FØLGEBREV

Følgebrev statusrapporter 2012
I følge Sundhedslovens § 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om opfyldelsen af kravene til varetagelsen af tildelte specialfunktioner.
Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og privathospitaler om
at afgive statusrapport.
Der skal afgives statusrapporter vedrørende alle specialfunktioner. For størstedelen af specialfunktionerne skal der afgives standard afrapportering, se nedenfor.
Herudover udvælger Sundhedsstyrelsen hvert år et mindre antal specialfunktioner eller specialer, for hvilke der skal afgives detaljeret statusrapport. Disse
funktioner/specialer er udvalgt på baggrund af kriterier fastlagt efter drøftelse i
Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Kriterierne kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Funktioner, for hvilke der nu indhentes detaljerede
statusrapporter, er udvalgt ud fra overvejelser om, hvor der vurderes at være et
særligt behov for en nærmere afdækning af et område, og hvor en sådan afdækning forventes at kunne bidrage til en kvalificering af den nuværende specialeplan. De for 2012 udvalgte funktioner fremgår af bilag.
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 Sundhedsstyrelsens ’Notat vedr. generelle principper, krav og anbefalinger for specialeplanlægning’, fremsendte godkendelsesskrivelser samt de enkelte specialevejledninger.
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.
Standard statusrapport
Der afgives én samlet standard statusrapport per region/privathospital. Denne
afgives på skabelonen ’Standard statusrapport’. Det er vigtigt, at der på blanketten tydeligt fremgår, hvilken region/privathospital der er afsender, samt for
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hvilket speciale/specialer, standard statusrapporten er indsendt. Standard statusrapporten udfyldes med en erklæring fra regionerne og privathospitalerne
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 endvidere angives en plan for afhjælpning.
Detaljeret statusrapport
Detaljeret statusrapport udgøres af specialespecifikke skemaer (excel-ark) samt
et tekstbilag. Den detaljerede statusrapport vedrører opfyldelse af de i Sundhedsstyrelsens ’Notat vedr. generelle principper, krav og anbefalinger for specialeplanlægning’ angivne krav til specialfunktioner, fremsendte godkendelsesskrivelser samt de enkelte specialevejledninger. I skabelonen til detaljeret statusrapport skal angives kommentarer og uddybende bemærkninger til udfyldelsen af skemaet.
Følgende er vedlagt, men er også tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk :





Materiale som skal udfyldes og indsendes:
o Skabelon til standard statusrapport
o Specialespecifikke skemaer til detaljeret statusrapport
o Skabelon til detaljeret statusrapport
Forklaring til specialespecifikke skemaer til detaljeret statusrapport
Oversigt over specialfunktioner til detaljeret statusrapport inkl. begrundelse for, hvorfor funktionen/området ønskes belyst særligt detaljeret.

Statusrapporter fra offentlige sygehuse fremsendes af regionerne.
Private sygehuse kan fremsende statusrapporter direkte til Sundhedsstyrelsen.
Frist for indsendelse af statusrapporter er mandag den 17. juni 2013. Statusrapporter sendes via mail til: specialeplanlaegning@sst.dk
Filerne bedes fremsendt i følgende formater:
Standardstatusrapport:
Printervenlig PDF-udgave (A4 størrelse), én samlet rapport pr. region/privathospital i én fil.
Detaljeret statusrapport:
Printervenlig PDF-udgave (A4 størrelse) af detaljeret statusrapport, én fil pr.
speciale. Desuden original excel-fil af samme.
Printervenlig PDF-udgave (A4-størrelse) af skabelon til detaljeret statusrapport.
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De af regioner og private sygehuse indsendte statusrapporter vil blive vurderet
af Sundhedsstyrelsen mht. væsentlige afvigelser fra tildelingsgrundlaget samt
væsentlige mangler i opfyldelsen af krav og forudsætninger. Hvis der findes
væsentlige afvigelser eller mangler, vil Sundhedsstyrelsen kontakte sygehusejer
mhp. at indhente kommentarer. 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

Søren Brostrøm
Enhedschef
Sygehuse og Beredskab
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