Juni 2013

Faktaark – Hovedlinjer i Aftale om regionernes økonomi for 2014

Sidestilling af psykisk og fysisk sygdom
 Fra september 2014 skal alle patienter være udredt inden for 2 måneder eller have en plan for det videre
udredningsforløb. Fra september 2015 er fristen 1 måned.
 Fra september 2014 indføres en differentieret behandlingsret, der giver fleksibilitet til at behandle alvorlig
sygdom først.
De økonomiske rammer sikrer råd til mere sygehusaktivitet, ny medicin mv.
 Med aftalen om regionernes økonomi for 2014 prioriteres knap 1,1 mia.kr. til øget sygehusaktivitet og øvrige
sundhedsudgifter, herunder ikke mindst udgifter til sygehusmedicin. Det finansieres gennem prioritering af
knap 500 mio.kr. i nye midler samt regionale mindreudgifter til medicintilskud.
Et historisk højt niveau for investeringer i nye og bedre sygehuse
 7,1 mia. kr. i 2014 til investeringer i nye og bedre sygehuse, herunder også forbedringer af bygningerne på
det psykiatriske område. Det er et løft på over 2 mia.kr. fra niveauet i budgetterne for 2013.
Et mere sammenhængende sundhedsvæsen
 250 mio. kr. til at understøtte samarbejdet mellem regioner og kommuner om borgere med kronisk sygdom
og ældre medicinske patienter.
 5 sundhedsaftaler frem for 98, hvor konkrete målsætninger skal understøtte sammenhængende patientforløb
af høj kvalitet.
 Fokus på den ældre medicinske patient ved bedre samarbejde mellem kommuner og sygehusafdelinger.
Lighed i sundhed, herunder styrket indsats mod lungesygdomme og kræft
 Uligheden i sundhed skal reduceres. Alle skal have gavn af de tilbud og forbedringer, der løbende bliver
skabt i sundhedsvæsenet. Der afsættes 20 mio. kr. til styrket indsats for lighed i sundhed.
 Lungesygdomme rammer ofte socialt skævt. Målrettet fokus på udarbejdelse og implementering af nationale
kliniske retningslinjer og styrket indsats i forhold til tidlig opsporing og diagnostik af lungesygdomme kan
dermed bidrage til øget lighed i sundhedstilstanden.
 Der afsættes 20 mio. kr. i perioden 2014-2017 til at styrke indsatsen overfor kræftpatienter, der samtidig har
andre kroniske sygdomme.
 HPV-vaccinationsprogrammet for piger udvides. Piger, der ikke har taget imod tidligere tilbud om vaccine, får
et nyt vaccinetilbud. Aldersgrænsen for gratis HPV-vaccination hæves permanent til 18 år.
Sundheds-it og digitalisering
 Ny konkret fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet skal bidrage til et mere borgervendt,
sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, bl.a. gennem fortsat udbredelse af telemedicin med afsæt i
et samlet nationalt program og konkrete målsætninger.
Bedre styring og incitamenter
 Synlighed om resultater skal understøtte det kliniske arbejde og bidrage til at sprede de gode resultater og
bedste praksis i sundhedsvæsenet.
 En modernisering af aktivitetsfinansieringen skal dæmpe aktivitetspresset og understøtte sammenhængende
løsninger og høj kvalitet.
 Konkrete initiativer skal forbedre kapacitetsudnyttelse og økonomistyring på sygehusene.
Vækst og beskæftigelse
 Samarbejde om initiativerne i regeringens vækstplan skal skabe gode rammer for vækst og øget beskæftigelse gennem sundheds- og velfærdsområdet, bl.a. gennem offentlig-privat samarbejde om klinisk forskning
og bedre adgang til data
 Forsøg med markedsudvikling på sygehusområdet skal skabe grobund for nye forretningsområder.

