Aftale om suspension af produktivitetskravet i 2018

Sundhedsvæsenet har siden 1999 været omfattet af et produktivitetskrav, som de
seneste år har udgjort 2 pct. Erfaringerne har været gode, med en positiv udvikling
i sundhedsvæsnet, hvor flere bliver behandlet, og ventelister er blevet nedbragt.
Med Sammenhængsreformen og det igangsatte styringseftersyn vil vi se med friske
øjne på styringen af sundhedsvæsenet. Målet er at udvikle en ny og bedre styringsmodel fra 2019, som understøtter en fortsat udvikling af vores fælles sundhedsvæsen. Det kræver et solidt beslutningsgrundlag, og det er samtidig vigtigt, at
en ændring af styringen har legitimitet og understøtter det bedst mulige behandlingsforløb for patienterne. Styringseftersynet skal derfor sikres den fornødne tid.
Regeringen og Dansk Folkeparti har på den baggrund aftalt at suspendere produktivitetskravet i 2018 samtidig med, at der udvikles en ny styringsmodel. Konkret
gennemføres suspensionen ved at fjerne aktivitetsvækstkravet på de 2 pct. i 2018.
Regionerne er dermed sikret den fulde aktivitetspulje for 2018 uden at der er et
krav om 2 pct. højere produktivitet.
Når sygehusaktiviteten ikke skal øges med de forudsatte 2 pct. i den aktuelle situation kan det blandt andet lade sig gøre ved at sygehusene omlægger aktiviteten, så
der fokuseres på kun at gennemføre behandling med værdi for patienten. Det skal
gøre indsatsen mere omkostningseffektiv og understøtter, at vi får mest mulig
sundhed for de mange ressourcer, vi anvender i sundhedsvæsnet.
Det bemærkes i den forbindelse, at patientbehandlingen også fremadrettet løbende kan styrkes gennem effektiviseringsgevinster på sygehusene blandt andet som
følge af ny teknologi, ny medicin og nye behandlingsmetoder.
Styringseftersynet er igangsat og forventes at afrapportere i foråret 2018.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den samlede styring på sundhedsområdet skal tilgodese en række hensyn, jf. bilag 1. Regeringen og Dansk Folkeparti vil på baggrund af styringseftersynet i foråret 2018 drøfte elementer i en ny
styringsmodel på sundhedsområdet fra 2019.
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