
Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på 
sundhedsområdet 
 

Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) 
I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr. til yderligere styrkelse af regionens akutmodtagelser og 
akutklinikker. Der udestår efter fordelingen af puljen fortsat fuld dækning med speciallæger i vagt i det 
omfang, der vurderes optimalt i akutmodtagelserne. Det er vurderingen, at der med henblik på bedre 
dækning i spidsbelastningsperioder er behov for en yderligere styrkelse af akutmodtagelserne ved en 
udvidet bemanding aften og nat med speciallæger, samt bedre personaledækning i weekend og 
ferieperioder. Der skal være det nødvendige antal behandlersygeplejersker til at nedbringe ventetid. 
Udgiftsniveauet i 2013 vil være omkring 5 mio. kr., og en eventuel varig styrkelse af akutberedskabet vil 
blive behandlet i forbindelse med budgetforslaget for 2014. 

Overlappende akutberedskab før overtagelse af lægevagten (15 mio. kr.) 
Forud for overtagelsen af lægevagten fra de praktiserende læger er der behov for en oplærings- og 
undervisningsindsats på 2-3 måneder for sygeplejersker og læger, der ansættes til løsning af opgaven.  
Lønudgiften udgør 12 mio. kr. i 2013, hvortil kommer forskellige engangsudgifter på 3 mio. kr. Den 
varige udgift modgås af de besparelser, der opnås på den nuværende vagtlægeordning. 

Kampagne vedrørende akuttelefon og overtagelse af lægevagt (5 mio. kr.) 
Der er i den foreløbige vurdering af rammerne for 2014 indarbejdet 10 mio. kr. til gennemførelse af en 
opfølgningskampagne for Akuttelefonen 1813. Det vil samtidig være hensigtsmæssigt at give bred 
information om den kommende visiterede adgang til akutmodtagelserne/akutklinikkerne, hvor 
visitationen skal foregå via Akuttelefonen 1813. Ændringen indebærer, at man – når behovet opstår – 
skal kontakte 1813, før man eventuelt henvender sig på hospitalet. 

Da den visiterede adgang indføres 1. januar 2014, samtidig med ophør af den nuværende 
lægevagtsordning, vil det være hensigtsmæssigt, at kampagnen sættes i gang før årsskiftet og målrettes 
information om den nye lægevagtsordning, og der bør derfor i 2013 afsættes 5 mio. kr. af den samlede 
udgift på 10 mio. kr.  

Udredningsret (10 mio. kr.) 
Efter 1. september 2013 skal patienter være udredt inden 30 dage. Der anvendes 10 mio. kr. til 
afhjælpning af flaskehalse på det diagnostiske område, dels til pukkelafvikling (engangsudgift), dels til 
varig kapacitetsforøgelse. Foruden de 10 mio. kr. på driftsområdet er til Forretningsudvalgsmødet den 
11. juni foreslået anskaffelse af CT-scanner til Hvidovre Hospital som investeringsbeviling finansieret 
ved kassetræk. Inden drøftelserne af budgetforslag 2014 vil der foreligge nærmere belysning af 
ressourcebehovet i forbindelse med udredningsretten.  
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It og apparatur (59 mio. kr.) 
Vedrørende it og apparatur vurderes det, at det vil være relevant at fremrykke indkøb af apparatur 
med henblik på standardisering af udstyr på hospitalerne, samt fremskynde nødvendige tekniske 
opgraderinger af netværket. Udgifterne udgør 59 mio. kr. på driften og er et led i, at regionen bliver 
klar til Sundhedsplatformen.  

Renoveringer (97 mio. kr.) 
På hospitalerne er der en række presserende renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, som det ikke 
har været muligt at prioritere i de forløbne år. Som følge heraf er der et vedligeholdelsesefterslæb 
vedrørende bygninger, installationer og udendørsarealer, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at 
der vil være relevante vedligeholdelsesprojekter for mere end 100 mio. kr. i 2013. Der afsættes 97 mio. 
kr. Hospitalerne prioriterer arbejder, der reducerer fremtidige energi- og driftsudgifter samt forbedrer 
handicaptilgængelighed, og som kan gennemføres i 2013. 

Kurser i konklikthåndtering og for nyuddannede i psykiatrien (1 mio. kr.) 
Inden for en ramme på 1 mio. kr. vurderes det muligt at gennemføre en række yderligere kurser i 
forlængelse af den allerede aftalte indsats i 2013. Det drejer sig for det første om kursus i 
konflikthåndtering for de resterende ca. 500 medarbejdere på akutmodtageafdelinger, således at alle 
medarbejdere får mulighed for at komme på det pågældende kursus. For det andet kurser til 
nyuddannede, der skal ansættes i psykiatrien, fx ”psykofysisk træning”, ”kognitive metoder i 
sygeplejen” og lign. 

Service- og videncenter for hjælpemidler (2 mio. kr.) 
Der afsættes 2 mio. kr. med henblik på etablering af service- og videncenter for hjælpemidler på 
Glostrup Hospital.  Centret skal kunne give bred faglig vurdering af relevante hjælpemidler til 
sundhedspersonale og brugere, og der skal være mulighed for visning af hjælpemidler. Et konkret 
forslag uarbejdes til at indgå i drøftelserne af budgetforslaget for 2014. 

Børnepolitik (1 mio. kr.) 
Puljen i budget 2013 på 5 mio. kr. til børnepolitikken forøges med 1 mio. kr. til 6 mio. kr. Beløbet 
anvendes til udvikling af en APP, hvor børn og unge kan finde råd og vejledning og komme i kontakt 
med andre i samme situation, samt til udvikling af en række animationsfilm (og andre film) til InfoTV  og 
andre medier, f.eks. om, hvordan det kan opleves at blive indlagt. 

Innovation (2 mio. kr.) 
Puljen på 5 mio. kr. til innovationsprojekter på regionens hospitaler øges med 2 mio. kr. til 7 mio. kr. 

Skiltning, brevpapir mm. (2 mio. kr.) 
Med udgangspunkt i pilotprojekter på Gentofte Hospital og Herlev Hospital, hvor den indendørs 
skiltning er gået fra latinske til danske benævnelser, igangsættes et projekt, der har til formål at 
anvende danske navne som afdelingsbetegnelser.  
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Kultur- og uddannelsesprojekt i psykiatrien (1 mio. kr.) 
Puljen på 5 mio. kr. til kultur- og uddannelsesprojekt i psykiatrien forøges med 1 mio. kr. til 6 mio. kr. til 
indsatsen vedrørende recovery. 
 
Beløbet anvendes især til forøgelse af timetal til medarbejdere med brugerbaggrund i følgende 
projekter: 
 Recovery-mentorer på sengeafsnit 
 It-baserede værktøjer til fælles beslutningstagen i form af APP og webside 
En mindre del af beløbet anvendes til studietur for Recovery-mentorer (medarbejdere med 
brugerbaggrund). 
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