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9. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 

Resumé 

I Budget 2008 for Region Midtjylland er indarbejdet et samlet produktivitetskrav til ho-
spitalerne på 2½ procent i 2008. Det er endvidere besluttet, at det ekstraordinære pro-
duktivitetskrav på ½ procent i forhold til Økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske 
Regioner skal differentieres mellem hospitalerne efter hospitalernes produktivitetsniveau 
og muligheder for produktivitetsforbedringer. 

Administrationen foreslår en forsigtig model, hvor hospitalerne inddeles i to grupper af-
hængigt af indeks for produktivitetsniveauet i forhold til måling af produktivitet på 
landsplan. 

Det foreslås, at Regionshospitalerne Randers, Horsens og Silkeborg får et produktivitets-
krav på 2,3 procent i 2008 og at Regionshospitalet Viborg, regionshospitalerne i Hospi-
talsenheden Vest, Århus Universitetshospital Århus Sygehus og Århus Universitetshospi-
tal Skejby får et produktivitetskrav på 2,7 procent i 2008. 

Forretningsudvalget indstiller, 

at der udmøntes et produktivitetskrav på 2,3 procent i takstmodellen for 2008 for 
Regionshospitalerne Randers, Horsens og Silkeborg, og 

at der udmøntes et produktivitetskrav på 2,7 procent i takstmodellen for 2008 for 
Regionshospitalet Viborg, regionshospitalerne i Hospitalsenheden Vest, Århus 
Universitetshospital Århus Sygehus og Århus Universitetshospital Skejby. 

Enhedslisten tog forbehold. 

Anne V. Kristensen, Aleksander Aagaard, Gunhild Husum, Anna Marie Touborg og Viggo 
Nielsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

I Budget 2008 er indarbejdet, at forøge hospitalernes produktivitetskrav fra 2 procent til 
2½ procent - svarende til et ekstra krav til hospitalerne på samlet 50 mio. kroner. Det er 
endvidere en del af budgettet, at det halve procentpoint skal differentieres mellem ho-
spitalerne efter produktivitetsniveau og muligheder for produktivitetsforbedringer. 

Differentiering af produktivitetskravet på hospitalerne i Region Midtjylland er baseret på 
resultater fra den landsdækkende produktivitetsmåling offentliggjort i december 2007 
(Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – tredje delrapport). 
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Endvidere er foretaget et analysearbejde og vurderinger i forhold til at anvende produk-
tivitetsmålingerne til differentierede produktivitetskrav i sammenhæng med takststyring. 

På denne baggrund foreslås en forsigtig model til differentiering af produktivitetskravet. I 
denne model opdeles hospitalerne i to grupper afhængigt af produktivitetsindekset for 
2006 i den landsdækkende produktivitetsmåling. 

Der er foretaget følsomhedsanalyser, og vurderingen er at inddelingen i de to grupper er 
forholdsvis stabil i forhold til usikkerhederne. 

Den følgende tabel fra vedlagte notat viser produktivitetsindekset for hospitalsenhederne 
i regionen. 

Tabel 1. Produktivitetsindeks 2006 

Hospital Produktivitet 2006

Horsens 114
Randers 111
Silkeborg 111
Skejby 102
Vest 102
Viborg 101
Århus 100
Hele landet 100

Horsens er inkl. Brædstrup, Randers er inkl. Grenå osv. 

Med udgangspunkt i foregående års erfaringer og resultater fra de landsdækkende pro-
duktivitetsmålinger samt kendskab til usikkerheder omkring metodik og datagrundlag, 
foreslås et produktivitetskrav på henholdsvis 2,3 procent og 2,7 procent for de to grup-
per.

Således foreslås udmøntning af et produktivitetskrav på 2,3 procent for Regionshospita-
let Horsens, Randers og Silkeborg, og et produktivitetskrav på 2,7 procent for Regions-
hospitalet Viborg, Hospitalsenheden Vest samt Århus Universitetshospital, Skejby og 
Århus. 

./. Der er vedlagt bilag i form af ”Produktivitetsmåling i Region Midtjylland af 10. december 
2007".


