
 

 

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 
 

Budget/finansieringsforslag: Digital ø - yderligere initiativer til at understøtte 

digitaliseringen af behandlingen af patienter på Bornholm 
 

Fremsat af: Socialdemokratiet  

Formål og indhold: 

Hvilket problem vil I løse? 

Bornholms hospital fik i budget 2020 1,5 mio. kr. i 4 år til digital udvikling.  
Midlerne går primært til arbejdet med at etablere digitale konsultationer, hvor disse handler 
om dialog mellem sundhedsperson og borger fx borger i eget hjem - mellem Bornholms 

Hospital og Akutbilen—1813 - hjemmepleje - ambulant patient på BOH - læger på fx 
Rigshospitalet osv. Der forventes også at være midler til en generel digital kompetenceøgning 
på hospitalet.  
 

Parallelt er der et betydeligt ønske om at hjemtage ydelser til Bornholm.  
Dette sparer tid for patienterne og giver et fagligt løft til hospitalet.  
OG ikke mindst vil det øge lighed, fordi svagere borgere ikke får taget imod tilbuddet om en 
ydelse i København.  

 
Hvordan foreslår I at problemet bliver løst? 

En videreudvikling af digital ø kunne rumme en pligt til at tilbyde en kombination af digitale 
konsultationer og specialist-fremmøde på Bornholm - også når det gælder apparatur-tungere 

områder: 
1) Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin i relation til Digital Ø. 

Bornholms Hospital rummer en mindre diagnostisk enhed med laboratorie, røntgen og 
scanning. Patienter til undersøgelser inden for klinisk fysiologi og nuklearmedicin skal til 

København. Det er afdækket, at der tilsyneladende er et underforbrug af disse ydelser til 
bornholmske patienter. 
 
Det vil i dag være muligt at opstille apparatur til klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

på hospitalet, foretage ydelserne ved hjælp af bioanalytiker og sende resultater digitalt til 
København mhp. vurdering. Der vil formentlig kunne etableres et offentlig-privat samarbejde 
omkring anskaffelsen af udstyret i, en model som involverer klik-afgift.  
 

Driftsomkostningerne vil være omkring 2 mio. kr. om året.  
Der vil skulle være ombygninger for at huse det nye udstyr formentlig for 3 mio . kr.  
Bornholms Hospital er allerede i dialog med Hvidovre Hospital om ovenstående. 
Et politisk fokus på dette område vil være et meget stort løft. 

 
2) Etablering af den ”digitale specialist-sygeplejerske”.  

Bornholms Hospital har i de sidste to år haft et meget tæt samarbejde på børneområdet med 
Rigshospitalets børneafdeling. Det betyder fx at de yngre læger på hospitalet kan få direkte 
specialistrådgivning fra RH i vagten, herunder med brug af video.  

 
Men Bornholms Hospital har svært ved at fastholde sygeplejersker til området.  
En af udfordringerne er, at selv basissygeplejersker skal dække meget bredt.  
En mulighed for at udvikle fagligheden kunne være at udvikle en model, hvor udvalgte 

specialistsygeplejersker i fx ortopædkirurgi o. lign. i København får en tilknytning til 
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Bornholm og laver digital undervisning/konferencer mv for sygeplejersker på 

Bornholm. OG kommer på besøg på Bornholm og følger op en gang i mellem. 
3) Øjenområdet: 

Ansættelse af optiker på hospitalet, som kan stå for flere undersøgelser med digital 

supervision fra Rigshospitalet/Glostrup og fremmøde på øen af øjenlæge fra Rigshospitalet et 

par gange om ugen. Dette vil kræve noget ekstra udstyr, herunder noget nyt udstyr på 
operationsgangen – og løn til optikeren/sekretær mv. Der vil være en besparelse på sigt 
omkring de private øjenlæger. 
 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr.  2021 2022 2023 2024 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 

 

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 3. drøftelse af 

budgetinitiativer. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de tre 
udvalgsbehandlinger.  

 
 
 


