
Opfølgning på budgetaftalen for 2019 

Aktivitet: 
Sag / opfølgning 

Udvalg Forventes forelagt Bemærkninger 

Der er igangsat et arbejde med en strategi for 

regionens fertilitetsbehandling 
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
Forventes forelagt 31. oktober 

2018. 
 

I 2019 skal der udarbejdes en undersøgelse af 

patienternes tilfredshed med maden.  
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
Forventes forelagt første gang 

2. kvartal 2019. 
 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med hospitaler, 

patienter og andre relevante aktører til at se på 

patientsikkerheden i forbindelse med 

overbelægning, som med udgangspunkt i 

konkrete hændelser 

skal drøfte udfordringer og komme med forslag 

til nye initiativer. 
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
Forventes forelagt 2. kvartal 

2019. 
 

I fald der i finansloven 2019 findes midler til 

udvidelse af kapaciteten til høreapparatforløb, 

vil regionsrådet modtage en sag eller 

meddelelse herom - efter afklaring i Danske 

Regioner. 
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
 Afventer afklaring i Danske Regioner. 

Der er af Danske Regioner nedsat en 

arbejdsgruppe til at arbejde med ensretning af 

regionernes praksis ift. at tilbyde overnatning til 

patienter og ledsagere. I forlængelse af 

arbejdsgruppens afdækning kan regionen 

igangsætte initiativer med henblik på at løse de 

nuværende udfordringer med overnatning og 

transport - bl.a. for pårørende fra Bornholm. 

 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
 Afventer arbejdsgruppe 

Oprettelse af skærmet fødeklinik på Rigs-

hospitalet, Herlev, Hvidovre og Nordsjællands 

hospitaler; afsat 12 mio. kr. som varig bevilling. 
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
Forventes forelagt 30. oktober 

2018. 
 

Garantiklinikker, som blev etableret i budget 

2018, opretholdes og evalueres i 2019. 
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
Forventes forelagt primo 2019.  
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Det skal undersøges, hvordan vi i samarbejde 

med primærsektoren kan udvikle behandlings-

tilbuddene for patienter med flere sygdomme, 

så de omlægges og samles. 
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
Forventes forelagt 2. kvartal 

2019. 
 

 

Arbejdet med HIV-forebyggende behandling 

(PrEP 
 

Sundhedsudvalget 

(SUND) 
Forventes forelagt efter afkla-

ring af regionernes økono-

miske grundlag i Danske 

Regioner. 

 

    

Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse. 

Heraf kan der igangsættes tiltag, som 

understøtter 

ambitionerne om at fremme 

forebyggelsesindsatsen; afsat 1 mio. kr. i 2019 

og 3 mio. kr. i 2020. 
 

Udvalget for fore-

byggelse og sam-

menhæng 

(FORSA): 

Forventes forelagt første gang 

den 31. oktober 2019. 
 

    

En styrkelse af samarbejdet med kommuner og 

civilsamfund, herunder headspace (0,5 mio. 

kr.); afsat 2 mio. kr. i varig bevilling.  
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt 31. oktober 

2018. 
 

Endelig fordeling af investeringsmidler til 

fordeling ml. overfaldsalarmer, visionsarbejde 

for Børne- & Ungepsykiatrien samt Learning 

Lab; afsat 22 mio. kr. i 2019. 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt 4. kvartal 

2018. 
 

 

Udarbejdelse af et forslag til en bedre overgang 

mellem Børne- og Ungepsykiatrien og 

Voksenpsykiatrien for unge mennesker. 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt sommer 

2019. 
 

 

Igangsættelse af initiativer med særligt fokus på 

mad i psykiatrien, så den gode udvikling 

fortsætter i 2019. 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt sommer 

2019. 
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Styrkelse af Tværgående Udgående Team 

(TUT); afsat 5 mio. kr. som varig bevilling. 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt 2. kvartal 

2019. 
 

 

Styrkelse af de højt specialiserede tilbud til børn 

og unge med psykisk sygdom (skizofreni); afsat 

1,5 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 og frem 

som varig bevilling. 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt 2. kvartal 

2019. 
 

Udvidelse af den ambulante udrednings- og 

behandlingskapacitet i Region Hovedstadens 

Psykiatri - især til flere psykoterapeutiske 

behandlinger; afsat 6,3 mio. kr. i 2019 og 12,5 

mio. kr. i 2020 og frem som varig bevilling. 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt 2. kvartal 

2019. 
 

Udvidelse af de eksisterende F-ACT-teams; 

afsat 4 mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. i 2020 og 

frem som varig bevilling. 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt 2. kvartal 

2019. 
 

Styrkelse af interventionsteams; afsat 2 mio. kr. 

i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 og frem som varig 

Bevilling. 

 
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt sommer 

2019. 
 

