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Aftale om udvidelse af regionernes lånerammer for 2008 mhp. 
investeringer i kræftapparatur   
 
Sundhedsvæsenet skal reagere med det samme ved mistanke om, at en patient 
har kræft. Nærmere undersøgelser af patienten skal påbegyndes hurtigst muligt 
og tilrettelægges i forløb, der sikrer, at der ikke er unødig spildtid mellem de 
forskellige undersøgelser. Kræftpatienter har krav på akut handling og klar 
besked fra sundhedsvæsenet.  
 
Derfor indgik regeringen og Danske Regioner 12. oktober 2007 en aftale om 
gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpati-
enter. Med henblik på at understøtte indsatsen i aftalen fremrykkes investerin-
ger i apparatur og udstyr, der kan bidrage til at øge effektiviteten og kvaliteten.  
 
Som opfølgning på aftalen udvides regionernes lånerammer for 2008 på 900 
mio.kr. med 850 mio.kr., der anvendes til investeringer inden for kræftområ-
det. Lånerammen fordeles efter bloktilskudsnøglen for 2008.  
 
Endvidere vil regeringen og Danske Regioner i forbindelse med økonomifor-
handlingerne for 2009 og 2010 drøfte afsættelse af en låneramme til medico-
teknisk udstyr på kræftområdet. 
 
For at understøtte kvalitet, produktivitet og effektiv anvendelse af personale-
ressourcerne, vil regionerne investere i apparatur mv. efter følgende princip-
per:  
 
• I overensstemmelse med principperne for specialeplanlægning i sygehus-

væsenet skal investeringerne i apparatur og udstyr understøtte, at regio-
nerne samler behandlinger på bæredygtige enheder og samarbejder om 
funktioner, som er for specialiserede til at kunne udføres i alle regioner.  

• I forbindelse med styrkelsen af den diagnostiske kapacitet skal der så 
vidt muligt ske en samling af kapaciteten bl.a. under hensyntagen til den 
nye sygehusstruktur.  

• Ved planlægning af investeringer skal der tages hensyn til mulighederne 
for betjening af apparaturet af kvalificeret personale således, at der sam-
let set opnås en optimal udnyttelse af investeringerne.   

• Investeringer koordineres på tværs af enheder og på tværs af regioner. 
Besparelsesmuligheder, der ligger i fællesindkøb/udbud, skal udnyttes. 

 
Regionerne vil i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2009 og 2010 
redegøre for investeringerne på kræftområdet, samt hvorledes ovenstående 
principper er efterlevet. Regionerne vil endvidere understøtte systematisk ud-
bredelse af forbedrede interne arbejdsgange, herunder effektive arbejdsrutiner 
og øget opgaveglidning, sammenhæng i opgavevaretagelsen samt mere hen-
sigtsmæssig anvendelse af de fysiske rammer, og rekruttering af udenlandsk 
personale. Regionerne vil i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2009 
redegøre for, hvorledes dette vil blive realiseret. 
 


