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Hovedelementer i regionsaftalen
Fortsat vækst på sundhedsområdet, mere sammenhæng for patienterne og ligestilling af
psykiatri med det øvrige sundhedsvæsen

Sundhedsområdet udgør et centralt prioriteringsområde for regeringen. I aftalen med regionerne er der, trods snævre økonomiske rammer for den offentlige økonomi, sikret økonomisk grundlag for en fortsat udvikling af sundhedsområdet, jf. boks 1.
Boks 1

Fortsat udvikling af sundhedsområdet
Styrkelse af sammenhæng. Prioritering af 250 mio. kr. i regionerne til en styrkelse af det sammenhængende sundhedsvæsen. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i de 5 nye sundhedsaftaler og anvendes med fokus på bl.a.
patienter der typisk har behandlingsforløb på tværs af sygehuse, almen praksis og det kommunale område.
Sygehusaktivitet og sygehusmedicin. Prioritering af 1,1 mia.kr. til øget sygehusaktivitet og øvrige sundhedsudgifter.
Udrednings- og behandlingsret i psykiatrien. Med aftalen tages der et væsentligt skridt til ligestilling af psykiatrien med det øvrige sundhedsvæsen. Regionerne fortsætter udbygningen af kapaciteten og der er truffet aftale om
en udrednings- og behandlingsret i psykiatrien.
Styrket indsats på lungeområdet. Der sættes styrket fokus på indsatsen på lungeområdet, bl.a. i form af nationale
kliniske retningslinjer og fokus på tidlig opsporing i almen praksis.
Digitalisering og sundheds-it. Det er endvidere indgået en række ambitiøse aftaler vedrørende digitalisering, strategi for digital velfærd og sundheds-it mellem parterne

Markant løft til anlægsområdet

•
•

Den regionale anlægsaktivitet øges i 2014 til 7,4 mia. kr. inkl. OPP-projekter, hvilket er
en stigning på over 2 mia. kr. i forhold til 2013.
Det sikrer realiseringen af de nye supersygehuse og betyder samtidig en ramme for øvrige regionale projekter på 2,5 mia. kr., der bl.a. prioriteres til modernisering på det psykiatriske område.

Mere sundhed for pengene, fokus på kapacitet og god økonomistyring

Nye prioriteringer af sundhedsområdet skal gå hånd i hånd med en god ressourceanvendelse og mere sundhed for pengene. Derfor er der aftalt en række initiativer:
• Øget synlighed og åbenhed om resultater i sundhedsvæsenet
• Modernisering af aktivitetsfinansieringen, der understøtter kvalitet og sammenhæng
• En række tiltag til bedre kapacitetsudnyttelse på sygehusene.
• Målbillede og indsatser for god økonomistyring.