Styrket bemanding på sengeafsnit med intensiv 

behandling i psykiatrien; afsat 5,5 mio. kr. i 

2019 og 13 mio. kr. i 2020 og frem som varig 

bevilling.  
 

Social- og psykiatri-

udvalget (SPU) 
Forventes forelagt sommer 

2019. 
 

    

Fremskyndelse af genanvendelse af plast; afsat 

1,3 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 og frem 

som varig bevilling. 
 

Miljø- og klima-

udvalget (MKU) 

 

Forventes forelagt 1. kvartal 

2019. 
 

Igangsættelse af en strategisk energiplan i 

"Energi på Tværs 3"; afsat 7,5 mio. kr. i 2019.  
Miljø- og klima-

udvalget (MKU) 

Forventes forelagt 1. kvartal 

2019. 
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Udvikling af oprensningsmetoder i grund-

vandet; afsat 3 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 

2020. 
 

Miljø- og klima-

udvalget (MKU) 

 

Forventes forelagt 3. kvartal 

2019. 
 

    

Oprettelse af en to-årig kulturpulje, hvoraf 6 

mio. kr. er øremærket Copenhagen 2021; afsat 6 

mio. kr. i 2019-2020. 
 

Erhvervs-, vækst og 

forskningsudvalget 

(EVFU) 

Forventes forelagt 1. kvartal 

2019. 
 

Fortsættelse af den regionale praktikplads-

enhed; afsat 5 mio. kr. i 2019-2020. 
 

Erhvervs-, vækst og 

forskningsudvalget 

(EVFU) 

Forventes forelagt primo 2019.  

Styrkelse af regionens forskningsfond; afsat 3 

mio. kr. i varig bevilling, arbejdet med 

forskningspuljen samlede pulje på 25 mio. kr.  
 

Erhvervs-, vækst og 

forskningsudvalget 

(EVFU) 

Forventes forelagt 4. kvartal 

2019. 
 

    

Udarbejdelse af langsigtet plan for den grønne 

omstilling af de regionale busser.  
 

Trafikudvalget (TU) Forelagt første gang 2. oktober 

2018. 
 

Undersøgelse af mulighederne for fossilfri drift 

af lokaltogene; afsat 1 mio. kr. i 2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt primo 2019.  

Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe 

følgevirkningerne af støjforurening; afsat 2 mio. 

kr. i 2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt primo 2019.  

Analyse af renoveringsbehov og forslag til 

langsigtet finansieringsmodel for fornyelse af 

lokalbanerne samt anlæg af Favrholm St. og 

Hillerød St.; afsat 2 mio. kr. i 2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt primo 2019.  

Analyse af fase II for ombygning af Hillerød 

St.; afsat 4 mio. kr. i 2019. 
Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt medio 2019.  
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Styrkelse af cykel- og elcykelpendling gennem 

en række virksomhedsrettede tiltag i 2019; afsat 

2 mio. kr. i 2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt primo 2019.  

Investeringer i busfremkommelighed (bus 

375R); afsat 5,1 mio. kr. i 2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt primo 2019.  

Forsøg med brintbus; afsat 7,3 mio. kr. i 2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt primo 2019.  

Sporfornyelse af Gribskovbanen; afsat 16,1 

mio. kr. i 2019 og 8,9 mio. kr. i 2020. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt medio 2019.  

Etablering af standsningssted Helsinge Nord; 

afsat 5 mio. kr. i 2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt medio 2019.  

Etablering af standsningssted Nørre Herlev; 

afsat 6,9 mio. kr. i 2019. 
Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt medio 2019.  

Forundersøgelse af ring-5-syd; afsat 1 mio. kr. i 

2019. 
 

Trafikudvalget (TU) Forventes forelagt når staten 

igangsætter undersøgelsen. 
 

    

Forslag til den fremtidige styringsmodel for 

regionens hospitaler. 
 

Udvalget for værdi-

baseret styring 

(VBS) 

Forventes forelagt sommeren 

2019. 
 

    

Efteruddannelse af speciallæger, da deres efter-

uddannelse i en årrække har været afhængig af 

midler fra lægemiddelindustrien; afsat 5 mio. 

kr. som varig bevilling. 
 

Forretningsudvalget Forventes forelagt 1. kvartal 

2019. 
 

Etablering af en pårørendeuddannelse i for-

bindelse med Skolen for Recovery; afsat 0,5 

mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 og frem 

som varig bevilling. 

Forretningsudvalget Forventes forelagt 2. kvartal 

2019. 
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Der skal gives en årlig afrapportering om 

resultaterne af indsatsen, samt et oplæg til den 

politiske prioritering i de følgende budgetår 

vedrørende den 10-årige renoveringsplan. 
 

Forretningsudvalget Forventes forelagt første gang i 

august 2019. 
 

