2020.
EU's tobaksvaredirektiv fra 2014 13 gjorde det obligatorisk at sætte en
sundhedsadvarsel på tobak og relaterede produkter og forbyde alle
salgsfremmende og vildledende elementer på emballagen.

29 På et mere overordnet plan nedsatte Europa-Kommissionen i 2018 Styringsgruppen

vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare
Sygdomme for at støtte lande, der sigter mod at opfylde sundhedsmålsætningerne under
målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål 3 "sundhed og trivsel". Styringsgruppen yder
Kommissionen rådgivning og ekspertise inden for sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse.
11

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om
ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.

12

EU-handlingsplan om fedme blandt børn 2014-2020, 24. februar 2014 [ajourført 12. marts og
28. juli 2014].

13

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af
tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF.
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30 Medlemsstaterne har gennemført forskellige tiltag for at adressere de største
risikofaktorer vedrørende sundhed:
‐

Foranstaltningerne til at begrænse rygning har omfattet oplysningskampagner, afgifter
til forhøjelse af priserne, lovgivning om røgfrie omgivelser og reklamerestriktioner

‐

For at reducere de risici, der er forbundet med alkoholforbrug, har mange
medlemsstater begrænset unges adgang til alkoholholdige produkter, forhøjet priserne
og indført strengere regler for reklame. Alle EU-landene har fastsat
maksimumsniveauer for bilisters alkoholindhold i blodet

‐

Med hensyn til svær overvægt har et stigende antal medlemsstater truffet
foranstaltninger til at fremme en sund livsstil og derved forebygge eller reducere svær
overvægt blandt borgerne. En af disse foranstaltninger består i at tilvejebringe bedre
ernæringsoplysninger for at give borgerne mulighed for at træffe sunde valg, f.eks. ved
hjælp af fødevaremærkning eller restriktioner vedrørende fødevarereklamer rettet mod
børn

‐

De fleste medlemsstater er også involveret i foranstaltninger til reduktion af
luftforureningen, da der i EU stadig er 400 000 dødsfald om året, som skyldes forurenet
luft 14.

Adgang til sundhedspleje

31 Universel adgang til sundhedspleje defineres som adgang til sundhedsydelser i rette

tid, på rette sted og til den rigtige pris. Dette er en af de vigtigste forudsætninger for lighed
på sundhedsområdet.

32 Retten til adgang til sundhedsydelser af god kvalitet er indskrevet i EU's charter om

grundlæggende rettigheder (artikel 35) og er derfor et af de centrale principper for
sundhedssystemerne i EU. Desuden er denne adgang et af FN's mål for bæredygtig udvikling
(mål 3).

14

Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 23/2018: Luftforurening: Vores sundhed er stadig
utilstrækkeligt beskyttet.
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33 Adgangen til sundhedspleje måles generelt ved hjælp af indikatoren "antallet af

personer, der rapporterer udækkede sundhedsplejebehov". Sundhedsplejebehov er
udækkede, hvis de ønskede tjenester ikke er tilgængelige til tiden, på det rette sted eller - i
forbindelse med i det mindste delvis privatfinansierede sundhedssystemer - til en
overkommelig pris.

34 Samlet set er adgangen til sundhedspleje sikret i EU. I de fleste medlemsstater har langt

de fleste borgere (et godt stykke over 90 %) ingen udækkede sundhedsplejebehov at
rapportere, og andelen af personer, der rapporterer sådanne udækkede behov, er faldet i de
seneste ti år (jf. figur 5 og 6).

35 Adgangen til sundhedspleje er imidlertid ikke ligeligt fordelt, og der er fortsat uligheder

mellem de forskellige lande og mellem forskellige regioner og indkomstgrupper i landene:
‐

Udækkede sundhedsplejebehov er stadig et problem i Estland og Grækenland, hvor
mere end 10 % af borgerne rapporterede udækkede behov i 2016

‐

Sandsynligheden for udækkede sundhedsplejebehov er fem gange højere i
lavindkomsthusstande end i højindkomsthusstande

‐

I landdistrikter og fjerntliggende områder mangler der ofte praktiserende læger, og
ventetiderne til ikkeakutte operationer er i mange EU-medlemsstater steget i de
seneste år.
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Figur 5 ‐ Udækkede medicinske behov efter socioøkonomisk status ‐ samtlige EU‐medlemsstater
(2008‐2016)
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Kilde: Eurostatdatabase.

Figur 6 ‐ Udøvende læger pr. 1 000 borgere
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* Dette tal er det samlede antal læger med autorisation og derfor meget højere end antallet af udøvende
læger (f.eks. ca. 30 % højere for Portugals vedkommende).
** Dette tal omfatter ikke kun læger, der yder direkte pleje til patienter, men også læger, der arbejder i
sundhedssektoren som ledere, undervisere, forskere osv. (5‐10 % af lægerne).
Kilde: "Health at a Glance: Europe 2018" (OECD, Europa‐Kommissionen).
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36 På EU-niveau foretages der regelmæssig overvågning af data om adgangen til

sundhedsydelser. Kommissionen nedsatte i 2016 en ekspertgruppe, der bl.a. skulle
beskæftige sig med dette emne.

37 Forbedring af adgangen til sundhedspleje er imidlertid først og fremmest

medlemsstaternes ansvar. Til dette formål har de truffet en række foranstaltninger, bl.a.
følgende 15:
‐

styrkelse af den primære pleje, herunder bedre koordinering mellem primær og
specialiseret pleje

‐

udvidelse af sundhedsydelsernes dækning og dermed reducering af egenbetalingen

‐

forhøjelse af lønningerne i sundhedssektoren

‐

ydelse af økonomiske fordele til læger i områder uden tilstrækkelig dækning, dvs.
fjerntliggende områder og landdistrikter.

38 Der er også truffet specifikke foranstaltninger for at sikre adgang til sundhedspleje i
andre EU-medlemsstater (jf. tekstboks 2).

15

"European Semester Thematic Factsheet: Health Systems".
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Tekstboks 2
Grænseoverskridende sundhedsydelser i EU
Grænseoverskridende sundhedsydelser - hvad er fordelene for EU's borgere?
EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, der blev vedtaget i 2011,
fastlægger de retlige rammer for EU-borgeres brug af sundhedsydelser i en anden
EU-medlemsstat end den, hvor de er bosiddende.
Direktivet giver EU-borgere, der ønsker sundhedspleje i udlandet, adgang til sikre
sundhedsydelser af høj kvalitet i en anden EU-medlemsstat og garanterer dem det
samme godtgørelsesbeløb, som de ville have fået, hvis de var blevet behandlet i
deres bopælsland.
Desuden er der blevet oprettet nationale kontaktpunkter i hele EU med henblik på
at tilvejebringe oplysninger om tilgængelige sundhedsydelser i de forskellige EUmedlemsstater og betingelserne for godtgørelse af udgifterne til disse.
Selv om patienternes mobilitet fortsat er stærkt præget af kulturel og geografisk
nærhed, er samarbejdet inden for grænseoverskridende sundhedsydelser et
vigtigt skridt i retning af at udvide det europæiske samarbejde på
sundhedsområdet.

Sundhedsydelsernes kvalitet

39 Kvalitetssundhedssystemer opfylder effektivt deres endelige mål om at bevare eller

forbedre borgernes sundhed. Sundhedssystemers effektivitet måles ofte på grundlag af rater
for påvirkelig dødelighed (dødsfald, som kunne være undgået ved hjælp af rettidige
sundhedsforanstaltninger af høj kvalitet). Alternative indikatorer er forventet levetid eller
"blødere indikatorer" såsom patienterfaringer eller livskvalitet efter overstået sygdom eller
skade.

40 Begrebet påvirkelig dødelighed er tæt forbundet med begrebet forebyggelig

dødelighed (dødsfald, som kunne være undgået ved hjælp af offentlig sundhedspleje og
forebyggelse). Den påvirkelige dødelighed og den forebyggelige dødelighed udgør tilsammen
den undgåelige dødelighed. I 2015 døde over 1,2 millioner mennesker for tidligt (før de
fyldte 75) på grund af mangel på effektive folkesundhedspolitikker, forebyggende
foranstaltninger og sundhedspleje. Over 570 000 af disse dødsfald vurderedes at være
udtryk for påvirkelig dødelighed (jf. de enkelte landes rater for påvirkelig dødelighed i
figur 7).
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Figur 7 - Rater for påvirkelig dødelighed (2015)
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* Treårsgennemsnit (2013-2015).
Kilde: OECD Health Statistics 2018.

41 I de sidste ti år er kvaliteten af akutbehandlingen af livstruende sygdomme blevet

forbedret betydeligt i hele EU. Mellem 2005 og 2015 faldt antallet af dødsfald efter
hospitalsindlæggelse med 30 % for patienter med akut hjerteinfarkt og med 20 % for
patienter med slagtilfælde. Der er dog fortsat uligheder mellem landene og mellem
forskellige hospitaler i samme land.

42 Kræftoverlevelsesraterne er også blevet forbedret betydeligt i hele EU, hovedsagelig

ved hjælp af screeningsprogrammer kombineret med mere effektiv og rettidig behandling.

43 På nuværende tidspunkt er den gennemsnitlige forventede levetid i EU 81 år (jf.

figur 8). Den forventede levetid stiger stadig, men stigningen er blevet langsommere i de
seneste år, navnlig i Vesteuropa. De hyppigste dødsårsager i hele EU er fortsat
kredsløbssygdomme og kræft, som tilsammen tegner sig for over 60 % af alle dødsfald.
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Figur 8 - Forventet levetid ved fødslen efter køn (2016)
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Kilde: "Health at a Glance: Europe 2018" (OECD, Europa-Kommissionen).

44 Den forventede levetid varierer betydeligt, ikke blot efter køn, men også efter

socioøkonomisk status. Den forventede levetid for personer med et lavt uddannelsesniveau
er otte år lavere for mænd og fire år lavere for kvinder ved sammenligning med personer,
der har et højt uddannelsesniveau.

45 Sundhedsplejens kvalitet og sundhedssystemernes effektivitet hænger nøje sammen
med andre områder inden for folkesundhed, navnlig adgangen til sundhedsydelser og
forebyggelsesindsatsen. Foranstaltninger til forbedring af plejekvaliteten kræver derfor en
holistisk tilgang.

46 Nogle af de foranstaltninger, der træffes på medlemsstatsniveau med henblik på at

forhøje sundhedsplejens kvalitet, er anvendelse af ny teknologi, organisatoriske ændringer i
forbindelse med levering af sundhedsydelser og generelt en fokusering på mere integreret
og individuel pleje.

47 Det er dog en kompleks opgave at evaluere resultaterne af disse foranstaltninger. Der

er taget skridt til at indsamle data om sundhedssystemernes effektivitet, men oplysningerne
om mere kvalitative indikatorer såsom patienterfaringer og livskvalitet er stadig
begrænsede.
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48 Europa-Kommissionen har støttet udviklingen af EU-nøgleindikatorer på

sundhedsområdet (ECHI'er), som er et sæt indikatorer til overvågning af EU-borgernes
sundhedstilstand og sundhedssystemernes resultater i EU. Den har også lanceret serien
"Health at a Glance" i samarbejde med OECD.

49 Desuden nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe om vurdering af

sundhedssystemernes resultater med henblik på at give EU-landene et forum for udveksling
af erfaringer på dette område og støtte de nationale politiske beslutningstagere ved at
udvikle værktøjer og metoder til evaluering af sundhedssystemernes resultater i tæt
samarbejde med internationale organisationer såsom WHO og OECD.

Nye teknologier og e-sundhed

50 E-sundhed eller digital sundhed kan defineres som alle de værktøjer og tjenester, der
anvender informations- og kommunikationsteknologi til at forbedre forebyggelse,
diagnosticering, behandling, overvågning eller forvaltning af sundhed.

51 Med nye teknologier kan der opnås enorme gevinster med hensyn til effektivitet og

kvaliteten af forebyggelse og sundhedsydelser. I øjeblikket bruges nye teknologier primært
til følgende på sundhedsområdet:
‐

elektroniske patientjournaler: digitale patientjournaler, der oprettes og ideelt set deles
af forskellige sundhedsudbydere

‐

e-recepter: computerbaseret udfærdigelse, transmission og arkivering af recepter

‐

sundhedsoplysninger på internettet

‐

adgang til sundhedsydelser (f.eks. tidsbestilling) via internettet.

52 Anvendelsen af nye teknologier på folkesundhedsområdet er stigende i hele EU, men
der er stadig forskelle mellem aldersgrupper og socioøkonomiske grupper.

53 Elektroniske patientjournaler er blevet fremmet i mange medlemsstater, og deres

anvendelse er stigende i hele EU. En undersøgelse gennemført i 15 medlemsstater viser, at
gennemsnitlig 80 % af disse landes læger inden for primær pleje brugte elektroniske
patientjournaler i 2016 (jf. figur 9). I de fleste af disse lande har patienterne adgang til deres
egne journaler, og i nogle kan patienterne også foretage tilføjelser eller ændringer i dem.
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Figur 9 - Anvendelse af elektroniske patientjournaler blandt læger inden for primær pleje (2016)
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Kilde: "OECD Survey of Electronic Health Record System Development and Use".

54 Med hensyn til e-recepter er billedet mere blandet, idet næsten 100 % af recepterne er

elektroniske i nogle lande, f.eks. Finland, Sverige, Danmark, Portugal og Spanien, mens erecepter endnu ikke er indført i andre lande, f.eks. Frankrig og Tyskland (jf. figur 10). Erecepter bør dog vinde udbredelse i forbindelse med, at 22 EU-medlemsstater forventes at
udveksle patientresuméer og/eller e-recepter inden udgangen af 2021.
Figur 10 - Andel af e-recepter hos apoteker (2018)
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Kilde: Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU).
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55 Med vedtagelsen af strategien for det digitale indre marked i 2015 gjorde

Kommissionen det til en af sine hovedprioriteter at sikre større brug af digital teknologi på
alle områder, herunder sundhedssektoren.
Figur 11 ‐ Digital sundhed

Kilde: Europa‐Kommissionen.

56 I april 2018 udsendte Kommissionen en meddelelse om at sætte gang i den digitale

omstilling af sundhed og pleje, som identificerer tre forskellige fokusområder (jf. figur 11):
‐

Sikker adgang til og deling af data For at fremme adgangen til grænseoverskridende
sundhedsydelser er Kommissionen ved at etablere en digitaltjenesteinfrastruktur for e‐
sundhed, som vil gøre det muligt at udveksle e‐recepter og patientresuméer mellem
sundhedsudbydere. De første grænseoverskridende udvekslinger startede i 2019. På
længere sigt arbejder Kommissionen hen imod et europæisk format for udveksling af
elektroniske patientjournaler, som er tilgængeligt for alle EU‐borgere.
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‐

Adgang til og deling af sundhedsdata med henblik på forskning, hurtigere diagnose og
bedre sundhed. Det er planlagt, at den decentraliserede europæiske infrastruktur for
digital sundhed skal fremme skræddersyet diagnosticering og behandling, hjælpe
sundhedstjenesterne med at blive bedre forberedt på at reagere på
grænseoverskridende sundhedstrusler og forbedre udviklingen og overvågningen af
lægemidler.

‐

Styrkelse af borgernes indflydelse og adgang til individuel pleje ved hjælp af digitale
tjenester. Digitale tjenester kan forbedre forebyggelsen og håndteringen af kroniske
sygdomme og gøre det muligt for patienter at give feedback til sundhedsudbydere.

57 Desuden spiller Kommissionen en vigtig rolle med hensyn til at støtte

medlemsstaternes anvendelse af moderne teknologi på sundhedsområdet og koordinere de
nationale tiltag (jf. tekstboks 3).
Tekstboks 3
E-sundhedsinitiativer
I februar 2019 fremsatte Kommissionen en række anbefalinger vedrørende
oprettelsen af et sikkert system, der skal give borgerne adgang til deres
elektroniske patientjournaler i hele EU.
Dette nye system skal bygge på eksisterende initiativer vedrørende udveksling af
patientjournaler og inkludere udveksling af laboratorietest, udskrivningsrapporter
og rapporter om billeddiagnostik.
Dette giver bl.a. EU-borgerne følgende fordele:
‐

øjeblikkelig adgang til journaler under ophold i udlandet, herunder i
nødsituationer

‐

bedre kvalitet og kontinuitet i plejen for borgere, der flytter til udlandet

‐

nye forskningsmuligheder gennem udveksling af sundhedsdata (betinget af
patientsamtykke)

‐

effektivitetsgevinster opnået ved, at laboratorietest og radiologiske
undersøgelser ikke skal gentages.

DEL I - Folkesundhed i EU

31

Finanspolitisk bæredygtighed og andre finansielle aspekter

58 Finanspolitisk bæredygtighed er en af de største folkesundhedsmæssige udfordringer
for medlemsstaterne. Sundhedsområdet koster årligt ca. 1,5 billioner euro (2016) og er
dermed en af de største og hurtigst voksende offentlige udgiftsposter i EU16.

59 I 2017 tegnede sundhedsudgifterne sig for 9,6 % af EU's BNP mod 8,8 % i 2008, og
sundhedsudgifterne pr. indbygger var på 2 773 euro i 2017 (jf. figur 12 og 13).

Figur 12 - Sundhedsudgifter som andel af BNP (2017)
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Kilde: OECD Health Statistics 2018.
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European Semester Factsheet: "Health systems".
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Figur 13 - Sundhedsudgifter pr. indbygger (2017)
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Kilde: OECD Health Statistics.

60 Sundhedsudgifterne forventes at stige yderligere, hovedsagelig på grund af

demografiske ændringer kombineret med højere omkostninger til nye teknologier inden for
medicin og pleje.

61 Samtidig undersøges sundhedsudgifterne stadig nøjere, fordi de finansielle ressourcer

er begrænsede. Eftersom over 70 % af sundhedsudgifterne er offentligt finansieret i to
tredjedele af medlemsstaterne, er sundhedssystemernes bæredygtighed tæt forbundet med
medlemsstaternes og EU's økonomiske situation som helhed.

62 For at sikre finansiel bæredygtighed er det også nødvendigt at identificere potentielle

besparelser i sundhedssystemerne. På nuværende tidspunkt skønnes det, at op til en
femtedel af sundhedsudgifterne er undgåelige og derfor kan anvendes bedre andetsteds17.
To af de områder, der ofte er forbundet med potentielle besparelser, er hospitaler (navnlig
antallet af hospitalssenge (jf. figur 14) eller undgåelige hospitalsindlæggelser) og lægemidler
(f.eks. suboptimale valg, indkøb og priser).

17

OECD, "Tackling Wasteful Spending on Health", januar 2017.
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Figur 14 - Hospitalssenge pr. 1 000 indbyggere (2016)

Pr. 1 000 indbyggere
9 8,1 7,4
7,3 7,0 6,9 6,8
8
6,7 6,6
6,1 5,8 5,7 5,7
7
5,5 5,1
6
4,8 4,8 4,7 4,5
4,2 4,0
5
3,6 3,4 3,4
3,2 3,0 2,9
4
2,6 2,6 2,3
3
2
1
0

Kilde: OECD Health Statistics.

63 Tæt forbundet med sundhedssystemernes finansielle bæredygtighed er spørgsmålet

om deres modstandsdygtighed, defineret som deres evne til at reagere hensigtsmæssigt på
ændringer. Navnlig vil de demografiske ændringer i det moderne samfund ikke kun kræve, at
sundhedstjenesterne vokser i omfang, men også at der sker en omstilling, hvor akut
hospitalsbaseret sundhedspleje erstattes af mere langsigtet og personcentreret lokal pleje.

64 Kommissionen har vedholdende understreget, at der er behov for at reformere de

offentlige sundhedssystemer for at sikre deres bæredygtighed og samtidig bevare universel
adgang til sundhedsydelser af god kvalitet. Den støtter medlemsstaternes bestræbelser i
denne henseende ved at udarbejde analyser, retningslinjer og overvågnings- eller
evalueringsværktøjer og anbefale reformer inden for rammerne af det europæiske
semester.

65 Kommissionen har endvidere oprettet et panel af uafhængige eksperter, der skal

rådgive om investeringer i sundhed, og lanceret en række initiativer, der skal styrke de
nationale sundhedssystemers effektivitet og modstandsdygtighed og dermed øge deres
bæredygtighed. Et af disse initiativer vedrører medicinsk teknologivurdering, som er en
videnskabelig tilgang til evaluering af medicinske teknologiers effektivitet. Medlemsstaterne
samarbejder via et netværk 18 for at reducere mængden af dobbeltarbejde på nationalt plan.

18

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.
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66 Mere specifikt støtter Kommissionen også medlemsstaternes bestræbelser på at

koordinere deres initiativer inden for forskning og e-sundhed med henblik på at øge
effektiviteten og opnå besparelser. Til dette formål ydes der EU-finansiering, hovedsagelig
under Horisont 2020-programmet og de efterfølgende forskningsprogrammer.

67 I hele EU har medlemsstaterne vedholdende bestræbt sig på at reformere deres

sundhedssystemer for at gøre dem ikke blot mere effektive, men også finansielt bæredygtige
og modstandsdygtige.

68 Der er allerede gjort fremskridt på nogle områder, f.eks. med hensyn til at opnå

besparelser vedrørende hospitaler, men denne proces vil være i fokus for arbejdet med
folkesundhed i mange år fremover.
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Indledning

69 Denne del af revisionskompendiet sammenfatter resultaterne af udvalgte revisioner
udført af de 23 bidragende medlemsstaters OR'er 19 og Den Europæiske Revisionsret.

Revisionsmetode

70 OR'erne udførte deres revisioner i overensstemmelse med de internationale

standarder for overordnede revisionsorganer og relevante gennemførelsesstandarder
udviklet på nationalt plan for at sikre kvaliteten af revisionsarbejdet og -beretningerne.

71 Valget af revisionsmetode og revisionshandlinger blev foretaget og anvendt med
henblik på at sikre, at opgaverne blev udført så effektivt som muligt.

72 Revisionsbeviset blev indsamlet ved hjælp af analyse af dokumenter og (statistiske)

data samt via interview med nationale og regionale myndigheder eller støttemodtagere.
Hvor det var relevant, blev dette suppleret med undersøgelser for at indhente udtalelser fra
en større og/eller bredere gruppe af respondenter. Der blev også anvendt direkte test,
casestudier og benchmarking.

Revideret periode

73 Det er ofte vanskeligt at revidere strukturforanstaltningers effekt og programmers

virkninger på et tidligt stadium. De revisioner, der er omfattet af dette kompendium,
fokuserede på flerårige programmer gennemført mellem 2011 og 2019

74 Tabel 1 er en oversigt over de vigtigste fokusområder for OR'ernes revisionsarbejde.

19

Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland,
Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Den
Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn og Østrig.
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Tabel 1 - Oversigt over det arbejde udført af EU-OR'er, der er præsenteret i dette
revisionskompendium

Bulgarien

E-sundhed

Danmark

Forskelle i behandlingskvaliteten på
danske sygehuse

Estland

Statslige aktiviteter til
implementering af esundhedssystemet

Finland

Prognoser for udviklingen i
udgifterne til social sikring

Frankrig

Forebyggelse af infektioner
erhvervet i sundhedsvæsenet

Grækenland

Revision af statens restancer
vedrørende hospitaler og det
nationale sundhedssystem

Irland

Administration af planlagt
dagkirurgi

Italien

Gennemførelsen af det
ekstraordinære program for
renovering af bygninger og
teknologisk modernisering af de
offentlige sundhedsinstitutioners
faste ejendomme

Letland

Er projektet "E-sundhed i Letland"
et skridt i den rigtige retning?

Litauen

Adgangen til sundhedsydelser og
patientorientering

Luxembourg

Finansiering af sygehusinvesteringer

Malta

Den praktiserende læges funktion krumtappen i den primære
sundhedspleje

Polen

Forebyggelse og behandling af type
2-diabetes

Finanspolitisk
bæredygtighed og
andre finansielle
aspekter

Forebyggende sundhedspolitik i
Flandern - vurdering af politikkens
gennemførelse

Nye teknologier og
e-sundhed

Belgien

Sundhedsydelserne
s kvalitet

Revisionens titel

Adgangen til
sundhedsydelser

OR

Forebyggelse og
beskyttelse

Vigtigste fokusområde
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Finanspolitisk
bæredygtighed og
andre finansielle
aspekter

Nye teknologier og
e-sundhed

Sundhedsydelserne
s kvalitet

Adgangen til
sundhedsydelser

Forebyggelse og
beskyttelse

Vigtigste fokusområde

OR

Revisionens titel

Portugal

Borgernes adgang til sundhedspleje
i Portugals nationale
sundhedsvæsen



Rumænien

Forvaltningsrevision vedrørende
udvikling af infrastruktur på
nationalt, regionalt og lokalt plan
med henblik på at øge adgangen til
sundhedsydelser



Slovakiet

Offentlige finanser og
sundhedsinstitutionernes
ejendomme

Slovenien

Bekæmpelse af fedme hos børn

Spanien

Forvaltningen af og kontrollen med
medicintilskud fra de spanske
offentligt ansattes gensidige
forsikringsselskab (MUFACE)



Den Tjekkiske
Republik

Udvalgte hospitalers anvendelse af
midler til godtgørelse af udgifter



Tyskland

Der er behov for sundhedsforskning
for at undersøge værdien af
tandregulering

Ungarn

Sammenfattende analyse af
revisioner vedrørende sygehuse

Østrig

Kvalitetssikring for så vidt angår
selvstændigt sundhedspersonale

Den
Europæiske
Revisionsret

EU's tiltag vedrørende
grænseoverskridende
sundhedsydelser: Ambitionerne er
store, men der er behov for bedre
styring
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Forebyggelse og beskyttelse
Revisionsmål

75 Fire af de revisioner, der indgår i dette kompendium, fokuserer hovedsagelig på

forebyggelse af sygdomme og beskyttelse af sundhed. Disse revisioner dækker et bredt
emneområde, som strækker sig fra den generelle sygdomsforebyggelsespolitik i Belgien til
specifikke emner som f.eks. forebyggelse af diabetes (Polen), fedme hos børn (Slovenien) og
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (Frankrig).

76 Det overordnede formål med disse revisioner var at vurdere, om de forskellige

politikker og efterfølgende foranstaltninger var veludformede og effektive. Nogle revisioner
lagde særlig vægt på befolkningsgrupper, der risikerer afsavn.

Vigtige revisionsbemærkninger

77 Alle revisioner bemærkede svagheder med hensyn til sygdomsforebyggelse eller

beskyttelse af sundhed. Den belgiske revision konkluderede f.eks., at den faktiske
gennemførelse af sundhedspolitikken var meget forskellig, afhængigt af de pågældende
sundhedsmål. De gennemførende organisationer var generelt ikke særlig
resultatorienterede, og ofte indeholdt rapporteringen ikke tilstrækkelige relevante
oplysninger til, at de finansierede interventioner kunne vurderes. Endelig var mange
kampagner og interventioner ikke tilstrækkeligt tilpasset til dårligt stillede
befolkningsgrupper.

78 Beretningen fra det polske OR fastslog, at der endnu ikke er udarbejdet nogen strategi

til forebyggelse eller behandling af diabetes i Polen, på trods af at et stadig stigende antal
mennesker lider af sygdommen.

79 Den slovenske revision konkluderede, at de ministerier og det institut, der blev

undersøgt, virkelig bidrog til at bekæmpe fedme blandt børn. En af de konstaterede
svagheder var imidlertid, at de finansierede foranstaltninger og aktiviteter ikke altid nåede
alle børn og derfor ikke sikrede ligebehandling. Overordnet set blev den systemiske tilgang
med generel fremme af en sund livsstil vurderet som mere effektiv end gennemførelse af
specifikke projekter.
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80 Det franske OR vurderede, at gennemførelsen af politikken til forebyggelse af

infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet stadig er utilstrækkelig. Forekomsten af infektioner
er ikke faldet yderligere siden 2006, og de eksterne indberetninger om disse infektioner er
ikke fyldestgørende. Den seneste udvikling såsom etableringen af centre for bekæmpelse af
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet betragtes dog som et skridt i den rigtige retning.
Nu bør der tages nye initiativer til at udvide denne politik til at omfatte alle segmenter i
sundhedsvæsenet og tage fuld højde for truslen fra antibiotikaresistens.

