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De nye tiltag fra 
Sundhedsministeriet – 
Ydelser for telemedicin
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patienterne skal opleve 
sammenhængende 

behandlingsforløb, og at 
kvaliteten af det samlede 

sundhedsvæsen skal udvikles 
gennem sikker deling af 

relevante sundhedsdata og 
udbredelse fælles digitale 

løsninger.” 

Faktaark om digitalisering og sundhedsdata 

Sundheds- og Ældreministeriet, juni 2018 



Ny styringsmodel for sundhedsvæsnet 
betyder bedre vilkår for digitale løsninger

• Ny økonomiaftale for 2019 mellem Regeringen og Danske 
Regioner betyder 1 mia. kroner ekstra til sundhedsvæsnet. 

• Fra 2019 afskaffes produktivitetskravet på 2 % sygehusene 
• Teknologibidrag 500 mio. kr. 
• Nærhedsfinansiering 1,5 mio. kr. (erstatter den statslige 

aktivitetspulje)
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Nærhedsfinansiering 

• Finansieringen skal understøtte en styrket 
sammenhæng i sundhedsvæsnet, som fx kan betyde, at 
borgeren oftere behandles via digitale løsninger i det 
nære sundhedsvæsen. 4
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Nærhedsfinansiering – de 5 kriterier

1. Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger 
2. Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL og/ell. diabetes 
3. Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til 

genindlæggelse indenfor 30 dage 
4. Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb 
5. Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for 

patienterne. Dette forudsætter en udarbejdelse af en 
implementeringsplan til maj 2019 for ”Patientoverblik”, som 
er aftaleoversigt og stamkort fra komplekse forløb.
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Nærhedsfinansiering er en betinget 
finansering
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Nærhedsfinansiering 
- hvad betyder det i hverdagen?

Fastsatte 5 nærhedskriterier: 
• Færre sygehusforløb pr. borger 
• Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker 

med KOL og/ell. diabetes 
• Reduktion i andel indlæggelser der 

fører til en genindlæggelse 
• Stigning i antal af virtuelle 

sygehusforløb 
• Implementering af digitale 

løsninger til sammenhæng for 
patienterne 
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Mulige indsatser: 
• Samme dag under samme tag 
• Flere speciallægepraksis 
• Færre aktiviteter i ambulatorier, fx 

vedrørende kontroller (tlf/PRO) 
specifikt for diabetes og KOL 

• Frequent flyer program – særlig 
indsats ved gentagne indlæggelser 

• Korrekt registrering af telemedicinsk 
aktivitet, fx telefonkonsultationer 

• Kommunale akutfunktioner 



Hvad betyder det for Telemedicin?

• Der er et stort incitament til at tage telemedicinsk sårvurdering  i 
anvendelse (og andre nærheds-aktiviteter) 

• Man har fjernet 2% effektivitetskravet, men man har ikke fra statens 
side fjernet DRG-beregningen af produktionen 

• Fokus flyttes fra økonomi til ventetider og behandling, det giver 
større transparens 

• Der følges op på initiativer på regionalt niveau, hvor sygehusene vil 
blive bedt om at komme med rationaliserede bud
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Budgetforlig 2019 Region Syddanmark 
vedtaget 

Puljen (..) skal bruges til 
såvel deciderede 

telemedicinske løsninger 
som udbredelse af andre 

digitale løsninger, der giver 
bedre arbejdsgange.

..enighed om at afsætte 
en implementerings- og 
innovationspulje i 2018 på 
10 mio. kr. med mulighed 
for overførsel mellem år.



Tak for opmærksomheden

  

Hvis du vil læse mere: 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2018/Juni/Regeringen-prioriterer-1-mia-kr-til-
sundhed-og-afskaffer-produktivitetskravet.aspx 
Særligt vedrørende nærhedsfinansiering: 
https://www.regioner.dk/media/9368/bilag-til-naerhedsfinansering-2019.pdf 
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Linda Justi 

Linda.justi@rsyd.dk 
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