
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.19 Videreførelse af indsatser under børnepolitikken 
Fremsat af: Socialdemokratiet 

Formål og indhold  
At der afsættes midler til at videreføre indsatser under Regionens børnepolitik 

 

Administrationens vurdering 
Regionsrådet har med regionens udarbejdelse af en børne- og ungepolitik givet Videnscenter 
for Børnesmerter en treårig bevilling for perioden 2015-2017 til at arbejde målrettet på at 
optimere smertebehandlingen i regionen. Videnscentret behandler børn, der er blevet 
opereret, har kroniske smerter eller har brug for smertelindring ved sygdom og behandling 
samt arbejder med forskning, udvikling, undervisning og formidling.  

  
Smertebehandlingen af børn er blevet markant forbedret i perioden, og der er skabt et unikt 
tilbud om en ny måde at behandle og formidle kendskabet til børnesmerter på ikke kun i 
regionen, men i hele Danmark. Som et eksempel er der sat fokus på at undgå fastholdelse af 
børn i forbindelse med smertefulde procedurer - fastholdelse, der ellers kan medføre traumer 
og angst. Andre regioner efterspørger også vejledning, undervisning og assistance fra 
Videnscentret.  

  
Videnscentret tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau og dets families 
situation som helhed. Videnscentret arbejder ud fra familiens forudsætninger og bruger deres 
hidtidige erfaringer og personlige ekspertviden og indgår derved i et samarbejde om at hjælpe 
barnet/den unge bedst muligt igennem sygdom og behandling med mindst mulig smerte, 
lidelse og angst.   

  
Videnscentret samarbejder internationalt med andre eksperter på smerter hos børn og unge, 
producerer selv evidens, skriver retningslinjer og udbreder viden via undervisning således, at 
smertebehandlingen er sikker og nedbringer risikoen for utilsigtede hændelser.   

  
For at Videncentret kan formalisere sig yderligere og efterkomme den efterspørgsel, der er, er 
der behov for en varig tilførsel af 2,5 årsværk (sygeplejerske, speciallæge, psykolog, 
fysioterapeut og sekretær) svarende til 1,7 mio. kr. årligt.  
 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Patientens situation styrer forløbet og høj faglig kvalitet 

 

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

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk 1,7 1,7 1,7 1,7 

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
2,5 2,5 2,5 2,5 

Samlet udgift 1,7 1,7 1,7 1,7 
 



Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt) 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


