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Til: Regionsrådets møde den 18. april 2017 – pkt. 13 - Udmøntning af 
nationale midler til udgående funktioner og specialiseret rådgiv-
ning   

Teknisk ændringsforslag til pkt. 13 - Udmøntning af nationale midler til udgåen-
de funktioner og specialiseret rådgivning   
 
Stillet af administrationen. 
 
Administrationen har fundet, at Region Hovedstaden modtager en mindre andel af de 
nationale midler til udmøntning af nationale midler til udgående funktioner og specia-
liseret rådgivning end antaget i den oprindelige sagsfremstilling. Administrationen an-
befaler, at udmøntningen beregnes ud fra de samme principper som i den oprindelige 
sag, men med de nye tal.  
 
Administrationen stiller på denne baggrund følgende tekniske ændringsforslag til ind-
stillingens punkt 2: 
 
”2. at godkende nedenstående fordeling af midler i 2017: 

• 13,7 mio. kr. i varige midler til palliative team for ikke-kræft patienter, 
• 5,8 mio. kr. i varige midler til geriatriske team, og 
• 1 mio. kr. i varige midler til specialiseret rådgivning fra hospitalerne. 

 
Begrundelse: 
Administrationen beklager, at der i sagsfremstillingen til henholdsvis Sundhedsudval-
get, Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde samt Forretningsudvalget har været fejl i 
beregningerne for udmøntning af nationale midler til udgående funktioner og speciali-
seret rådgivning. Administrationen var ikke opmærksom på ændringer i beløbets stør-
relse i den endelige udmelding fra ministeriet. Samlet set er der er ca. 1 mio. kr. min-
dre om året end først antaget.  
 
De nye beregninger fremgår af nedenstående tabellerne: 
 
Tabel 1:  
Udmøntning af nationale midler til udgående funktioner (mio.kr) 
 
 2017 2018       2019 (va-

rigt) 



   Side 2 

 

I alt  18,9*  
 

15,8  
 

20,5 
 

Palliative team målrettet ikke-kræft pa-
tienter  

12,6  
 

10,5 
 

13,7 
 

Geriatriske team 5,3 
 

4,3 
 

5,8 
 

Specialiseret rådgivning (indsats 28) 1 1 
 

1 
 

*Bemærk, at dette beløb indeholder 3,2 mio. kr. tildelt i 2016, som 
overføres til 2017. 
 
Tabel 2:  
Fordeling af midler til udgående palliative teams (mio.kr) 

 2017 * 2018 2019 og frem 
Bispebjerg og Frederiks-
berg Hospital     2,02     1,66  2,20 

Bornholms Hospital 0,70 0,70 0,70 
Herlev og Gentofte Hospi-
tal 3,15 2,59 3,43 

Nordsjællands Hospital 2,57 2,12 2,80 
Amager og Hvidovre Hospi-
tal 2,65 2,18 2,89 

Rigshospitalet 1,51 1,26 1,64 
Total 12,60 10,50 13,65 
*Bemærk: Der er overført midler fra 2016 til 2017  
 
Tabel 3:  
Fordeling på baggrund af planområdernes andel af ældre (65+) 
(mio.kr) 
 
 2017* 2018 2019 og frem 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1,03 0,83 1,13 
Herlev og Gentofte Hospital 1,61 1,29 1,77 
Nordsjællands Hospital 1,31 1,05 1,44 
Amager og Hvidovre Hospital 1,35 1,08 1,49 
Total 5,30 4,25 5,83 
*Bemærk: Der er overført midler fra 2016 til 2017  
 
 


