
Budgetlægningen 2019-2022 
 

Budget/finansieringsforslag: – 7.8 Nødvendige forbedringer i forhold til 

Sundhedsplatformen 

Fremsat af: Marianne Frederik, Enhedslisten 

Formål og indhold  

- At vi gennemgår nødvendige forbedringer i forhold til sundhedsplatformen. Kan der gøres 

mere nu; f.eks. ansætte flere lægesekretærer, flere kliniske byggere eller andet? 

 

Administrationens vurdering 

Under dette budgetinitiativ, vedlægges 3 initiativer (a - c), hvor der beskrives forbedringer i 

forhold til Sundhedsplatformen. 

 

Da efterspørgslen efter mere effektive arbejdsgange særligt på intensivområdet opleves både i 

SP-dialogforum og i brugerundersøgelsen, foreslås følgende prioritering af forslagene: 

 

7.8.a: Integration af infusionspumper til Sundhedsplatformen for intensivafdelinger 

7.8.b: Mobile enheder til læger, Sundhedsplatformen 

7.8.c: Specialegennemgange og optimering i Sundhedsplatformen 

 

Hvis initiativerne skal give fuld effekt i 2019, vil det være optimalt, at starte op allerede i 

2018, da oplæring af medarbejdere til at understøtte disse indsatser forventes at tage op til ½ 

år.  

 

Investeringerne, som er specificeret under de enkelte forslag kan evt. fordeles over 2 år – 

2018 og 2019 således: 

 
 

År 2018 og 2019 
TOTAL Intensiv Mobile enheder 

Speciale-

gennemgang 

I alt 2018 2019 I alt 2018 2019 I alt 2018 2019 I alt 2018 2019 

Løn til evt. nye 

årsværk 
12,0 2,7 9,3 3,6 0,6 3,0 1,2 0,3 0,9 7,2 1,8 5,4 

Øvrig drift 1,3   1,3       1,3   1,3       

Etableringsudgifter 17,7 13,8 3,9 9,6 9,2 0,4 5,6 4,6 1,0 2,5   2,5 

Årsværk (ansættes nye) 20,0 4,5 15,5 6,0 1 5 2,0 0,5 1,5 12,0 3 9 

Samlet udgift  

(mio. kr.) 
31,0 16,5 14,5 13,2 9,8 3,4 8,1 4,9 3,2 9,7 1,8 7,9 

 

 

Det skal gøres opmærksom på, at der er afledte driftsudgifter forbundet med forslagene, jf. 

beskrivelserne i de enkelte forslag. 

 

Hvad angår forslag til at ansætte flere lægesekretærer se budgetforslag 7.18, og ansættelse af 

flere kliniske byggere se budgetforslag 7.5. 

 



Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Investeringerne i alle 3 budgetforslag understøtter politisk mål om høj faglig kvalitet og 

effektive arbejdsgange i Sundhedsplatformen. 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

Se under de enkelte forslag 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 

 


