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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Suspension af produktivitetskravet 

Den 4. oktober 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om at suspendere 

produktivitetskravet i 2018. Samtidig skal der udvikles en ny styringsmodel. 

  

Der vil stadig være en finansieringsmodel mellem staten og regionerne, som er af-

hængig af den præsterede aktivitet. Aktiviteten ser på antallet af behandlinger opgjort i 

form af besøg og sygehusudskrivninger, samt en produktionsværdi, der angiver be-

handlingernes værdi (antallet af besøg/udskrivninger ganget med den respektive takst 

for behandlingen). 

 

Suspenderingen af produktivitetskravet betyder som udgangspunkt, at det vil blive let-

tere at opnå den fulde finansiering fra den statslige aktivitetspulje i 2018. Det er værd 

at bemærke, at det statslige aktivitetsafhængige bidrag på 435 mio. kr. gives som a 

conto finansiering i Økonomiaftalen for 2018. Regionen har således allerede modtaget 

midlerne for 2018 i budget 2018.  

 

Konkret gennemføres suspensionen ved at fjerne aktivitets-vækstkravet på de 2 pro-

cent i 2018, som forudsætning for at opnå det statslige aktivitetsafhængige bidrag. 

Med suspensionen af aktivitetskravet videreføres den statslige aktivitetspulje i 2018, 

men der er med suspensionen ændret på forudsætningerne for fuld udmøntning af pul-

jen. Der er dog i økonomiaftalen fortsat et lille krav om vækst på 0,61 procent fra 2017 

til 2018. 

 

                                                      
1 Effektiviseringen er aftalt som forudsætning for kvalitetsfondsbyggerierne (0,4%), hvor regionerne samlet får udmøn-

tet et effektiviseringskrav for færdige byggerier uagtet hvilken region, der har ibrugtaget byggeriet, samt krav knyttet 

til kræftmidlerne (0,2%) 



 

Suspension af produktivitetskravet Side 2  

 
 

I Region Hovedstaden er hospitalernes aktivitetsbudgetter fastlagt i forbindelse med 

budgetlægningen for 2018 for de områder, som er omfattet af takststyringsordningen.  

 

Konkret betyder suspensionen, at kravet om 2 procent yderligere aktivitet fra 2017 til 

2018 i forbindelse med udbetalingen af den statslige aktivitetspulje i 2018 fjernes.  

 

Det er dog fortsat hospitalernes ansvar at sikre en intern omprioritering, således at af-

delinger, som er presset af patientrettigheder, kræft- og hjertepakker og udrednings- 

og behandlingsret, prioriteres inden for de rammer, der er givet hospitalerne. 

 

 

Nedenstående figur illustrerer effekten af suspensionen af produktivitetskravet i for-

hold til det vedtagne budget 2018. 

 

 
 

 

Det betyder, at hospitalerne ikke umiddelbart vil opleve en økonomisk effekt. Hospita-

lerne har således stadig det samme udgiftsbudget efter suspensionen som før.  

 

Samlet set er det for regionen blevet nemmere at indfri aktivitetskravet. En fortsat 

manglende aktivitet vil dog have økonomiske konsekvenser, hvis den manglende fi-

nansiering skal dækkes ved gentagne kassetræk. 
 

 


