NOTAT

Fakta: Regeringens arbejde for styrket vækst på sundheds- og
velfærdsområdet
1. Baggrund
De fleste OECD-lande står ligesom Danmark over for store udfordringer
på sundheds- og velfærdsområdet som følge af en aldrende befolkning,
stigning i antallet af livsstilssygdomme og flere kronikere samt befolkningernes øgede forventninger til behandling, pleje og omsorg. Den hidtidige udvikling viser, at OECD-landenes udgifter til sundhedssektoren er
steget mere end væksten i BNP siden 1970 og dermed udgør en stadig
større andel af BNP.

Det er forventningen, at udgifterne til sundheds- og velfærdsydelser også
i de nye vækstøkonomier i Asien og Latinamerika vil stige i takt med, at
den økonomiske velstand øges, landenes økonomier bliver mere avancerede, og middelklassen bliver større.
Der er på den baggrund udsigt til et betydeligt globalt vækstpotentiale for
sundheds- og velfærdsløsninger i de kommende år.
I dag udgør OECD-landene det største marked for sundheds- og velfærdsydelser. Ca. 84 pct. af verdens udgifter til sundhed svarende
til 30.000 mia. kr. afholdes i OECD-landene, mens ca. 10 pct. svarende til
ca. 3.500 mia. kr. afholdes i BRIK-landene. I USA anvendes omkring 18
pct. af BNP til sundhedsudgifter, mens der i OECD som helhed anvendes
omkring 13 pct. af BNP på sundhedsudgifter. I BRIK-landene udgør
sundhedsudgifterne en mindre andel af BNP, ca. 5,5 pct., men i takt med
BRIK-landenes generelle velstandsudvikling er de samlede sundhedsudgifter pr. indbygger steget med ca. 160 pct. fra 2000 til 2010.
Danske sundheds- og velfærdsvirksomheder har gode muligheder for at
få del i det globale vækstpotentiale. Vi har erhvervsmæssige styrkepositioner inden for medicinalområdet, det medicotekniske område samt hjælpemiddelområdet, og vi har mange større virksomheder, særligt lægemiddelvirksomheder, der klarer sig godt internationalt. Også på andre
områder er det vurderingen, at vi er godt med, fx inden for service- og
driftsløsninger, rådgivning, telemedicin, it, arkitektur mv.
Den internationale konkurrence er dog skærpet. Mange andre lande rundt
om i verden har fokus på at udnytte mulighederne inden for sundheds- og
velfærdsområdet og investerer betydeligt bl.a. i forskning og udvikling,
innovation og uddannelse.
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Regeringen ønsker derfor at efterse vækstvilkårene og belyse nye vækstmuligheder på sundheds- og velfærdsområdet.
Regeringen har nedsat et vækstteam for sundheds- og velfærdsløsninger,
der senest i november 2012 skal aflevere anbefalinger til initiativer, som
kan styrke vækstvilkårene. Som opfølgning på vækstteamets arbejde vil
regeringen udarbejde en handlingsplan, der kan styrke væksten på sundheds- og velfærdsområdet.
Dialogmødet den 17. april 2012 er startskuddet på regeringens og vækstteamets arbejde med at styrke væksten på sundheds- og velfærdsområdet.
Til dialogmødet deltager erhvervsfolk, arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesinstitutioner samt videnpersoner på området.
2. Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger
Vækstteamet skal på deres møder drøfte udfordringer og potentialer for
styrket vækst på sundheds- og velfærdsområdet, som grundlag for deres
anbefalinger til regeringen..
Vækstteamet er sammensat af virksomhedsledere og ressourcepersoner
fra forskellige dele af sundheds- og velfærdsområdet:
•

Allan Søgaard Larsen, adm. direktør Falck (formand)

•

Dorthe Mikkelsen, vicepresident MSD

•

Peter Kürstein, president Radiometer

•

Freddy Lykke, adm. direktør CSC Scandihealth

•

Torben Helbo, adm. direktør R82

•

Hans Erik Henriksen, adm. direktør Cetrea

•

Trine Winterø, direktør for Medtech Innovation Center

•

Liselotte Højgaard, professor dr.med og klinikchef Rigshospitalet

•

Jacob Bundsgaard, borgmester Aarhus Kommune

•

Carl Holst, regionsrådsformand Region Syddanmark

•

Svend Særkjær, afdelingschef Sundhedsministeriet

3. Processen for arbejdet i vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger
•
•
•
•

Den 17. april 2012: Dialogmøde om styrket vækst på sundhedsog velfærdsområdet
April til oktober 2012: Vækstteamet arbejder
Oktober 2012: Dialogmøde på baggrund af vækstteamets arbejde
November 2012: Vækstteamet afleverer anbefalinger til regeringen

