
 

 

 

Budget/finansieringsinitiativer: Bornholm som digital Ø - videreudvikling 

Fremsat af: Socialdemokratiet 

Formål og indhold: 

Bornholmske borgere skal i dag ofte rejse for at få udført diagnostiske undersøgelser eller 

behandling, hvilket er tidskrævende for patienterne.  

 

Diagnostiske undersøgelser, som kan udføres på øen med det rette udstyr- og aflæses på øen – 

eller på et andet hospital vil give mulighed for at flere patienter kan undersøges uden at skulle 

rejse til Sjælland. 

 

Administrationens bemærkninger:  

Der foreslås to tiltag, som kan understøtte den videre udvikling af Bornholm som Digital Ø, 

hvor der arbejdes mod at flere patienter kan få undersøgelse og behandling på Bornholm eller 

tættere på deres hjem. 

 

Det ene tiltag handler om en modernisering af det radiologiske udstyr på Bornholms Hospital 

gennem et offentligt privat samarbejde, så flere undersøgelser kan gennemføres lokalt. Det 

andet tiltag omfatter gennemførelse af en befolkningsundersøgelse, som dels kan give bedre 

mulighed for at understøtte de rigtige regionale tilbud på Bornholm, dels kan afdække det 

digitale potentiale hos borgerne i forhold til at modtage digitale tilbud inden for 

sygdomsbehandling.    

 

Begge tiltag vurderes samtidigt at understøtte hospitalet i forhold til at rekruttere og fastholde 

personale, da det bliver mere attraktivt at søge arbejde på Bornholms Hospital.  

 

Befolkningsundersøgelse på Bornholm: 

Det er velkendt fra Sundhedsprofilen at Bornholms befolkning har en ringere sundhed end 

den øvrige befolkning i Region Hovedstaden, og på flere områder også i forhold til andre 

regioner i Danmark. Flere mennesker lider at diabetes, overvægt, KOL. Der er flere rygere. 

Der er yderligere udfordringer med trivslen hos børn og der er mange mennesker med 

dobbeltdiagnoser.  

 

Befolkningsundersøgelsen vil give meget mere grundige oplysninger om sundhed og sygdom 

på Bornholm end Sundhedsprofilen og dermed give Region Hovedstaden betydeligt bedre 

muligheder for at understøtte de rigtige regionale tilbud på Bornholm.  

 

Region Hovedstaden har udpeget Bornholm som Digital Ø. En væsentlig mulighed i en 

befolkningsundersøgelse er også at få afdækket det digitale potentiale hos borgerne i forhold 

til at modtage digitale tilbud inden for sygdomsbehandling.  

 

På Bornholm arbejder hospital og kommune tæt sammen i det daglige. Gennem et tæt 

samarbejde også om befolkningsundersøgelsen vil øens befolkning kunne få maksimalt 

udbytte af undersøgelsen både i forhold til det regionale og nære sundhedsvæsen.  

 

Det afsøges i øjeblikket om det vil være muligt at få et samarbejde med kommunen omkring 

befolkningsundersøgelsen og et bidrag til medfinansiering. Samtidig skal der arbejdes på at 



 

 

tiltrække eksterne forskningsmidler. Projektet er bl.a. inspireret af Herlev/Østerbro 

undersøgelsen.  

 

Gruppen bag Befolkningsundersøgelse Bornholm ønsker at tilknytte forskningsprojekter, som 

bruger data fra befolkningsundersøgelsen som udgangspunkt for forskning i de temaer som er 

vigtige på øen fx  

• Bedre trivsel med dobbeltdiagnoser,  

• Håndtering af overvægt,  

• Bedre sundhed hos socialt udsatte familier.  

Modernisering af radiologisk udstyr på Bornholm 

Bornholms Hospital vil kunne være forsøgshospital for at have apparatur til 

røntgenafdelingen gennem en offentlig- privat aftale, hvor medico-leverandør: 

- opsætter nye maskiner. 

- driver 100% remote service. 

- garanterer løbende apparaturfornyelse i perioden, sv.t. introduktion af nye modeller.  

- etablerer en opsætning koblet til Hvidovre Hospital mhp. optagelse og beskrivelse af 

patientundersøgelser, kan foregå fra Hvidovre Hospital. 