Adgangen til sundhedsydelser
Revisionsmål

81 Seks revisioner i dette kompendium vurderede adgangen til sundhedsydelser. Tre af

dem (Litauen, Portugal og Rumænien) så på adgangen til sundhedsydelser generelt. En
(Tyskland) fokuserede på tandregulering og en (Malta) så på den praktiserende læges rolle i
at sikre adgang til sundhedsydelser. Endelig undersøgte Den Europæiske Revisionsret,
hvorvidt EU-foranstaltninger i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser
medfører fordele for patienterne.

82 Ud over at fokusere på forebyggelse af type 2-diabetes vurderede det polske OR, om

diabetespatienter havde adgang til speciallægehjælp og den nyeste generation af
lægemidler.

83 Hovedformålet med de udførte revisioner var at vurdere, om adgangen til

sundhedsydelser og speciallægekonsultationer var sikret, og om de foranstaltninger, der var
gennemført for at forbedre adgangen til sundhedsydelser, havde været effektive.

84 De to mere specifikke revisioner havde som deres respektive mål at få et overblik over
omkostninger og procedurer for tandregulering (Tyskland) og at fastslå, i hvilket omfang de
praktiserende læger lettede adgangen til sundhedsydelser (Malta).
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Vigtige revisionsbemærkninger

85 Generelt konkluderede revisionerne, at sundhedsydelserne ikke altid var tilgængelige i
rette tid og på rette sted eller til en overkommelig pris.

86 Den litauiske revision konstaterede svagheder vedrørende forvaltning og reducering af
ventelister til sundhedsydelser samt vedrørende planlægning i forbindelse med
efterspørgslen efter sundhedsspecialister.

87 Dette blev også bemærket i den portugisiske OR's revision, som konkluderede, at der

var sket en stigning i ventetiden til specialistkonsultationer og i antallet af patienter på
operationsventelister i de tre år fra 2014 til 2016.

88 Det rumænske OR konkluderede, at infrastrukturinvesteringerne i sundhedssektoren
kun delvis havde nået målet om at øge adgangen til sundhedsydelser. De vigtigste
svagheder, som er beskrevet i beretningen, vedrørte prioritering af midler, koordinering,
opfølgning af investeringer samt udbudsprocedurer.

89 Det tyske OR's revisionsberetning konstaterede, at fordelene ved tandregulering ikke
var videnskabeligt bevist, og at patienterne ofte selv måtte betale for yderligere
tandregulering og behandlinger.

90 Den maltesiske revisionsberetning var mere positiv, idet den vurderede, at den

praktiserende læges funktion var i overensstemmelse med de strategiske foranstaltninger,
der er fastlagt i den nationale sundhedsstrategi. Den noterede sig imidlertid, at en yderligere
udvidelse af den praktiserende læges funktion med henblik på at gøre den mere
patientcentreret ville kræve en ændring i fordelingen af midler.

91 Den Europæiske Revisionsret konstaterede, at Kommissionen havde ydet

medlemsstaterne god bistand med hensyn til at forbedre oplysningerne om patienters
rettigheder til grænseoverskridende sundhedsydelser, men at der stadig var visse mangler.

92 Den polske OR konkluderede, at der ikke var adgang til specialiseret behandling for

diabetes (type 2) i rette tidspunkt og på rette sted. Ventetiderne til specialistkonsultationer
blev stadig længere, og der blev konstateret store regionale forskelle i adgangen til
sundhedsydelser.
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Sundhedsydelsernes kvalitet
Revisionsmål

93 Tre af de revisioner, der indgår i dette kompendium - udført af OR'erne i Østrig,
Danmark og Irland - omhandler kvaliteten af sundhedsydelser.

94 To af disse revisioner fokuserede på specifikke kvalitetsaspekter på hospitaler: Det

danske OR vurderede behandlingskvaliteten på de danske sygehuse og analyserede
eventuelle kvalitetsforskel mellem sygehusene. Det irske OR undersøgte, hvordan planlagt
dagkirurgi blev forvaltet. Det analyserede årsagerne til variationer mellem hospitaler med
henblik på at identificere mulige metoder til at øge antallet af dagkirurgiske indgreb og
kortlægge eventuelle hindringer. Det analyserede også udvekslingen af oplysninger, og i
hvilket omfang den letter fremme af god praksis.

95 OR'et i Østrig vurderede forbundsregeringens kvalitetssikring for så vidt angår
selvstændigt sundhedspersonale med fokus på organisering, udvalgte emner og
gennemsigtighed.

96 I sin revision vedrørende forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet
analyserede det franske OR desuden omfanget af og omkostningerne i forbindelse med
sygdomme erhvervet i sundhedsvæsenet samt den rolle, som hygiejneregler og korrekt
ordinering af antibiotika spiller.

Vigtige revisionsbemærkninger

97 Ifølge revisionerne var kvaliteten af sundhedsydelserne varierende, og der var plads til
forbedringer på visse områder.

98 I beretningen om behandlingskvaliteten på danske sygehuse blev der konstateret

svagheder i behandlingen af patienter og manglende konsekvens i behandlingskvaliteten.
Forskellene i behandlingen påvirkede patienternes risiko for genindlæggelse og død.
Årsagerne til mange af forskellene kunne imidlertid spores til faktorer, der er uden for
sygehusenes kontrol.

99 Den irske beretning om planlagt dagkirurgi kom frem til lignende konklusioner: På trods
af den generelle indsats for at øge andelen af dagkirurgi i forhold til indlæggelse, var der
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betydelige forskelle fra hospital til hospital. Mulige årsager var manglende skriftlige
protokoller og tjeklister for udvælgelse af patienter til dagkirurgi og en mangel på
overvågning eller revision fra den øverste ledelses side af antallet af patienter, som var
egnede til dagkirurgi.

100 I den østrigske beretning om kvalitetssikring for så vidt angår selvstændigt

sundhedspersonale blev der konstateret svagheder med hensyn til kvalitetsretningslinjers
gyldighed, foranstaltninger vedrørende outputkvalitet, standardiserede diagnoser og
resultatdokumentation. Den foreslog desuden, at man vurderede mulighederne for at øge
antallet af validitetskontroller vedrørende lægernes selvevalueringer ved hjælp af
inspektioner i deres praksisser.

101 Det franske OR konstaterede, at forekomsten af infektioner relateret til

sygehusbehandling ophørte med at falde i 2006. Det er i den henseende af afgørende
betydning at hygiejneregler håndhæves behørigt, og at antibiotika ordineres korrekt.
Desuden kræver en mere aktiv håndtering af smitterisici, at der tages bedre højde for
kvalitetsindikatorer ved regulering af udbuddet af sundhedsydelser.

Nye teknologier og e-sundhed
Revisionsmål

102 Tre beretninger i dette kompendium (Bulgarien, Estland og Letland) fokuserer på e-

sundhed og anvendelsen af nye teknologier på sundhedsområdet. De tre beretninger ser på,
om forudsætningerne for indførelse og yderligere udvikling af e-sundhed var opfyldt, og om
e-sundhed blev gennemført effektivt. Det lettiske OR vurderede desuden, om e-sundhed
havde nået sit mål om at fremme en mere effektiv sundhedspleje.

Vigtige revisionsbemærkninger

103 Alle tre beretninger bemærkede, at selv om e-sundhed blev betragtet som en

national sundhedsprioritet, lå gennemførelsen under forventningerne, og målene var kun
delvis opfyldt.

104 Dette resultat skyldtes en række forskellige årsager. Den bulgarske beretning

konstaterede, at de nødvendige forudsætninger for en effektiv gennemførelse af e-sundhed
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manglede, navnlig eksistensen af et regelsæt, en fyldestgørende definition af
ansvarsfordelingen og et effektivt system til koordinering og harmonisering mellem de
forskellige aktører. Derfor var der forsinkelser i gennemførelsen af e-sundhed i Bulgarien, og
de trufne foranstaltninger var kun delvis effektive.

105 Det estiske OR's revision konkluderede også, at e-sundhed ikke havde nået sine mål,

idet digitale recepter var den eneste tekniske løsning, der blev anvendt aktivt på tidspunktet
for revisionen. Anvendelsen af elektroniske patientjournaler og billedhenvisninger havde
været beskeden, og digital registrering (et e-bookingsystem for aftaler) var ikke blevet
gennemført. Der blev konstateret yderligere svagheder i den strategiske planlægning og
forvaltning af e-sundhed, og gennemførelsen var, ud over at være forsinket, betydeligt
dyrere end oprindeligt planlagt.

106 Beretningen fra det lettiske OR nåede frem til en lignende vurdering, idet den

konstaterede svagheder i gennemførelsen af e-sundhed, hovedsagelig vedrørende
manglende inddragelse af centrale interessenter samt forhold vedrørende projektstyring og
-overvågning. Den lettiske revision konkluderede derfor også, at målet for e-sundhed kun var
delvis nået.

Finanspolitisk bæredygtighed og andre finansielle aspekter
Revisionsmål

107 Otte af revisionerne i dette kompendium analyserede bæredygtighed eller andre

finansielle aspekter vedrørende folkesundhed. Fire af disse revisioner (Den Tjekkiske
Republik, Grækenland, Ungarn og Slovakiet) så på overholdelsesproblemer, mens de øvrige
fire (Finland, Italien, Luxembourg og Spanien) fordybede sig mere i generelle aspekter af den
finanspolitiske bæredygtighed og den finansielle forvaltning.

108 De områder, der var omfattet af de fire sidstnævnte revisioner, strakte sig fra den

forventede udvikling i udgifterne til social sikring (Finland) til offentlige investeringer i
sundhedssektoren (Italien og Luxembourg) og forsvarlig økonomisk forvaltning af betalinger
til lægemidler (Spanien).
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Vigtige revisionsbemærkninger

109 De mest almindelige problemer, der blev konstateret i forbindelse med de juridiskkritiske revisioner, var svagheder i udbudsprocedurerne samt i de interne kontroller, den
finansielle forvaltning og forvaltningen af forfalden gæld.

110 Den finske revision om den forventede udvikling i udgifterne til social sikring pegede
på mulighederne for at udvikle den anvendte model og forbedre dokumentationen
vedrørende metoden og konstaterede, at resultaterne af fremskrivningerne ikke blev
offentliggjort regelmæssigt.

111 Det luxembourgske OR's revision konstaterede mangler med hensyn til godkendelse,
koordinering, rapportering og opfølgning vedrørende større investeringer.

112 Lignende forhold blev konstateret af det italienske OR, som konkluderede, at den

eksisterende rapportering ikke var tilstrækkelig til, at gennemførelsen af projekter kunne
overvåges. Det vurderede desuden, at det offentlig-private partnerskab ikke blev brug
effektivt.

113 Den spanske beretning konkluderede, at udbetalinger af medicintilskud til apoteker

og hospitaler kun delvis var blevet foretaget i overensstemmelse med de relevante regler og
principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning.

Opfølgning på revisionerne

114 For alle OR'er er det et princip og etableret god praksis at følge op på deres

anbefalinger. Den anvendte metode afhænger af det enkelte OR's interne regler.
Opfølgningen kan foretages ved at følge gennemførelsen af hver enkelt anbefaling, eller som
del af en anden revisionsopgave.

115 I forbindelse med disse revisioner blev opfølgningen typisk foretaget ét til tre år efter
fristen for gennemførelsen af anbefalingerne, hvilket er i overensstemmelse med OR'ernes
interne regler. Nogle OR'er følger op på deres revisioner uden at binde sig til en bestemt
tidsplan.
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Belgien
Rekenhof - Cour des comptes - Rechnungshof
Forebyggende sundhedspolitik i Flandern - vurdering af
politikkens gennemførelse

Oversigt

116 Det belgiske OR vurderede gennemførelsen af den forebyggende sundhedspolitik i
Flandern i perioden fra 2014 til begyndelsen af 2015.

117 Forebyggelse som et element til at opnå sundhedsmæssige fordele og bedre trivsel i
befolkningen er en af målsætningerne i den flamske sundhedsministers politiske
retningslinjer. Den forebyggende sundhedspolitik i Flandern var udformet som et antal
sundhedsmålsætninger og blev gennemført af en række støttede organisationer.

Hvordan revisionen blev gennemført

118 Vurderingen var baseret på følgende spørgsmål:
o

Er gennemførelsen af den forebyggende sundhedspolitik godt udformet og
velorganiseret?

o

Er gennemførelsen af den tilsigtede forebyggende politik af høj kvalitet?

o

I hvilket omfang tager gennemførelsen af politikken særligt hensyn til dårligt stillede
befolkningsgrupper?

119 De vigtigste reviderede enheder var det flamske social-, sundheds- og

familieministerium og den flamske pleje- og sundhedsstyrelse i Belgien. Vurderingen var
hovedsagelig baseret på dokumentanalyse og interview.
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Vigtige bemærkninger

120 Det blev konstateret, at gennemførelsesrammerne i praksis var meget forskellige
vedrørende de enkelte sundhedsmålsætninger, og at arbejdet i marken kan organiseres
bedre.
o

Nogle af sundhedsmålsætningerne involverede en lang række implementerende
organisationer, men afgrænsningen af arbejdsopgaver var ikke altid klar, hvilket
krævede omfattende høringer og aftaler.

o

For andre sundhedsmålsætningers vedkommende var der stort set ingen organisationer
til stede "i marken", og der var derfor utilstrækkelig støtte.

o

Fordelingen af midler til sundhedsmålsætningerne og de implementerende
organisationer var ikke tilstrækkelig begrundet, og de var baseret på tidligere
tildelinger.

121 Udvælgelsen af implementerende organisationer via en udbudsprocedure førte til

manglende videnudveksling og skabte spændinger mellem de involverede organisationer.

122 De implementerende organisationer var ikke synderligt resultatorienterede med
hensyn til metodeudvikling. Deres indberetninger indeholdt for lidt information, til at
effekten af deres arbejde kunne vurderes.

123 Endelig var der ikke tilstrækkelig fokus på dårligt stillede befolkningsgrupper.
Anbefalinger

124 Gennemførelsesrammerne
o

Gennemførelsesstrukturen for selvmordsforebyggelse bør strømlines, tiltag vedrørende
forebyggelse af tobaks-, alkohol- og narkotikamisbrug bør baseres på klare aftaler, og
med hensyn til diabetesforebyggelse bør der gøres en større indsats i praksis.

o

Oplysningsredskaberne vedrørende programmer for kræftscreening bør koordineres
bedre og rettes mod målgrupper, der ikke er tilstrækkelig kontakt til.
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o

Tiltag til forebyggelse af ulykker bør i højere grad fokusere på at fremme tværfaglig
høring ved at etablere en klar arbejdsmetode, en opgavefordeling og samarbejdsaftaler
mellem de forskellige aktører.

o

Der bør udarbejdes en langsigtet vision vedrørende fysisk aktivitet. Det bør sikres, at
anvendelsen af metoderne til opfyldelse af sundhedsmålsætningen for ernæring og
motion støttes i praksis.

o

Fordelingen af midler på de forskellige sundhedsmålsætninger eller
forebyggelsestemaer bør begrundes klart.

125 Gennemførelsen af den forebyggende sundhedspolitik
o

Regeringen bør fortsat afveje fordelene og ulemperne ved udbudsproceduren.

o

Partnerorganisationernes output med hensyn til metodeudvikling bør planlægges og
overvåges bedre og kobles til et budget.

o

Den flamske sundhedsminister bør arbejde for øget inddragelse i det forebyggende
arbejde på lokal- og provinsplan.

o

Indgåelsen af forvaltningsaftaler bør i videst muligt omfang samordnes med
handlingsplanerne vedrørende sundhedsmålsætningerne.

o

Den flamske pleje- og sundhedsstyrelse bør sikre, at den faktiske gennemførelse kan
afstemmes med de foreslåede initiativer i den årlige plan.

o

Elevvejledningscentrenes rolle med hensyn til at opfylde de flamske
sundhedsmålsætninger bør udvikles yderligere.

126 Logos (lokale sundhedsnetværk)
o

Relationerne mellem den flamske pleje- og sundhedsstyrelse, det flamske institut for
sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og Logos bør præciseres og optimeres.

o

Den rolle, som Logos spiller i metodeudviklingen, bør gennemgås og forbedres.

o

Ensartetheden og kvaliteten af oplysningerne i registreringssystemet bør forbedres.
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127 Projekter
o

Den flamske regering bør dokumentere merværdien af at yde støtte til
(partner)organisationers gennemførelse af forebyggelsesprojekter.

o

Projekter, der har kørt i flere år, bør evalueres med henblik på at integrere dem i den
implementerende organisations almindelige drift.

128 Dårligt stillede grupper
o

Den flamske regering bør investere mere i udvikling af metoder og materialer, der
effektivt motiverer mennesker i fattigdom til at leve sundt, herunder opbygning af
relevant viden i de implementerende organisationer.

Offentliggørelse og opfølgning

129 Beretningen blev offentliggjort elektronisk på det belgiske revisionsorgans websted

den 23. februar 2016 og forelagt det flamske parlaments social-, sundheds- og familieudvalg
den 8. marts 2016. Opfølgningen på hver enkelt anbefaling fastsættes generelt i ministerens
årlige politiske erklæringer.

Forventet effekt

130 Under gennemførelsen af revisionen blev den gældende lovgivning ændret, og der
blev taget en række initiativer, som afhjalp nogle af flaskehalsene (bl.a. retningslinjer for
udvikling og vurdering af forebyggende metoder).
I september 2017 blev der vedtaget en ny overordnet sundhedsmålsætning vedrørende
sunde spisevaner, stillesiddende adfærd, fysisk aktivitet, tobak, alkohol og narkotika.
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Frankrig
Cour des comptes
Forebyggelse af infektioner erhvervet i
sundhedsvæsenet:
de næste skridt

Oversigt

131 Det franske OR vurderede forebyggelsen af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet
i perioden 2010-2018.

132 En infektion betegnes som erhvervet i sundhedsvæsenet, hvis den finder sted ved en
sundhedspersons behandling af en patient, ved ambulant behandling, i en social
sundhedsinstitution eller i en sundhedsinstitution (i sidstnævnte tilfælde er der tale om en
sygehusinfektion). Den konstateres ikke nødvendigvis samtidig med selve behandlingen,
men kan vise sig fra 48 timer til et helt år efter.

133 I løbet af de seneste 30 år har Frankrig gennemført en struktureret offentlig politik
for at forebygge infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, primært på sygehuse, og yde
patienter erstatning. Patientforeninger har spillet en afgørende rolle med hensyn til at
fremme denne politik efter historier i medierne om relaterede tilfælde af infektioner i
forskellige sundhedsinstitutioner.

134 De gennemførte tiltag har reduceret og derefter stabiliseret andelen af patienter

med sygehusinfektioner på ca. 5 % (dvs. ca. 470 000 inficerede patienter om året).
Infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet giver for det meste kun forbigående ubehag, men
de kan have langt alvorligere konsekvenser. Omfanget af inficerede patienter i ambulant
behandling kendes imidlertid ikke, og målingen af det er fortsat kun i en indledende fase i
social- og sundhedssektoren.
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Hvordan revisionen blev gennemført

135 Vurderingen var baseret på følgende spørgsmål:
o

Det overordnede revisionsspørgsmål var: Hvad er udfordringerne for politikken
vedrørende forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet?

o

Underspørgsmålene var:


Hvad er omfanget af og omkostningerne i forbindelse med sygdomme erhvervet i
sundhedsvæsenet?



Hvilke resultater er der opnået med de politikker, som det franske social- og
sundhedsministerium og dets forskellige organer har gennemført?



Hvordan kan der tages højde for udfordringerne vedrørende patientens færden
uden for sygehuset og antibiotikaresistens?



På hvilke risikostyringsniveauer bør omstruktureringen af den offentlige indsats
varetages?



Hvordan kan de forskellige aktører holdes ansvarlige?

136 De vigtigste reviderede enheder var det franske solidaritets- og

sundhedsministerium, de forskellige organer, som håndhæver ministeriets politik både på
nationalt og regionalt plan, og de offentlige sygehuse.

137 Vurderingen var baseret på interview og spørgeskemaer, som blev sendt til alle
relevante myndigheder.

Vigtige bemærkninger

138 Cour des comptes fremsatte følgende bemærkninger:
o

Igennem de seneste 30 år har offentlige myndigheder, sundhedsinstitutioner
og -udbydere gennemført en offentlig politik vedrørende forebyggelse af
sygehusinfektioner. Politikkens resultater er fortsat utilstrækkelige. Forekomsten af
infektioner relateret til indlæggelsesbehandling ophørte med at falde i 2006, og de
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eksterne indberetninger om sygehusinfektioner er ikke fyldestgørende. Nu bør der
tages et yderligere skridt for at udvide politikken til at omfatte alle segmenter i
sundhedsvæsenet og tage fuld højde for truslen fra antibiotikaresistens.
o

Det forhold, at der i alle regioner for nylig er etableret centre for bekæmpelse af
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, bør gøre det muligt at udarbejde
handlingsplaner i samarbejde med sundhedsudbydere inden for ambulant og social
sundhedspleje og i højere grad koordinere med de regionale sundhedsstyrelser. I den
nye struktur bør solidaritets- og sundhedsministeriet, via den franske sundhedsstyrelse,
indtage sin retmæssige plads med hensyn til styring og koordinering af den offentlige
indsats.

o

For at imødegå disse nye udfordringer er det desuden nødvendigt at sætte alle
interessenter bedre i stand til at håndhæve hygiejneregler behørigt og ordinere
antibiotika korrekt. En mere aktiv håndtering af smitterisici kræver desuden, at der
tages bedre højde for kvalitetsindikatorer ved regulering af udbuddet af
sundhedsydelser, og at erstatningsordningerne revideres for at fremme ansvarlighed.

Anbefalinger

139 Cour des comptes fremsatte følgende anbefalinger:
o

Der bør gennemføres en national undersøgelse af forekomsten af infektioner erhvervet
i sundhedsvæsenet ved ambulant behandling, om nødvendigt ved hjælp af en tilpasset
metode, for at udpege risikosektorer og tiltag, der skal udarbejdes

o

Det bør udtrykkeligt overlades til den franske sundhedsstyrelse (Santé Publique France),
som er en offentlig institution under det franske solidaritets- og sundhedsministerium
at koordinere de opgaver og de midler, der skal varetages af centrene for bekæmpelse
af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

o

Der bør gennemføres en række foranstaltninger med det formål at mindske forbruget
af antibiotika og justere betalingen til privatpraktiserende læger på grundlag af
folkesundhedsmål for at sikre foranstaltningernes effektivitet

o

De regionale sundhedsstyrelser bør prioritere inspektion og kontrol af
sundhedsinstitutioner og træffe relevante driftsmæssige afgørelser, herunder om
suspendering af driften
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o

Kriterierne for fastlæggelse af størrelsen og sammensætningen af driftshygiejneteam i
sundhedsinstitutioner bør gennemgås på grundlag af sidstnævntes aktivitet og
internationale anbefalinger. På offentlige sygehuse bør disse teams samles i puljer
inden for rammerne af de regionale sygehusgrupper (groupements hospitaliers de
territoire)

o

Suspenderingen af sundhedspersoners forpligtelse til at vaccinere mod influenza bør
ophæves (gentaget anbefaling).

Offentliggørelse og opfølgning

140 Førsteformanden for Cour des comptes forelagde den offentlige årsberetning for

2019 for Frankrigs præsident den 4. februar 2019. Den blev efterfølgende præsenteret for
medierne og offentliggjort elektronisk på Cour des comptes' websted den 6. februar 2019.
Den blev desuden forelagt for Nationalforsamlingen den 6. april 2019 og derefter Senatet
den 7. april 2019.

141 Cour des comptes er særlig opmærksom på opfølgningen af sine anbefalinger. Tre år
efter offentliggørelsen af sine beretninger undersøges det, i hvilket omfang anbefalingerne
er gennemført, og hvilke faktiske virkninger gennemførelsen har haft. I den offentlige
årsberetning kan der indgå en overvågningsrapport.

Forventet effekt

142 Politikker vedrørende forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet er en
nødvendighed. I lyset af antallet af berørte patienter skal der gennemføres effektive
foranstaltninger med henblik på at yde behandling i de sikrest mulige rammer.
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Polen
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
Forebyggelse og behandling af type 2-diabetes

Oversigt

143 Det polske OR vurderede forebyggelsen og behandlingen af type 2-diabetes i

perioden 2013-2017 hvad angår ambulant behandling og perioden 2015-2017 hvad angår
indlæggelsesbehandling.

144 Det anslås, at 1 ud 11 personer i Polen kan have diabetes (type 1 og 2), og antallet af

patienter, der lider af sygdommen, stiger med 2,5 % hvert år. Ubehandlet diabetes har en
række negative konsekvenser, bl.a. slagtilfælde, højt blodtryk og amputation (i forbindelse
med en komplikation kaldet diabetisk fodsyndrom), hvilket endvidere medfører en stigning i
antallet af personer, der ikke længere er i stand til at arbejde og derfor modtager sociale
ydelser.

Hvordan revisionen blev gennemført

145 Vurderingen var baseret på følgende overordnede revisionsspørgsmål:
o

Sikrer sundhedssystemet, at mennesker, som lider af eller er i risiko for at få type 2diabetes, bliver diagnosticeret på et tidligt tidspunkt, og at de effektive metoder til
behandling af denne sygdom anvendes?

146 Specifikke spørgsmål:
o

Har sundhedsministeriet udarbejdet en national sundhedspolitik til at forebygge
diabetes og forbedre helbredet hos mennesker, der lider af sygdommen?

o

Har den nationale sundhedsfond sørget for diabetesydelser og ressourcer til behandling
af diabetes og relaterede komplikationer?
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o

Har sundhedsudbyderne taget initiativer vedrørende forebyggelse, tidlig påvisning og
behandling af type 2-diabetes?

o

Har de givet patienter med type 2-diabetes adgang til specialtjenester?

o

Har de implementeret de metoder til behandling af type 2-diabetes, der anvender den
seneste generation af lægemidler?

147 Den vigtigste reviderede enhed var det polske sundhedsministerium, hovedkontoret
for den nationale sundhedsfond og sundhedsudbyderne. Den anvendte metode omfattede
dokumentgennemgange, rundspørger og opklarende samtaler med ansatte hos de
reviderede enheder og andre organisationer.

Vigtige bemærkninger

148 Diabetes anerkendes som en "civilisationssygdom", og bekæmpelsen af denne

sygdom er en af prioriteterne for sundhedsministeriet, der har ansvaret for at udarbejde den
nationale sundhedspolitik. Der er imidlertid ikke udarbejdet en national strategi for
forebyggelse af diabetes eller for behandling af personer, der lider af denne sygdom.

149 Sundhedsministeren har ikke i tilstrækkeligt omfang fået identificeret

behandlingsbehovet eller fastlagt det antal diabetesspecialister, der er brug for til at
behandle patienter med sygdommen. Ministeren har heller ikke skabt tilstrækkelig offentlig
bevidsthed om diabetes.

150 Samlet set har patienter i Polen ikke adgang til innovative behandlinger af type 2-

diabetes, fordi ingen af de lægemidler, der har fået positive anbefalinger fra styrelsen for
vurdering af sundhedsteknologi, dvs. inkretiner og glifloziner, er på listen over
godtgørelsesberettigede lægemidler.

