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HVAD SKAL VI SNAKKE OM I DAG:

• Årshjulet 

• Regionernes økonomi

• Hospitalets økonomi

• Hvad er et budget – hvad er et regnskab

• Afdelingens økonomi

• Omstillinger/rationaliseringer/sparerunder…

• Hvad kan der gøres noget ved – og hvad næppe gøres noget ved

• Den almindelige økonomiopfølgning



ÅRSHJULET

• Der er en fast kadence for, hvornår hvad gøres i løbet af året.

• Alle processer kører indenfor nogle bestemte tidsrammer

• Vi starter med indgåelse af økonomiaftalen….



REGIONERNES ØKONOMI

• Aftale om regionernes økonomi mellem Danske Regioner og Staten

• Primo Juni – inden folketingets sommerferie. 

• (her aftale for Regionernes økonomi 2019. Indgået d. 5. juni 2018)



REGIONERNES ØKONOMI



REGIONERNES ØKONOMI

• Lovkrav: Regionens budget til 1. behandling skal vedtages på augustmødet 

• Den regionale administration har ca. 2,5 måned til udarbejdelse af budgettet til 1. beh.



REGIONERNES ØKONOMI

Hvad består det regionale budget af – hvad skal der være styr på?

- Hvad er den overordnede ramme.

- Hvad er bloktilskudsfordelingsnøglen 

- ekskl. DUT… hvad er DUT? ”Det udvidede totalbalanceprincip”

- Når opgaver flyttes mellem kommuner, regioner og stat, så flyttes budgettet med – der er 

balance.



REGIONERNES ØKONOMI

• Lige en lille bisætning vedr. bloktilskudsnøglen:

• Region Nordjyllands andel af bloktilskuddet bliver gradvist mindre og mindre

• Små marginaler bliver alligevel til penge af 115 mia. kr.  - ca. 28 mio. kr. fra 2015 til 2019



REGIONERNES ØKONOMI – OPGAVE 1: EN LILLE ØVELSE

• Se på de udleverede ark

• Snak sammen bordvis/parvis, og se på hvad der er interessant, ved aftalen mellem Regeringen 

og Danske Regioner. 



REGIONERNES ØKONOMI – OPGAVE 1 SVAR

• Interessante ting ved økonomiaftalen: 

• Der bruges næsten 115 mia. kr. på regional sundhedsområdet (ekskl. DUT)

• Hvor er produktivitetskravet blevet af? Det er røget ud! (På sundhedsområdet)

• Der bevilliges ekstra penge til sundhedsområdet…1 mia. kr. 

• Der indføres et teknologibidrag på -0,5 mia. kr. på sundhedsområdet

• Der kan straffes med op til 1 mia. kr. hvis regionerne overskrider budgetterne.



REGIONERNES ØKONOMI

• Hvad består det regionale budget af – hvad skal der være styr på?

• Udgiftssiden – Hvilke forventede udgifter forventes regionen at have.

• Lovkrav: Regionens budget SKAL balancere. Der må ikke budgetteres med overforbrug. 



REGIONERNES ØKONOMI

• Regionens budget skal 2. behandles inden udgangen af september – lovkrav.

• Politisk budgetseminar – indgåelse af politisk aftale ifb. 2. behandlingen af budgettet

• Det er et lovkrav at budgettet skal balancere.



REGIONERNES ØKONOMI - UDGIFTSSIDEN

• Når budgettet er vedtaget, er der en overblik over:

• 1) Hvilke midler er regionen til rådighed – et budget

• 2) Hvilke forventede udgifter forventes regionen at have – et forventet forbrug.



REGIONERNES ØKONOMI – OPGAVE 2: EN LILLE ØVELSE

• Se på de udleverede ark

• Snak sammen bordvis/parvis, og se på hvad der er interessant, i det regionale budget, der 

blev vedtaget ved 2. behandlingen. 

•



REGIONENS ØKONOMI – OPGAVE 2 SVAR

• Interessante ting ved budgetaftalen:

• Der er et råderum på -80 mio. kr. i regionen som en del af økonomiaftalen med staten.

• Der forventes øgede medicinudgifter for 75 mio. kr. 

• Der er derudover øgede udgifter for ca. 125 mio. kr.

• Der er en spareopgave på 52 mio. kr. alene vedr. teknologibidraget

• Der er en spareopgave på 121 mio. kr. i alt.



