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Faktaark – Historisk højt niveau for sygehusinvesteringer i 2014

Regeringen og Danske Regioner er enige om et historisk højt niveau i 2014 for investeringer i
nye og bedre sygehuse, nye akutmodtagelser og modernisering af de psykiatriske sygehuse.
Det skal sikre rammerne for et moderne og effektivt sundhedsvæsen både for patienter med
fysiske sygdomme og patienter med psykiske sygdomme.
Samlet er der lagt op til et anlægsniveau på 7,1 mia. kr. i 2014. Herudover er der aftalt en pulje
på 0,3 mia. kr. til offentligt-privat samarbejde om investeringer på sygehusområdet. Det svarer
til et samlet løft af anlægsaktiviteterne på mere end 2 mia. kr. i forhold til budgetterne for 2013.

Anlægsudgifter i 2014
Med økonomiaftalen for 2014 forventes der anlægsaktiviteter for i alt 7,1 mia. kr. i 2014:

Heraf udgør investeringer i kvalitetsfondsbyggerierne 4,6 mia. kr.

Hertil kommer øvrigt sygehusbyggeri for i alt 2,5 mia. kr.

Der er desuden afsat en pulje på 0,3 mia. kr. i 2014 til at fremme offentlig-privat samarbejde.

Samtidig er der med aftalen skabt grundlag for prioritering af knap 1,1 mia.kr. i 2014 til øget
sygehusaktivitet og håndtering af øvrige sundhedsudgifter, herunder ikke mindst ny sygehusmedicin. Det finansieres via et løft på knap 500 mio.kr. samt regionalt råderum fra mindreudgifter til sygesikringsmedicin.
Regionerne prioriterer endvidere 250 mio. kr. til at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen ved styrket fokus på personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter,
der ofte har behandlingsforløb på tværs af sektorer.
Den fortsatte produktivitetsstigning i sygehusvæsenet bidrager endvidere til yderligere vækst i
antallet af behandlinger mv. på sygehusene på 2,4 pct.

Centrale initiativer på sundhedsområdet i 2014:





1,6 mia. kr. til øget behandlingsaktivitet på sygehusene. Det giver mulighed for en aktivitetsvækst
i 2014 på 2,4 pct., som finansiereres ved et målrettet løft på mere end ¼ mia. kr. samt en fortsat
produktivitetsvækst på 2 pct.
795 mio. kr. til øvrige sundhedsudgifter, herunder udgifter til sygehusmedicin.
Herudover prioriteres 250 mio. kr. til sundhedsbehandlinger målrettet borgere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter.