151 Selv om den nationale sundhedsfond har taget initiativ til at forbedre behandlingen

af patienter med type 2-diabetes, stiger antallet af patienter på ventelister til specialklinikker
for diabetes og til hospitalsindlæggelse såvel som ventetiden på ydelser. Samtidig falder
antallet af sundhedsudbydere, der har kontrakt med den nationale sundhedsfond.
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152 Manglen på relevant information i patientjournaler tyder desuden på, at læger i

mange tilfælde ikke har overholdt principperne i anbefalingerne fra den polske
diabetesforening (PTD) vedrørende behandling af personer i risiko for diabetes og patienter
med type 2-diabetes, eller at deres journalføring har været upålidelig. I nogle tilfælde har
patienterne ikke fulgt lægernes anvisninger. Derfor var behandlingsresultaterne ikke gode
nok, og omkostningerne til behandling af komplikationer ved type 2-diabetes var høj.

Anbefalinger

153 NIK fremsatte følgende anbefalinger.
o

Sundhedsministeren bør udarbejde et fyldestgørende nationalt program for aktiviteter
vedrørende forebyggelse, tidlig diagnose og behandling af diabetes.

o

Sundhedsministeren bør tage initiativ til at anslå antallet af personer, der endnu ikke
har fået en diagnose og derfor ikke er klar over, at de lider diabetes, og udarbejde
metoder til at nå ud til dem med den relevante information om symptomerne på og
følgerne af sygdommen samt tilskynde dem til at få stillet en diagnose og komme i
behandling.

o

Sundhedsministeren bør intensivere indsatsen for at udarbejde en planlægningsmodel
vedrørende sundhedspersonale.

o

Formanden for den nationale sundhedsfond bør tage initiativ til at sikre landsdækkende
adgang til ydelser som led i fuld ambulant behandling af diabetespatienter og fuld
behandling af kroniske sår.

o

Sundhedsudbyderne bør:


henvise diabetespatienter til diagnosticering og specialistkonsultationer så ofte
som anbefalet af den polske diabetesforening



henvise patienter til diabetesscreening som anbefalet den polske diabetesforening



overholde den polske diabetesforenings anbefalinger vedrørende forebyggelse af
type 2-diabetes



føre individuelle patientjournaler på en måde, så der sikres udtømmende og
pålidelige oplysninger om patientens diagnose og behandlingsforløb.
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154 Desuden bør de offentlige myndigheder gøre en koordineret indsats i samarbejde

med sundheds- og patientorganisationer for at fremme en sund livsstil bl.a. med hensyn til
motion og kost, for at mindske forekomsten af type 2-diabetes i Polen.

Offentliggørelse og opfølgning

155 Beretningen blev offentliggjort på det polske OR's websted den 26. marts 2018 og

sendt til de overordnede og centrale nationale myndigheder. Den skabte stor
medieinteresse og blev kommenteret bredt af sundhedseksperter.

156 Som reaktion på beretningen informerede den polske sundhedsminister OR'et om de
foranstaltninger, der blev truffet for at gennemføre revisionsanbefalingerne, herunder
udførelse af behovsanalyser og udarbejdelse af en plan for et nyt sundhedsprogram samt
foranstaltninger til at forbedre effektiviteten af sundhedsuddannelse og
sygdomsforebyggelse.

Forventet effekt

157 Styrkelse af sundhedssystemet gennem sikring af en mere effektiv overvågning af

diabetesforebyggelse og -behandling, opnåelse af en mere effektiv diabetesuddannelse og
koordinering af indsatsen for at mindske forekomsten af nye diabetestilfælde.
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Slovenien
Računsko Sodišče Republike Slovenije
Bekæmpelse af fedme hos børn

Oversigt

158 Det slovenske OR vurderede, om mekanismerne til bekæmpelse af fedme hos børn
fungerede effektivt. Revisionen omfattede perioden 2015-2016.

159 Det slovenske revisionsorgan besluttede at gennemføre en revision vedrørende
bekæmpelsen af fedme hos børn på grund af den stærkt bekymrende statistik over
overvægtige og fede børn.

160 I 1989 var 12,5 % børn i grundskolen i Slovenien overvægtige, og 2,35 % var fede. Selv
om andelen af overvægtige og fede elever i grundskolen var faldet siden 2010, var tallene
henholdsvis 43,2 % og 193,6 % højere i 2016 end i 1989.

161 Vægt- og fedmeproblemer afhænger i høj grad af familiens socioøkonomiske status

og den enkeltes egen indsats. Det eneste, staten kan gøre, er at gennemføre politikker, som
fremmer en sund livsstil.

Hvordan revisionen blev gennemført

162 Vurderingen var baseret på det overordnede revisionsspørgsmål "Bekæmpes fedme i
barndommen hensigtsmæssigt i Slovenien?" og følgende underspørgsmål:
o

Er målsætningerne for og foranstaltningerne til bekæmpelse af fedme hos børn planlagt
hensigtsmæssigt?

o

Gør sundhedsministeriet, undervisnings-, videnskabs- og idrætsministeriet samt det
nationale folkesundhedsinstitut en effektiv indsats for at gennemføre aktiviteter til
bekæmpelse af fedme hos børn?
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Er målsætningerne for bekæmpelse af fedme hos børn blevet opfyldt, og er andelen af
overvægtige og fede børn faldende?

163 De vigtigste reviderede enheder var sundhedsministeriet, undervisnings-, videnskabsog idrætsministeriet samt det nationale folkesundhedsinstitut. Revisionsmetoden omfattede
gennemgange af dokumenter, websteder, medierapporter og andre offentlige
informationskilder, samtaler med de reviderede parter og andre interessenter samt
dataanalyser.

Vigtige bemærkninger

164 OR'et konkluderede, at staten (sundhedsministeriet, undervisnings-, videnskabs- og

idrætsministeriet samt det nationale folkesundhedsinstitut) fremmede en sund livsstil blandt
børn på det systemiske niveau (ved at indføre bestemmelser om sund kost og fysisk
aktivitet) og derudover via udvalgte projekter.

165 Selv om resultaterne af statens aktiviteter til at bekæmpe fedme hos børn først bliver
synlige over tid og ikke er direkte målbare, vurderede revisionsorganet, at staten i nogen
grad bidrog til at bekæmpe fedme hos børn, hvilket indirekte kunne ses på udviklingen i
antallet af overvægtige og fede børn. Ikke desto mindre kunne staten forbedre sin indsats
for at bekæmpe fedme hos børn ved hjælp af foranstaltninger og aktiviteter, der kan nå ud
til alle børn og dermed gøre gennemførelsen mere effektiv.

166 OR'et noterede sig konkret:
o

at skolerne deltager i adskillige ekstra projekter og programmer, der skal fremme en
sund livsstil. Projekter er imidlertid mindre effektive end den systemiske tilgang.
Projekter er tidsbegrænsede, de sikrer ikke altid ligebehandling af børn, og de medfører
en ekstra administrativ byrde og yderligere omkostninger

o

at der er indført et velfungerende system til organisering af sunde skolemåltider, og at
det sikrer ligebehandling af alle børn

o

at idrætsundervisningen i grundskolen ligger under de 180 minutter om ugen, som
Verdenssundhedsorganisationen anbefaler.
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Anbefalinger

167 Sundhedsministeriet blev anbefalet:
o

at overveje, hvordan det kunne sikre bedre overholdelse af ernæringsretningslinjerne i
de organiserede skolemåltider

o

at ændre bestemmelserne vedrørende lægeerklæringer om fravær fra idræt eller om
specialkost

o

at gennemgå behovene og definere procedurerne for en tidlig indsats til bekæmpelse af
fedme hos børn og eventuel behandling af tilknyttede sygdomme.

168 Undervisnings-, forsknings- og idrætsministeriet blev anbefalet:
o

at gennemgå kravene til de enheder, der organiserer skolemåltider, bl.a. for at finde
metoder til at forenkle og harmonisere udbudsprocedurerne vedrørende indkøb af
fødevarer til skolemåltider, og overveje, om der i den henseende bør arrangeres
løbende kurser, og i givet fald af hvem

o

at foretage analyser af, hvor produktive og effektive de individuelle idrætsprogrammer
er

o

at udarbejde cost-benefit-analyser af projekter, der er relateret til oplysningsaktiviteter
og sunde spisevaner, og undersøge mulighederne for at inddrage indholdet fra
projekterne og programmerne i løbende uddannelsessprogrammer

o

at overveje at indføre kurser om vigtigheden af en sund livsstil for skolernes personale
samt eleverne og deres forældre

o

at overveje at uddanne lærere i sundhedsfremme

o

at foretage en udførlig analyse af, hvor meget personale og hvor mange ressourcer det
vil kræve at indføre 5 timers idrætsundervisning om ugen for alle børn.
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Offentliggørelse og opfølgning

169 Beretningen blev forelagt de reviderede parter og offentliggjort på det slovenske

revisionsorgans websted den 11. september 2018.

Forventet effekt

170 Hovedresultatet af den gennemførte revision var, at offentligheden blev informeret

om den aktuelle situation og om problemerne ved overvægt og fedme hos børn.

171 Én mulig effekt af revisionen kunne være, at den fører til lovændringer, især

vedrørende det anbefalede omfang af idrætsundervisningen i skolerne.
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Litauen
Valstybės Kontrolė
Adgangen til sundhedsydelser og patientorientering

Oversigt

172 Det litauiske OR vurderede adgangen til sundhedsydelser og patientorientering.

Revisionen omfattede perioden 2014-2016. Data fra 2017 og 2018 blev også undersøgt, i det
omfang de var relevante for de ændringer, der havde fundet sted.

Hvordan revisionen blev gennemført

173 Vurderingen havde fokus på følgende forhold:
o

forvaltningen af ventetider på sundhedsydelser

o

hensigtsmæssigheden af planlægningen vedrørende det krævede antal
sundhedsspecialister

o

effektiviteten i anvendelsen af dyrt udstyr, som ejes af sundhedsinstitutioner

o

udvikling af de nødvendige forhold til at sikre adgang til de nyeste
behandlingsteknologier og revurdering af de teknologier, der allerede er i brug

o

identificering, vurdering og håndtering af patientforventninger.

174 De vigtigste reviderede enheder var sundhedsministeriet, statsstyrelsen for
akkreditering i sundhedsvæsenet og den nationale sygesikring.

175 Desuden blev der indhentet data og information fra offentlige og private

sundhedsinstitutioner, kommuner, faglige organisationer for sundhedsspecialister,
patientorganisationer og forskningsinstitutioner.
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176 Revisionsmetoden omfattede dokumentgennemgange, benchmarking, rundspørger

hos sundhedsinstitutioner og kommuner, befolkningsundersøgelser, interview, dataanalyser
og test.

Vigtige bemærkninger
De foranstaltninger, der har til formål at reducere ventetiderne på sundhedsydelser, er
ineffektive

177 Sundhedsministeriet manglede objektiv information om ventetiderne og om

tendenserne og de underliggende faktorer, hvilket hæmmede planlægningen af effektive
foranstaltninger til at reducere ventetiderne. Ministeriet havde heller ikke analyseret de
iværksatte foranstaltningers effekt på udsving i ventetiderne. Foranstaltningerne til
reducering af ventetiderne havde ikke givet de ønskede resultater, fordi de ikke afhjalp
centrale problemer i relation til patientstrømmene, e-sundhedssystemets funktion,
ubalancen i strukturen af sundhedsspecialister mv. Som midler til at løse problemet med
adgangen til sundhedstilbud benyttede 17 % patienter brugerbetalte ydelser (halvdelen på
grund af meget lange ventetider), og 19 % benyttede selvbehandling.
Der er behov for at forbedre planlægningen af behovet for sundhedsspecialister

178 Ved udarbejdelsen af sin anmodning til forsknings- og uddannelsesinstitutioner om

uddannelse af sundhedsspecialister foretog ministeriet ikke en vurdering af ændringerne i
ydelsesstrukturen, efterspørgslen efter ydelser i regionerne, specialisternes arbejdsbyrde,
antallet af læger, der havde forladt erhvervet, og prognoserne for udvandring. Ministeriet
forsøgte kun at erstatte de læger, der skulle på pension, og tog ikke højde for efterspørgslen
efter sygeplejersker. Antallet af læger var over gennemsnittet i EU, men der manglede
eksperter på bestemte områder såsom kardiologi, oftalmologi og neurologi såvel som
sygeplejersker, hvilket påvirkede adgangen til sundhedsydelser.
Anvendelsen af dyrt udstyr i sundhedsinstitutioner er effektiv, og der mangler
incitamenter til vurdering af nye teknologier

179 Anvendelsen af mere end halvdelen (59 %) af det dyre medicinsk udstyr (til over

29 000 euro) var lav, og 7 % blev slet ikke anvendt. I den reviderede periode iværksatte
ministeriet procedurer for indkøb af nyt udstyr, men undlod at starte en omfordeling af det
dyre udstyr, så problemet med ineffektiv anvendelse af det aktuelle udstyr blev ikke løst.
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180 Vurderingen af nye teknologier kom langsomt i gang (i den fireårige periode indgav

sundhedsinstitutioner og private udbydere kun 11 teknologier til vurdering), fordi der
manglede finansiering til anvendelse af nye og godkendte sundhedsteknologier. Ofte var det
sådan, at der ved fremkomsten af nye teknologier endnu ikke var foretaget en vurdering af
de eksisterende. Det resulterede i, at ikke alle patienter blev behandlet med de nyeste
teknologier.
Patienterne er ikke involveret i udviklingen af sundhedsbehandling, der lever op til deres
forventninger

181 Hverken ministeriet eller sundhedsinstitutionerne anvendte patientrundspørger til at
kortlægge patienternes forventninger. Selv om halvdelen af de reviderede kommuner
indhentede data om sundhedsinstitutioner, anvendte de ikke disse data, når de traf
beslutninger om organiseringen af ydelser. Patientrepræsentationen var fragmenteret, idet
patientrepræsentanter kun var involveret i 40 % af de arbejdsgrupper, som de anså for at
være vigtige. Informationen til patienter om deres rettigheder og pligter var ikke
fyldestgørende, hvilket bidrog til, at ca. 20 % af patienterne udeblev fra deres aftaler, hvilket
øgede ventetiderne yderligere.

Anbefalinger

182 Med henblik på at sikre bedre adgang til sundhedsydelser, reducerede ventetider og
mere effektiv brug af de tilgængelige ressourcer anbefalede OR'et:
o

at foretage løbende overvågning og analyse af anvendelsen og adgangen til ydelser,
patientstrømmene og effekten af foranstaltninger til at reducere ventetiderne, og at
basere gennemførelsen af foranstaltninger på resultaterne af denne overvågning og
analyse

o

at udvikle et system til planlægning af behovet for samtlige sundhedsspecialister
baseret på analyser af data

o

at udvide den årlige vurdering af institutioner ved at inddrage indikatorer for
anvendelse af dyrt medicinsk udstyr

o

at præcisere proceduren for finansiering af nye, vurderede teknologier og at gennemgå
og revurdere de sundhedsteknologier, der allerede er i brug.
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183 Med henblik på at forbedre patientorienteringen i sundhedsvæsenet anbefalede
OR'et følgende:
o

udbygning og/eller ændring af indholdet i de perspektivundersøgelser og rundspørger,
som ministeriet og sundhedsinstitutionerne gennemfører for at kortlægge
patientforventninger, så de kan anvendes til at forbedre organiseringen af
sundhedsydelserne

o

udbygning af indholdet i den information, der skal tilskynde patienter til at opfylde
deres forpligtelser og udøve deres rettigheder, samt midlerne til at levere
informationen

o

fastlæggelse af kriterier for inddragelse af patientorganisationer i udvalgs og
arbejdsgruppers beslutningstagning med hensyn til at forbedre sundhedsydelserne.

Offentliggørelse og opfølgning

184 Revisionsberetningen blev forelagt for de reviderede enheder, parlamentets

revisionsudvalg, sundhedsinstitutionerne og offentligheden (på "Signals 2018", som var en
international konference arrangeret af OR'et i 2018).

185 I overensstemmelse med tidsfristerne for gennemførelse af de aftalte anbefalinger i
beretningen bliver der indgivet halvårsrapporter til parlamentsudvalgene.

Forventet effekt

186 Revisionen forventes at resultere i organisations-/procedureændringer (vedrørende
overvågning af adgangen til ydelser, planlægning af behovet for sundhedsspecialister,
vurdering af anvendelsen af medicinsk udstyr, identificering af patientforventninger og
inddragelse af patientorganisationer) og revurdering af finansieringsbeslutninger (på grund
af nye teknologier).
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Malta
National Audit Office
Den praktiserende læges funktion - krumtappen i den
primære sundhedspleje

Oversigt

187 Det maltesiske OR vurderede den praktiserende læges funktion og rolle i den
primære sundhedspleje. Revisionen omfattede perioden 2014-2016.

188 Det anerkendes i nationale dokumenter og EU-dokumenter, at den primære

sundhedspleje trods en markant udbygning over tid ikke har haft en tilstrækkelig central
placering i Maltas sundhedsvæsen.

189 National Audit Office of Malta havde allerede i 2001 vurderet den praktiserende

læges funktion i sundhedscentre ved forvaltningsrevisionen Primary Healthcare - the General
Practitioners' Function within Health Centres. Revisionen havde vist, at der på det tidspunkt
var et meget højt tilfredshedsniveau blandt brugere af praktiserende læger. Beretningen
havde imidlertid fremhævet problemer med forskellige ydelsesaspekter. Disse problemer
relaterede sig mest til behandlingskontinuiteten i forbindelse med mere individualiserede
ydelser, den ujævne fordeling af praktiserende læger i sundhedscentre, den manglende
anvendelse af tidsbestillingssystemer og ydelsernes omkostningseffektivitet.

Hvordan revisionen blev gennemført

190 Formålet med revisionen var at afgøre, i hvilket omfang:
o

aktiviteter i forbindelse med den praktiserende læges funktion giver adgang til de
relevante ydelser og sikrer tilstrækkelig kvalitet til at indfri målsætningerne for den
primære sundhedspleje

o

organisations- og administrationsstrukturerne muliggør levering af ydelserne

o

de leverede ydelser er omkostningseffektive.
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191 De vigtigste reviderede enheder var styrelsen for primær sundhedspleje (Malta),
Gozo-centralsygehuset (på Gozo) og Mater Dei-sygehusets skadestue.

192 Revisionsmetoden omfattede gennemgang af dokumenter, gennemførelse af

semistrukturerede interview og en rundspørge samt omkostningsberegninger for de
praktiserende lægers forskellige ydelser. Revisionen omfattede ikke andre ydelser leveret af
andre sundhedsspecialister i sundhedscentre.

Vigtige bemærkninger

193 Revisionen gav stærke indikationer på, at de praktiserende læger generelt fungerede
i overensstemmelse med de strategiske foranstaltninger, som er defineret i strategien for
Maltas nationale sundhedssystem, og at sundhedstilbuddene var under udbygning.

194 På den anden side blev der også konstateret visse problemer ved revisionen. I det

nuværende system vil det næppe være muligt at udbygge den praktiserende læges funktion
yderligere i en mere patientcentreret retning uden at ændre fordelingen af midlerne, så den
mere realistisk afspejler de langsigtede socioøkonomiske fordele ved at investere i den
primære sundhedspleje. Revisorerne konstaterede også, at samspillet og de potentielle
synergier i samarbejdet mellem den private og offentlige sektor kunne udnyttes yderligere.
Gennem et tættere samarbejde mellem interessenterne kunne den praktiserende læges
funktion således bidrage mere til at placere den primære sundhedspleje centralt i det
offentlige sundhedsvæsen.

Anbefalinger

195 National Audit Office of Malta fremsatte følgende anbefalinger:
o

Styrelsen for primær sundhedspleje opfordres til at fokusere mere på at vurdere
gennemførligheden af at udbygge den praktiserende læges funktion ved at udnytte
komplementariteten mellem de ydelser, der leveres af læger i den offentlige og den
private sektor, herunder via offentlige-private partnerskaber og outsourcing.

o

Det bør overvejes at flytte flere af sundhedssektorens budgetmidler til den primære
sundhedspleje.
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o

Styrelsen for primær sundhedspleje opfordres til at opgradere de strategiske
foranstaltninger, som er defineret i strategien for Maltas nationale sundhedssystem for
perioden 2014-2020 og andre dokumenter, til gennemførlige projektplaner. Det vil
indebære tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer og fastsættelse af en
gennemførelsestidsplan.

o

Der bør gøres en større indsats for at etablere en klinik til håndtering af kroniske
sygdomme i alle sundhedscentre. Dette vil styrke kontinuiteten i behandlingen og de
patientcentrerede principper og på lang sigt gøre den praktiserende læges funktion
mere omkostningseffektiv.

o

Styrelsen for primær sundhedspleje opfordres til at fortsætte sine bestræbelser på at
flytte vægten i sine ydelser fra akut behandling til sundhedsfremme og
sygdomsforebyggelse. Styrelsen for primær sundhedspleje havde mulighed for at bygge
på eksisterende oplysningskampagner ved at opfordre praktiserende læger til at
fremhæve budskaberne i disse kampagner over for deres patienter.

o

Det bør at øge det strategiske, administrative og driftsmæssige samarbejde mellem
sundhedscentrene i Malta og på Gozo. Det vil sikre en højere grad af harmonisering og
tilpasning samt udveksling af erfaringer med udvikling af ydelser.

o

Adgangen til økonomistyringsoplysninger bør forbedres - økonomisektionen havde
fortsat behov for investeringer i relevant IKT-infrastruktur.

o

Styrelsen for primær sundhedspleje opfordres til at gøre bedre brug af den disponible
IKT, f.eks. Clinical Patient Administration System (CPMS), til at sikre korrekte
patientkontaktstatistikker. Denne information vil styrke den strategiske planlægning og
administrative styring af styrelsens aktiviteter.

o

Indsatsen vedrørende indførelse e-receptsystemet i Bereġ bør styrkes. Dette krævede
relevante investeringer i IKT.

o

Styrelsen for primær sundhedspleje opfordres til at forbedre koordineringen med
Mater Dei-sygehusets skadestue for at minimere de tilfælde, hvor patienter unødigt
benytter sidstnævnte, når de i stedet kunne få den nødvendige behandling hos
praktiserende læger i sundhedscentrene.
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Offentliggørelse og opfølgning

196 Beretningen blev forelagt formanden for Repræsentanternes Hus den 27. juni 2016,

og formanden forelagde den derefter for Repræsentanternes Hus. Beretningen blev desuden
drøftet af statsrevisorerne. Efter forelæggelsen af beretningen for parlamentet
offentliggjorde National Audit Office of Malta den på sit websted. Der blev også udsendt en
pressemeddelelse med en sammenfatning af de vigtigste revisionsresultater og konklusioner
på både maltesisk og engelsk. OR'et sendte eksemplarer af beretningen til medierne og
andre interesserede parter.

197 National Audit Office of Malta foretog en opfølgning af forvaltningsrevisionen i 2018.

Denne opfølgning indebar hovedsagelig semistrukturerede interview med centralt personale
i styrelsen for primær sundhedspleje samt en gennemgang af relateret dokumentation.
Opfølgningsrevisionen viste generelt, at styrelsen for primær sundhedspleje aktivt var gået i
gang med at gennemføre beretningens anbefalinger. To anbefalinger fra den oprindelige
beretning var fuldt gennemført, og der var allerede foretaget en væsentlig indsats med
hensyn til de resterende otte.

Forventet effekt

198 Den forventede effekt af beretningen på lang sigt er, at den vil resultere i

organisatoriske og proceduremæssige ændringer, en forøgelse af de finansielle midler og
menneskelige ressourcer til den praktiserende læges funktion og en styrkelsen af ITinfrastrukturen. Den bør desuden resultere i mere patientcentrerede ydelser med større
fokus på kontinuitet i behandlingen og udbygning af de praktiserende lægers ydelser. De
øvrige langsigtede effekter omfatter reducering af behovet for sekundær sundhedspleje og
belastningen på Mater Dei-sygehusets skadestue. En yderligere effekt på lang sigt kunne
være, at den primære sundhedspleje skaber større bevidsthed om livsvalg og derved
påvirker forekomsten af kroniske sygdomme i den maltesiske befolkning.
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Portugal
Tribunal de Contas
Borgernes adgang til sundhedspleje i Portugals
nationale sundhedsvæsen

Oversigt

199 Det portugisiske OR vurderede borgernes adgang til sundhedspleje i Portugals

nationale sundhedsvæsen i perioden 2014-2016. Borgernes adgang til sundhedspleje i det
nationale sundhedsvæsen, især specialistkonsultationer og operationer på sygehuse, er
præget af vedvarende vanskeligheder, især i form af ventetider.

Hvordan revisionen blev gennemført

200 Formålet med revisionen var at afgøre:
o

om det nationale sundhedsvæsen inden for et klinisk acceptabelt tidsrum reagerer på
borgeres behov for adgang til indledende specialistkonsultationer og planlagte
operationer

o

om procedurerne for registrering og prioritering af ventelister blev udført i
overensstemmelse med de gældende regler

o

om de foranstaltninger, som ministeriet gennemførte for at afhjælpe vanskelighederne
med adgang, var effektive.

201 De vigtigste reviderede enheder var bestemte tjenester i sundhedsministeriet og
udvalgte sygehusafdelinger.

202 Det nationale sundhedsvæsens resultater med hensyn til indikatorer for indledende
konsultationer og operationer på sygehuse blev vurderet ud fra:
o

tekniske rapporter udarbejdet af sundhedsministeriet, forskellige sundhedsministerielle
organer og sundhedskontrolmyndigheden
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analyser af data og information fra sundhedssystemets centraladministration om
registrering og prioritering af patienter på ventelister til konsultationer og operationer.

203 Kvaliteten af de beregnede indikatorer og underliggende data blev vurderet ud fra:
o

interview med ansatte i sundhedssystemets centraladministration, den regionale
sundhedsforvaltning for Lissabon og Tejodalen og den stikprøve af sygehusafdelinger,
som blev revideret

o

information og data indsamlet fra de reviderede sygehusafdelinger, herunder vugge-tilgrav-test af kontrolmiljøet og procedurerne for registrering og prioritering af patienter
på ventelister til konsultationer og operationer.

Vigtige bemærkninger

204 Tribunal de Contas konkluderede, at patienternes adgang til specialistkonsultationer
og planlagte operationer på sygehuse var forværret i den treårige periode fra 2014 til 2016,
hvilket gav en stigning i:
o

den gennemsnitlige ventetid til en indledende specialistkonsultation på et sygehus fra
115 til 121 dage og overskridelsen af de garanterede reaktionstider fra 25 % i 2014 til
29 % i 2016

o

i) antallet af patienter på ventelister til operationer, med 27 000 brugere (+15 %)
ii) den gennemsnitlige ventetid til operationer, med 11 dage (+13 %)
iii) overskridelsen af de garanterede reaktionstider fra 7,4 % i 2014 til 10,9 % i 2016.

205 Det blev også konkluderet, at de centrale initiativer, som i 2016 blev gennemført af

sundhedssystemets centraladministration for at validere og rydde op på ventelisterne til
indledende specialistkonsultationer på sygehuse i det nationale sundhedsvæsen, omfattede
en administrativ fjernelse af meget gamle dataprogrammer, hvilket gav skævheder i de
rapporterede resultatindikatorer.

206 Især på operationsområdet viste revisionen, at det forlængede ventetiderne, at der
ikke rettidigt og regelmæssigt blev udstedt operationsgarantier og overførselsbeviser til
ventelistepatienter, så de kunne blive opereret på andre sygehusafdelinger med ledig
kapacitet.
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207 Tribunal de Contas konkluderede, at den information om ventelister, der blev

offentliggjort af sundhedssystemets centraladministration, var upålidelig - ikke kun på grund
af gentagne mangler ved registreringen af sygehusinformation i de centrale systemer til
administrering af adgangen til konsultationer og operationer på sygehuse, men også på
grund af de omtalte centrale initiativer.

Anbefalinger

208 Tribunal de Contas fremsatte adskillige anbefalinger på baggrund af sine
revisionsresultater, bl.a. følgende:
Sundhedsministeren:
o

bør at etablere mekanismer til automatisk udstedelse af operationsgarantier inden for
de lovpligtige tidsrammer, når det ikke er muligt at overholde de garanterede
reaktionstider på sygehusene i det nationale sundhedsvæsen, så processen for
internalisering af den kirurgiske produktion i det nationale sundhedsvæsen ikke
underminerer patienternes ret til behandling inden for en periode, der anses for at
være klinisk acceptabel

o

bør at få et organ uden for sundhedssystemets centraladministration til at foretage
regelmæssig kontrol af kvaliteten af de offentliggjorte indikatorer for adgangen til
indledende konsultationer og planlagte operationer på sygehuse.

