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Aftale om nationale mål for sundhedsvæsenet - 2016
Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål er en del af en større omstilling på sundhedsområdet. En omstilling, som i højere grad sætter fokus på kvalitetsudvikling fremfor kvalitetskontrol
og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren.
De otte nationale mål er:
 Bedre sammenhængende patientforløb
 Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
 Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
 Behandling af høj kvalitet
 Hurtig udredning og behandling
 Øget patientinddragelse
 Flere sunde leveår
 Mere effektivt sundhedsvæsen
For hvert af de nationale mål er der en række indikatorer. De viser udviklingen for de
enkelte mål.
Aftalen følger i forlængelse af regionerne og kommunernes økonomiaftaler for 2016,
som omfatter en række initiativer, der skal styrke kvalitetsområdet.
Afsættet for aftalen er, at Danmark har et godt sundhedsvæsen med fem regioner og
98 kommuner med ansvaret for det samlede sundhedsvæsen. Selvom kvaliteten i det
danske sundhedsvæsen hviler på et stabilt grundlag, er regeringen, Danske Regioner
og KL også enige om, at kvaliteten skal styrkes, og der sættes derfor en fælles overordnet retning for udviklingen i sundhedsvæsnet med de otte nationale mål.
De nationale mål er dermed et udtryk for tillid til ledelserne og medarbejderne, som i
højere grad skal have plads og faglig motivation til at skabe forbedringer til gavn for
patienterne. Hensigten med de nationale mål er således også at afbureaukratisere.
De nationale mål repræsenterer således en ny og ubureaukratisk tilgang til at arbejde
med kvalitet i sundhedsvæsenet, som skal udgøre drivkraften for det regionale,
kommunale og lokale arbejde med kvalitetsforbedringer.
Der er enighed om, at det er de enkelte regioner og kommuners ansvar at understøtte og supplere de nationale mål med regionalt, kommunalt og lokalt definerede mål
og indsatser, der løfter kvaliteten for patienten og borgeren, og som er meningsfulde
for personalet.
Skiftet i kvalitetsarbejdet har været efterspurgt af flere af sundhedsvæsenets parter,
som har bidraget positivt og konstruktivt til udviklingen af den nye tilgang på kvalitetsområdet. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om, at der fortsat er brug
for en tæt dialog med og inddragelse af relevante parter og vil derfor gerne invitere
en række af sundhedsvæsenets parter til at deltage i et ny-etableret dialogpanel for
at understøtte implementeringen af det samlede kvalitetsprogram.

De nationale mål er et løbende udviklingsprojekt. Regeringen, Danske Regioner og KL
er enige om at mødes årligt, første gang i foråret 2017, for at følge op på de nationale
mål, herunder gøre status på de nationale mål bl.a. i form af en statusrapport.
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