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Kære Søren Steen Andersen og Finn G. Johansen
Tak for jeres henvendelse d. 15. januar 2019 om den kommunale medfinansiering af
det regionale sundhedsvæsen.
Jeg er helt enig med jer i, at det er væsentligt, at I har den rette indsigt i den løbende
afregning af de aktiviteter, som I medfinansierer på sygehuse og praksissektoren. Og
jeg er også opmærksom på de udfordringer, som I og flere andre kommuner har lige
nu med afregningen af den kommunale medfinansiering.
En aldersdifferentiering var et konkret ønske fra KL med det sigte at styrke det
kommunale incitament til en forebyggelsesindsats for kommunernes ældre og
småbørn. Og før ordningen trådte i kraft blev der også foretaget et analysearbejde af
Sundheds- og Ældreministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet
og KL, som havde fokus på betydningen af en ændring på kommunernes udgifter og
for et gennemslag i udligningssystemet.
Der har været stor bevågenhed fra kommuner, regioner og Folketinget om effekten
og betydningen af en aldersdifferentiering for de enkelte kommuner - ligesom der
også er interesse for effekten fra en omlægning af DRG-taksterne, som der også har
været i 2018. Jeg har bl.a. besvaret en række spørgsmål fra både Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg og fra Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg om emnet. Derudover har jeg modtaget henvendelser fra flere kommuner.
Jeg er helt enig i, at der er et behov for en opfølgende analyse på, hvordan det første
år med den nye differentierede model er gået for hver kommune.
Og jeg kan oplyse, at Sundheds- og Ældreministeriet forventer, at en sådan analyse
skal ske i samarbejde med KL, DR, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet i foråret 2019. Der er lagt op til at se på udviklingen i udgifterne af den kommunale medfinansiering med fokus på bl.a. betydningen af en aldersdifferentiering,
et nyt DRG-system. og ligeså gennemslaget ift. udligningssystemet.
I forbindelse med den kommende analyse vil ministeriet have Assens Kommunes tre
spørgsmål in mente.
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Jeg ønsker, at den kommunale medfinansiering skaber de rette incitamenter for jer i
kommunerne mhp. at forebygge unødige indlæggelser. For der er for mange ældre
borgere, som unødigt bliver indlagt af fx en blærebetændelse eller mangel på væske,
fordi det ikke bliver opdaget i tide.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby
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