
Bevillinger med udløb i 2018

Amager og Hvidovre Hospital Mio. kr.
AHA-kirurgi AHA-projektet er et forskningsprojekt udført på Hvidovre Hospital i 

samarbejde mellem Anæstesiafdelingen og Gastroenheden. 
Projektet har ifm. kirurgi undersøgt og udviklet behandlingen af 
patienter med akutte, livstruende kirurgiske tilstande. Projektet er 
finansieret af eksterne midler, og kræver ny finansiering, såfremt det 
skal fortsætte.

3,0
Psykiatrien
Bæltefri afsnit I 2015 blev der med midlerne fra satspuljeaftalen 2014-2017 

etableret bæltefrie sengeafsnit på 2 psykiatriske centre. 5,0
Akut psykiatrisk hjælp Midler fra Satspuljeaftalen 2014-2017 er anvendt til at udvikle og 

udbygge et eksisterende Akut OP-team ved Psykiatrisk Center 
Frederiksberg til at være et døgndækkende ambulant akuttilbud.Der 
pågår en intern evaluering sideløbende med Sundhedsstyrelsens 
evaluering af satspuljeprojektet. Evalueringen forventes klar i april 
2017. 

2,2
Farmaceuter Region Hovedstadens Psykiatri har siden udgangen af 2014 med 

finansiering fra Satspuljen 2014-2017 haft forsøg med ansættelse af 
farmaceuter i de psykiatriske akutmodtagelser. Farmaceuternes 
primære arbejdsopgave er at understøtte lægerne i deres arbejde 
med medicingennemgang i henhold til de gældende vejledninger på 
området. Ud over det fungerer de som en faglig ressource og 
sparringspartner for både læger og sygeplejersker.

3,0
Recovery mentorer Med midlerne fra satspuljeaftalen 2014-2017 blev der udmøntet 4,0 

mio. kr. til ansættelse af recoverymentorer på alle psykiatriske 
centre, en tovholderfunktion, som skal lave forberedende og 
løbende udviklingsarbejde på afsnittene samt til udvikling af en 
recovery-mentormodel i ambulant regi.

4,0
Den Præhospitale Virksomhed
Akutlægebil Bornholm Der er bevilget 6,5 mio. kr. i tilskudsmidler fra Sundheds-og 

Ældreministeriet til fortsættelse af akutlægebilen på Bornholm fra en 
pulje til styrket akutindsats. Derudover er Den Præhospitale 
Virksomhed bevilget 1,6 mio. kr. fra regionen (overført i 1. ØR 2017), 
således, at projektet kan løbe indtil 31. december 2017. Det 
udestående beløb vil afhænge af den valgte løsningsmodel.

Sociolancen I satspuljeaftale for 2015-2018 på sundhedsområdet blev der afsat 
en pulje på 5 mio. kr. til pilotprojektet om en Sociolance for 
målgruppen af socialt udsatte og hjemløse. Sociolancen drives som 
et samarbejde mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning, 
Hovedstadens Beredskab og Den Præhospitale Virksomhed-
Akutberedskabet, Region Hovedstaden. Med satspuljeaftalen for 
2017-2020 er projektet blevet tildelt 4,0 mio. kr. med henblik på at 
videreføre ordningen 1 år mere fra d. 1. april 2017 til d. 31. marts 
2018, hvorefter tilskuddet ophører. Såfremt der kan laves en aftale 
om forlængelse med de øvrige involverede parter, og under 
forudsætning af, at Københavns Kommune vil samme andel af 
projektet, så kræver det, at Region Hovedstaden afsætter 2,1 mio. 
kr. årligt. Dertil kommer 1 mio. kr. i engangsudgift til finansiering af 
et ny køretøj som erstatning for det udtjente.    
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