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Som led i den løbende politiske dialog om den regionale økonomi har regeringen 

og Danske Regioner afholdt kvartalsmøde. På mødet har parterne drøftet udvik-

lingen på sundhedsområdet samt fremadrettede udfordringer for regionerne. 

Den seneste opgørelse af aktiviteten på sundhedsområdet indikerer, at aktivitets-

stigningen i 2006 kan ligge over det forudsatte i aftalen for 2007. Det højere akti-

vitetsniveau bidrager til korte ventetider, men indebærer samtidig, at udgiftsudvik-

lingen på sundhedsområdet i 2006 forventes at blive højere end forudsat. Amter-

nes regnskaber for 2006 vil dog først foreligge i foråret 2007.  

Regeringen og Danske Regioner anerkender, at sygehusvæsenet i 2006 har kunnet 

behandle flere patienter end hidtil forudsat. For at regionerne kan opretholde ak-

tiviteten på de overtagne amtslige sundhedsopgaver, har regeringen derfor tilken-

degivet, at den i forbindelse med bloktilskudsaktstykket i juni 2007 vil søge tilslut-

ning til, at regionerne i 2007 sikres finansiering til at videreføre aktiviteten i 2007 

inkl. den aftalte stigning i aktiviteten på sundhedsområdet. Finansieringsbehovet 

opgøres som forskellen mellem det forudsatte udgiftsniveau på sundhedsområdet 

i 2006 og udgifterne i amternes regnskaber for 2006.  

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at aktivitetsudviklingen på sund-

hedsområdet i 2007 skal ske under hensyntagen til de overordnede økonomiske 

rammer. Det lægges til grund, at der med afsæt i den realiserede udgiftsudvikling i 

2006 fastholdes en vækst i aktivitet og udgifter fra 2006 til 2007, som ikke oversti-

ger den aftalte vækst for 2007. Der igangsættes frem mod forårets økonomifor-

handlinger et fælles arbejde, der skal belyse regionernes mulighed for generelt at 

styre udgiftsudviklingen på sundhedsområdet. 

Der er herudover enighed om, at der etableres en særlig finansieringsordning på 

strålebehandlingsområdet, der har til formål at give strålebehandlingspatienter 

sikkerhed for, at de kan tilbydes behandling inden for de gældende frister. 

 

Regeringen og Danske Regioner har i forlængelse af aftalen fra i sommer drøftet 

regionernes likviditet primo 2007. Der er enighed om, at regionerne skal have en 

likviditetsbeholdning, som tillader en hensigtsmæssig økonomistyring. Regionerne 

modtager primo 2007 et likviditetstilskud på 1,4 mia.kr., jf. aftalen om regionernes 

økonomi for 2007. Der er dog tegn på, at nogle regioner kan have en lav likviditet 

i 2007.  

 
Regeringen og Danske Regioner er på den baggrund enige om, at regionerne efter 

ansøgning vil få adgang til midlertidig låntagning med henblik på at kunne opbyg-

ge den nødvendige likviditet i 2007. Der er enighed om, at der ved forårets øko-
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nomiforhandlinger, hvor der er klarhed over delingen af amterne, skal foretages 

en fornyet vurdering af regionernes likviditet, så der findes en langsigtet løsning 

på spørgsmålet. 

Der blev igangsat drøftelser om fremtidens sygehusstruktur i forbindelse med 

aftalen om regionernes økonomi for 2007. Regeringen har over for Danske Regi-

oner bekræftet, at den fremtidige sygehusstruktur vil indgå som et centralt tema i 

forhandlingerne om regionernes økonomi for 2008. Dette skal bl.a. ske med ud-

gangspunkt i de aftalte principper for specialeplanlægningen samt mulighederne 

for at opnå samlede sundhedsøkonomiske fordele.  

Der vil frem mod økonomiforhandlingerne til foråret være en dialog om indhol-

det og rammerne for disse drøftelser, herunder forudsætningerne i en flerårig in-

vesteringsplan. 

Der er endelig enighed om i forbindelse med forårets økonomiforhandlinger at 

drøfte anvendelsen af DUT-princippet i forhold til faglige anbefalinger om nye 

behandlingsformer mv. 

 


