FØLGEBREV

Statusrapporter 2016 vedr. den gældende specialeplan 2010
18. april 2017

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og privathospitaler om
at afgive statusrapport for 2016.
Standard statusrapport
Der skal afgives statusrapport for alle specialfunktioner varetaget i 2016 i henhold til den gældende specialeplan 2010. Der afgives én samlet standard statusrapport pr. region/privathospital.
Statusrapporten afgives i den vedlagte skabelon ’Standard statusrapport vedr.
specialfunktioner 2016’. Skabelonen er også tilgængelig på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside www.sst.dk. Skabelonen bedes fremsendt i en printervenlig PDFudgave (A4 størrelse) med én fil pr. region/privathospital.
Det er vigtigt, at det i skabelonen tydeligt angives, hvilken region eller privathospital der er afsender, samt for hvilket speciale/specialer, statusrapporten er
indsendt.
Statusrapporten udfyldes med en erklæring fra regionen/privathospitalet om,
hvorvidt specialeplanen overholdes i henhold til beskrivelsen i den oprindelige
ansøgning og de i godkendelsen angivne forudsætninger, samt en angivelse af
matrikler, specialer eller funktioner for hvilket dette ikke gør sig gældende. Ved
manglende overholdelse skal angives en plan for afhjælpning.
Statusrapporter for offentlige sygehuse fremsendes af regionerne. Privathospitaler kan fremsende statusrapporter direkte til Sundhedsstyrelsen.
Frist for indsendelse af statusrapporter er mandag d. 7. august 2016. Statusrapporter sendes via mail til: specialeplanlaegning@sst.dk
Videre proces
De indsendte statusrapporter vil blive vurderet af Sundhedsstyrelsen med hensyn til væsentlige afvigelser fra tildelingsgrundlaget samt væsentlige mangler i
opfyldelsen af krav og forudsætninger.
Såfremt statusrapporterne giver anledning til overvejelser om fx ændringer af
formuleringer i specialeplanen eller justeringer i placeringen af, eller krav til,
specialfunktioner, vil Sundhedsstyrelsen kontakte de relevante aktører med
henblik på nærmere dialog herom.
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Sundhedsstyrelsen vil på baggrund af de indsendte oplysninger vurdere om varetagelsen af specialfunktionerne sker i henhold til de angivne forudsætninger.
Sundhedsstyrelsens konklusioner drøftes i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning.
Sundhedsstyrelsen vil bede om, at eventuelle spørgsmål indsendes til Sundhedsstyrelsen via e-mail: specialeplanlaegning@sst.dk.

Med venlig hilsen

Enhedschef
Planlægning

Fakta om statusrapporter
Ifølge Sundhedslovens § 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en
statusrapport til Sundhedsstyrelsen om opfyldelsen af kravene til varetagelse af tildelte
specialfunktioner.
§ 208. Sundhedsstyrelsen fastsætter krav til lands- og landsdelsfunktioner, herunder til
placeringen af lands- og landsdelsfunktioner på regionale og private sygehuse, efter høring af det i § 207 nævnte udvalg.
Stk. 5. Regionsrådet og vedkommende private sygehuse afgiver årligt en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om opfyldelsen af de i stk. 1 fastsatte krav på afdelinger
med lands- eller landsdelsfunktion.
Statusrapporterne er et væsentligt instrument for Sundhedsstyrelsen i overvågningen af
varetagelsen af og udviklingen inden for de specialiserede funktioner. Krav til varetagelsen af den enkelte specialfunktion fremgår af dokumentet ”Specialeplanlægning –
begreber, principper og krav”, som kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, fremsendte godkendelsesskrivelser samt de enkelte specialevejledninger.
Sundhedsstyrelsen skal i øvrigt altid orienteres, hvis specialeplanen mod forventning ikke overholdes i henhold til beskrivelsen i den oprindelige ansøgning og de i godkendelsen angivne forudsætninger.
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