Hvis der i løbet af 2019 er uforbrugte midler, 

kan de anvendes til løsning af evt. nye udfor-

dringer vedrørende SP, samt til udmøntning af 

de anbefalinger, som kommer fra de to SP 

taskforces, som regionsrådet har nedsat om hhv. 

data til forskning og udvikling og bedre 

arbejdsgange i ambulatoriet. 

Forretningsudvalget   

Hvis der viser sig et ledigt råderum i 4. økono-

mirapport 2018, er det forligsparternes for 

budget 2019 anbefaling, at budgetforligskreds 

18 skal finde mindst 5 mio. kr. til en prio-

ritering af lægesekretærernes arbejde frem til 

sommeren 2019 med overgangen til LPR3 og 

SP18. 
 

Forretningsudvalget Forventes forelagt med 4. 

økonomirapport 
 

Månedlig afrapportering om afskedigelser; 

forventes forelagt første gang oktober 2018. 
 

Forretningsudvalget Afrapporteringen forventes 

afsluttet med udgangen af 1. 

kvartal 2019. 
 

 

Regionen har en ambition om 10 % flere elever 

i 2019, hvorfor regionen i det kommende år skal 

intensivere arbejdet med at gøre sig til et 

attraktivt uddannelsessted. 
 

Forretningsudvalget Forventes forelagt 1. kvartal 

2019. 
Evt. udvalgsbehandling i EVFU 

Der investeres 3.5 mio. kr. årligt til strategisk 

indkøb, hvilket bidrager med 30 mio. kr. i 

indkøbsbesparelser i 2020 og frem. 
 

Forretningsudvalget En status forventes forelagt 

første gang senest juni 2019. 
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Forbedringer af Sundhedsplatformen; afsat 18 

mio. kr. i 2019 og 8 mio. kr. i 2020 og frem 

som varig bevilling. 

Forretningsudvalget Forventes forelagt i de kvar-

talsvise afrapporteringer om 

Sundhedsplatformen. 
 

 

    

Afskaffelse af den hidtidige pulje til 

kapacitetsudvidelser. 
 

  Kan implementeres umiddelbart på 

baggrund af aftaleteksten i budgettet. 

Der afsættes en reserve på 100 mio. kr. til evt. 

uafviselige merudgifter, samt evt. udrednings- 

og behandlingsretten. Ved udfordringer i løbet 

af året. Udmøntningen heraf vil indgå i de 

kvartalsvise økonomirapporter til regionsrådet. 
 

  Kan implementeres umiddelbart på 

baggrund af aftaleteksten i budgettet. 

I januar 2019 afholdes der et seminar, som skal 

sætte fokus på alvoren af den manglende mål-

overholdelse af udrednings- og behandlings-

retten. 
 

  Kan implementeres umiddelbart på 

baggrund af aftaleteksten i budgettet. 

Fastholdelse af prioriteringen af Copenhagen 

Skills. 
 

  Kan implementeres umiddelbart på 

baggrund af aftaleteksten i budgettet. 

    

Ansættelse af yderligere 4 socialsygeplejersker 

på henholdsvis Amager og Hvidovre Hospital, 

Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet og 

Bornholms Hospitalet; afsat 2 mio. kr. i varig 

bevilling. 
 

  Bevilling 

Fortsættelse af Røde Kors' omsorgscenter i 

Thorsgade i København; afsat 2,1 mio. kr. i 

2019. 
 

  Bevilling 

Styrkelse af giftlinjen; afsat 3 mio. kr. i varig 

bevilling. 

  Bevilling 
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Styrkelse af Nordsjællands Hospitals ambu-

latorium for overvægtige børn og unge; afsat 1 

mio. kr. i varig bevilling. 
 

  Bevilling 

Fortsættelse af Copenhagen Health Innovation 

(CHI); afsat 2 mio. kr. i 2019-2020. 
 

  Bevilling 

Finansiering til oprettelse af særligt rehabili-

terende sengepladser i Frederikssund; afsat 7 

mio. kr. i varig bevilling. 
 

  Bevilling 

Permanentliggørelse af satspuljeprojektet med 

aktivitetstilbud på de intensive psykiatriske 

sengeafsnit; afsat 7,5 mio. kr. i varig bevilling. 
 

  Bevilling 

Fortsættelse af supercykelstisekretariatet; afsat 

12 mio. kr. i 2019, som er tilsagnsbudgettet 

ligeligt over de næste fire år. 
 

  Bevilling 

Opnormering af personaleressourcer på akut-

hospitalerne; afsat 40 mio. kr. som varig 

bevilling. 
 

  Bevilling 

Efteruddannelse på akutområdet på vores 

hospitaler; afsat 6,3 mio. kr. som varig 

bevilling. 
 

  Bevilling 

Uddannelse af flere neonatologer; afsat 1,5 mio. 

kr. i 2019 og 3 mio. kr. fra 2020 som varig 

bevilling. 
 

  Bevilling 

 


