Patienten i centrum
Regeringen ønsker et trygt og godt sundhedsvæsen med patienten i centrum. Derfor styrker økonomiaftalen for 2017 patienternes rettigheder til hurtig udredning
og behandling, ligesom kontakten mellem patienten og sundhedspersonalet forbedres.
Med virkning fra 1. oktober 2016 indføres en styrket ret til hurtig udredning, hvor
patienter får mulighed for at få hele eller dele af deres udredning foretaget på privathospital, hvis de offentlige sygehuse ikke har kapacitet til at fortage udredningen inden for en måned.
Samtidig får alle patienter ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis der er mere end en
måneds ventetid på behandling på de offentlige sygehuse. I disse tilfælde vil patienterne kunne vælge et privat behandlingssted.
I finansloven for 2016 er der afsat 300 millioner kroner i 2016 og 450 millioner
kroner i 2017 til, at regionerne kan opbygge den nødvendige kapacitet til at sikre
patienterne rettidig udredning og behandling.
Regionerne vil sikre, at de nye rettigheder implementeres i sundhedsvæsenet.
Der er samtidig enighed om, at patienterne skal have tydelig og ensartet information om deres rettigheder, ligesom patienternes grundlag for at foretage et frit valg
skal styrkes. Dette skal ske ved at sikre, at oplysningerne på Venteinfo.dk er meningsfulde for såvel patienter som sundhedsvæsenets personale.
Med virkning fra 2017 vil patienter på sygehuse få tilknyttet en patientansvarlig
læge, som skal give patienter og pårørende et mere sammenhængende patientforløb.
Ordningen indføres på baggrund af erfaringer fra igangværende forsøg i regionerne, og den endelige udformning vil blive fastlagt i efteråret 2016 i dialog med de
relevante aktører på området.
I forbindelse med oprettelsen af ordningen vil regeringen søge Folketingets opbakning til at afvikle den nuværende kontaktpersonordning, der ikke fungerer
efter hensigten.
På baggrund af gode internationale erfaringer er parterne enige om en særlig indsats for patienter med et muligt højt forbrug af sundhedsydelser. Derfor igangsætter regionerne et fælles program for aktiv patientstøtte.
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