Bestyrelsen for sundhedssystemets centraladministration:
o

bør ikke benytte administrative procedurer, der resulterer i kunstig nedbringelse af
ventelister og -tider

o

bør at udarbejde rapporter, som forklarer de anvendte kriterier samt metoderne og de
opnåede resultater, når der foretages ændringer for at rette fejl i de centrale
informationssystemdatabaser til administration af adgangen til konsultationer og
operationer på sygehuse.
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Offentliggørelse og opfølgning

209 Beretningen blev sendt til de reviderede organer og de medlemmer af regeringen,

som er ansvarlige for dem. Den blev desuden offentliggjort på Tribunal de Contas' websted
sammen med resumé på én side, og der blev sendt meddelelser til medierne.

210 Efter offentliggørelsen blev formanden for Tribunal de Contas og sundhedsministeren
hørt ved en parlamentarisk høring i Nationalforsamlingens sundhedsudvalg.

211 For at overholde beretningens afsluttende bestemmelser indberettede de

myndigheder, som anbefalingerne var rettet til, inden for tre måneder om de
foranstaltninger, de havde truffet. Der blev også efterfølgende udvekslet information. De
foranstaltninger, der blev truffet på baggrund af anbefalingerne, blev analyseret i september
2018. Konklusionen var, at 20 af de 47 fremsatte anbefalinger (43 %) var blevet gennemført,
og at 21 andre anbefalinger (45 %) var delvis gennemført. Blandt foranstaltningerne kan
nævnes:
o

indførelse af procedurer for kvalificering af data om adgangen til indledende
konsultationer og planlagte operationer med det formål at sikre, at arbejdet med at
rette fejl i de eksisterende informationssystemer blev standardiseret og gjort mere
gennemskueligt og nemmere at revidere

o

outsourcing af tjenester for at sikre, at operationsgarantier udstedes løbende og
rettidigt til ventelistepatienter.

Forventet effekt

212 Ændringer af drifts- og kontrolprocedurer til administration af ventelister til

konsultationer og operationer. Fremme af ansvarlighed med hensyn til effektiv
administration af ventelister, overholdelse af garanterede reaktionstider og gennemskuelige
procedurer.
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Rumænien
Curtea de Conturi a României
Udvikling af sundhedsinfrastruktur på nationalt,
regionalt og lokalt plan med henblik på at øge
adgangen til sundhedsydelser

Oversigt

213 Det rumænske OR vurderede anvendelsen af de midler, som var tildelt udvikling af
sundhedsinfrastruktur. Revisionen omfattede perioden 2011-2015.

Hvordan revisionen blev gennemført

214 Den vigtigste reviderede enhed var sundhedsministeriet.
215 Revisionsmetoden omfattede gennemgang af eksisterende ministerielle dokumenter
vedrørende det reviderede emne, direkte observationer, spørgeskemaer og interview med
den reviderede enheds ansatte.

Vigtige bemærkninger

216 Det rumænske OR fremsatte følgende bemærkninger:
o

Sundhedsministeriet dokumenterede ikke i tilstrækkeligt omfang behovet for
ressourcer til at finansiere investeringer i sundhedssystemet

o

Sundhedsministeriet koordinerede ikke på effektiv vis de operationelle afdelingers
gennemførelse af investeringerne, hvilket resulterede i mangelfuld styring både i
ministeriet og i de underordnede sundhedsenheder, så der i løbet af 19 år kun blev
realiseret to store investeringsmål

o

Indkøbt medicinsk udstyr blev installeret med 90 til 800 dages forsinkelse
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o

Der var ikke oprettet et centralt register over de finansieringsanmodninger vedrørende
investeringer, som de offentlige sundhedsenheder havde indgivet til ministeriet,
herunder med angivelse af årsagerne til afvisninger

o

Principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet var ikke overholdt.
Sundhedsenheder havde indkøbt billedydelser fra eksterne leverandører, selv om de
selv havde udstyr til at levere sådanne ydelser

o

Tildelingen af investeringsmidler finder primært sted i andet budgethalvår. I nogle
tilfælde var indkøbsprocedurerne ikke blevet færdiggjort i budgetåret, hvilket
resulterede i tab af finansiering

o

Der foretages ikke centrale offentlige indkøb af medicinsk udstyr. Udstyr blev indkøbt
decentralt af hver enkelt sundhedsenhed, hvilket resulterede i forskellige
anskaffelsespriser

o

Sundhedsministeriet havde ikke fastsat et sæt fysiske indikatorer og
produktivitetsindikatorer til at overvåge investeringernes realisering, udviklingen af
sundhedsinfrastrukturen, tilvejebringelsen af medicinsk udstyr til sundhedsfaciliteter
eller de fastsatte indikatorers opfyldelsesgrad. Der var ikke foretaget regelmæssige
analyser af fysiske indikatorer og produktivitetsindikatorer

o

Der manglede viden om den faktiske situation i sundhedsfaciliteterne med hensyn til
højtydende medicinsk udstyr (CT, MRI, angiografiudstyr, lineære acceleratorer)

o

Sundhedsministeriet havde ikke planlagt og udførte kontroller vedrørende anvendelsen
af midler tildelt til udvikling af sundhedsinfrastrukturen.

Anbefalinger

217 Det rumænske OR anbefalede følgende:
o

tilvejebringelse af passende ressourcer til finansiering af kapitaludgifter/-overførsler
med det formål at sikre en produktiv anvendelse af de tildelte ressourcer

o

permanent overvågning af sundhedsenhedernes anvendelse af finansielle ressourcer og
udarbejdelse af procedurer, som udgør en bindende ramme for underordnede
afdelingers rettidige indberetning af uudnyttede beløb
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o

sikring af tilstrækkelig finansiering til de godkendte investeringer og gennemførelse af
foranstaltninger vedrørende specialiseret støtte til underordnede enheder

o

løbende involvering i det arbejde, der udføres af sundhedsenhederne, med vægt på
rettidig gennemførelse og optimal ibrugtagning af investeringer

o

indførelse af periodisk kontrol af investeringsaktiviteter for at vurdere status for
gennemførelsen

o

oprettelse af et reelt register over finansieringsanmodninger vedrørende investeringer
fra sundhedsenheder, til brug som informationskilde ved valg af de enheder, der skal
modtage midler, og ved prioritering af investeringer baseret på objektive kriterier

o

analyse af foranstaltninger til centralt indkøb - som minimum af højtydende udstyr - og
udvikling af foranstaltninger til at sikre en produktiv anvendelse af offentlige midler

o

fastsættelse af et sæt fysiske indikatorer og produktivitetsindikatorer til overvågning af,
hvordan sundhedsinfrastrukturen udvikles

o

analyse af mulige metoder til at færdiggøre, implementere og drive det højtydende
computersystem og udnytte de forundersøgelser og feasibilityundersøgelser,
strukturvejledninger og tekniske projekter, som erhverves og ikke anvendes

o

koordinering og overvågning af sundhedsenhederne gennem hele processen for
absorption af midler, som ikke er godtgørelsesberettigede, for at øge
absorptionsgraden

o

gennemførelse af alle nødvendige foranstaltninger for at opfylde forhåndsbetingelserne
og frigive den ikkegodtgørelsesberettigede finansiering, der ydes gennem det regionale
operationelle program for 2014-2020

o

gennemførelse af alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til og effektivt
anvende de midler, som stilles til rådighed af EU gennem det regionale operationelle
program, og de midler, der tildeles gennem låneaftalen med Den Internationale Bank
for Genopbygning og Økonomisk Udvikling

o

implementering af databasen for den nationale sundhedsinfrastruktur.
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Offentliggørelse og opfølgning

218 Beretningen blev forelagt i form af en sammenfattende rapport for det rumænske

formandskab, regeringen, det rumænske Deputeretkammer, Senatet, Det Rumænske
Akademi, Det Medicinske Akademi, særudvalgene under det rumænske parlament, en række
ministerier og det nationale sygesikringsinstitut. Et resumé af beretningen blev i juli 2017
offentliggjort på det rumænske OR's websted.

219 Der blev i oktober 2018 udarbejdet en opfølgningsberetning, som tilskyndede
sundhedsministeriet til at tage skridt til at gennemføre de foranstaltninger, som det
rumænske OR havde anbefalet.

Forventet effekt

220 Identificering af de bedste resultater opnået efter gennemførelsen af de anbefalede
foranstaltninger og af årsagerne til manglende opfyldelse af foreslåede mål.
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Tyskland
Bundesrechnungshof
Der er behov for sundhedsforskning for at
undersøge værdien af tandregulering

Oversigt

221 Det tyske OR vurderede værdien af tandregulering. Revisionen omfattede perioden
2014-2016.

222 De lovpligtige sygekasser dækker kun tandregulering (f.eks. bøjle), hvis skæve tænder
eller forkert sammenbid i markant grad går ud over, eller truer med at gå ud over,
tyggeevne, bideevne, tale eller vejrtrækning. Prisen pr. behandlet patologisk tilfælde er
omtrent fordoblet i de senere år. Det anslås, at mere end halvdelen af alle børn og unge i
Tyskland får tandregulering. På denne baggrund undersøgte Bundesrechnungshof, som har
beføjelse til at revidere det offentlige sygesikringssystem i Tyskland, hvordan sygekasserne
håndterede de sygeforsikredes tandreguleringsbehandlinger.

Hvordan revisionen blev gennemført

223 Formålet med revisionen var at få indblik i omkostningerne og procedurerne i

forbindelse med de lovpligtige sygekassers godkendelse, gennemførelse og fakturering af
tandregulering.

224 Desuden undersøgte Bundesrechnungshof, om og i hvilket omfang

forbundssundhedsministeriet sikrede, at disse tjenester fungerede effektivt.

225 De vigtigste reviderede enheder var det forbundssundhedsministeriet, udvalgte
lovpligtige sygekasser og sammenslutningen af lovpligtige sygekasser.

226 Revisionen var primært baseret på en gennemgang af dokumenter fra

forbundssundhedsministeriet og fra sygekasser, patientrådgivende organer og uafhængige
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tandlægeorganisationer, der har kontrakt med den offentlige sygesikring (procedurer for
tandregulering, kontrakter, undersøgelser af tandregulering mv.), samt på interview med
repræsentanter fra sådanne organer.

Vigtige bemærkninger
Værdien af tandregulering er ikke underbygget af videnskabelig forskning

227 Bundesrechnungshof konkluderede, at forbundssundhedsministeriet og

sygekasserne ikke havde et fuldt overblik over de specifikke tandreguleringsbehandlinger,
som patienterne fik. Der manglede data for hele landet, f.eks. om typen, varigheden og
udfaldet af behandlingerne, de behandlede aldersgrupper, de underliggende diagnoser og
antallet af afsluttede og afbrudte behandlinger. Desuden var der ikke, baseret på sådanne
data, foretaget en vurdering af merværdien ved tandregulering. Derfor foreligger der ingen
information om sygekassernes målsætninger for deres udgifter på mere end 1 milliard euro
årligt til tandregulering eller om de eventuelle positive resultater af disse behandlinger.
Sygeforsikrede betaler ofte ekstra for tandregulering

228 Desuden konstaterede Bundesrechnungshof, at tandlæger ofte tilbød yderligere

ydelser, som sygeforsikrede selv måtte betale for. Disse brugerbetalte ydelser involverede
primært andre behandlingsmetoder, diagnosticering og tandreguleringsudstyr (f.eks. bøjler).

229 Ifølge en undersøgelse foretaget af én sygekasse havde tre fjerdedele af deltagerne i

undersøgelsen selv betalt for behandlinger hos deres tandreguleringstandlæge. Næsten
halvdelen af deltagerne i undersøgelsen havde betalt mere end 1 000 euro. I de fleste
tilfælde kendte sygekasserne ikke til de sygeforsikredes tandregulering og egenbetaling.
Sygekasserne blev kun informeret om de ydede behandlinger og ydelser i særlige tilfælde,
f.eks. når sygeforsikrede klagede over deres tandlæge. Her stod det heller ikke klart, hvilke
positive resultater der var opnået.

Anbefalinger

230 Bundesrechnungshof anbefalede, at man undersøger og indhenter data om

tandreguleringssituationen, om behandlingsbehov og -målsætninger, om kvalitetsindikatorer
og -kontroller samt om egenbetalte ydelser. Forbundssundhedsministeriet bør iværksætte
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evalueringer og, i nødvendigt omfang, arbejde hen imod at skabe de nødvendige
lovgivningsmæssige forhold. Den type tandreguleringsbehandlinger, der ydes inden for
rammerne af den offentlige sygesikring, bør afspejle resultaterne af relevant
sundhedsforskning. Hvis egenbetalte ydelser er at foretrække frem for de nuværende
ydelser fra sygekasserne, bør de relevante organer overveje, om de bør indgå i
sygekassernes dækning.

Offentliggørelse og opfølgning

231 Bundesrechnungshof forelagde sin beretning for statsrevisorerne under Bundestags

budgetudvalg som del af sin årsberetning om forbundsregeringens økonomiske forvaltning.

232 Revisionsberetningen blev offentliggjort på Bundesrechnungshofs websted i april

2018. Samtidig med offentliggørelsen blev der udsendt en pressemeddelelse (jf.
www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers,
punkt 3 på listen).

233 Bundesrechnungshof agter at følge op på, om forbundssundhedsministeriet træffer
effektive foranstaltninger til at sikre omkostningseffektivitet i sygekassernes dækning af
tandregulering.

Forventet effekt

234 Som reaktion på Bundesrechnungshofs anbefaling bestilte

forbundssundhedsministeriet en videnskabelig rapport, der skulle undersøge, beskrive og
evaluere status for den lægelige viden om tandregulerings langsigtede effekt på
mundhygiejne.

235 Sammen med de centrale sammenslutninger af sygekasser og af tandlæger, der har

kontrakt med sygesikringen, agter ministeriet at evaluere eksperternes anbefalinger til tiltag
og drøfte de næste skridt med henblik på at forbedre sundhedsforskningen og vurdere
værdien af tandregulering.
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Den Europæiske Union
Den Europæiske Revisionsret
EU's tiltag vedrørende grænseoverskridende
sundhedsydelser: Ambitionerne er store, men der
er behov for bedre styring

Oversigt

236 Den Europæiske Revisionsret vurderede, om EU's tiltag vedrørende

grænseoverskridende sundhedsydelser indebærer de forventede fordele for patienter.
Revisionen omfattede perioden 2008-2018.

237 EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser, som blev vedtaget i 2011,
har til formål at garantere adgang til sikker sundhedspleje af høj kvalitet på tværs af EU's
grænser og sikre, at udgifter i udlandet godtgøres på samme vilkår som i hjemlandet.
Desuden har det til formål at fremme tættere samarbejde om e-sundhed,
grænseoverskridende udveksling af patientoplysninger og adgang til behandling af sjældne
sygdomme gennem udviklingen af europæiske netværk af referencecentre (ERN'er).

238 Revisorerne undersøgte, om Kommissionen havde ført tilsyn med gennemførelsen af

EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser og vejledt medlemsstaterne i at
oplyse patienter om deres rettigheder. Desuden vurderede revisorerne de resultater, der var
opnået i forbindelse med udveksling af sundhedsoplysninger på tværs af grænserne, og
kontrollerede centrale EU-tiltag vedrørende sjældne sygdomme.

Hvordan revisionen blev gennemført

239 Det overordnede revisionsspørgsmål var: "Indebærer EU's tiltag vedrørende
grænseoverskridende sundhedsydelser fordele for patienter?"

240 Revisionsretten undersøgte nærmere bestemt:
o

om Kommissionen havde ført godt tilsyn med gennemførelsen af EU-direktivet om
grænseoverskridende sundhedsydelser i medlemsstaterne
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o

om de hidtil opnåede resultater med hensyn til grænseoverskridende udveksling af
sundhedsoplysninger levede op til forventningerne

o

om EU's tiltag vedrørende sjældne sygdomme havde tilført merværdi til
medlemsstaternes indsats for at fremme patienters adgang til sundhedsydelser.

Den vigtigste reviderede enhed var Europa-Kommissionen.

241 Revisionsmetoden omfattede interview med repræsentanter for Kommissionen og

fem medlemsstaters myndigheder med ansvar for at gennemføre direktivet (i Danmark,
Italien, Litauen, Nederlandene og Sverige). Der blev foretaget en spørgeundersøgelse blandt
alle medlemsstaternes repræsentanter i ekspertgruppen for grænseoverskridende
sundhedsydelser og blandt repræsentanter for e-sundhedsnetværket. Revisorerne
vurderede endvidere EU-finansierede projekter og konsulterede eksperter.

Vigtige bemærkninger

242 Revisionsretten fremsatte følgende bemærkninger:
Gennemførelsen af EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser
o

Kommissionen førte godt tilsyn med medlemsstaternes gennemførelse og
inkorporering af direktivet i national lovgivning.

o

Den bistod også medlemsstaterne med at forbedre oplysninger om patienters
rettigheder til grænseoverskridende sundhedspleje, men der er fortsat nogle mangler.

Grænseoverskridende udveksling af sundhedsoplysninger
o

Kommissionen foretog ikke en tilstrækkelig vurdering af det potentielle antal brugere
eller omkostningseffektiviteten ved udveksling af grænseoverskridende
sundhedsoplysninger.

o

Prognoserne for omfanget af udvekslingen af sundhedsoplysninger på tværs af
landegrænser har været for optimistiske. På revisionstidspunktet - november 2018 skulle medlemsstaterne kun lige til at begynde på at udveksle
patientsundhedsoplysninger elektronisk.
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De europæiske netværk af referencecentre
o

ERN'erne for sjældne sygdomme er en ambitiøs innovation, der i vidt omfang støttes af
læger, sundhedsudbydere og patienter.

o

Processen med at etablere ERN'erne var imidlertid præget af mangler, og netværkene
står over for betydelige udfordringer med hensyn til at sikre deres økonomiske
bæredygtighed.

Anbefalinger

243 Revisionsretten anbefaler, at Kommissionen:
o

giver mere støtte til nationale kontaktpunkter for at forbedre oplysninger om patienters
ret til grænseoverskridende sundhedsydelser

o

foretager en bedre forberedelse af grænseoverskridende udveksling af
sundhedsoplysninger

o

forbedrer støtte til og styringen af ERN'erne for at lette adgangen til
sundhedsbehandling for patienter med sjældne sygdomme.

Offentliggørelse og opfølgning

244 Revisionsretten forelægger sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet

samt for andre interesserede parter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet
og repræsentanter for civilsamfundet.

245 Den 4. juni 2019 blev beretningen sammen med en pressemeddelelse offentliggjort
på Revisionsrettens websted på 23 EU-sprog.

246 Som standardprocedure følges der op på beretningen tre år efter Revisionsrettens

offentliggørelse af den.
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Forventet effekt

247 Revisionsretten forventer følgende effekt:
o

klarere information til patienter i EU om deres ret til grænseoverskridende
sundhedsydelser

o

tilvejebringelse af oplysninger om ERN'er for sjældne sygdomme på de nationale
kontaktpunkters websteder

o

vurdering af praksis og omkostningseffektivitet i forbindelse med udveksling af
sundhedsoplysninger på tværs af grænserne og af, om denne udveksling leverer
relevant input til de nationale sundhedssystemer

o

EU-tiltag vedrørende sjældne sygdomme og grænseoverskridende sundhedsydelser for
at lette adgangen til hurtigere diagnosticering og passende behandling af patienter med
sjældne sygdomme

o

vurdering af resultaterne af EU's strategi for sjældne sygdomme

o

sikring af ERN'ernes bæredygtighed, idet fremtidig EU-støtte til netværkene
administreres i en enklere struktur, så deres administrative byrde reduceres.
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Danmark
Rigsrevisionen
Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på
danske sygehuse

Oversigt

248 Formålet med Rigsrevisionens undersøgelse var at vurdere potentielle forskelle i
behandlingskvaliteten på danske sygehuse. Revisionen omfattede perioden 2007-2016.

249 Ifølge den danske sundhedslov skal alle patienter have let og lige adgang til

behandling af høj kvalitet. Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har gennem en
række initiativer haft fokus på geografiske forskelle i behandlingskvaliteten. Siden 2012 har
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) monitoreret data om
behandlingskvaliteten. RKKP belyser, om patienter modtager behandling i tråd med de
kliniske retningslinjer. Derved indsamler RKKP viden om regionernes behandlingskvalitet og
om, hvorvidt der er forskelle mellem regioner og sygehuse.

Hvordan revisionen blev gennemført

250 Revisionen satte fokus på behandlingskvaliteten og forskelle heri inden for fire

udbredte sygdomme: hjertesvigt, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), slagtilfælde og
hoftenære lårbensbrud. Disse sygdomme blev valgt, fordi de dækker et stort antal patienter
og behandles på de fleste af landets sygehuse. Rigsrevisionen søgte at besvare følgende
spørgsmål:
o

Har Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne etableret tilstrækkelige rammer for at
sikre ens behandlingskvalitet på sygehusene, der gør det muligt for regioner og
sygehuse at afdække årsager til forskelle i sygehusenes behandlingskvalitet og reducere
ikkebegrundede forskelle?

o

Er der ikkebegrundede forskelle i, om patienter får opfyldt samtlige relevante
procesindikatorer på sygehusene inden for hjertesvigt, KOL, slagtilfælde og hoftenære
lårbensbrud (indikatorer for behandlingskvalitet)?
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251 De vigtigste reviderede enheder var Sundheds- og Ældreministeriet og de fem
regioner (sundhedsvæsenet er et af regionernes vigtigste ansvarsområder).

252 Revisionen blev foretaget på grundlag på dokumentgennemgange, interview og en
registeranalyse.

Vigtige bemærkninger

253 Rigsrevisionen fremsatte følgende bemærkninger:
o

Analysen viste, at en betydelig andel af patienterne med hjertesvigt, slagtilfælde og
hoftenære lårbensbrud ikke fik hele den anbefalede behandling. Desuden viste
analysen, at behandlingskvaliteten var uensartet på alle fire sygdomsområder.
Forskellene kunne ikke forklares ved bevidste faglige valg baseret på
omstændighederne eller patienternes egne behov og ønsker.

o

Analysen viste, at behandlingsforskellene påvirkede patienternes efterfølgende risiko
for genindlæggelse og død. Registeranalysen indikerede også, at hovedparten af
forskellene i genindlæggelse og død skyldtes forhold, som ligger uden for sygehusene.

o

Registeranalysen viste, at de værst stillede patienter i mindre omfang fik opfyldt
samtlige relevante procesindikatorer (indikatorer for behandlingskvalitet) end de bedst
stillede patienter. Dette gjorde sig gældende inden for alle fire sygdomsområder.

o

Registeranalysen indikerede, at effekten af forskellene i behandlingskvaliteten inden for
tre af de fire sygdomsområder potentielt kunne have en betydning for de værst stillede
patienters efterfølgende risiko for genindlæggelse og død.

o

Undersøgelsen viste, at ministeriet og regionerne fulgte op på, om der var regionale
forskelle i sygehusenes behandlingskvalitet, og hvad årsagerne hertil var. Der havde
imidlertid ikke i organiseringen af og opfølgningen på kvaliteten været særskilt
opmærksomhed på, om patienter med ensartede behandlingsbehov, men forskellig
baggrund, fik samme høje behandlingskvalitet. Det betød, at ministeriet og regionerne
ikke havde viden om, hvorvidt der var forskelle i behandlingskvaliteten over for
patienter med forskellig baggrund, og hvilken effekt en eventuel forskel har for
patienternes risiko for genindlæggelse og død.

DEL III - OR-beretninger kort fortalt
Sundhedsydelsernes kvalitet

91

Anbefalinger

254 Rigsrevisionen anbefalede, at Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne med

passende mellemrum afdækker, om der er patienter med bestemte karakteristika, der i
væsentligt omfang ikke får opfyldt samtlige relevante procesindikatorer. Denne viden kunne
danne grundlag for tiltag, der kunne forbedre behandlingskvaliteten for disse patienter og
dermed fremme ministeriets og regionernes mål om, at behandlingskvaliteten er ensartet
høj for alle patienter.

Offentliggørelse og opfølgning

255 Beretningen blev forelagt Statsrevisorerne, som tilføjede deres egen bemærkning og
derefter bad sundheds- og ældreministeren om et svar.

256 Beretningen er frit tilgængelig online, og journalister kunne stille spørgsmål til
Statsrevisorerne.

257 Da beretningen er forholdsvis ny (januar 2019), afventer Rigsrevisionen ministerens
udtalelse og vil følge beretningen tæt, indtil der er truffet fyldestgørende foranstaltninger.

Forventet effekt

258 Det er for tidligt at afgøre, hvilken effekt beretningen vil få.
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Irland
Office of the Comptroller and
Auditor General
Administration af planlagt dagkirurgi

Oversigt

259 Det irske OR vurderede fremskridtene med hensyn til at skifte fra

indlæggelsesbehandling til dagkirurgi. Formålet med revisionen var at identificere eventuelle
faktorer, der enten fremmer eller hæmmer skiftet, og at vurdere, om anvendelsen af
dagkirurgi kan udvides. Den omfattede dagkirurgiaktiviteter på offentlige akutsygehuse i
Irland i perioden 2006-2012.

Hvordan revisionen blev gennemført

260 Revisionen fokuserede på ét overordnet spørgsmål: Er der muligheder for at
reducere antallet af indlæggelsesbehandlinger ved at sikre, at patienter behandles
ambulant, når det er lægeligt forsvarligt?

261 Under dette overordnede spørgsmål vurderedes det:
o

om Health Service Executive (HSE - den irske sundhedsstyrelse) havde analyseret
årsagerne til forskelle mellem sygehuse for at identificere mulige forbedringer

o

om der var konstateret barrierer med hensyn til at øge andelen af dagkirurgi, og om de
var blevet adresseret

o

om sygehusenes/HSE's processer fremmede udveksling af information om god praksis.