 

Med dette budgetforslag stilles der forslag om, at der etableres en (skrabet) basis-

nuklearmedicinsk funktion på Bornholms Hospital via et offentligt-privat samarbejde (en 

sådan OPI-aftale skal i udbud). Dette indbefatter, at den private leverandør stiller nyt udstyr 

til rådighed i ti år mod betaling af en årlig ydelse. Udstyret vil omfatte et nyt SPECT-CT-

hybridudstyr (som foruden nuklearmedicinske undersøgelser kan udgøre en back-up-funktion 

for øens CT-skanner), et opdateret røntgenrum og en MR-skanner samt service og 

vedligehold af det pågældende udstyr. MR-skanner og røntgenrum er inkluderet, da begge 

apparater står foran udskiftning/opgradering i de kommende år. Der vil kunne etableres 

”remote” betjening og billedtolkning, så radiologen kan sidde et andet sted i Region 

Hovedstaden end på Bornholm. Bornholms Hospital har et tæt samarbejde med Hvidovre 

Hospital og forventer, at radiologerne derfra kan deltage i betjeningen af Bornholm.  

 

Fordelene ved et sådant OPI-samarbejde vil være, at det bliver muligt at tilbyde flere 

bornholmske patienter undersøgelse og behandling med moderne udstyr tæt på hjemmet, 

hvorved der spares penge og tid på transport til København. Desuden vil det gøre det lettere 

for Bornholms Hospital at rekruttere og fastholdelse personalet inden for det 

billeddiagnostiske område, når hospitalet er i besiddelse af moderne udstyr. 

 

Den årlige driftsudgift forventes på baggrund af de nuværende foreløbige estimater at udgøre 

ca. 3,3 mio. kr. pr. år. i en tiårig periode. Dette beløb dækker bl.a. udgifterne til apparatur, 

ombygninger, personale og forbrug af utensilier og sporstoffer. Der vil imidlertid være en 

besparelse på forventeligt 0,6 mio. kr. til service af det eksisterende udstyr, ligesom der vil 

være besparelser ved, at de bornholmske patienter ikke skal til undersøgelser i København 

herunder udgifter til patienttransport og klinikertid i København. En delmængde af 

ovennævnte driftsudgift kan således finansieres ved en besparelse på patienttransporten mv. 

Det drejer sig om transport til ca. 500 patienter om året.  

 

Administrationen bemærker at der er behov for at kvalificere forslaget yderligere og få en 

sundhedsfaglig og kapacitetsmæssig vurdering af forslaget, herunder også en samlet 



 

 

vurdering af udnyttelse af ressourcerne i et regionalt perspektiv. Hertil kommer belysning af 

en række forhold, bl.a. særligt håndteringen af sporstoffer og personaledækningen på 

Bornholm samt udgifterne hertil. Der stilles fx særlige krav til indretningen af venterum, 

præparationsrum, bortskaffelse af affald, transporttid (pga. halveringstid) osv., når der er tale 

om radioaktive sporstoffer. Desuden stilles der særlige krav til behovet for assistance og 

mulighed for tilstedeværelse fra en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved 

nuklearmedicinske undersøgelser. I ovennævnte økonomiestimat er der indregnet tilknytning 

af en speciallæge i klinisk fysiologi og en bioanalytiker til Bornholm svarende til ca. 1 dag 

om ugen for dem hver.   

 

Der vil kunne etableres ”remote” betjening og billedtolkning, hvorved radiologen kan sidde et 

andet sted i Region Hovedstaden end Bornholm. Bornholm har et tæt samarbejde med 

Hvidovre Hospital og forventer at radiologerne derfra kan deltage i at betjene Bornholm.  

 

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

 

Befolkningsundersøgelse:  
Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift 0,9 0,9 0,9 0,9 
Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
1,5 1,5 1,5 1,5 

Samlet udgift 0,9 0,9 0,9 0,9 
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Medico:  

Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift 2,5 2,5 2,5 2,5 

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 2,5 2,5 2,5 2,5 
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  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 



 

 

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:  

 

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Beskriv kort hvordan initiativet bidrager til FN’s verdensmål positivt og/eller negativt (se 

hvordan samt eksempler her). Gerne med fokus på påvirkning af miljø/klima og sociale 

forhold som fx trivsel på arbejdspladsen, udsatte grupper eller andet. 

 

 

 

 

https://intranet.regionh.dk/koncerncentre/organisation/strategi/FN-verdensmaal/Sider/Vurdering-af-budgetforslag-og-bevillingssager.aspx?
https://intranet.regionh.dk/koncerncentre/organisation/strategi/FN-verdensmaal/Sider/Vurdering-af-budgetforslag-og-bevillingssager.aspx?