HOSPITALETS ØKONOMI

• Vi har hidtil set på Regionens økonomi – nu bevæger vi os videre til Hospitalets – og de 

enkelte afdelings og afsnits budgetter.



HOSPITALETS ØKONOMI

• Når det regionale budget er vedtaget, kender hospitalet (og regionens øvrige enheder) sin 

budgetramme.

• Herefter er øvelsen at få budget og udgiftssiden til at balancere. 

• Den proces var fra budgetvedtagelsen ind til nytår.



HOSPITALETS ØKONOMI

• I de seneste mange år, har hospitalets økonomilægning været forbundet med en 

omstillingsplan.

• Omstillingsplan, ressourceoptimering, forbedrede arbejdsplanlægning, spareplan, 

nedskæring – kært barn har mange navne



AFDELINGENS BUDGET

• Forskellen på budget og regnskab…

• Lad os se lidt på legoklodserne.

• Jf. Budgetloven of kommuner og regioner skal der budgetteres med balance 

• Udgiftsstyring er derfor meget vigtig 

• Behov for udgiftsstyrende initiativer.



HOSPITALETS ØKONOMI

• En lille bisætning…

• Der har traditionelt være et oversygeplejerske, der havde ansvaret for plejen i en afdeling, en 

overlæge der havde ansvaret for lægeområdet, mens der var fælles ansvar på de øvrige udgifter.

• I dag har afdelingsledelsen samlet ansvaret for hele afdelingens budget. 

• Dog findes der forskellig kutyme fra afdeling til afdeling og klinik til klinik.

• De enkelte afsnitsledere er ansvarlig for eget lønbudget, mens afdelingen er ansvarlig for alt 

øvrig drift.



HOSPITALETS ØKONOMI

• Lad os se lidt på afdelings budget…

• Opbygningen af budgettet.

• Hvad er interessant – og hvad er mindre interessant?

• Hvad kan der gøres noget ved – og hvad kan der er i mindre grad gøres noget ved?



AFDELINGS BUDGET

• Men hov – en ting er jo budgttet…

• Noget andet er regnskabet.

• Lad os lige se på hvordan regnskabet ser ud…



AFDELINGENS ØKONOMI – OPGAVE 3: EN LILLE ØVELSE

• Se på de udleverede ark over afdelingens budget og afdelingens Regnskab

• Snak sammen bordvis/parvis, og se på hvad der er interessant, i afdelingens regnskab og 

afdelingens budget

• Snak om hvad der kan gøres hvis der skal spares penge.



AFDELINGENS ØKONOMI – OPGAVE 3 SVAR

• Der bruges ikke mange midler på kursus – afdelingens størrelse taget i betragtning

• Lønområderne er ca. i balance

• Merudgifter på Samhandel og Implantater

• Hvad kan gøres?

• Han samhandelsudgifter reduceres?

• Kan der løbes hurtigere på lønafsnit? 

• Kan vikarudgifterne reduceres? Hvad betyder det?



DEN ALMINDELIGE ØKONOMIOPFØLGNING

• Regionen laver standardiserede økonomiopfølgninger til Danske Regioner

• Hospitalet laver kvartalsvise økonomirapporter til Regionen.

• Klinikkerne laver månedlige prognoser til hospitalet. 

• Hvad nu hvis: Noget bør gøres….

• Nogle håndtag kan der drejet på hurtigt – andre har længere tids virkning

• Skal der rettes op i indeværende år, skal det helst ske senest med udgangen af 1. kvartal



DEN ALMINDELIGE ØKONOMIOPFØLGNING



DEN ALMINDELIGE ØKONOMIOPFØLGNING

• Økonomiopfølgning – prognose næsten hver måned

• Kvartalsrapporter i Regionsrådet i maj, august og november.

• Regnskab april.



NYTTIGE LINKS

• Region Nordjylland, regionsrådet: 

• https://rn.dk/politik/regionsraadet

• Danske Regioner:

• https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/oekonomisk-styring/oekonomiaftaler

• Finansministeriet:

• https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/publikationer/oekonomiaftaler-med-kommuner-og-regioner

https://rn.dk/politik/regionsraadet
https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/oekonomisk-styring/oekonomiaftaler
https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/publikationer/oekonomiaftaler-med-kommuner-og-regioner


SPØRGSMÅL

•Nogen spørgsmål?
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TAK FOR I DAG