De vigtigste reviderede enheder var HSE og sundhedsministeriet.
Vurderingen var hovedsagelig baseret på indsamling af data om dagkirurgi, interview med
centralt personale og en rundspørge blandt alle offentlige akutsygehuse under HSE.
Revisionen blev udført i samarbejde med to overlæger i Storbritannien (en narkoselæge og
en neurokirurg).
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Vigtige bemærkninger

262 Det irske OR fremsatte følgende bemærkninger:
o

Andelen af planlagt kirurgi udført som dagkirurgi steg støt mellem 2006 og 2012.
Antallet af planlagte operationer foretaget på offentlige akutsygehuse steg med 26 %,
mens andelen af dagkirurgi i forbindelse med disse operationer steg fra 55 % til 69 % i
samme periode.

o

Der var store forskelle mellem sygehusene, hvilket indikerede, at der er betydelige
muligheder for at øge andelen af dagkirurgi på nogle sygehuse.

o

Antallet af de planlagte dagkirurgiske operationer, som der ikke er fastsat mål for, steg
på akutsygehusene mellem 2006 og 2012 uden en tilsvarende ændring i det antal
operationer, der blev foretaget med indlæggelse. Det kan betyde, at et stigende antal
mindre operationer udføres med hospitalsindlæggelse.

o

De kriterier, klinikere anvender til at afgøre, om en patient skal skrives op til dagkirurgi
eller indlæggelsesbehandling, kan være uklare eller inkonsekvente, fordi der mangler
skriftlige protokoller og tjeklister. Måske har ledelsen ikke mulighed for at vurdere,
hvorfor patienter er blevet anset for at være uegnede til dagkirurgi.

o

Det forhold, at den øverste ledelse ikke overvåger eller gennemgår antallet af patienter,
der anses for at være uegnede til dagkirurgi, gør det vanskeligt for sygehusene at finde
ud af, hvor andelen af dagkirurgiske operationer er lavt for individuelle klinikere eller
specialer, og at undersøge årsagerne hertil.

o

På en væsentlig del af sygehusene foretages præoperative vurderinger ikke
rutinemæssigt, selv om de er vigtige med henblik på identificering af faktorer, som
betyder, at dagkirurgi er uegnet til bestemte patienter. Under halvdelen af sygehusene i
rundspørgen overvåger afbudsprocenten for planlagt dagkirurgi.

o

Sygeplejersker står kun for ca. 50 % af udskrivningerne, selv om behørigt kvalificerede
sygeplejersker eventuelt kunne mindske arbejdsbyrden for læger. Der gives næsten
ingen skriftlig information til patienter, når de udskrives fra dagkirurgi.
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Anbefalinger

263 Det irske OR fremsatte følgende bemærkninger:
o

HSE bør overvåge omfanget af dagkirurgi for de enkelte sygehuse, operationstyper og
specialer med henblik på at finde ud af, hvor andelen af dagkirurgi er lav vedrørende
operationstyper, der ellers i stort omfang udføres som dagkirurgi, og koncentrere sin
indsats om at forbedre resultaterne i disse tilfælde. Sygehusene bør fastsætte
specifikke mål for de enkelte klinikeres andel af dagkirurgiske operationer. Ved
gennemgangen af klinikernes resultatvurderinger bør andelen af dagkirurgiske
operationer tages i betragtning.

o

For at optimere andelen af dagkirurgi i forbindelse med planlagte operationer bør HSE
fastsætte særskilte relevante mål for hver operationstype. De overordnede
dagkirurgimål for hver operationstype bør baseres på resultaterne på de bedst
præsterende sygehuse, og der kan sættes mere ambitiøse mål for de sygehuse, der
allerede ligger blandt de bedst præsterende.

o

For at sikre, at sygehusene fokuserer på at øge andelen af dagkirurgi i forbindelse med
alle planlagte operationer, bør HSE øge antallet af de operationer, for hvilke der
fastsættes dagkirurgimål.

o

HSE bør overvåge de tilfælde, der p.t. klassificeres til dagkirurgi, med henblik på at
sikre, at alle sygehuse klassificerer operationspatienter på den mest relevante og
økonomiske måde.

o

Alle sygehuse bør indføre lokalt aftalte protokoller og tjeklister, som klart angiver de
kriterier, som klinikerne skal bruge ved udvælgelse af patienter, der er egnede til
dagkirurgi. HSE bør føre tilsyn med denne proces for at sikre en ensartet tilgang på
sygehusene.

o

For at identificere områder, hvor andelen af dagkirurgiske operationer er lav, bør
sygehusledelsen overvåge de enkelte klinikeres og specialers andel af dagkirurgiske
operationer. HSE bør få sygehusene til at bekræfte, at lave andele af dagkirurgiske
operationer drøftes løbende med de relevante kliniske team.

o

Sygehusene bør sikre, at der indføres procedurer for præoperative vurderinger, så
patienter, der er uegnede til dagkirurgi, kan identificeres på forhånd.
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o

Sygehusene bør sikre, at relevant skriftlig information stilles til rådighed for ambulante
patienter ved udskrivningen. Den skriftlige information bør være klar, fyldestgørende
og tilgængelig på relevante sprog. HSE bør bistå sygehusene med at tilvejebringe denne
information.

o

Vurderingen af, om patienter er klar til udskrivning, bør ideelt foretages af
sygeplejersker efter faste kriterier.

Offentliggørelse og opfølgning

264 Beretningen blev forelagt statsrevisorerne i Dáil Éireann (det irske parlament). Den

blev offentliggjort på Office of the Comptroller and Auditor Generals websted den 19. august
2014. Samtidig blev der udsendt en pressemeddelelse. HSE har accepteret at gennemføre
revisionsanbefalingerne. Det vides endnu ikke, hvilken effekt dette vil få på produktiviteten
og omkostningerne i forbindelse med planlagt kirurgi eller på kvaliteten af
patientbehandlingen.

Forventet effekt

265 HSE bør kunne opnå driftsmæssige fordele og højere omkostningseffektivitet i
forbindelse med planlagt dagkirurgi.
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Østrig
Rechnungshof
Kvalitetssikring for læger

Oversigt

266 Det østrigske OR ønskede at vurdere forbundsregeringens kvalitetssikring for læger
med egen praksis og fokuserede på ordningens organisering og gennemsigtighed samt på
udvalgte emner. Revisionen omfattede perioden 2013-2016.

Hvordan revisionen blev gennemført

267 Vurderingen havde fokus på følgende elementer:
o

det juridiske og tekniske grundlag for kvalitetssikring, herunder mål og fordele ved
kvalitetssikring

o

kvalitetssikringens organisering, herunder aktører, struktur og aktiviteter

o

evalueringen af de økonomiske og menneskelige ressourcer, der anvendes til
kvalitetssikring

o

evalueringen af udvalgte prioriteter for kvalitetssikring - kvalitetssikringsprocedurer,
kvalitetsstyringssystemer og kvalitetsmålingsprojekter vedrørende ambulante patienter

o

kvalitetssikringsrapportering.

268 De vigtigste reviderede enheder var sundheds- og kvindeministeriet (på

revisionstidspunktet: sundhedsministeriet), den østrigske lægeforening og den østrigske
forening for kvalitetssikring og -styring i sundhedssektoren (ÖQMed).

269 Revisionsmetoden omfattede en vurdering af østrigske og internationale

undersøgelser, interview med personale hos de vigtigste reviderede enheder og en analyse
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af det indsamlede bevis, bl.a. med henblik på at fastlægge om og hvordan målene var
opfyldt.

Vigtige bemærkninger

270 Mellem 2005, hvor loven om sundhedskvalitet trådte i kraft, og 2012 offentliggjorde
forbundssundhedsministeriet tre sæt kvalitetsretningslinjer for læger med egen praksis. De
gjaldt kun i et begrænset tidsrum, og da ministeriet ikke rettidigt vedtog nye, var mindst to
af dem ikke længere gyldige i 2017.

271 Ved sundhedsreformen i 2013 blev det besluttet at indføre måling af

outputkvaliteten for læger med egen praksis. Siden da er der dog hverken udarbejdet eller
gennemført en standardiseret måling af behandlingskvaliteten i sektoren for ambulant
behandling. Derfor er der stadig ingen uafhængig platform på forbundsplan, der giver
patienter information om behandlingskvaliteten.

272 Desuden noterede OR'et sig, at forbundsregeringen, kantonerne og

socialsikringsinstitutionerne ikke havde indført standardiseret diagnose- og
resultatdokumentation vedrørende ambulante patienter, selv om dette allerede var aftalt
som led i sundhedsreformen fra 2005, og et pilotprojekt havde bekræftet den tekniske
gennemførlighed.

273 Selv om kvalitetssikringsopgaverne var i offentlighedens interesse, overdrog

forbundsregeringen disse til den østrigske lægeforening, hvis primære formål er at sikre
lægers faglige, sociale og økonomiske interesser. På denne baggrund udførte ÖQMed i
praksis kvalitetssikringsopgaverne på vegne af den østrigske lægeforening. Som underordnet
organisation havde ÖQMed imidlertid tætte organisatoriske og budgetmæssige forbindelser
til lægeforeningen.

274 I medfør af den østrigske lægelov skulle lægerne evaluere kvaliteten af deres ydelser
hvert femte år. Til det formål udfyldte de selvevalueringsskemaer fra ÖQMed. Svarene på
spørgsmålene var begrænset til "ja", "nej" eller "ikke relevant". Spørgsmålenes udformning
og indhold tilskyndede til positive svar.

275 97 % af de praktiserende læger, som udfyldte spørgeskemaer i perioden 2012-2016,
oplyste, at de opfyldte de angivne kriterier fuldt ud. Den validitetskontrol af
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selvevalueringerne, som ÖQMed foretog ved inspektion i en tilfældig stikprøve af
lægepraksisser, viste imidlertid, at der i ca. 18 % af lægepraksisserne var mindst ét kriterium,
der ikke var opfyldt. Risikoen for at blive inspiceret af ÖQMed var dog kun på 7 %, så
statistisk set ville en lægepraksis kun indgå i stikprøven hvert 70. år.

Anbefalinger

276 Det østrigske OR fremsatte følgende bemærkninger:
Forbundssundhedsministeriet:
o

bør snarest muligt udvikle kvalitetsnormer med bindende kriterier og/eller
bestemmelser og derved sikre opfyldelse af den målsætning, som lovgiver har fastsat i
loven om sundhedskvalitet

o

bør udarbejde nye regler til at erstatte de ugyldige kvalitetsretningslinjer på
forbundsplan. Fremover bør det ved offentliggørelsen af kvalitetsnormer fremgå klart,
om de er bindende eller kun vejledende

o

bør forelægge resultatkontrolkommissionen et resolutionsforslag om prioritering af
yderligere landsdækkende sundhedsordninger, der bør udarbejdes og gennemføres
hurtigt

o

bør tilstræbe at gennemføre den måling af outputkvaliteten vedrørende ambulante
patienter, som er fastsat i aftalen om organisering og finansiering af sundhedssystemet
i medfør af §15a i den føderale forfatningslov; målingen bør baseres på det aftalte
koncept i resultatkontrolperioden 2017-2021

o

bør snarest muligt udarbejde et retsgrundlag for diagnosedokumentation vedrørende
ambulante patienter

o

bør udarbejde scenarier med henblik på oprettelse af en økonomisk og organisatorisk
uafhængig kvalitetssikringsinstitution

o

bør sikre, at fremtidige kvalitetsrapporter redegør for oplysningerne om manglende
opfyldelse af kriterier i både selvevalueringerne fra lægerne med egen praksis og i den
validitetskontrol, som foretages af kvalitetssikringsinstitutionen, og at oplysningerne
sammenlignes. Afvigelser bør vurderes, og der bør træffes foranstaltninger (f.eks.
oplysnings- og rådgivningsservice) for at undgå usande erklæringer i selvevalueringen.
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Forbundssundhedsministeriet og den østrigske lægeforening:
o

bør gøre svarmulighederne i selvevalueringsskemaerne neutrale

o

bør overveje at øge antallet af validitetskontroller. Validitetskontrollen kunne gøres
bindende og på den måde garantere den nødvendige kvalitet i lægepraksisserne og
fungere som en rådgivningsservice for læger, der etablerer en ny praksis. De yderligere
omkostninger kunne dækkes ved at pålægge de involverede et gebyr.

Offentliggørelse og opfølgning

277 Beretningen blev sendt til det østrigske parlament, sundhedsministeren og den

østrigske kansler i juli 2018 og offentliggjort på det østrigske OR's websted samme dag. Den
blev forelagt statsrevisorerne i det østrigske parlament i november 2018 og drøftet i
parlamentet i januar 2019. Den østrigske revisionsorgan agter at forhøre sig om status for
gennemførelsen af anbefalingerne i 2019, og resultaterne vil blive offentliggjort på dets
websted sidst i 2019. Afhængigt af resultaterne af denne undersøgelse bliver der eventuelt
foretaget en opfølgningsrevision med revisionsbesøg på stedet og en særskilt beretning.

Forventet effekt

278 Revisionen forventes at bidrage til en bedre styring af outputkvaliteten, hvor de

udførte aktiviteter undersøges, og deres effektivitet vurderes. Med hensyn til timing kan
revisionsresultaterne tilskynde til organisatoriske og proceduremæssige ændringer og
bidrage til at sikre tilstrækkelig målretning og prioritering af midler og ressourcer i tider med
budgetmæssige begrænsninger.
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Bulgarien
Сметна палата на Република
България
E-sundhed

Oversigt

279 Det bulgarske OR vurderede, om e-sundhed var blevet udviklet effektivt i Bulgarien.

Revisionen omfattede perioden fra 1. januar 2012 til 30. juni 2016.

280 Bulgarien begyndte at indføre e-sundhed i 2006, og det omtales som en prioritet i
regeringens strategier og planer. I 2016 var der endnu ikke iværksat et tilfredsstillende
sundhedsinformationssystem, som kunne (1) levere den nødvendige information til
beslutningstagningen og (2) muliggøre grænseoverskridende udveksling af
sundhedsoplysninger.

Hvordan revisionen blev gennemført

281 Det overordnede revisionsspørgsmål var: "Har udviklingen af e-sundhed i Bulgarien
været effektiv?"

282 Under dette overordnede spørgsmål søgte OR'et at besvare to underspørgsmål:
o

Er forudsætningerne for indførelse og udvikling af e-sundhed tilvejebragt?

o

Er målene for opbygning og udvikling af e-sundhed nået?

283 De vigtigste reviderede enheder var sundhedsministeriet, den nationale sygesikring
og det nationale folkesundheds- og analysecenter.

284 Med henblik på opfyldelse af revisionsmålsætningerne blev der anvendt

standardmetoder til dataindsamling og -analyse, bl.a. dokumentgennemgang, interview med
personale i sundhedsministeriet, den nationale sygesikring og det nationale folkesundhedsog analysecenter samt casestudier.
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285 Nøjagtigheden og integriteten af de elektroniske patientjournaler blev vurderet ved

hjælp af "mystery shopping"-værktøjet. Det bulgarske OR traf særlige foranstaltninger til at
beskytte deltagernes personoplysninger. Borgernes tilfredshed og bevidsthed blev målt via
offentlige opinionsundersøgelser foretaget af et specialbureau.

Vigtige bemærkninger

286 De nødvendige forudsætninger for en effektiv implementering af e-sundhed var ikke
tilvejebragt:
o

Der manglede et retsgrundlag for e-sundhed og elementerne heri.

o

Der var svagheder i den operationelle planlægning og fordeling af de strategiske
målsætninger, foranstaltninger og aktiviteter i sundhedsministeriet, den nationale
sygesikring og det nationale folkesundheds- og analysecenter.

o

Opbygningen af e-sundhed fandt sted under meget hyppige strukturelle og
personalemæssige ændringer både på det øverste ledelsesplan og på
ekspertmedarbejderniveau, hvilket indvirkede meget negativt på processens
sporbarhed og målopfyldelsen.

o

Ansvarsfordelingen med hensyn til indførelse af e-sundhed var ikke tilstrækkelig
detaljeret og hensigtsmæssig.

o

Der var ikke etableret et effektivt system til at koordinere og harmonisere tiltag,
projekter og offentlige indkøb mellem institutionerne, hvilket resulterede i ineffektiv
anvendelse af offentlige midler og forsinkelser med hensyn til at indfri strategiske
prioriteter.

287 I den reviderede periode var etableringen af e-sundhed i Bulgarien forsinket, og
institutionernes tiltag kunne anses for at være ineffektive på grund af følgende:
o

Der var intet klart koncept bag opbygningen af systemet og ingen plan for
tilvejebringelse af de nødvendige økonomiske ressourcer; desuden var der overlapning
med andre institutioners funktioner og projekter mv.
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o

Pr. 30. juni 2016 var der ikke udarbejdet og godkendt nationale standarder for
sundhedsoplysninger eller medicinsk dokumentation til at muliggøre elektronisk
behandling og udveksling af sundhedsoplysninger og medicinsk information.

o

Der var endnu ikke etableret et hensigtsmæssigt integreret
sundhedsinformationssystem.

o

De forskellige systemer og registre med sundhedsoplysninger var ikke blevet integreret,
og der var ikke mulighed for dataudveksling mellem dem i realtid.

o

Næsten 10 år efter, at behovet for elektroniske henvisninger, e-recepter og anden
software til udveksling af data i realtid blev udnævnt til en strategisk prioritet, var disse
elementer ikke færdigudviklede.

o

Pr. 30. juni 2016 var der ikke oprettet komplette elektroniske patientjournaler, der
kunne give borgere og sundhedspersonale de nødvendige oplysninger til at træffe
hensigtsmæssige beslutninger i forbindelse med diagnosticering, behandling og
genoptræning.

o

Ved udgangen af den reviderede periode var der ingen fungerende national
sundhedsportal, der gav adgang til al elektronisk sundhedsservice og vigtig information
om forebyggende sundhed, sundhedsuddannelse mv.

o

Resultaterne af den nationale repræsentative undersøgelse bekræftede, at tiltagene til
at implementere e-sundhed havde været ineffektive.

Anbefalinger

288 Der blev stilet 20 anbefalinger til sundhedsministeren med det formål at forbedre:
o

retsgrundlaget og ansvarsfordelingen

o

den overordnede organisering af planlægningen og gennemførelsen af
foranstaltningerne

o

systemet til koordinering, overvågning og kontrol af gennemførelsen.

289 Der blev stilet syv anbefalinger til lederen af den nationale sygesikring vedrørende
automatisk udveksling af data i realtid og forbedring af informationssystemerne.
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Offentliggørelse og opfølgning

290 Beretningen blev forelagt det bulgarske parlaments budget- og finansudvalg samt

sundhedsudvalget. Beretningen blev offentliggjort elektronisk på OR'ets websted den 28. juli
2017. Samtidig blev der udsendt en pressemeddelelse.

291 Revisionsberetningen blev desuden præsenteret bredt via forskellige bulgarske

mediekanaler: aviser, bulgarsk national radio, bulgarsk nationalt tv, informationsbureauer og
elektroniske medier.

292 I overensstemmelse med den normale procedure følges der op på beretningen efter
tidsfristen for gennemførelse af anbefalingerne.

Forventet effekt

293 Implementering af e-sundhed er en kompleks og omkostningskrævende proces. På
baggrund heraf forventes følgende effekt af revisionen:
o

bedre lovgivningsmæssige rammer

o

udvikling af et klart koncept for opbygning af e-sundhed med involvering af alle
interessenter

o

bedre koordinering for at eliminere risiciene for ineffektiv anvendelse af offentlige
midler

o

hastetiltag fra de relevante institutioner med henblik på implementering af centrale
offentlige funktioner, f.eks. e-patientjournaler, e-recepter, e-henvisninger, en national
sundhedsportal og et nationalt sundhedsinformationssystem.
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Estland
Riigikontroll
Statslige aktiviteter til implementering af esundhedssystemet

Oversigt

294 Det estiske OR vurderede implementeringen af det nationale esundhedsinformationssystem.

295 De første planer for e-sundhed i Estland blev udfærdiget i 2004. I 2005 godkendte

regeringen udviklingsplanen for det estiske sundhedsinformationssystem 2005-2008. Den
estiske e-sundhedsfond blev oprettet i november 2005. Sundhedsinformationssystemet
skulle have været fuldt implementeret i 2013, men på det tidspunkt var den elektroniske
patientjournal (den centrale sundhedsdatabase) kun delvis implementeret,
sundhedsudbyderne (de primære brugere af e-sundhedstjenesterne) var utilfredse med
systemet, og der var brugt flere penge end oprindelig planlagt.

296 Revisionen dækkede perioden 2005-2012 og omfattede alle de aktiviteter, der var
udført siden oprettelsen af den estiske e-sundhedsfond.

Hvordan revisionen blev gennemført

297 De overordnede revisionsspørgsmål var:
1)

Opfylder e-sundhedsinformationssystemet målsætningerne, og er det blevet
implementeret som planlagt? Hvis ikke, hvad er da årsagerne?

2)

Giver forudsætningerne for det nuværende e-sundhedssystem mulighed for at opfylde
målsætningerne fremover?

298 De vigtigste reviderede enheder var socialministeriet, den estiske e-sundhedsfond,
den estiske sygesikring og Estlands IT-styrelse.
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299 Revisionsmetoden omfattede en analyse af dokumenter og rapporter, en rundspørge

blandt ca. 200 læger, dataanalyse, observation af e-sundhedsinformationssystemer (bl.a.
deres funktionalitet og brugerflade for læger) i samarbejde med sundhedsudbydere samt
interview med reviderede enheder og sundhedsudbydere.

Vigtige bemærkninger

300 Det estiske OR konstaterede, at målsætningerne for e-sundhed ikke var opfyldt, idet:
o

dataene i e-sundhedssystemet trods de oprindelige planer ikke kunne anvendes til
national statistik, registerføring eller tilsyn og ikke blev anvendt aktivt af læger til
behandlingsformål

o

e-recepter var den eneste statsligt udviklede e-løsning, der blev brugt aktivt

o

brugen af elektroniske patientjournaler og billeder havde været beskeden, og etidsbestillingssystemet ikke var blevet nogen success i de første fem år efter dets
færdiggørelse

o

e-sundhedssystemet ikke havde en strategichef til at forfølge statens interesser, hvilket
sinkede implementeringen

o

etableringen og implementeringen af e-sundhedssystemet havde kostet betydelig mere
end planlagt, og man ikke vidste, hvor meget dyrere det ville blive

o

e-sundhedssystemet ikke bidrog til at spare penge på sygesikring eller optimere
lægernes arbejdstid

o

de statslige institutioner endnu ikke havde gavn af e-sundhedssystemets data, da der
enten manglede store mængder data, eller datakvaliteten var for dårlig.
Sundhedsudbydere skal indsende patientjournaler til e-sundhedssystemet, men det
skete ikke systematisk, og store mængder data blev slet ikke indsendt.

301 OR'et konstaterede, at den svage lancering af e-sundhedssystemet skyldtes en

planløs og tilfældig indsats fra socialministeriet i rollen som strategichef med ansvar for
udviklingen og implementeringen af systemet. Revisorerne konkluderede, at et vellykket esundhedssystem ville kræve en styrkelse af socialministeriets ledende rolle.
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Anbefalinger

302 Det estiske OR fremsatte en række anbefalinger. De vigtigste anbefalinger er angivet
nedenfor.
o

Statens interesser vedrørende implementeringen af e-sundhedssystemet bør
fastlægges, og dernæst bør socialministeriets og den estiske e-sundhedsfonds
ansvarsopgaver vedrørende implementeringen af e-sundhedssystemet defineres.

o

De e-sundhedsprojekter, der allerede er gået i gang (først og fremmest etidsbestillingssystemet og den elektroniske patientjournal), bør færdiggøres og
implementeres, inden udviklingen af nye tjenester påbegyndes.

o

Sundhedsudbyderne bør straks forpligtes til at begynde at bruge esundhedsinformationssystemet, og om nødvendigt bør betalingen for deres ydelser
knyttes til denne forpligtelse.

o

Brugervenligheden e-sundhedssystemet bør udvikles i samarbejde med den estiske esundhedsfond.

Offentliggørelse og opfølgning

303 Beretningen blev forelagt de reviderede enheder samt parlamentets socialudvalg og
budgetkontroludvalg.

304 Beretningen blev offentliggjort på OR'ets websted. Samtidig blev der udsendt en
pressemeddelelse. Dagen før offentliggørelsen blev der holdt en pressebriefing i OR'et.

305 Den 10. februar 2014 holdt parlamentets budgetkontroludvalg et offentligt møde

med deltagelse af de primære interessenter i e-sundhedssystemet og OR'et. Mødet blev
transmitteret direkte på parlamentets websted og på en førende nyhedsportal. OR'et skrev
desuden en artikel om de væsentligste revisionsbemærkninger, som blev offentliggjort i et
førende dagblad.

306 Der blev fulgt op på beretningen i perioden april-september 2019. Det blev

konstateret, at der var sket store fremskridt i udviklingen af e-sundhedssystemet i de
forgangne fem år. Ud over e-recepter er den digitale billedtjeneste og patientportalen blevet
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implementeret. Desuden blev det landsdækkende e-tidsbestillingssystem lanceret i august
2019. Men der er fortsat en række væsentlige flaskehalse. Eksempelvis er brugervenligheden
af den elektroniske patientjournal endnu ikke blevet forbedret, hvilket betyder, at
sundhedspersoner ikke kan få hurtig adgang til al den information, som er nødvendig for at
yde patienten kvalitetsbehandling i rette tid. Desuden kræver e-ambulancesystemet
forbedringer til sikring af, at information overføres effektivt mellem ambulancer og
sygehuse, så patienter kan få behandling hurtigst muligt. Derudover er der behov for at
forbedre e-sundhedssystemets statistik- og analysekapacitet med henblik på evaluering af
sundhedsydelsernes kvalitet.

Forventet effekt

307 Revisionen forventedes at tilskynde socialministeriet til at udfylde sin rolle som

strategichef for e-sundhedssystemet og definere statens interesser vedrørende
implementeringen af e-sundhedssystemet. Det var vigtigt, at ministeriet sikrede integrering
af den strategiske og den økonomiske planlægning, fordi revisionen viste, at der på
daværende tidspunkt ikke var noget overblik over, hvor meget færdiggørelsen og
implementeringen af e-sundhedsprojekter ville koste. Samlet set forventedes
revisionsberetningen at bidrage til udviklingen af e-sundhedssystemet, så dets potentiale for
sundhedsudbydere, patienter og staten kunne udnyttes fuldt ud.
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Letland
Valsts Kontrole
Er projektet "E-sundhed i Letland" et skridt i
den rigtige retning?

Oversigt

308 Det lettiske OR vurderede, om sundhedsministeriets og den nationale sygesikrings

aktiviteter var effektive, produktive og fokuseret på at opfylde målsætningerne om
indførelse af e-sundhed, og om investeringerne i e-sundhed i Letland var blevet brugt
sparsommeligt og produktivt. Revisionen omfattede perioden fra 1. januar 2007 til 1. april
2015.

309 Tidsfristen for implementeringen af e-sundhed var udgangen af 2015. Der var

investeret 14,5 millioner euro over ni år, men der ingen e-sundhedstjenester var
tilgængelige for brugerne. Efter 1. januar 2016 er det blevet obligatorisk for alle
sundhedsudbydere at bruge e-sundhedsinformationssystemet (til ambulant behandling og
sygehusbehandling, elektronisk tidsbestilling, elektroniske henvisninger til undersøgelser
eller behandling, elektroniske recepter og elektroniske lægeerklæringer).

Hvordan revisionen blev gennemført

310 Det overordnede revisionsspørgsmål var: Er e-sundhedssystemet blevet

implementeret på en sådan måde, at vil opfylde sin målsætning om at fremme mere effektiv
sundhedsbehandling?

311 Under dette overordnede spørgsmål undersøgte OR'et:
o

om e-sundhedssystemet kunne løse problemerne og opfylde målsætningerne

o

om den nationale sygesikrings aktiviteter vedrørende indførelsen af e-sundhed var
relevante med hensyn til at opfylde målsætningerne
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o

om det nyudviklede e-sundhedsinformationssystem sikrede informationsbeskyttelse og
beskyttelse af personoplysninger

o

om der var etableret et effektivt tilsyn og effektive kontroller vedrørende projektet "Esundhed i Letland".

312 De vigtigste reviderede enheder var sundhedsministeriet og dets underordnede

institution - den nationale sygesikring, der var ansvarlig for implementeringen af e-sundhed.

313 Revisionsmetoden omfattede en analyse af eksterne love og bestemmelser, en

evaluering af sundhedsministeriets førte politik og en vurdering af e-sundhedssystemets
overholdelse af kravene til datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger (om patienter)
samt rundspørger, en gennemgang af dokumenter og interview med personale fra
sundhedsministeriet og den nationale sygesikring.

Vigtige bemærkninger

314 Sundhedsministeriets projekt er et skridt i den rigtige retning med hensyn til at sikre
større effektivitet i leveringen af sundhedsydelser. Det vil give patienterne større kontrol
over deres helbred ved at tilskynde dem til at leve sundt, og det vil give et bedre
beslutningsgrundlag, garantere hurtigere sundhedsydelser og sikre tilgængeligheden af
oplysninger af høj kvalitet.

315 Den politik, som sundhedsministeriet havde udfærdiget vedrørende e-

sundhedsområdet, var imidlertid ikke blevet gennemført i det planlagte omfang og inden for
tidsfristen, og derfor var målet om at sikre større effektivitet i leveringen af sundhedsydelser
kun delvis opfyldt.

