29. august 2018

Besparelser i regionerne 2019
Budgetoplæg fra de fem regioner er her gennemgået for at få et overblik over de
samlede sparekrav på sundheds-/sygehusområdet.
Sygehusene er blevet pålagt at finde besparelser for over 700 mio. kr. til centralt
fastsatte omprioriteringer til øgede medicinudgifter, særlige behandlinger m.m.
Dertil kommer store lokale omprioriteringer samt besparelser og omposteringer på
tværs af sundhedssektorens budgetter.
De nye pålæg om besparelser i 2019 skal ses i lyset af krav fra tidligere sparerunder og
krav til genopretning af økonomien i 2018. Det gælder bl.a. for Region Sjælland og
Region Midt.
De lokale besparelser udgør alene i region Hovedstaden og i region Nord op mod 300
mio. kr.
Der er således et pres på sygehusene for at finde besparelser for mindst 1 mia. kr. i
2019.
De store behov for omprioriteringer indenfor egne budgetter skal ses i lyset af, at
regionerne fik omkring 1 mia.kr. til at dække udgiftspresset på sundhedsområdet i
økonomiaftalen for 2019.

Hovedstaden (notat om besparelser 24. august samt FU-dagsorden)
Samlet ubalance er beregnet til 292 mio. kr. Heraf kan 94 mio. kr. finansieres ved centrale
initiativer: Nedbringelse af leasinggæld i 2018 med effekt på udgifter i 2019 og overførsel af
udgifter til renovering fra drift til anlæg. Øvrige besparelser på i alt 198 mio. kr. skal findes
på hospitalerne.
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I tilbagemelding til regionsrådet har hospitalerne også peget på behov for lokale
besparelser/omprioriteringer. De interne omprioriteringer anvendes til at dække interne
udgiftspres, herunder omprioriteringer mellem afdelingerne, til etablering/genetablering af
central pulje/reserve til at håndtere løbende budgetudfordringer mv. og hospitalernes egen
andel af vækst i medicinudgifter. Hospitalerne peger samlet på besparelser for 434 mio.
kr. i 2019.

Sjælland (PM 28. august om budgetforliget):
Budgettet for 2019 indebærer besparelser, hvor der nu skal findes samlet 184 millioner
kroner.
Dertil skal lægges, at Region Sjælland aktuelt i det indeværende år – 2018 - også har et
underskud i størrelsen 150 millioner kroner. (ud af budget på ca. 19, 4 mia).

Region Syd (Budget 2019 Sundhed, sidepapir til 1. behandlingen, august 2018)
Region Syd har fremlagt et budgetforslag i balance uden nye, centralt fastsatte besparelser
på sundhedsområdet.
I den samlede balance er dog indregnet effektiviseringer og besparelser for samlet 127
mio. kr. herunder aftalte omprioriteringsbidrag i flg. Økonomiaftalen og
effektiviseringsbidrag for nyt sygehusbyggeri (statens andel).
Der er ikke redegjort for eventuelle lokale besparelser, sådan som det er tilfældet i region
Hovedstaden og Region Nord.

Region Midt (Forslag til 1. behandling af budget 2019)
Samlet set på sundhedsområdet er der en udfordring i budget 2019 på 195 mio. kr.
stigende til 295 mio. kr. i 2020. Udfordringen er beregnet ud fra en merindtægt på 178,7 mio.
kr. fra økonomiaftalen og merudgifter på samlet 373 mio. kr. i 2019. ”Underskuddet”
forventes at stige til 295. mio. kr. i 2020. I forbindelse med regionsrådets budgetseminar den
24. maj 2018 blev administrationen derfor bemyndiget til at udarbejde forslag til besparelser
på 295 mio. kr.
Dertil er allerede indregnet en planlagt udmøntning af den sidste del af ”spar15-19” svarende
til besparelser for yderligere 57 mio. kr. i budgetforslaget for 2019 (jf. budgetforslag s. 4).

Region Nord (Opdriftskatalog til regionsrådets temamøde 28. august 2018)
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Der er et centralt fastlagt sparebehov på 157 mio.kr. Det skyldes fælles
”opdriftselementer” på ca. 237mio. kr. holdt op mod en vækst i det økonomiske råderum på
80 mio. kr.
Dertil kommer interne besparelser/omprioriteringer på 46-70 mio.kr. på hospitalerne, Altså i
alt op til 227 mio.kr.
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