Formandsskabet
Danske Regioner
Kære Stephanie og Ulla
Sundhedsvæsenet har henover 2020 og 2021 leveret under ekstraordinære omstændigheder, og har derigennem haft en betydelig rolle i at få Danmark gennem
COVID-19 pandemien.
Epidemikommissionen har nu indstillet til sundhedsministeren, at COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Regeringen har besluttet at følge Epidemikommissionens indstilling. Der er ikke flertal imod dette i Folketingets Epidemiudvalg.
Oven i opgaven med testning og vaccinationer står sygehusene aktuelt over for en
ventetidspukkel som følge af udskudte behandlinger som følge af COVID-19 fra
årsskiftet 2020/2021, som er blevet forøget som følge af sygeplejerskekonflikten.
Regeringen har siden pandemiens start i foråret 2020 tilkendegivet, at den vil sikre,
at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatserne i forhold til COVID-19.
Med Aftale om regionernes økonomi for 2022 blev vi senest enige om en kompensation
på samlet 4 mia. kr. til regionerne som følge af merudgifter i 2020 og 2021 grundet COVID-19, hvortil kommer de løbende direkte kompensationer for udgifter
til værnemidler og testindsats mv. Samtidig aftalte vi en opfølgende drøftelse om
økonomien for 2021, når der er større klarhed over de samlede nettomerudgifter
vedr. 2021.
I lyset af den aktuelle situation vil regeringen som også tidligere udmeldt kompensere regionerne for samlede nettomerudgifter for 2021, også omfattende nettomerudgifter til afvikling af pukler afledt af sygeplejerskekonflikten.
Da det aktuelt må forventes, at pukkelafviklingen kan strække sig ind i 2022, ligesom der vil være behov for fortsatte ekstraordinære COVID-19 relaterede indsatser i 2022, vil regeringen også for 2022 sikre de nødvendige ressourcer, så den
ekstraordinære indsats ikke fortrænger øvrige udgifter på sundhedsområdet i 2022.
Omfanget af kompensationen for 2021 vil blive drøftet, når der foreligger et overblik over merudgifterne i regionerne i 2021, og senest i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023, hvor vi også kan gøre status vedr. 2022, herunder ift.
grundlaget for at vende tilbage til den normale rammestyring.
Med venlig hilsen
Nicolai Wammen
Finansminister
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