316 Helt fra starten af e-sundhedsprojektets implementering var der store mangler (fejl),
idet ingen brancheeksperter blev involveret i projektet, der skete mange ændringer i den
institution, som implementerede projektet, og projektstyringen var ineffektiv. Endelig blev
der heller ikke ført tilstrækkelig tilsyn med projektet.
o

Sundhedsministeriet havde udarbejdet et planlægningsdokument for implementering
af e-sundhedssystemet over en niårig periode (fra 2007), men det var ikke blevet
opdateret og afspejlede ikke virkeligheden.
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o

Selv om der var gået ni år siden starten på e-sundhedsprojektet (fra 2007), og
sundhedsministeriet havde investeret 14,5 millioner euro i projektet, var
sundhedsinformationssystemet og de planlagte e-tjenester ikke tilgængelige for
brugerne pr. 1. april 2015.

o

Der var risiko for, at e-sundhedssystemet ikke ville blive tilstrækkeligt populært i
befolkningen og blandt sundhedsudbydere, fordi det ikke var forståeligt og tilgængeligt
for alle potentielle brugere.

o

Pr. 1. april 2015 var e-sundhedsinformationssystemet ikke færdigt med hensyn til
datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger.

o

Sundhedsministeriets tilsyn og kontroller vedrørende e-sundhedssystemets
implementering var ikke tilstrækkelig effektive.

Anbefalinger

317 Det lettiske OR fremsatte en række anbefalinger. Den primære anbefaling til

sundhedsministeriet var, at det bør ændre bestemmelsen om startdatoen for obligatorisk
brug af e-sundhedsinformationssystemet, fastlægge en tidsramme for afhjælpning af de
konstaterede mangler og give interessenterne en rimelig periode - mindst seks måneder - til
frivilligt at begynde at bruge e-sundhedsinformationssystemet.

318 Med henblik på en vellykket lancering af e-sundhedsinformationssystemet
anbefalede OR'et sundhedsministeriet at gøre følgende:
o

foretage gentagne test af alle de udviklede e-sundhedsløsninger i overensstemmelse
med kravene til de tekniske specifikationer for at sikre, at systemet fungerer, at det kan
arbejde sammen med andre systemer, og at det er semantisk kompatibelt

o

afhjælpe alle mangler og fejl med hensyn til datasikkerhed og beskyttelse af fysiske
personers oplysninger

o

udarbejde en plan for alle sundhedsudbydere, som bruger esundhedsinformationssystemet, med henblik på at forbedre sundhedsydelsernes
effektivitet
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køre en målrettet informationskampagne og gøre reklame for esundhedsinformationssystemet, når det er blevet lanceret og sundhedsudbyderne har
mulighed for frit at begynde at bruge det.

Offentliggørelse og opfølgning

319 Beretningen blev forelagt parlamentets udvalg for offentlige udgifter og revision. Den
blev offentliggjort på det lettiske OR's websted den 8. september 2015. Samtidig med
offentliggørelsen blev der holdt en pressekonference og udsendt en pressemeddelelse.

320 Sundhedsministeriet skal orientere det lettiske OR om gennemførelsen af

anbefalingerne inden for den aftalte rapporteringstidsramme. Efter modtagelsen af disse
oplysninger evaluerer OR'et sundhedsministeriets fremskridt. I 2019 havde
sundhedsministeriet gennemført 70 % af alle anbefalingerne.

Forventet effekt

321 Da revisionen blev foretaget på et tidspunkt, hvor e-sundhedsinformationssystemet

endnu ikke var obligatorisk og stadig var i implementeringsfasen, forventedes alle
revisionsanbefalingerne at forbedre implementeringsprocessen vedrørende e-sundhed og i
sidste ende sikre, at e-sundhedssystemet bliver brugt af alle interessenter, så der opnås
større effektivitet i leveringen af sundhedsydelser. Siden 2016 er esundhedsinformationssystemet og e-tjenesterne gradvis blevet tilgængelige for brugerne.
De mest brugte e-tjenester er ifølge statistikken e-lægeerklæringer og e-recepter: i 2018 blev
der udstedt 1 million e-lægeerklæringer og 11,7 millioner e-recepter.
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Finland
Valtiontalouden Tarkastusvirasto
Prognoser for udviklingen i udgifterne til social sikring

Overblik

322 Revisionen, som blev foretaget af det finske OR, vurderede pålideligheden af

prognoser for udviklingen i udgifterne til social sikring. Disse prognoser anvendes som
grundlag for politiske afgørelser og estimater vedrørende økonomisk holdbarhed.

323 Revisionen fokuserede på anvendelsen af den makroøkonomiske model til prognoser
for udgifter til social sikring. Modellen blev omdefineret i perioden 2007-2009, og revisionen
fokuserede primært på perioden efter 2010. Den omfattede de langsigtede prognoser for
udviklingen i udgifterne til social sikring, der anvendes som grundlag for social- og
sundhedspolitiske afgørelser. Nogle af prognoserne blev udarbejdet i social- og
sundhedsministeriet ved hjælp af modellen til analyse af udgifter til social sikring (SOMEmodellen).

Hvordan revisionen blev gennemført

324 Det overordnede revisionsspørgsmål var: Hvor pålidelige er de prognoser for

udviklingen i udgifterne til social sikring, der anvendes som grundlag for politiske afgørelser
og estimater vedrørende økonomisk holdbarhed?

325 Som led i dette overordnede spørgsmål spurgte OR'et:
1)

Hvilke typer af prognoser for udviklingen i udgifterne til social sikring udarbejdes med
henblik på beslutningstagning?

a)

Hvad er de største forskelle på dem?

b)

Hvordan anvendes de i beslutningsprocesser?
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c)

Hvilken rolle spiller den demografiske prognose fra Finlands statistiske kontor i disse
prognoser?

d)

Hvilken form for samarbejde er der mellem de myndigheder, der udarbejder og
anvender prognoserne?

2)

Er social- og sundhedsministeriet i stand til at udvikle modellen efter behov?

a)

Hvor fleksibel er modellen med hensyn til dennes udvikling?

b)

Har ministeriet tilstrækkelige ressourcer og ekspertise til at udvikle modellen?

3)

Baseres politisk beslutningstagning på åbne og gennemsigtige metoder med hensyn til
prognoserne for udviklingen i udgifterne til social sikring?

a)

Hvordan dokumenteres modellerne og de underliggende antagelser?

b)

Bliver der systematisk udført og offentliggjort antagelsesbaserede følsomhedsanalyser?

326 De vigtigste reviderede enheder var social- og sundhedsministeriet og
finansministeriet.

327 Der blev indhentet bevis fra en vurdering af gennemsigtigheden af og metoden for

prognoserne for udviklingen i social- og sundhedsministeriet, fra interview med eksperter i
social- og sundhedsministeriet og finansministeriet samt i visse andre institutioner, der
udarbejder prognoser for den forventede udvikling (Folkepensionsanstalten (Kela), og det
finske pensionskontor (ETK)), ved hjælp af benchmarking og analyse af SOME-modellens
metoder, som anvendes af social- og sundhedsministeriet, med de metoder, der anvendes til
prognoser for den forventede udvikling i Kela og ETK.

Vigtige bemærkninger

328 Det finske OR fremsatte følgende bemærkninger:
o

SOME-modellen viste sig at være den mest fyldestgørende model, som anvendes til
udarbejdelse af langsigtede prognoser for udviklingen i udgifterne til socialsikring.
Regnskabssystemet var klart struktureret og gav et godt grundlag for videre udvikling.
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o

Beskrivelsen af modellen og den tekniske vejledning var udtømmende og detaljeret.
Men beskrivelsen var ikke ajourført, selv om der var indarbejdet en række ændringer i
modellen, efter at den blev indført.

o

Der var behov for mere avancerede versioner af modellen. Eksempelvis skabte socialog sundhedsreformen (SOTE-reformen) behov for prognoser for udviklingen i
udgifterne til social sikring i forskellige SOTE-regioner.

o

SOME-modellen spillede en central rolle i finansministeriets estimater vedrørende
holdbarhedsgab, fordi dannede grundlag for estimaterne for aldersrelaterede udgifter.
Prognoserne for udviklingen i aldersrelaterede udgifter var udarbejdet af social- og
sundhedsministeriet og finansministeriet i fællesskab på uofficiel basis.
Ansvarsfordelingen i denne samarbejdsproces var fortsat uklar, selv om det endelige
ansvar for estimatet af holdbarhedsgabet påhvilede finansministeriet. Beskrivelsen af
den anvendte metode i estimatet vedrørende holdbarhedsgabet for aldersrelaterede
udgifter var generel og kendetegnet ved mangel på gennemsigtighed.

o

Scenarier eller følsomhedsanalyser, udarbejdet med SOME-modellen, blev ikke
offentliggjort regelmæssigt. En systematisk offentliggørelse af resultaterne kunne
danne grundlag for en dialog mellem eksperter, gøre social- og sundhedspolitisk
beslutningstagning og estimater vedrørende holdbarhedsgabet, udarbejdet af
finansministeriet, mere åben og gennemskuelig samt gøre det nemmere at udvikle
modellen.

o

De tildelte ressourcer til SOME-modellen var ikke nødvendigvis tilstrækkelige til at
udvikle modellen efter behov og på en måde, der ville muliggøre systematisk analyse af
resultaterne.

Anbefalinger

329 OR'et fremsatte følgende anbefalinger:
o

Social- og sundhedsministeriet bør sikre, at den tekniske vejledning til SOME-modellen
ajourføres. Desuden bør rapporter om scenarieberegninger, som udarbejdes ved hjælp
af SOME-modellen, og som indeholder følsomhedsanalyser, offentliggøres
regelmæssigt.
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o

Ved udvikling af SOME-modellen bør social- og sundhedsministeriet tage højde for de
nye informationsbehov, der måtte opstå som følge af SOTE-reformen. Ministeriet bør
tildele tilstrækkelige ressourcer til udviklingsarbejdet og regelmæssig analyse samt sikre
tilstrækkeligt samarbejde på ekspertniveau med andre organisationer, der udarbejder
prognoser for udviklingen i udgifterne til social sikring og tilvejebringer information om
dem.

o

Samarbejde mellem social- og sundhedsministeriet og finansministeriet ved
udarbejdelse af estimatet vedrørende holdbarhedsgabet med det formål at beregne
aldersrelaterede udgifter bør beskrives på en gennemsigtig måde. Finansministeriet bør
udarbejde en grundig og gennemsigtig beskrivelse af metoden til estimatet vedrørende
holdbarhedsgabet og anvende følsomhedsanalyser i den regelmæssige rapportering om
estimatet vedrørende holdbarhedsgabet, f.eks. i relation til tendenser inden for udgifter
til socialsikring.

o

Analysen, som er baseret på modellen, kunne også anvendes i støtte udstrækning til
kortsigtet politisk planlægning.

Offentliggørelse og opfølgning

330 Beretningen blev forelagt de reviderede enheder og parlamentets revisionsudvalg.
Beretningen blev offentliggjort på OR'ets websted den 16. januar 2017. Offentliggørelsen
blev ledsaget af en pressemeddelelse.

331 Opfølgningen blev foretaget som planlagt i efteråret 2018. Opfølgningen foregik i

form af et spørgeskema, som blev sendt til de reviderede enheder. Opfølgningsberetningen
er blevet offentliggjort på OR'ets websted.

Forventet effekt

332 Det forventedes, at social- og sundhedsministeriet, som er ansvarligt for SOME-

modellen, ville gøre en større indsats for at udvikle modellen og dokumentere metoden
samt offentliggøre prognoseresultaterne systematisk. Desuden forventedes det, at
finansministeriet ville øge gennemsigtigheden af metoden til estimater vedrørende
holdbarhedsgabet og anvendelsen af SOME-modellen i den sammenhæng.
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Grækenland
Ελεγκτικό Συνέδριο
Horisontal tematisk revision af statens restancer
vedrørende sygehuse, den nationale organisation for
sundhedsydelser (EOPYY) og et regionalt
sundhedsdirektorat

Overblik

333 Det græske OR vurderede akkumuleringen af statens restancer.
334 Revisionen dækkede perioden fra 31. december 2016 til 30. september 2017.
Hvordan revisionen blev gennemført

335 De overordnede revisionsspørgsmål var:
o

Er støtten fra den europæiske stabilitetsmekanisme til afregning af restancer blevet
brugt til det tiltænkte formål?

o

Hvorfor akkumuleres der fortsat restancer?

336 De vigtigste reviderede enheder var seks sygehuse, den nationale organisation for
sundhedsydelser (EOPYY) og sundhedsdirektoratet i 1. Attika-region.

337 Revisionsbeviset blev hovedsagelig indhentet fra interview, afregningsbreve til

tredjeparter (leverandører), uanmeldte inspektioner på stedet af leverancer af varer og
tjenesteydelser, gennemgang af dokumenter og verificering af den juridiske gyldighed og
formelle rigtighed af dokumenter og procedurer.
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Vigtige bemærkninger
Forfalden gæld - restancer

338 Revisionen afslørede:
o

uregelmæssigheder i forfald af restancer og ufuldstændige bilag og
betalingsdokumenter for varer og tjenesteydelser

o

mangel på mekanismer til at overvåge betalingen af renter og økonomiske sanktioner
og af fortegnelser vedrørende status for anlagte sager

o

at et stort antal gældsposter ikke var registreret eller var fejlagtigt registreret i
forpligtelsesregistret, eller ikke var registreret i IT-systemerne

o

at IT-systemer ikke eksporterede specifikke, aggregerede og analytiske rapporter om
udligning.

Ordning for afregning af restancer

339 Det græske OR konstaterede:
o

tilfælde af manglende overholdelse af FIFO-reglen og tidsfristerne for indfrielse af gæld,
afvigelser i de gennemgåede dokumenter og mangler i betalingsproceduren.
Resultaterne med hensyn til dataenes og rapporteringssystemernes pålidelighed
vedrørte primært systemerne til gældsregistrering

o

afvigelser mellem rapporteringssystemerne.

340 Derudover fokuserede revisionen på at identificere kilder til nye restancer. Det gav
følgende revisionsresultater:
o

likviditetsmangel på grund af urealistiske budgetter, indførelse af udgiftslofter med den
europæiske stabilitetsmekanisme, forsinket anvendelse af rabat- og
tilbagebetalingsmekanismer, forsinket indkrævning af indtægter og en reducering af de
relevante fordringer under specifikke ordninger

o

på grund af kompleksiteten (og i nogle tilfælde uklarhed) i lovrammerne for indkøb blev
udbudsprocedurer ikke altid gennemført (på grund af bureaukrati og indskrænkende
lovrammer, der resulterede i utallige engagementer og forsinkelser for
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tilbagebetalinger på grund af problemer med lovgyldighed), og der krævedes et stort
antal bilag til afregning af restancer
o

vurderingen af resultaterne af ordningen for betaling af restancer viste, at ordningen
ikke var tilstrækkelig udviklet, og at reglen om selvfinansiering i nogle tilfælde, nemlig
betaling af enhedernes egen gæld med deres egne ressourcer, ikke var overholdt.

Anbefalinger

341 Det græske OR anbefaler:
o

at IT-systemerne og deres understøttelse af regelmæssige budgetter ajourføres

o

at disse systemer anvendes til automatisk at uddrage alle påkrævede rapporter

o

at forpligtelsesregistret ajourføres automatisk; specifikke ændringer og forbedringer af
registeret foretages for at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af registreringen
og betalingen af gæld og restancer

o

at "First-In-First-Out"-metoden anvendes ved betaling af gæld, og at betalinger
automatisk afstemmes med ældre fakturaer

o

at den nationale indkøbscentral for den offentlige sundhedssektor gøres fuldt
operationel

o

at der etableres produktionsprotokoller vedrørende medicinske procedurer, interne
kontrolforanstaltninger for de administrative indkøbs- og betalingsprocedurer, en
fælles kodificering og klassificering, ensartede tekniske specifikationer, fælles
stregkoder og registre for forbrugsstoffer, materialer og medicinsk udstyr

o

at lagerstyringen forbedres

o

at tempoet i evalueringen af tilbud ved kontraktudbudsprocedurer øges

o

at et fælles IT-system på alle sygehuse konsolideres og ibrugtages

o

at der anvendes indikatorer, nøgletal, benchmarks, omkostningsberegning og et
periodiseringsbaseret regnskabssystem

o

at tilbagebetalingsmekanismen for sundhedsudbydere anvendes rettidigt
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o

at der udarbejdes realistiske budgetter

o

at der fastlægges en forretningsorden, interne kontrolforanstaltninger til hver
procedure og en vejledning for intern revision

o

at risikoanalyseprocessen på sygehuse forbedres, at egnethed og tildeling af personale
forbedres

o

at tempoet i afregnings- og betalingsprocedurerne øges

o

at statsfinansieret støtte udbetales hver måned.

Offentliggørelse og opfølgning

342 Alle otte beretninger blev forelagt parlamentet på et fælles møde i parlamentets

stående økonomi- og socialudvalg i oktober 2018. Beretningerne blev offentliggjort på det
græske OR's websted. Ovennævnte præsentation blev transmitteret på parlamentets tvstation.

343 Opfølgningen var planlagt til at finde sted inden for et år.
Forventet effekt

344 Den horisontale revision havde til formål at identificere årsagerne til generelle

regeringsrestancer og hjælpe regeringen med at udarbejde strategier til at tackle dette
problem samt institutionalisere de nødvendige reformer for at undgå, at der opstår flere.
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Italien
Corte dei conti
Gennemførelsen af det ekstraordinære program for
renovering af bygninger og teknologisk
modernisering af de offentlige
sundhedsinstitutioners faste ejendomme

Overblik

345 Revisionen, som blev foretaget af det italienske OR, vurderede det ekstraordinære
program for renovering af bygninger og teknologisk modernisering af de offentlige
sundhedsinstitutioners faste ejendomme.

346 Revisionen dækkede perioden 2012-2016.
347 Programmet for renovering af bygninger og teknologisk modernisering blev

vedtaget
ved lov nr. 67/88, og den første fase blev fuldført i 1996. Corte dei conti havde allerede
udført en revision og forelagt en beretning i maj 2011.

Hvordan revisionen blev gennemført

348 Det overordnede revisionsspørgsmål var:

o

Er det muligt at finde en balance mellem den nationale interesse i regnskabsstabilitet
og prioriteterne og behovene for sundheds- og bygningssikkerhed?

349 Den vigtigste reviderede enhed var det italienske sundhedsministerium.
350 Vurderingen blev foretaget ud fra revisionsbevis indhentet ved hjælp af anmodninger
om oplysninger og dokumenter fra sundhedsministeriet (generaldirektoratet for
sundhedsplanlægning), som er ansvarligt for gennemførelsen af programmet for investering
i infrastruktur.
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Vigtige bemærkninger

351 Det italienske OR fremsatte følgende bemærkninger:
o

Sundhedsministeriet havde endnu ikke oprettet det flerårige planlægningsdokument,
som fastsat ved lovdekret nr. 228/2011.

o

Den såkaldte "MexA"-metode tillod ikke en reel evaluering af effektiviteten af
interventionerne.

o

Den årlige rapport, som regionerne indsender til sundhedsministeriet vedrørende
arbejdets fremskridt, blev anset for at være utilstrækkelig til at overvåge
projektgennemførelsen. Dokumentet vedrørende arbejdets fremskridt, som indsendes
én gang årligt af regionerne, er ikke tilstrækkeligt, fordi det ikke behørigt viser den
faktiske udvikling.

o

Det offentligt-private partnerskab er ikke blevet anvendt effektivt, og de private
ressourcer var knappe.

Anbefalinger

352 Det italienske OR fremsatte følgende anbefalinger:
o

Sundhedsministeriet bør vedtage det flerårige planlægningsdokument, som fastsat ved
lovdekret nr. 228/2011.

o

"MexA"-metoden bør give mulighed for både strategisk kontrol og forvaltningsrevision.
Evalueringen af offentlige investeringer bør være en del af et
forvaltningskontrolsystem, som både omfatter fastsættelse af mål og evaluering af
opnåede resultater.

353 Desuden bør der udvikles et offentligt-privat partnerskab med henblik på at
muliggøre:
o

indbyrdes relationer og forbindelser mellem den offentlige og private sektor

o

større projektsynlighed for at involvere den private partner fuldt ud i
beslutningstagningen
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o

mere hensigtsmæssig håndtering af de risici, som er forbundet med projekterne.

354 Desuden bør ministeriet favorisere private foretagender, der sigter imod langsigtede
investeringer og er i stand til at finansiere projekter i de indledende faser.

355 Det er afgørende at reorganisere og forbedre indsamlingen af administrative og

regnskabsmæssige oplysninger om forvaltningsprocesserne bag programgennemførelsen.

356 Sundhedsministeriet bør være opmærksom på initiativer, som tages af lokale

enheder, vedrørende sundhedsinfrastruktur finansieret af nationale ressourcer eller af EU.
Desuden bør ministeriet implementere en database for at indsamle de oplysninger, der er
nødvendige for at forbedre planlægningsaktiviteterne og optimere investeringerne.

Offentliggørelse og opfølgning
Forelæggelse af beretningen:

357 Beretningen blev forelagt parlamentet, økonomi- og finansministeriet,
sundhedsministeriet samt regionerne Veneto, Emilia Romagna og Calabria.

358 Beretningen blev offentliggjort på Corte dei contis websted den 9. april 2018.
Forventet effekt

359 Det italienske OR forventer følgende effekt:
o

Lovgivningsmæssige ændringer skal lette renoveringen af bygninger og teknologisk
modernisering af den offentlige sundhedssektors faste ejendom.

o

Bedre evaluering af kritiske problemer, som de reviderede enheder har påpeget, for at
kunne udvikle nye løsninger.

o

Fokus på bygningssikkerhed, især i forbindelse med jordskælvs- og brandsikre
materialer.
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Luxembourg
Cour des comptes

Offentlig finansiering af sygehusinvesteringer

Overblik

360 Revisionen, som blev foretaget af det luxembourgske OR, vurderede den offentlige
finansiering af sygehusinvesteringer i perioden 2011-2017.

Hvordan revisionen blev gennemført

361 Målsætningen for revisionen var at verificere, om kravene i den storhertugelige
forordning, der fastsætter detaljerede bestemmelser for statens deltagelse i
sygehusinvesteringer, var opfyldt. Desuden analyserede OR'et effektiviteten og
kontinuiteten af sundhedsministeriets inspektionsmekanismer til godkendelse af
godtgørelsesanmodningerne fra sygehusene.

362 De vigtigste reviderede enheder var det luxembourgske sundhedsministerium og en
stikprøve af støttemodtagere i forbindelse med statens deltagelse.

363 Revisionsmetoden omfattede interview med de reviderede parter og en analyse af de
forelagte dokumenter.

Vigtige bemærkninger
Statens deltagelse i finansiering af modernisering, renovering eller opførelse af sygehuse

364 Sundhedsministeriet fremlagde ikke en finansieringsoversigt med sammenligning af
de projektomkostninger, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og den faktiske
investeringsomkostning, herunder begrundelser for eventuelle økonomiske overskridelser
ud over de lovlige stigninger.
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Love- og administrative bestemmelser

365 Selv om loven kræver det, forelå der ingen aftale om at yde støtte i forbindelse med
visse af sygehusprojekterne, som f.eks. udvidelse af ét sygehus og arbejde på en central
steriliseringsfacilitet på et andet sygehus. Desuden blev arbejdet på ét projekt udført uden
forudgående formel godkendelse fra sundhedsministeren.

366 Desuden skal en forordning ifølge lovgivningen fastlægge de detaljerede procedurer
for finansiel støtte, f.eks. med hensyn til tidsfrister og procedurer for undersøgelse af
dokumentation, de bilag, der skal fremlægges, samt kravet om og omfanget for en behovsog konsekvensundersøgelse. Men der var ikke vedtaget en sådan forordning på
revisionstidspunktet.
Overvågning af bygge- og/eller moderniseringsprojekter

367 Projektlederne udarbejdede regelmæssigt fremskridtsrapporter for de fire projekter i
stikprøven, men indsendte dem ikke systematisk til ministeriet, som påkrævet ifølge
forordningen.

368 Revisorerne konstaterede desuden forskellige uoverensstemmelser mellem den

flerårige programmering for sygehusinfrastrukturfonden, der var oprettet inden for
rammerne af statens indtægts- og udgiftsbudget, og overvågningstabeller for de støttede
projekter, som var udarbejdet for hvert sygehus af sundhedsministeriet.

369 Med hensyn til tilpasning af budgettet for sygehusinvesteringsprojekter med henblik

på at tage højde for ændringer af byggeomkostningsindekset noterede revisorerne sig, at
sundhedsministeriet ikke havde midlerne til præcist at fastsætte det disponible budget til et
igangværende projekt eller til at kontrollere sygehusenes beregninger.
Anmodninger om godtgørelse

370 Revisorerne noterede sig, at 1) projekter blev godkendt og fik støtte fra særskilte

enheder, at 2) kontakten imellem disse enheder var mangelfuld, og at 3) én medarbejder var
ansvarlig for at kontrollere anmodninger om godtgørelse.
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371 Ifølge lovgivningen skal regeringens kommissær med ansvar for sygehusområdet

kontrollere tildelingen af offentlig støtte samt anmodninger om godtgørelse. Selv om
kommissærens beføjelser er blevet styrket, konkluderede revisorerne, at denne ikke kunne
udføre sine opgaver fuldt ud på grund af manglen på tilstrækkelige menneskelige ressourcer.

372 Desuden skal staten ifølge lovgivningen dække 80 % af omkostningerne til investering
i fast ejendom og løsøre på sygehuse, der er godkendt af sundhedsministeren. Men
revisorerne noterede sig, at sundhedsministeren havde afveget fra denne regel adskillige
gange.

373 Med hensyn til områder, der ikke kan ydes støtte til af sundhedsministeriet, anfører
forordningen, at for de dele af projektet, der ikke kan adskilles, skal omkostningerne til de
dele, der ikke kan ydes støtte til, beregnes efter arbejdets afslutning. For så vidt angår et
projekt i stikprøven blev kun omkostningerne til parkeringskælderen revurderet sidst i
projektforløbet. For et andet projekts vedkommende var omkostningerne til områder, der
ikke kan ydes støtte til, godt nok blevet revurderet, men det var fortsat uklart, om denne
adskillelse var relevant, da der var forskellige oplysninger, som ikke var givet.

374 Forordningen fastslår, at sundhedsministeren kan vedtage ensartede regler for
støtteberettigelse for alle sygehuse, men det er ikke sket.

Anbefalinger
Statens deltagelse i finansiering af modernisering, renovering og opførelse af sygehuse

375 Sundhedsministeriet bør:
o

regelmæssigt orientere Deputeretkammeret om fremskridt med store offentligt
finansierede sygehusinvesteringsprojekter

o

overholde procedurer, der svarer til Deputeretkammerets procedurer for
statsimplementerede infrastrukturprojekter, dvs. at eventuelle store
programændringer skal kontrolleres, der skal indgives et nyt lovforslag, hvis et projekts
udgifter overstiger 5 % af det godkendte beløb, og der skal forelægges en endelig
udspecificering af udgifterne for hvert enkelt projekt, der er godkendt efter en
finansieringslov.
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Overvågning af bygge- og/eller moderniseringsprojekter

376 Sundhedsministeriet bør:
o

præcisere, hvilke oplysninger det skal have, og kræve, at rapporterne indsendes
regelmæssigt

o

gennemgå de finansielle oplysninger for projekter i detaljer og kun anvende ét
overvågningsinstrument til dette formål

o

udarbejde sit eget redskab til at beregne budgetjusteringer og løbende underrette
sygehuse om det resterende budget.

Anmodninger om godtgørelse

377 Opgaverne med at godkende og finansiere moderniserings- og/eller byggeprojekter

bør samles i en ny specialenhed, som inkluderer eksperter fra afdelingen for administration
af offentlige bygninger. Ministeriet bør udarbejde en liste over investeringsomkostninger,
der ikke er støtteberettigede, fastsætte finansieringsgrænser for visse udgiftstyper og
inkludere listen ved fremtidige finansieringsaftaler. Alle delene bør revurderes ved
projektets afslutning, og de faktisk påløbne omkostninger bør udspecificeres.

