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Faktaark – Initiativer i regeringens sundhedspolitiske udspil
Borgerne skal møde et sundhedsvæsen, der hænger sammen. Regeringen vil:






Modernisere almen praksis. De praktiserende læger skal arbejde tættere sammen med kommuner og
sygehuse. Regeringen ønsker en ny og moderne almen praksis, hvor lægernes åbningstid og tilgængelighed er tilpasset borgernes behov, hvor lægerne i højere grad arbejder sammen i større lægehuse, og
hvor borgerne har mulighed for at vide, hvad der er god og dårlig kvalitet hos de praktiserende læger.
Styrke sundhedsaftalerne. Der skal være fem sundhedsaftaler – en i hver region – og sundhedsaftalerne skal have nye obligatoriske indsatsområder og konkrete målsætninger.
Sikre bedre incitamenter til at samarbejde. Regeringen lægger op til at omprioritere 1/4 mia. kr. årligt
på sundhedsområdet til at understøtte sammenhængende og integrerede sundhedsløsninger.
Styrke faglighed i den kommunale sygepleje. Regeringen ønsker at give kommunerne og den kommunale sygepleje bedre og mere systematisk mulighed for at trække på almen praksis og sygehusene.

Borgernes sundhed skal forbedres, og uligheden skal mindskes. Regeringen vil:







Forbedre danskernes sundhed. Regeringen vil sætte nationale mål for danskernes sundhed og afsætte 120 mio. kr. til partnerskaber om at realisere de nationale mål.
Styrke alkoholbehandlingen og hjælp til rygestop. Regeringen vil afsætte 112 mio. kr. til forbedret
alkoholbehandling og 42 mio. kr. til rygestop.
Gennemføre et lighedstjek af sundhedsvæsenet. Regeringen vil afsætte 20 mio. kr. til et lighedstjek
af sundhedsvæsenet og sikre større viden om, hvor der skal sættes målrettet ind.
Styrke indsatsen for borgere med psykisk sygdom. Regeringen vil ligestille psykiatrien og indføre
en ny udrednings- og behandlingsret for psykiatriske patienter, og i efteråret 2013 fremlægge en samlet
plan for udvikling, udbygning og prioritering i psykiatrien.
Forbedre svangre- og barselsomsorgen for nybagte familier. Regeringen vil afsætte 40 mio. kr. til
at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier.

Borgere, der er alvorligt syge eller kommer akut til skade, har krav på en hurtig og kvalificeret indsats. Regeringen vil:





Styrke de fælles akutmodtagelser. Regeringen vil sikre, at bedste praksis udbredes på tværs af de
nye fælles akutmodtagelser til gavn for patienter og pårørende.
Sikre danskerne den bedst mulige akutbehandling. Regeringen vil etablere en national lægehelikopterordning med tre døgnbemandede lægehelikoptere og fordele en pulje på 50 mio. kr. til yderligere at
styrke regionernes akutberedskab.
Styrke indsatsen for borgere med kræft med 174 mio. kr. Regeringen vil:
o Fortsætte processen om etablering af et nyt center for partikelterapi i Aarhus til kræftbehandling
af særligt børn.
o Forbedre rehabiliteringsindsatsen for kræftpatienter og indsatsen overfor multisyge.
o Udvide HPV-vaccinationsprogrammet.
o Sikre et øget fokus på resultater og bedre opfølgningsforløb.

Maj 2013
Borgerne har krav på god og effektiv behandling. Regeringen vil:









Sikre en styrket inddragelse af patienter og pårørende. Regeringen vil indgå partnerskaber med
patientforeninger og afsætte 20 mio. kr. til en strategi for inddragelse af patienter og pårørende.
Styrke indsatsen for borgere med behov for genoptræning. Regeringen vil følge op på anbefalingerne fra evalueringen af kommunalreformen om at styrke genoptræningsindsatsen for personer med
omfattende og komplekse genoptræningsbehov.
Styrke fokus på kvalitet og resultater. Regeringen vil fremlægge en synlighedsreform, der skal understøtte det kliniske arbejde og bidrage til at skabe øget synlighed om de gode resultater og bedste
praksis i sundhedsvæsenet. Der afsættes 32 mio. kr. til styrket synlighed om kvalitet og resultater.
Løfte kvaliteten og kompetencerne i den kommunale indsats. Kommunerne skal styrke kompetencerne hos frontpersonalet, og sikre større ensartethed i de kommunale sundhedstilbud. Regeringen afsætter 20 mio. kr. til at styrke patientsikkerhedsindsatsen i kommunerne.
Videreudvikle kvaliteten i sygehusvæsenet. Regeringen vil løfte kvaliteten i sygehusvæsenet blandt
andet ved at kulegrave fejl og skader med henblik på systematisk forebyggende indsats og ved at afsætte 20 mio. kr. til at forebygge sygehuserhvervede infektioner.

Borgerne skal også i fremtiden have adgang til et stærkt fælles sundhedsvæsen. Regeringen vil:










Fortsætte med at prioritere. Regeringen vil gennemføre en målrettet prioritering for at finansiere udspillets nye initiativer på 150 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017, herunder udarbejde retningslinjer på
tandområdet med henblik på at målrette tilbuddene.
Forbedre incitamenterne. Regeringen vil forbedre incitamentsstrukturen. Incitamentsstrukturen i
sundhedsvæsenet skal i højere grad understøtte fokus på kvalitet og sammenhængende patientforløb,
samtidig med at der fastholdes et fokus på produktivitet og omkostninger.
En mere effektiv ressourceanvendelse. Regeringen vil sikre en målrettet realisering af gevinsterne
ved en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.
En effektiv kommunal forebyggelse. Den kommunale patientrettede forebyggelsesindsats skal styrkes og effektiviseres.
Forbedre udnyttelse af telemedicin, sundheds-it og digitalisering. Regeringen vil præsentere en
ny digitaliseringsstrategi, der skal understøtte en bedre udnyttelse af sundheds-it og telemedicin.
Afskaffe unødvendige regler og krav. Dokumentationskrav og regler, der ikke tjener noget fornuftigt
formål, skal afskaffes.
Vækst og sundhed. Regeringen fremlægger i foråret 2013 en vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger.
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