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Faktaark
Hovedlinjerne i Aftale om regionernes økonomi for 2013
1,1 mia. kr. i løft til sundhed
Sundhedsområdet løftes med mere end 1.1 mia. kr. i 2013. Aftalen giver derved mulighed for en aktivitetsvækst på sygehusene i 2013 på 3 pct.
Sidestilling af psykisk og fysisk sygdom
Psykiatrien opprioriteres med 200 mio. kr. i 2013 og frem
Der igangsættes en udbygning af kapaciteten i psykiatrien med henblik på at indføre en udrednings- og
behandlingsgaranti.
Hurtig udredning og behandling
Fra 1. september 2013 skal alle patienter være udredt inden for en måned eller have en plan for det
videre udredningsforløb.
Fra 1. januar 2013 indføres en differentieret behandlingsgaranti, der giver større fleksibilitet til at behandle alvorlig sygdom først.
Målrettede kontrolforløb for kræftpatienter
Kræftpatienterne skal sikres gode kontrolforløb. Derfor igangsættes et arbejde med at sikre målrettede
kontrolforløb.
Kortere ventetid på skadestuer
Der gennemføres en række konkrete tiltag for at reducere ventetiden på landets skadestuer. Der sættes bl.a. fokus på effektiv visitation, kommunikation og bedre organisering.
Samtidig opstilles der servicemål for ventetiden på alle landets skadestuer, så patienterne ved, hvilken
ventetid de kan forvente.
Fokus på kvalitet
Styringen af sundhedsvæsenet skal drejes væk fra et for snævert fokus på aktivitet. Der er formuleret
ambitiøse målsætninger for udviklingen i kvaliteten. Målet er at reducere sygehusdødeligheden med 10
pct. over tre år og antallet af skader på patienter med 20 pct.
Samtidig udarbejdes der nationale kliniske retningslinjer, som skal sikre patienterne adgang til ensartet
høj kvalitet i hele landet.
Øget anvendelse af digitalisering og sundheds-it
Digitalisering og velfærdsteknologi er centrale redskaber til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service.
Som led heri udmøntes 50 mio. kr. til implementering af handlingsplan for udbredelse af telemedicin og
30 mio. kr. til telemedicinsk sårvurdering.
Moderne og klimavenlige sygehuse
Der etableres en låneadgang på 1 mia. kr. til energiinvesteringer i forbindelse med de nye supersygehuse. Lånepuljen giver mulighed for en opgradering til de skrappeste energimæssige bygningskrav,
lavenergiklasse 2020.