Offentliggørelse og opfølgning

378 Som led i den kontradiktoriske fase blev resultaterne og anbefalingerne sendt til den
reviderede part den 15. november 2018. Særberetningen blev forelagt Deputeretkammeret
den 29. april 2019 og efterfølgende offentliggjort på OR'ets websted med sammen med en
pressemeddelelse.

379 OR'ets særberetninger opfølges af Deputeretkammerets udvalg for

budgetgennemførelse, som udarbejder en rapport om de tiltag, der er truffet af de relevante
myndigheder som reaktion på OR'ets anbefalinger.
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Forventet effekt

380 Den forventede effekt er en optimering af procedureprocessen for støttefinansiering
af sygehusinvesteringer og regelmæssig orientering af Deputeretkammeret om fremskridt
for store statsligt finansierede sygehusinvesteringsprojekter.
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Slovakiet
Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky

Offentlige finanser og sundhedsinstitutionernes
ejendomme

Overblik

381 Revisionen, som blev foretaget af det slovakiske OR, vurderede, om de offentlige
finanser og sundhedsinstitutionernes ejendomme overholdt lovkravene.

382 Revisionen dækkede perioden 2011-2015. For at opnå en objektiv vurdering af visse
reviderede elementer indgik der også andre år i revisionen.

Hvordan revisionen blev gennemført

383 De overordnede revisionsspørgsmål var:
o

Var den reviderede enheds budget realistisk?

o

Er princippet om budgetbalance overholdt?

o

Hvordan var de individuelle sundhedsfaciliteters økonomi?

o

Har de reviderede enheder betalt deres gæld?

o

Har den reviderede enhed investeret i indkøb af nyt medicinsk udstyr, og blev der
udarbejdet investeringsplaner?

o

Var det offentlige udbud gennemsigtigt og uden forskelsbehandling, og blev
principperne om sparsommelighed og effektivt overholdt?

o

Er der forskelle på typerne af sundhedsfaciliteter (set fra et ejerskabsperspektiv) på
hvert af de reviderede områder?
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384 De vigtigste revidere enheder var sygehuse og lægefaciliteter, herunder 22 offentlige
(14 statslige og 8 selvstyrende enheder), 10, der var omdannet til andre former for enheder
(aktieselskab, anpartsselskab, nonprofitorganisationer) og 6 private enheder.

385 Revisionsmetoden omfattede dokumentgennemgang, interview, benchmarking og
analyse af statistiske data.

Vigtige bemærkninger

386 Mange af resultaterne vedrørte alle former for sundhedsfaciliteter (statslige,

selvstyrende, omdannede og private), men på nogle områder var tilgangen til forvaltningen
af dem markant forskellige.
o

Processen for budgetlægning og -godkendelse i statslige og selvstyrende faciliteter var
ikke realistisk, fordi tidligere års økonomiske resultat havde været negativ. Stifterne,
som godkender og kontrollerer budgetterne, har desuden et vist ansvar for den
utilstrækkelige budgetkvalitet. Der er bedre adgang til budgetstyring og
kapitalforvaltning hos omdannede og især private sundhedsfaciliteter.

o

Der var en direkte forbindelse mellem forvaltningsniveauet, kontrollen med
budgetmidler og de opnåede økonomiske resultater. Forvaltningen af de fleste af de
omdannede sundhedsfaciliteter og privathospitaler resulterede i overskud (bortset fra
ét omdannet behandlingssted og ét privathospital).

o

Omkostningerne til sundhedsydelser steg, men blev ikke dækket af indtægterne. De
reviderede enheder rapporterede store ubetalte beløb for ydet sundhedsbehandling.
Slovakiets OR anser den manglende betaling for sundhedsydelser, der anerkendes af
sygeforsikringsselskaber, for at være en af hovedårsagerne til sygehusenes
gældsætning.

o

Der blev konstateret en stigning i forpligtelserne fra år til år for op til en tredjedel af
den reviderede periode (2011-2015).

o

Investeringerne på området sundhedsteknologi var lave i offentlige sundhedsfaciliteter,
hvilket resulterede i øgede reparations- og vedligeholdelsesomkostninger. Desuden
havde man ingen investeringsplan.
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o

På området offentlige udbud blev der konstateret mangler med hensyn til
forskelsbehandling af tilbudsgivere, informationsfordele for nogle tilbudsgivere,
sammenkobling af indkøb af medicinsk udstyr med bygge-/anlægsarbejde, mistanke om
aftalt spil og om overpriser. Priserne på indkøbt medicinsk udstyr var betydeligt lavere
for private faciliteter end for faciliteter med andre former for ejerskab.

o

Der blev konstateret flere ufordelagtige tjenesteydelseskontrakter for statslige og
selvstyrende faciliteters vedkommende.

o

Målsætningerne for e-sundhed og diagnoserelaterede grupper var ikke opfyldt fuldt ud.

Anbefalinger

387 De foreslåede anbefalinger fra det slovakiske OR for at afhjælpe de konstaterede

mangler og forbedre forvaltningen af de offentlige finanser og sundhedsfaciliteternes aktiver
vedrørte primært forvaltningen og revisionen af finansielle udgifter og materialeudgifter,
ensartet indberetning og registrering for at optimere parametre samt muligheden for
centralt indkøb af medicinsk udstyr.

Offentliggørelse og opfølgning

388 Beretningen blev forelagt den slovakiske præsident, formanden for Det Slovakiske

Nationalråd, to parlamentsudvalg og den slovakiske premierminister. Desuden blev
revisionsresultaterne sendt til det slovakiske monopoltilsyn, sundhedstilsynet, kontoret for
offentlige indkøb, det slovakiske sundhedsministerium, den slovakiske statsadvokatur og det
nationale strafferetlige agentur. Revisionsresultaterne blev fremsendt til pressen, radio og
tv.

389 I henhold til loven om Slovakiets OR skulle de reviderede

sygehuse/sundhedsfaciliteter træffe foranstaltninger til at afhjælpe de konstaterede
mangler og indsende informationen herom til OR'et inden for den fastsatte tidsfrist. De
reviderede enheder har vedtaget i alt 168 foranstaltninger, hvoraf 122 var fra offentlige
enheder, 41 fra omdannede enheder og 5 fra private sundhedsfaciliteter.
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390 I overensstemmelse med denne lov indgav de reviderede enheder skriftlige rapporter
til det slovakiske OR om status for gennemførelsen af foranstaltningerne til at afhjælpe de
konstaterede mangler. Ifølge de indgivne rapporter overvågede OR'et gennemførelsen af de
vedtagne foranstaltninger og foreslog yderligere procedurer (f.eks. overvågning af
gennemførelsen af foranstaltninger, revision af gennemførelsen af foranstaltninger i en
specifik revideret enhed osv.).

Forventet effekt

391 Revisionsresultaterne kan medføre:
o

organisatoriske/proceduremæssige ændringer i det slovakiske sundhedsministerium
med hensyn til forvaltningen af underordnede organisationer samt oprettelse og
godkendelse af budgetter for statslige behandlingssteder og deres relation til
sygeforsikringsselskaber

o

en gennemgang af beslutningen om at investere i nyt medicinsk udstyr

o

procedurer til at sikre centralt indkøb af medicinsk udstyr

o

andre systemiske ændringer i gennemførelsen af sundhedspolitik.
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Spanien
Tribunal de Cuentas
Forvaltningen af og kontrollen med medicintilskud fra de
spanske offentligt ansattes gensidige forsikringsselskab
(MUFACE)

Overblik

392 Revisionen, som blev foretaget af det spanske OR, vurderede forvaltningen af og

kontrollen med medicintilskud fra de spanske offentligt ansattes gensidige forsikringsselskab
(MUFACE). Den reviderede periode var regnskabsåret 2015.

393 MUFACE har mange medlemmer, som er berettiget til medicintilskud, et stort antal

udbetalinger med høje beløb samt mange private firmaer, som deltager i ordningen.
Desuden blev der registreret mangler og overbetalinger for medicintilskud finansieret af
andre lignende organer, for hvilke forvaltningen allerede var blevet analyseret.

Hvordan revisionen blev gennemført

394 Det primære formål med revisionen var at kontrollere, om medicintilskud til apoteker
og sygehuse var blevet faktureret og betalt i overensstemmelse med de gældende regler og
principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning.

395 De specifikke målsætninger var at analysere de procedurer, som blev anvendt af

MUFACE til at kontrollere fakturering og udbetaling af medicintilskud til apoteker og
sygehuse i overensstemmelse med ovennævnte regler og principper. Og at vurdere, om
lægerecepterne blev finansieret af MUFACE efter den gældende lovgivning og aftalen
underskrevet med hovedbestyrelsen for apotekerforeningen i provinsen i Spanien.

396 Den vigtigste reviderede enhed var MUFACE, som er et selvstændigt organ under
ministeriet for regionalpolitik og statsadministration.
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397 Vurderingen blev udført ved hjælp af en kombination af dokumentgennemgang,

interview, stikprøver og dataanalyse under arbejdet i marken. Databaser og betalingsfiler fra
modtagere af medicintilskud blev analyseret, og der blev udført kontroller ved hjælp af det
computerprogram, der anvendes til administration af dokumentation for medicintilskud.

Vigtige bemærkninger

398 Det spanske OR fremsatte følgende bemærkninger:
o

Kontrolgrænser for forbrug af psykotrope stoffer, som fastsat af MUFACE, gjaldt for alle
aktivstoffer, uanset de maksimumsdoser for hver type af medicin som den spanske
styrelse for medicin og sundhedsprodukter anbefaler.

o

Det advarselssystem, der er etableret med henblik på at begrænse receptudlevering til
medlemmer, der overskrider normal brug af medicin, havde adskillige mangler
(manglende vejledning, ingen advarsler for medlemmer, der enten havde meldt sig ud
af MUFACE eller ikke havde et medicinforbrug eller et, der var for højt).

o

Proceduren for udbetaling af decentrale medicintilskud svarede ikke til nogen af de tre
typer, som er fastlagt i den spanske budgetlov nr. 47/2003 af 26. november 2003.

o

Der blev fundet identiske fakturaer med et beløb på 55 998 euro.

o

Det udestående beløb, som skulle diskonteres pr. 31. december 2016, fordi de
maksimale udgiftsgrænser for 2015 for bestemte lægemidler var overskredet, var på
329 988 euro.

o

I lægemiddeldokumentationen for behandling af hepatitis C, finansieret af MUFACE, var
den relevante pris betalt, men overordnet set foretog sygehusene ikke fradraget på
7,5 % i henhold til artikel 9 i den spanske kongelige dekretlov 8/2010.
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Anbefalinger

399 Det spanske OR fremsatte følgende anbefalinger:
o

styrkelse af kontrollen, gennemførelse af periodiske sammenligninger af databaserne
tilhørende MUFACE og databaserne hos de spanske skattemyndigheder (kontrol af
indtægt) og det nationale institut for social sikring (kontrol af gældende medlemskab)

o

fremme af implementeringen af det elektroniske receptsystem for at opnå bedre
kontrol med læger, der udskriver medicin, samt øvrige gyldigheds- og dispensationskrav
til sådanne lægemidler

o

vedtagelse af hensigtsmæssige foranstaltninger til korrekt receptstyring, produktion og
distribution heraf samt kontrol med lagerbeholdninger

o

tilpasning af vejledningerne vedrørende ordningen for medicintilskud til den faktiske
procedure for behandling af medicintilskud, afhjælpning af nuværende mangler i
advarselssystemet for forbrug af lægemidler, forbedring og udvidelse af
kontrolforanstaltningerne, som er oprettet til dette formål, fastsættelse af
forbrugsgrænser afhængigt af aktivstoffet i hvert lægemiddel

o

fastsættelse af foranstaltninger med sigte på at inddrive overbetalingerne til sygehuse
for finansiering af hepatitis C-lægemidler og vedtagelse af behørige foranstaltninger, så
sygehuse kan fradrage de 7,5 % ved faktureringen for sygehusudleverede lægemidler

o

ændring af proceduren for gennemførelse af betalinger for sygehusudleverede
lægemidler via MUFACE's bankkonti.

Offentliggørelse og opfølgning

400 Udkastet til beretningen blev sendt til MUFACE for bemærkninger. Den endelige
revisionsberetning blev forelagt parlamentsudvalget den 16. november 2017.

401 Revisionsberetningen har været tilgængelig på det spanske OR's websted siden

1. oktober 2017. Den 16. oktober 2017 blev der offentliggjort en pressemeddelelse med
hovedkonklusioner og anbefalinger. Parlamentsudvalgets resolution dateret den
23. november 2017 blev offentliggjort i den spanske statstidende den 26. februar 2018.
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402 Der vil blive foretaget en opfølgning af anbefalingerne i beretningen enten i form af

en specifik opfølgningsberetning eller ved udførelse af nye revisionsopgaver relateret til den
pågældende enhed. Indtil videre er der ikke sket opfølgende tiltag, da beretningen først blev
godkendt fornylig.

Forventet effekt

403 Generaldirektøren for MUFACE informerede det spanske OR om gennemførelsen af
flere organisatoriske, proceduremæssige og lovgivningsmæssige ændringer den 27. marts
2018:
o

ændring af sundhedsaftalen

o

ændring af resolutionen om delegering af arbejdsopgaver, dateret den 23. maj 2012

o

ændring af MUFACE-specifikke regnskabsregler relateret til udgifter, udbetalinger,
finanskontrol og regnskabsføring

o

kontrolforanstaltningerne var blevet forstærket, der blev regelmæssigt gennemført
krydskontrol af medlemmernes databaser, især med hensyn til tilskudsmodtagere og dækkede

o

i 2018 skulle der implementeres et bestemt computerprogram til administration af
lægemiddeludbetalinger

o

der var truffet foranstaltninger til at inddrive overbetalinger til sygehuse for finansiering
af hepatitis C-lægemidler

o

implementering af et elektronisk receptsystem, forbedring af registrerings- og
forebyggelsesforanstaltninger vedrørende overforbrug af lægemidler, vedtagelse af
behørige foranstaltninger til korrekt receptstyring.
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Den Tjekkiske Republik
Nejvyšší kontrolní úřad
Udvalgte hospitalers anvendelse af midler til
godtgørelse af udgifter

Overblik

404 Revisionen, som blev foretaget af det tjekkiske OR, vurderede

universitetssygehusenes overholdelse af lovkravene ved indkøb af materialer, varer og
tjenesteydelser, og om ministerierne (som sygehusenes stiftere) overholdt lovgivningens
forpligtelser. Revisionen dækkede perioden 2014-2016.

405 OR'et reviderede indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr i store mængder.

Desuden undersøgte revisorerne universitetssygehusenes forpligtelse til at vælge
leverandører via offentlige udbud og vurderede, om ministerierne overholdt forpligtelserne
som stiftere i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvordan revisionen blev gennemført

406 Revisionen adresserede følgende centrale spørgsmål:
o

Er universitetssygehusenes indkøb af materialer, varer og tjenesteydelser (især
lægemidler og medicinsk udstyr) i overensstemmelse med lovkravene, og er det
produktivt og omkostningseffektivt?

o

Er der store forskelle i indkøbsprisen pr. stk. blandt universitetssygehusene?

o

Udfylder sundhedsministeriet og forsvarsministeriet deres rolle som stiftere af
universitetssygehusene?

407 De vigtigste reviderede enheder var stifterne af universitetssygehusene, dvs.
sundhedsministeriet, forsvarsministeriet samt universitetssygehuset i Brno,
universitetssygehuset i Motol og det centrale militærhospital - det militære
universitetshospital i Prag.
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408 Vurderingen blev foretaget på basis af en analyse af indsamlet bevismateriale,
dokumentgennemgange, interview og sammenligninger.

Vigtige bemærkninger

409 Det tjekkiske OR fremsatte følgende bemærkninger:
o

Indkøbet af materialer og varer var hensigtsmæssigt, men ikke altid
omkostningseffektivt eller i overensstemmelse med lovgivningen. Indkøbet af
tjenesteydelser var ikke altid omkostningseffektivt eller i overensstemmelse med
lovgivningen. I nogle tilfælde levede ministerierne ikke op til deres forpligtelser som
stiftere i overensstemmelse med lovgivningen.

o

Universitetssygehusene indkøbte lægemidler enten via udbudsprocedurer eller direkte
indkøb fra leverandører. På grund af det brede udvalg af anvendte lægemidler og
medicinsk udstyr, bestræbelserne på at opretholde patienters vitale funktioner, at der
blot var én producent på markedet, eller at et udbud ikke havde givet resultat, var det
ikke altid muligt for universitetssygehusene at vælge en leverandør ud fra resultaterne
af udbudsproceduren. Andelen af leverancer, der ikke blev indkøbt via
udbudsprocedurer, var betydelig, selv om alle universitetssygehusene angav årsager til
indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr (bortset fra universitetssygehuset i Brno)
uden en udbudsprocedure.

o

De fastsatte kriterier for evalueringen af tilbuddene var ikke ens på
universitetssygehusene.

o

En sammenligning af indkøbspriserne pr. stk. på de forskellige universitetssygehuse på
basis af en stikprøve af de samme lægemidler og det samme medicinske udstyr
afslørede store forskelle både i absolutte tal og procentandele.

o

Blandt universitetssygehusene afveg indkøbspriserne pr. stk. for en udvalgt stikprøve af
lægemidler og medicinsk udstyr markant, ofte selv om det var indkøb fra de samme
leverandører. Disse prisforskelle skyldtes hovedsagelig rabatter fra leverandører, at der
blot var én producent på markedet, leverandørmangel, indkøb uden en
udbudsprocedure, direkte indkøb hos den samme leverandør, ændring af godtgørelser
eller lancering af et generisk lægemiddel på markedet. OR'et mener, at omkostningerne
ved disse store prisforskelle kan reduceres.
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o

Sundhedssystemets bonusordning havde ikke klare regler for indkøb af lægemidler og
medicinsk udstyr. Bonuskonceptet var ikke fastsat ved lov, men blot baseret på
vilkårene for et specifikt kontraktforhold mellem universitetssygehuset og
leverandøren. Universitetssygehusene fulgte ikke en fælles procedure ved
bonusforhandlinger og brug af bonusindtægter. Universitetssygehusene indgik generelt
bonusaftaler uafhængigt af det overordnede leverandørforhold. Med henvisning til
forretningshemmeligheder oplyste universitetssygehusene ikke om bonusaftalerne i
aftaleregistret og heller ikke om værdien af aftalebonusserne.

o

Universitetssygehuset i Brno havde overtrådt budgetdisciplinen ved uberettiget at
bruge midler til indkøb af medicinsk udstyr og bortskaffelse af affald.

o

Det militære universitetshospital i Prag havde brugt sine aktiver ineffektivt ved ikke at
fremlægge afgørende bevis for 15 fakturaer for de lovligt ydede konsultationer.

Anbefalinger

410 Det tjekkiske OR anbefaler:
o

at universitetssygehusene anskaffer lægemidler og medicinsk udstyr baseret på
udbudsprocedurer, hvilket er lovpligtigt og en forudsætning for sparsommelig
forvaltning af midler og gennemsigtig udvælgelse af leverandører

o

at sundhedsministeriet og forsvarsministeriet fastlægger regler for modtagelse,
indberetning og håndtering af bonusser fra sundhedsudbydere

o

at universitetssygehusene i udbudsprocedurer ikke blot fastsætter prisen, men også en
eventuel bonus, som kriterium, i betragtning af karakteren og kompleksiteten af den
offentlige kontrakts genstand.

o

at sundhedsministeriet varetager udviklingsstrategier og udarbejder sit eget koncept for
udviklingen af organisationer, som forvaltes direkte.

o

at sundhedsministeriet og universitetssygehuset i Brno undersøger nytteværdien af og
fordelene ved sygehusets legatinvesteringsfond og overvejer årsagerne til dens
fortsatte eksistens

o

at forsvarsministeriet varetager den konstaterede risiko ved ydelse af midler til det
militære universitetshospital i Prag.
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Offentliggørelse og opfølgning

411 Beretningen blev forelagt regeringen den 8. april 2019.
412 Beretningen blev offentliggjort på OR'ets websted den 3. september 2018. OR'et

offentliggjorde denne revisionskonklusion i sin bulletin nr. 4/2018. Offentliggørelsen blev
ledsaget af en pressemeddelelse.

413 Der er endnu ikke fulgt op på beretningen.
Forventet effekt

414 Der forventes ændringer i universitetssygehusenes procedurer samt forbedringer af
ministeriernes udfyldelse af deres roller, især med hensyn til at vedtage reglerne for
bonusser, udbudsprocedurer og overvågning af den praktiske og økonomiske drift af
universitetssygehusene på et omkostningseffektivt grundlag.
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Ungarn
Állami Számvevőszék
Sammenfattende analyse af erfaringer fra
revisioner af sygehuse

Overblik

415 Analysen fra den ungarske statsrevision sammenfattede dens erfaringer fra
revisionen af sygehuse.

416 Analysen dækkede perioden 2008-2016.
Hvordan revisionen blev gennemført

417 Analysen fokuserede på:
o

styrelsesorganers udførelse af opgaver

o

sygehusenes interne kontrolsystem

o

sygehusenes økonomiske styring

o

sygehusenes kapitalforvaltning

o

gennemførelsen af integritetstilgangen.

418 De vigtigste reviderede enheder var 21 sygehuse, ministeriet for menneskelige evner
og det nationale sundhedsvæsen.

419 Metoden omfattede dokumentgennemgang, benchmarking og analyse af (statistiske)
data.
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Vigtige bemærkninger

420 Den ungarske statsrevision fremsatte følgende bemærkninger:
o

De grundlæggende krav til forvaltningen af sygehuse var fastsat af
forvaltningsorganerne. Der opstod uregelmæssigheder i forbindelse med det mellemste
forvaltningsorgans aktiviteter ved offentlige udbuds- og godkendelsesprocedurer.
Forvaltningsorganernes kontrolaktiviteter resulterede imidlertid ikke i en korrekt
forvaltning af sygehuse.

o

Sygehuslederne sørgede ikke behørigt for etablering og drift af et hensigtsmæssigt
internt kontrolsystem.

o

Uregelmæssigheder i den økonomiske forvaltning af sygehuse (i forbindelse med
planlægning, bevillingsforvaltning og offentlige udbud) bragte gennemsigtigheden i og
ansvarligheden for offentlige midler i fare.

o

Krav vedrørende lovlig og gennemsigtig forvaltning af statslige aktiver blev ikke
overholdt ved indkøb, installation, registrering og nedskrivning af aktiver eller ved
opgørelse af aktiver og gæld.

o

Integritetstilgangen på sygehusene blev styrket, men integritetskontrollerne var ikke
helt effektive, hvilket resulterede i uregelmæssigheder i den økonomiske styring.

Anbefalinger

421 Der blev fremsat i alt 441 anbefalinger: 16 til ministeren, 21 til det mellemste
styrelsesorgan og 404 til sygehusledelsen.

422 Følgende områder var omfattet af anbefalingerne:
o

det interne kontrolsystem

o

økonomisk forvaltning

o

forvaltning af aktiver

o

styrelsesorganernes aktiviteter.
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Offentliggørelse og opfølgning

423 Analysen blev præsenteret på en pressekonference i april 2019 og offentliggjort på
den ungarske statsrevisions websted.

Forventet effekt

424 Der forventes en effekt på grund af de identificerede risikoområder. Analysen kan

føre til, at institutionerne i højere grad tager hensyn til overholdelse af lovgivningen på
forvaltningsområdet og bistå andre institutioner i sektoren med at sikre forsvarlig forvaltning
og regelmæssig drift.
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Liste over de deltagende EU-OR'ers
revisionsarbejde vedrørende
folkesundhed siden 2014
425 Listen giver et overblik over EU-OR'ers revisionsarbejde, der - helt eller delvis - har

omhandlet folkesundhed. Kontakt venligst det pågældende OR for yderligere oplysninger om
en given revision.

