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Faktaark – Ny styringsmodel for sundhedsområdet fra 2019 

 

Regeringen og Danske Regioner har med aftalen om regionernes økonomi for 2019 aftalt 

rammerne for en ny styring af sundhedsområdet. 

 

Med den nye styringsmodel ændres det nuværende primære fokus på sygehusaktivitet til 

bredere mål, der understøtter sammenhæng og omstilling af behandlingen af mennesker 

med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter fra de specialiserede sygehuse til 

tilbud tættere på patienten. 

 
Tabel 1 

Ny Styringsmodel for sundhedsvæsenet fra 2019  

 Produktivitetskravet afskaffes 

 Den statslige aktivitetspulje afskaffes  

 Ny nærhedsfinansiering introduceres som erstatning for aktivitetspuljen. Nærhedsfinansieringen 

indeholder brede mål for sammenhæng og omstilling af patientbehandling. Den udgør 1,5 mia.kr. 

af regionernes finansiering, som betinges af, at regionerne leverer på de aftalte mål. 

 Nyt teknologibidrag på ½ mia. kr. introduceres, der realiseres af regionerne gennem de løbende 

gevinster ved en bedre opgaveløsning, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og 

forbedrede arbejdsgange. Teknologibidraget fastholdes på sundhedsområdet, og tages dermed 

ikke ud af den regionale økonomi. 

 
Tabel 2 

Om Nærhedsfinansiering 

 Betinget finansiering på 1,5 mia. kr. årligt, som afhænger af, at regionerne leverer på aftalte mål. 

 2019 er et indfasningsår, og regionerne er dermed sikret minimum 750 mio. kr. 

 Baseret på et sæt af brede mål for sammenhæng og omstilling 

 Nærhedsfinansieringen skal sikre, at sammenhæng for patienten på tværs af sektorer bliver en 

reel ledelsesprioritet og samtidig sikrer plads til lokale løsninger 

 

Den nye styringsmodel er baseret på det igangværende styringseftersyn på 

sundhedsområdet. Som led i styringseftersynet er der gennemført analyser af den 

statslige og den regionale styring (offentliggjort på sum.dk og fm.dk) og afholdt en række 

møder med input og bidrag fra interessenter, herunder personaleorganisationer, 

sundhedsfaglige organisationer og sundhedseksperter. Styringseftersynet forventes at 

afrapportere efter sommer. 

 

Den aftalte nye nærhedsfinansiering kræver Folketingets tilslutning til de nødvendige 

lovændringer. Regeringen vil fremlægge lovforslag herom i efteråret, så ændringerne kan 

træde i kraft fra 1. januar 2019.  

 


