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NOTAT

Til Sundhedsudvalget

Hospitalernes anvendelse af midler 
fra budget 2022 til svangre- og bør-
neområdet.
Af Region Hovedstadens budgetaftale for 2022 fremgår: ”Der tilføres med 
budgetaftalen for 2022 yderligere 24 mio. kr. årligt stigende til 26 mio. kr. fra 
2023 og frem til svangreområdet og børneområdet fordelt med 12 mio. kr. år-
ligt til hvert af områderne stigende til 13 mio. kr. fra 2023.”

Dette notat indeholder en opfølgning på hospitalernes anvendelse af budget-
midlerne til hhv. svangre- og børneområdet. 

Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra hospitalerne.

Svangreområdet

Amager og Hvidovre Hospital

På svangreområdet anvendes midlerne til kvalitetsløft gennem opnormering, 
primært på barselsgangen og sekretærområdet, samt ved hjemmebesøg efter 
ambulant fødsel. 

En del af midlerne vil blive anvendt til at håndtere vækst i fødsler og går pri-
mært til at dække behovet for flere jordemoderkonsultationer og ultralydsscan-
ninger, samt bemanding til øget antal fødsler og barslende.

De samlede midler til både føde- og børneområdet tænkes også ind i forbin-
delse med etableringen af kvinde-barn centeret, der etableres i forbindelse 
med udflytningen i nybyggeriet på Hvidovre Hospital matriklen.

Herlev og Gentofte Hospital
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Midlerne på svangreområdet skal benyttes til etablering af et optimeret igang-
sættelsesafsnit, der skal rumme både ambulante og indlagte kvinder til igang-
sættelse. Afsnittet vil blive placeret i NYBYG i forlængelse af de indlagte svan-
gre patienter og vil optimalt blive bemandet med jordemødre (der også ta-ger 
vagter), der skal fungere i et tæt samarbejde med de læger og medarbej-dere, 
der er tilknyttet afsnittet for indlagte svangre. 

Derudover skal midlerne benyttes til at styrke bemandingen af den nyopret-
tede klinik for graviditetstab, der omfatter både dødfødte og senaborter. Be-
mandingen vil primært bestå af jordemødre, der ligeledes skal indgå i vagt.

Rigshospitalet

Midlerne til svangreområdet vil tilgodese såvel fødsler som neonatologien. I 
den forbindelse er anæstesi- og operationsområdet en væsentlig samarbejds-
partner ved varetagelse af kejsersnit og anlæggelse af epiduralblokader (be-
døvelse) ved fødsler. Midlerne udmøntes til obstetrikken med henblik på fast-
holdelse samt øge antallet af stillinger og på Neonatalafdelingen og Anæstesi- 
og operationsafdelingen som flere stillinger og øget kapacitet. 

Der afsættes en del af midlerne i 2022 til ombygning i forbindelse med etable-
ring af flere sengestuer i obstetrikken, herunder bl.a. barselssenge.

Nordsjællands Hospital

Midlerne til svangreområdet vil blive anvendt til at styrke forskellige funktioner. 
I Akutmodtagelsen for gravide anvendes midler til øget sundhedsfaglig bistand 
med henblik på øget kvalitet. På Fødegangen anvendes midler til en forbedret 
varetagelse af vagtfordelingsopgaverne med henblik på en mere effektiv an-
vendelse af ressourcerne. På Barselsafsnittet afsættes midler til hotlinen (sy-
geplejerske), som så kan holde åbent også i aftenvagt lørdag og søndag for at 
skabe øget tryghed hos de nybagte forældre. Til neonatal-området afsættes 
også en del af midlerne til øgede ressourcer og kvalitet. Resten af midlerne 
forventes at gå direkte til klinisk personale, hvor der løbende opstår behov, 
herunder til dækning af vikarer.

For så vidt angår 2022 bemærkes det dog, at de midlertidige aftaler til bl.a. 
fastholdelse på jordemoderområdet vil lægge beslag på en stor del af mid-
lerne.

Bornholms Hospital

Midlerne til svangreområdet anvendes fortrinsvis til de regionalt aftalte belast-
ningstillæg til jordemødrene. Resterende midler forventes anvendt til delta-
gelse i kompetenceudviklingsaktiviteter og opretholdelse af den nødvendige 
bemanding til dækning af vagter, herunder styrke vikardækning i sonografi, 
hvor hospitalet aktuelt kun har én medarbejder med de relevante kompeten-
cer.
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Børneområdet

Amager og Hvidovre Hospital 

På børneområdet skal midlerne bidrage til øget speciallægebemanding på 
områderne gastroenterologi og neuropædiatri, da der her er et stort behov. De 
øvrige midler anvendes til øget plejebemanding.

De samlede midler til både fødeområdet og børneområdet tænkes også ind i 
forbindelse med etableringen af kvinde-barn centeret, der etableres i forbin-
delse med udflytningen i nybyggeriet på Hvidovre Hospital matriklen.

Herlev og Gentofte Hospital

Midlerne til børneområdet vil primært blive anvendt til at øge bemandingen i 
Børne- og Ungeafdelingens akutte sengeafsnit med to sygeplejersker samt to 
sygeplejersker i Børnemodtagelsen. Derudover oprettes der en daghospitals-
funktion, der bemandes med en sygeplejerske. 

Endelig oprettes der en lægefaglig diabetes hotline i forbindelse med, at be-
handlingen af diabetesbørn centraliseres.

Rigshospitalet

På børneområdet fokuseres midlerne på områder og specialer, hvor Rigsho-
spitalet i dag har kapacitetsmæssige udfordringer, har behov for at give kvali-
teten et løft, og hvor vi forventer en øget vækst som følge af stigende fød-
selstal. 

Med henblik på at imødekomme forventet vækst og forbedring af eksisterende 
kvalitet udvides kapaciteten i Afdeling for Børn og Unge. Uden for Afdeling for 
Børn og Unge er der betragtelige ventelisteudfordringer i Afdeling for Børn og 
Unge med Kirurgiske sygdomme på området for mave-tarm og urinveje. Her 
vil et kvalitets- og kapacitetsløft gå hånd i hånd og medvirke til at forbedre kva-
liteten og værdien for patienterne. 

Nordsjællands Hospital

Midlerne til børneområdet anvendes primært til etablering af en ’bunden læge-
bagvagt’ (dvs. med tilstedeværelse, frem for rådighed/tilkald fra bolig), som 
mindre erfarne læger i vagterne bl.a. kan konferere med – mhp. en højere 
kvalitet og patientsikkerhed, hvilket også er til rådighed på andre af regionens 
børneafdelinger. 

De resterende midler til børneområdet anvendes til generel sikring af høj kvali-
tet og tilstedeværelse inden for sygepleje- og lægegruppen, hvor der til stadig-
hed er et højt pres for effektiv ressourceudnyttelse i hverdagen.
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Bornholms Hospital

Bornholms Hospital fik i 2021 budgettet en tidsbegrænset bevilling til Digital Ø 
mhp. at styrke kompetenceudvikling i pædiatri. De nye midler til børneområdet 
anvendes til at driftsliggøre så mange af kompetenceudviklingsinitiativerne fra 
projektbevillingen som muligt. Det handler om fx fokuserede ophold for sosu-
assistenter og sygeplejersker på Nordsjællands Hospital samt en formaliseret 
aftale omkring en virtuel klinisk sygeplejespecialist i pædiatri.
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