Belgien
o

Vlaams preventief gezondheidsbeleid - Evaluatie van het uitvoeringslandschap
[Forebyggende sundhedspolitik i Flandern - vurdering af politikkens gennemførelse]

Bulgarien
o

Ефективност на системата на психиатричното обслужване (одитът да бъде
завършен и публикуван през 2020) [Effektiviteten i det psykologiske
behandlingssystem, færdiggøres og offentliggøres i 2020]

o

Електронно здравеопазване (2017) [E-sundhed, offentliggjort 2017]

o

Дейност на Центъра за асистирана репродукция (2017) [Centret for assisteret
reproduktions aktiviteter, offentliggjort 2017]

o

Одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по
лекарствата за периода (2016) [Finansiel og juridisk-kritisk revision af agenturet for
lægemidler, offentliggjort 2016]

o

Одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на
здравеопазването (2016) [Finansiel og juridisk-kritisk revision af
sundhedsministeriet, offentliggjort 2016]

o

Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и диспансеризация
на задължително здравноосигурените лица в РБ на възраст до 18 (2016)
[Effektiviteten af overvågningen vedrørende forebyggende sundhedspleje og lægelig
opfølgning under den offentlige sygesikring for mindreårige i Bulgarien, offentliggjort
2016]
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o

Дейност по оказване на спешна медицинска помощ (2015) [Akuttjenesternes
aktiviteter, offentliggjort 2015]

o

Механизъм за договаряне на изпълнението на болнична помощ (2014)
[Forhandlingsmekanismen vedrørende hospitalsydelser, offentliggjort 2014]

o

Одит на изпълнението на проекти, реализирани от Министерството на
здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
(2014) [Forvaltningsrevision af sundhedsministeriets projekter under OP'et for
udvikling af menneskelige ressourcer, offentliggjort 2014]

Danmark
o

Beretning om lægemiddelanbefalinger (2019)

o

Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene (2019)

o

Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter (2018)

o

Beretning om forløbet for flygtninge med traumer (2018)

o

Beretning om udredningsretten (2018)

o

Beretning om Sundhedsplatformen (2018)

o

Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion (2018)

o

Beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner (2017)

o

Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
(2017)

o

Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (2017)

o

Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb (2017)

o

Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade (2016)

o

Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse (2016)
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o

Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med
psykiske lidelser (2016)

o

Beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser (2015)

o

Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA (2015)

o

Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser (2015)

o

Beretning om forskningsmidler på hospitalerne (2015)

o

Beretning om second opinion-ordningen (2014)

o

Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort
(2014)

o

Beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde (2014)

o

Beretning om kvindekrisecentre (2014)

o

Beretning om regionernes præhospitale indsats (2014)

Estland
o

E-tervise ülevaade (2019) [Undersøgelse af e-sundhed, offentliggjort 2019]

o

Erakorraline meditsiin (2018) [Akutmedicin, offentliggjort 2018]

o

Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel (2016) [Statslige aktiviteter
vedrørende børns sundhed og lægebehandling af børn, offentliggjort 2016]

o

Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel (lõppes
märgukirjaga) (2015) [Statslige aktiviteter vedrørende organisering af
sundhedsovervågning og kvalitetsvurdering (afsluttet med en åbningsskrivelse),
offentliggjort 2015]

o

Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel (2015) [Statslige aktiviteter
vedrørende organisering af uafhængig sygepleje, offentliggjort 2015]

o

Riigi tegevus e-tervise rakendamisel (2014) [Statslige aktiviteter til implementering af
e-sundhed, offentliggjort 2014]

Liste over de deltagende EU-OR'ers revisionsarbejde
vedrørende folkesundhed siden 2014

148

Finland
o

Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen [Styringens effekt på de
akutmedicinske tjenesters funktion], forvaltningsrevision 2019

o

Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa [Hensynet til børn
af klienter inden for mental sundhed for voksne], forvaltningsrevision 2018

o

Sosiaalimenojen kehitysarviot [Prognoser for udviklingen i udgifterne til social
sikring], analyse 2017

o

Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen
kouluterveydenhuollossa [Forebyggelse af mentale sundhedsproblemer hos børn og
understøttelse af børns velbefindende gennem skolesundhedstjenester], analyse 2017

o

Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa [Hyppige
brugere af basale sundhedsydelser], forvaltningsrevision 2017

o

Työnjaon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa [Udviklingen i
arbejdsfordelingen inden for social velfærd og sundhedspleje], forvaltningsrevision
2016

o

Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa
[Anvendelse af tekniske hjælpemidler i forbindelse med ældrepleje i hjemmet],
forvaltningsrevision 2015

o

Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden
valmistelussa [Hensyntagen til de sundheds- og omkostningsmæssige virkninger af
fine partikler ved udarbejdelsen af strategier], forvaltningsrevision 2015

Frankrig
o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (2019)
[Beretning om gennemførelsen af lovene om finansiering af den sociale sikring,
offentliggjort 2019]

o

La politique de prévention des infections associées aux soins: une nouvelle étape à
franchir (2019) [Politikken til forebyggelse af infektioner erhvervet i
sundhedsvæsenet: en ny udfordring venter, offentliggjort 2019]
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o

La politique de prévention et de prise en charge du VIH en France depuis 2010 (2019)
[Politikken for forebyggelse og behandling af HIV i Frankrig siden 2010, offentliggjort
2019]

o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VI La lutte contre les maladies cardio-neurovasculaires: une priorité à donner
à la prévention et à la qualité des soins (2018) [Beretning om gennemførelsen af
lovene om finansiering af den sociale sikring, oktober 2018, kapitel VI -Bekæmpelse af
kardiovaskulære og neurovaskulære sygdomme: Der bør fokuseres på forebyggelse og
behandlingskvalitet, offentliggjort 2018]

o

Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VII Les soins visuels: une prise en charge à réorganiser (2018) [Beretning om
gennemførelsen af lovene om finansiering af den sociale sikring, oktober 2018,
kapitel VII - Oftalmologisk pleje: Der er behov for omstrukturering, offentliggjort 2018]

o

Le rôle des centres hospitaliers universitaires (CHU) dans le système de santé (2018)
[Universitetshospitalernes rolle i det franske sundhedsvæsen, offentliggjort 2018]

o

L’avenir de l’assurance maladie (2017) [Sundhedsforsikringens fremtid, offentliggjort
2017]

o

Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool (2016) [Politikker til
bekæmpelse af skadeligt alkoholforbrug, offentliggjort 2016]

Grækenland
o

Οριζόντιος θεματικός έλεγχος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους και
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έξι νοσοκομείων, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και μίας περιφερειακής διοίκησης υγείας (1η
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής). [Horisontal tematisk revision af statens restancer
vedrørende sygehuse, den nationale organisation for sundhedsydelser (EOPYY) og et
regionalt sundhedsdirektorat] (2018)

Irland
o

Managing elective day surgery (2014)
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Italien
o

L’attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico [Gennemførelsen af
det ekstraordinære program for renovering af bygninger og teknologisk
modernisering af de offentlige sundhedsinstitutioners faste ejendomme] (2018)

Letland
o

Cilvēkresursi veselības aprūpē (2019) [Menneskelige ressourcer i sundhedssektoren,
offentliggjort 2019]

o

Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa? (2019) [Er
rehabilitering en fuldt udbygget del af sundhedsvæsenet?, offentliggjort 2019]

o

Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama? (2017) [Kan
Letlands system for ambulante sundhedsydelser forbedres?, offentliggjort 2017]

o

Vai ievēroti rezidentūras finansēšanas noteikumi? (2016) [Bliver reglerne for
finansiering af hospitalsindlæggelser overholdt?, offentliggjort 2016]

o

Vai projekts "E-veselība Latvijā" ir solis pareizajā virzienā? (2015) [Er projektet "Esundhed i Letland" et skridt i den rigtige retning?, offentliggjort 2015]

Litauen
o

Kaip vykdoma onkologinė sveikatos priežiūra (2014) [Sundhedspleje på
onkologiområdet, offentliggjort 2014]

o

Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse (2015) [Styrkelse af
folkesundhedsindsatsen i kommunerne, offentliggjort 2015]

o

Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas (2016) [Sikring af
adgang til generiske lægemidler, offentliggjort 2016]

o

Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas (2017)
[Forvaltning af statslige ejendomme overdraget til offentlige sundhedsinstitutioner,
offentliggjort 2017]
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o

Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas (2017) [Udvikling af et elektronisk
sundhedssystem, offentliggjort 2017]

o

Savižudybių prevencija ir postvencija (2017) [Forebyggelse af selvmord og støtte til
efterladte ved selvmord, offentliggjort 2017]

o

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas (2018)
[Kvaliteten af personlige sundhedsydelser: sikkerhed og effektivitet, offentliggjort
2018]

o

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą (2018)
[Adgangen til sundhedsydelser og patientorientering, offentliggjort 2018]

o

Sveikatos priežiūros sistemos vertinimas (2019) [Vurdering af sundhedssystemet
(horisontal analyse), offentliggjort 2019]

Luxembourg
o

Rapport spécial sur le financement public des investissements hospitaliers [Offentlig
finansiering af sygehusinvesteringer] (2019)

Malta
o

Opfølgningsrevision: Follow-up Reports by the National Audit Office, 2018 - oktober
2018


General Practitioner Function - The Core of Primary Health Care (s. 46-52 i
beretningen)



An Analysis of the Pharmacy of Your Choice Scheme (s. 71-81 i beretningen)

o

Forvaltningsrevision: A Strategic Overview of Mount Carmel Hospital - juli 2018

o

An Investigation of the Mater Dei Hospital Project - maj 2018

o

Forvaltningsrevision: Outpatient Waiting at Mater Dei Hospital - november 2017

o

Opfølgningsrevision: Follow-up Reports by the National Audit Office, 2017 november 2017
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The Management of Elective Surgery Waiting Lists (s. 69-77 i beretningen)



The Provision of Residential Long-Term Care for the Elderly through Contractual
Arrangements with the Private Sector (s. 78-87 i beretningen)

o

Forvaltningsrevision: Service Agreements between Government and Richmond
Foundation Malta - september 2016

o

Forvaltningsrevision: The General Practitioner Function - The core of primary health
care - juni 2016

o

IT-revision: Mater Dei Hospital - maj 2016

o

Forvaltningsrevision: Service Agreements between Government and INSPIRE
Foundation - februar 2016

o

Forvaltningsrevision: Provision of residential long-term care for the elderly through
contractual arrangements with the private sector - april 2015

Polen
o

System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian
(megainformacja) [Polens sundhedssystem - hvordan tingene er, og hvordan de bør
ændres (sammenfattende beretning)] (2019)

o

Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i
bezpieczeństwo ich stosowania [Tilgængelighed og sikkerhed vedrørende udlånt
medicinsk udstyr med godtgørelse] (2019)

o

Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej [Den primære hospitalsplejes funktionsmåde] (2019)

o

Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach [Sikring
af patientsikkerheden i forbindelse med antibiotikabehandling på hospitaler] (2019)

o

Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do
samodzielnego funkcjonowania [Støtte til personer med autisme og Aspergers
syndrom, der forbereder sig til en uafhængig tilværelse] (2019)
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o

Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej [Levering af palliativ pleje og
hospicebehandling] (2019)

o

Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy
udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi [Statsligt finansierede lokale
selvhjælpscentre for personer med psykiatriske lidelser] (2019)

o

Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych [Håndhævelsen af bestemmelserne om databeskyttelse i
sundhedsinstitutioner] (2019)

o

Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków [Forebyggelse af alkohol- og
narkotikaafhængighed] (2019)

o

Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży [Adgangen til psykiatrisk
behandling for børn og unge] (2019)

o

Działania podejmowane przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej
opieki bez wymaganego zezwolenia [Provinsguvernørens indgriben over for
institutioner, der yder 24-timers pleje uden den nødvendige godkendelse] (2019)

o

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie [Podlaskie-provinsens esundhedsinformationssystem] (2018)

o

Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 [Forebyggelse og behandling af type 2diabetes] (2018)

o

Tworzenie map potrzeb zdrowotnych [Kortlægning af sundhedsbehov] (2018)

o

Żywienie pacjentów w szpitalach [Patienternæring på hospitaler] (2018)

o

Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej [Funktionen af
apoteker og apoteksenheder på hospitaler] (2018)

o

Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków
publicznych na terenach wiejskich [Adgangen til offentligt finansieret gynækologisk
og obstetrisk pleje i landdistrikter] (2018)

o

Zapobieganie i leczenie depresji [Forebyggelse og behandling af depression] (2018)
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o

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym [Sundhedsydelser til
skolebørn og unge] (2018)

o

Zakażenia w podmiotach leczniczych [Infektioner i sundhedsinstitutioner] (2018)

o

Ochrona intymności i godności pacjentów w szpitalach [Beskyttelse af patienters
privatliv og værdighed på hospitaler] (2018)

o

Bezpieczeństwo badań genetycznych [Sikkerhed i forbindelse med gentest] (2018)

o

Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów
leczniczych [De nationale myndigheders foranstaltninger til at sikre adgang til
medicin] (2018)

o

Realizacja strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych" - STRATEGMED [Gennemførelse af det strategiske
forskningsprogram vedrørende forebyggelse og behandling af civilisationssygdomme
- STRATEGMED] (2018)

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku [Den nationale
sundhedsfonds resultater i 2017] (2018)

o

Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów [Udenretslige forlig med
patienter] (2018)

o

Finansowanie i realizacja „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych w
szpitalach wojewódzkich na lata 2009-2016” w województwie kujawsko-pomorskim
[Finansiering og gennemførelse af investeringsprogrammet for 2009-2016
vedrørende udvikling og modernisering af hospitalerne i Kujawsko-Pomorskieprovinsen] (2018)

o

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym
towarzyszących [Overvågning af markedsføringen og anvendelsen af produkter, der
indeholder anabolske, hormonale, narkotiske og psykotrope stoffer, samt relaterede
produkter, i behandlingen af dyr] (2018)

o

Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym
[Brug af naturlige farmaceutiske råvarer til spabehandling] (2018)
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o

Dostępność i efekty leczenia nowotworów [Adgang til og resultater af
kræftbehandling] (2017)

o

Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy [Foranstaltninger til at bekæmpe salg af lovlige
rusmidler] (2017)

o

Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy w
województwie lubelskim [Gennemførelsen af programmer for tidlig påvisning af
bryst- og livmoderhalskræft i Lublin-provinsen] (2017)

o

Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia [Forebyggende behandling i
sundhedssystemet] (2017)

o

Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
[Resultaterne af det nationale program til beskyttelse af mental sundhed] (2017)

o

Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej [Adgang til og finansiering af
laboratoriediagnostik] (2017)

o

Przygotowanie i wdrażanie pakietu onkologicznego [Udarbejdelsen og
gennemførelsen af onkologipakken] (2017)

o

Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin
[Pleje af patienter med Alzheimer's sygdom og støtte til deres familier] (2017)

o

Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim
[Forebyggende tandbehandling for børn og unge i Lublin-provinsen] (2017)

o

Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej [Sikring af
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser] (2017)

o

Dostępność terapii przeciwbólowej [Adgang til smertelindrende behandling] (2017)

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku [Den nationale
sundhedsfonds resultater i 2016] (2017)

o

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem pracownikom badań profilaktycznych
[Udførelsen af opgaver i forbindelse med forebyggende helbredsundersøgelser af
ansatte] (2017)
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o

Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne
podmioty lecznicze [Hjertebehandling ydet af offentlige og private
sundhedsinstitutioner] (2016)

o

Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych [Uddannelse og faglig
udvikling af sundhedspersonale] (2016)

o

Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej [Oprettelse og deling af
patientjournaler] (2016)

o

Dostępność profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego [Adgang til
forebyggelse og behandling af luftvejssygdomme] (2016)

o

Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego
[Lokale myndigheders gennemførelse af sundhedspolitikprogrammer] (2016)

o

Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych [Perinatal pleje på
barselsafdelinger] (2016)

o

Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne [Offentlige hospitalers
anvendelse af eksterne ydelser] (2016)

o

Przygotowanie szpitali do leczenia pacjentów z udarem mózgu [Hospitalers beredskab
til behandling af patienter med slagtilfælde] (2016)

o

Badania prenatalne w Polsce [Prænatale undersøgelser i Polen] (2016)

o

System szczepień ochronnych dzieci [Børnevaccinationssystemet] (2016)

o

Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
korzystających z pomocy ze środków publicznych [Omstruktureringen af udvalgte
uafhængige offentligt finansierede sundhedsinstitutioner] (2016)

o

Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych w
ustawie Prawo farmaceutyczne [Det nationale lægemiddelinspektorats varetagelse af
sin rolle i medfør af lægemiddelloven] (2016)

o

Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r [Den nationale
sundhedsfonds resultater i 2015] (2016)
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Portugal
o

Auditoria orientada às dívidas ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação,
I.P. [Revision vedrørende gæld til Portugals blod- og transplantationsinstitut, I.P.]
(2018)

o

Auditoria às práticas de gestão no Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, e no Centro
Hospitalar de São João, EPE [Revision af forvaltningspraksis i Centro Hospitalar Lisboa
Norte, EPE, og Centro Hospitalar de São João, EPE] (2018)

o

Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da Saúde – Exercícios de 2015 e 2016
[Revision af sundhedsministeriets konsoliderede regnskab - regnskabsårene 2015 og
2016] (2017)

o

Auditoria orientada à situação financeira da SPMS - Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, EPE [Revision vedrørende SPMS' finansielle situation, EPE] (2017)

o

Auditoria ao Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde [Revision
vedrørende adgangen til sundhedsydelser i det nationale sundhedsvæsen] (2017)

o

Auditoria aos acordos celebrados entre a Administração Regional de Saúde do Norte,
IP, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto [Revision vedrørende aftalerne mellem
den nordlige regions sundhedsmyndighed, I.P., og Santa Casa da Misericórdia do
Porto] (2017)

o

Auditoria à prestação de contas por entidades do Ministério da Saúde [Revision
vedrørende ansvarlighed i sundhedsministeriets enheder] (2017)

o

Auditoria Financeira ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE – Exercício de 2014
[Finansiel revision af Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE - regnskabsåret 2014]
(2017)

o

Auditoria à execução do Contrato de Gestão do Hospital de Braga em Parceria
Público-Privada (PPP). [Revision af det offentlig-private partnerskabs gennemførelse
af forvaltningskontrakten vedrørende Braga-hospitalet] (2016)

o

Auditoria orientada a procedimentos de contratação pública das unidades de saúde
do setor empresarial do Estado. [Revision vedrørende offentlige udbud gennemført af
statsejede sundhedsenheder] (2016)
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o

Auditoria de Seguimento de Recomendações Formuladas no Relatório de Auditoria
ao Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários
[Opfølgningsrevision vedrørende anbefalinger fremsat i revisionsberetningen om
performance i den primære sundhedspleje] (2016)

o

Auditoria de resultados ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Algarve, EPE
[Forvaltningsrevision vedrørende skadestuen på Centro Hospitalar do Algarve, EPE]
(2016)

o

Auditoria de Seguimento das Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria
ao Sistema de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (Relatório
n.º 12/2015 – 2ª Secção) [Opfølgningsrevision vedrørende anbefalinger fremsat i
revisionsberetningen om det sociale beskyttelsessystem for offentligt ansatte
(beretning nr. 12/2015 - del 2)] (2016)

Rumænien
o

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea
creşterii accesibilităţii la serviciile de sănătate [Udvikling af sundhedsinfrastruktur på
nationalt, regionalt og lokalt plan med henblik på at øge adgangen til
sundhedsydelser] (2017)

Slovakiet
o

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Offentlige finanser og
sundhedsinstitutionernes ejendomme] (2017)

Slovenien
o

Obvladovanje debelosti otrok [Bekæmpelse af fedme hos børn] (2018)

Spanien
o

1231.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015
(28/09/2017) [Revision vedrørende forvaltningen af og kontrollen med medicintilskud
fra de spanske offentligt ansattes gensidige forsikringsselskab (MUFACE),
regnskabsåret 2015, offentliggjort 2017]
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o

1213.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico
"Esperanza del Mar”, ejercicio 2015 (29/03/2017) [Revision vedrørende forvaltningen
af det medicinske og logistiske hjælpefartøj "Esperanza del Mar", regnskabsåret
2015, offentliggjort 2017]

o

1205.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015 (23/02/2017)
[Revision vedrørende de væbnede styrkers sygekasse og dennes forvaltning og kontrol
af lægemidler, regnskabsåret 2015, offentliggjort 2017]

o

1200.- Fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014 (26/01/2017) [Revision af det nationale
center for kardiovaskulære studier - Carlos III, regnskabsåret 2014, offentliggjort
2017]

o

1199.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico "Juan de
la Cosa”, ejercicio 2015 (26/01/2017) [Revision vedrørende forvaltningen af det
medicinske og logistiske hjælpefartøj "Juan de la Cosa", regnskabsåret 2015,
offentliggjort 2017]

o

1185.- Fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios
2014 y 2015 (19/12/2016) [Revision af de økonomiske aktiviteter i ministeriet for
sundhed, sociale ydelser og ligestilling for så vidt angår lægemidler, regnskabsårene
2014 og 2015, offentliggjort 2016]

o

1167.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas a
cargo de la Mutualidad General Judicial (22/07/2016) [Revision vedrørende
retsvæsenets sygekasse og dennes forvaltning og kontrol af lægemidler, offentliggjort
2016]

o

1119.- Fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en
materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos (26/11/2015) [Revision
af de forvaltnings- og kontrolaktiviteter, som det nationale system for gensidige
forsikringsselskaber vedrørende arbejdsulykker og erhvervssygdomme udfører med
hensyn til lægebistand arrangeret med eksterne ressourcer, offentliggjort 2015]
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Den Tjekkiske Republik
o

Nr. 18/14 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní
pojišťovny České republiky [Midler indsamlet i medfør af loven til fordel for Den
Tjekkiske Republiks militære sygeforsikringsselskab]

o

Nr. 18/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za
rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 [Det
endelige regnskab for statsbudgettets kapitler vedrørende sundhedsministeriet for
2017, sundhedsministeriets årsregnskab for 2017 og data indsendt af
sundhedsministeriet til evaluering af statsbudgettets opfyldelse i 2017]

o

Nr. 18/11 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního zdravotnictví [Statslige midler beregnet til at støtte
udviklingen og fornyelsen af den regionale sundhedsplejes materielle og tekniske
grundlag]

o

No 17/19 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na
úhradu nákladů z činnosti [Udvalgte hospitalers anvendelse af midler til godtgørelse
af omkostninger]

o

No 17/14 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví [Statslige ejendomme og
midler forvaltet af det nationale institut for mental sundhed]

o

No 17/13 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit
příspěvková organizace Státní zdravotní ústav [Statslige ejendomme og midler
forvaltet af det nationale sundhedsinstitut]

o

No 17/03 - Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu
zdravotnictví [Sundhedsinformationssystemer i administrationen af organisatoriske
enheder under sundhedsministeriet]

o

No 16/28 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu
nákladů z činnosti [Udvalgte hospitalers dækning af omkostningerne ved deres
aktiviteter]
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No 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit
Státní ústav pro kontrolu léčiv [Statslige ejendomme og midler forvaltet af det
statslige institut for narkotikakontrol]

Tyskland
o

Prüfung der Krankenhausabrechnungen durch die Krankenkassen der gesetzlichen
Krankenversicherung - Bericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (6. Mai
2019) [Revision vedrørende lovpligtige sygekassers fakturering for
hospitalsbehandling - Beretning til Bundestags budgetudvalg i medfør af § 88(2) i
forbundsbudgetloven (6. maj 2019)]

o

Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO
(18. Januar 2019) [Indførelse af e-sundhedskort og infrastruktur til telematik Beretning til Bundestags budgetudvalg i medfør af § 88(2) i forbundsbudgetloven
(18. januar 2019)]

o

Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO
(20. August 2018) [Midler til levering af udrykningskøretøjer og -luftfartøjer Beretning til Bundestags budgetudvalg i medfør af § 88(2) i forbundsbudgetloven
(20. august 2018)]

o

Krankenkassen und Krankenhäuser vereinbaren unzulässige pauschale
Rechnungskürzungen in Millionenhöhe und umgehen Abrechnungsprüfungen Bemerkungen 2018 [Sygekasser og hospitaler aftaler ulovlige faste fakturarabatter
for millioner og undgår afregningsrevision - Bemærkninger 2018]

o

Steuervorteile für Tabakindustrie abschaffen - Bemerkungen 2017 [Afskaffelse af
skattefordele for tobaksindustrien - Bemærkninger 2017]

o

Nutzen kieferorthopädischer Behandlung muss endlich erforscht werden Bemerkungen 2017 [Der er behov for endegyldig forskning i fordelene ved
tandregulering - Bemærkninger 2017]
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o

Haftpflichtversicherung für kassenärztliche Behandlungsfehler gesetzlich
sicherstellen - Bemerkungen 2017 [Lovkrav om ansvarsforsikring vedrørende
fejlbehandling for læger under offentlige sygesikringsordninger - Bemærkninger 2017]

o

Hilfsmittelversorgung durch die Krankenkassen der Gesetzlichen
Krankenversicherung - Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (20. Juni 2016) [Lovpligtige sygekassers levering af
medicinske hjælpemidler - Beretning til Bundestags budgetudvalg i medfør af § 88(2) i
forbundsbudgetloven (20. juni 2016)]

o

Erstattung von Reiseschutzimpfungen: Rechtsgrundlage noch zeitgemäß? Bemerkungen 2015 [Godtgørelse for rejsevaccinationer: Er retsgrundlaget
tidssvarende? - Bemærkninger 2015]

Ungarn
o

A kórházak ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés (2019) [Sammenfattende
analyse af erfaringer fra revisioner af sygehuse, offentliggjort 2019]

Østrig
o

Qualitätssicherung für niedergelassene Arztinnen und Ärzte [Kvalitetssikring for
læger] - Bund 2018/37] (2018)

Den Europæiske Revisionsret
o

Særberetning nr. 7/2019: EU's tiltag vedrørende grænseoverskridende
sundhedsydelser: Ambitionerne er store, men der er behov for bedre styring (2019)

o

Særberetning nr. 28/2016: Håndtering af alvorlige grænseoverskridende
sundhedstrusler i EU: Der er taget vigtige skridt, men der bør gøres mere (2016)
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BNP: Bruttonationalprodukt
CT: Computertomografi
EFSI: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer
ERN: Europæisk netværk af referencecentre
ESF+: Den Europæiske Socialfond Plus
FN: De Forenede Nationer
GD SANTE: Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
HSE: Health Service Executive (Irland)
IKT: Informations- og kommunikationsteknologi
ISSAI: International revisionsstandard
MRI: Magnetisk resonans-billeddannelse
MUFACE: De spanske offentligt ansattes gensidige forsikringsselskab (Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado General)
NIK: Det polske OR (Najwyższa Izba Kontroli w Polsce)
OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OR: Overordnet revisionsorgan
PGEU: Pharmaceutical Group of the European Union
RKKP: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
SOME-modellen: En model til analyse af udgifter til social sikring
SOTE-reformen: En reform af social- og sundhedsområdet
TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
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WHO: Verdenssundhedsorganisationen
ÖQMed: Den østrigske forening for kvalitetssikring og -styring i sundhedssektoren
(Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der
Medizin)
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Beveridge-modellen: Et offentligt skattefinansieret system, der normalt giver universel
dækning baseret på bopæl eller statsborgerskab.
Blandet sygesikringsmodel: En sygesikringssystem baseret på privat finansiering fra frivillige
forsikringsordninger og egenbetaling.
Bæredygtig udvikling: Ifølge Brundtland-rapporten, der blev fremlagt på De Forenede
Nationers generalforsamling i 1987, er en bæredygtig udvikling en udvikling, der opfylder de
nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres
behov i fare.
Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI): EFSI er et fælles initiativ iværksat
af EIB-Gruppen - Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond - og
Europa-Kommissionen med henblik på at afhjælpe det aktuelle investeringsunderskud i EU.
EFSI er en af de tre søjler i investeringsplanen for Europa, hvis formål er at sætte gang i
investeringerne i strategiske projekter i Europa for at sikre, at pengene når ud i
realøkonomien.
Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)/strukturfondene: EU's strukturfonde er Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF). Sammen
med Samhørighedsfonden tegnede de sig i programmeringsperioden 2007-2013 for
aktiviteter til en værdi af 308 milliarder euro (i 2004-priser), der skal støtte regional vækst og
stimulere jobskabelse.
Det digitale indre marked: Et marked, hvor den frie bevægelighed for personer,
tjenesteydelser og kapital er sikret, og hvor enkeltpersoner og virksomheder gnidningsløst
kan få adgang til og udføre onlineaktiviteter under fair konkurrencevilkår og med et højt
niveau af forbruger- og databeskyttelse, uanset deres nationalitet eller bopæl.
Det europæiske semester: En ramme for samordning af de økonomiske politikker i hele EU.
Det europæiske semester giver EU-landene mulighed for at drøfte deres økonomiske og
budgetmæssige planer og overvåge fremskridtene på bestemte tidspunkter i løbet af året.
E-recepter: Computerbaseret udfærdigelse, transmission og arkivering af recepter.
E-sundhed: Alle de værktøjer og tjenester, der anvender informations- og
kommunikationsteknologi til at forbedre forebyggelse, diagnosticering, behandling,
overvågning eller forvaltning af sundhed.
EU-direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser: Direktiv, der sigter mod
garantere adgang til sikker sundhedspleje af høj kvalitet på tværs af EU's grænser og sikre, at
udgifter i udlandet godtgøres på samme vilkår som i hjemlandet.
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EU-nøgleindikatorer på sundhedsområdet: Et sæt indikatorer til overvågning af EUborgernes sundhedstilstand og sundhedssystemernes resultater.
Europæiske netværk af referencecentre (ERN'er): Virtuelle netværk, som omfatter
sundhedsudbydere i Europa. De har til formål at fremme drøftelser om komplicerede og
sjældne sygdomme og tilstande, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration
af viden og ressourcer.
EU's samhørighedspolitik: Politik, hvis mål er at fremme den økonomiske og sociale
samhørighed i Den Europæiske Union ved at mindske forskellen mellem de forskellige
regioners udviklingsniveau.
Folkesundhed: Videnskaben om at forebygge sygdom, forlænge liv og fremme sundhed
gennem organiserede samfundsbestræbelser.
Forebyggelig dødelighed: Dødsfald, som kunne være undgået ved hjælp af offentlig
sundhedspleje og forebyggelse.
Horisont 2020: Det finansielle instrument til gennemførelse af "Innovationsunionen", et
Europa 2020-flagskibsinitiativ, som har til formål at sikre Europas globale konkurrenceevne.
Infektion erhvervet i sundhedsvæsenet: En infektion, der opstår i forbindelse med, at en
patient behandles af en sundhedsperson, det være sig ambulant, i en social
sundhedsinstitution eller i en sundhedsinstitution.
Logos: Lokale sundhedsnetværk (Belgien).
Medicinsk teknologivurdering: En videnskabelig tilgang til evaluering af
sundhedsteknologiers effektivitet.
Påvirkelig dødelighed: Dødsfald, som kunne være undgået ved hjælp af effektiv og rettidig
sundhedspleje.
Social sygesikring (eller Bismarck-modellen): Et sygesikringssystem, hvor sundhedsydelser
finansieres af obligatoriske socialsikringsbidrag.
Universel adgang til sundhedspleje: Adgang til sundhedsydelser i rette tid, på rette sted og
til den rigtige pris.
VRIND (regionale flamske indikatorer): Et overvågningsinstrument, der bruges af den
flamske regering.

Sådan kontakter du EU
Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på:
https://europa.eu/european-union/contact_da
Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:
— på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
— på følgende nummer: +32 22999696 eller
— pr. e-mail: https://europa.eu/european-union/contact_da

Sådan finder du oplysninger om EU
Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet:
https://europa.eu/european-union/index_da
EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://publications.europa.eu/da/
publications. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale
informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).
EU-ret og relaterede documenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex:
https://eur-lex.europa.eu
Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og
genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.

