Sygehuse
sparer
amtet for
millioner
Horsens Sygehus bedst i Vejle amt
Sygehusene har sparet Vejle amt for 15,5
mill. kr. i 1990. Det er
konklusionen i et regnskab, som amtets sundhedsudvalg godkendte
på sit mode onsdag.
Regnskabet viser, at amtet
generelt har sparet 8,7 mill.
kr. på sygehus-området ved at
trkke patienter hjem fra behandling i andre amter. Og
den anden store klump på 5,3
mill. kr. er kommet hjem, fordi sygehusene har overholdt
deres budgetter til den gode
side.
Alle syv sygehuse i amtet
kommer ud af året med et plus
på den nederste linie, men det
viser sig, at Horsens Sygehus
har klaret sig bedst. Sygehuset har haft et mindreforbrug
på 1,4 mill. kr., mens Fredericia Sygehus og Vejle Sygehus
kommer ind som nummer to
og tre med et mindreforbrug
på henholdsvis 1,1 mill. kr. og
1,0 mill. kr.
Resultatet i Horsens skyldes, at sygehuset har fået 2,0
mill. kr. i ekstraindtægt på patienter fra Arhus amt, mens
udgifterne samtidig kun er
steget med 600.000 kr.
Brdstrup Sygehus kom ud
af året med et plus på 162.000
kr.

Dorthe Christiansen (S),
Fredericia, der er fungerende
formand for amtets sundhedsudvalg, mindes ikke, at
sygehusene nogensinde har
klaret sig så godt i forhold til
budgettet.
- Det er flot. Ikke mindst,
fordi sygehusene samtidig har
været i stand til at behandle
flere patienter, siger hun.
- Regnskabet viser, at vores
sygehuse er bade dygtige og
effektive. Folk, der taler om,
at den offentlige sektor er ineffektiv, har i hvert tilfælde
ikke set på sygehusene i Vejle
amt, tilføjer den fungerende
formand.
Dorthe Christiansen forklarer den gode økonomi med, at
sygehusene har indført nye og
hurtigere operationsmetoder:
- I 1990 udskrev sygehusene
ni pct. flere patienter end for
fem år siden, og samtidig faldt
antallet af sengedage med 14
pct., beretter en veltilfreds
Dorthe Christiansen.
Regnskabet for 1990 fortller også, at amtets udgifter til
sygesikring - altså tilskud til
lægebehandling, tandlægebehandling og medicin - har vret 1,4 mill. kr. mindre end
budgetteret, mens amtet har
brugt 150.000 kr. mere end
beregnet på uddannelse.
Det betyder alt i alt, at
sundhedsy senet i Vejle amt i
fjor sparede amtets pengekasse for 16,8 mill. kr, og det er
også det bedste resultat i mange år. (jala)

