
 

 

Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: 6 Videreførelse af indsatser under børne- og ungepolitikken 

Fremsat af: Socialdemokratiet 

Formål og indhold  
At der afsættes midler til at videreføre indsatser under Regionens børne- og ungepolitik. 

 

Administrationens vurdering 
Administrationen har udvalgt en række initiativer fra børne- og ungepolitikken, hvor det er 
muligt at gennemføre ét eller flere af initiativerne indenfor en ramme på i alt 3 mio. kr. Det er 
muligt enten at vælge flere initiativer indenfor forslagets samlede ramme eller bevilge en 
ramme på 3 mio. kr., hvorefter administrationen efterfølgende fremsætter en sag om 
udmøntning til et eller flere konkrete initiativer. 

Behandlingen af børn og unge skal ske på et højt fagligt niveau 

- Der skal tilbydes en smertebehandling tilpasset til børn.  
Videnscenter for Børnesmerter behandler børn, der er blevet opereret, har kroniske smerter 
eller har brug for smertelindring ved sygdom og behandling samt arbejde med forskning, 
udvikling, undervisning og formidling indenfor området. For at Videncentret kan efterkomme 
den stigende efterspørgsel er der behov for en varig tilførsel af 2,5 årsværk (sygeplejerske, 
speciallæge, psykolog, fysioterapeut og sekretær).  
Finansieringsbehov: 1,7 mio. kr. årligt.  

Region Hovedstaden skal have familievenlige hospitaler og psykiatriske centre 

- Der skal tilbydes aktiviteter og adspredelsesmuligheder for børn i alle aldre og muligheder 

for motion for børn.  

Forslaget skal målrettes de afdelinger og specialer, som ikke allerede i dag har gode 

aktivitetsmuligheder for børn. 

Finansieringsbehov: 0,6 mio. kr. årligt. 

- Forældreinddragelse skal systematiseres fx gennem oprettelse af dialogfora og 

brugerpaneler på hospitalerne. Sådanne fora er etableret i psykiatrien.  

Der kan arbejdes med forældrepaneler i pædiatrien med inddragelse af erfaringer fra børne- 

og ungdomspsykiatrien. Formålet er, at forældrepanelet kan rådgive ledelsen indenfor 

pædiatrien på hospitalerne for på den måde at sikre, at børn, unge og forældre får størst mulig 

værdi af kontakten med hospitalet. Det kan være forskellige emner, der drøftes med fokus på 

alt fra det enkelte barn eller den unges møde med hospitalet til den fremtidige udvikling af 

hospitalet. Initiativet skal starte som pilotprojekt på én børneafdeling. 

Finansieringsbehov: 0,5 mio. kr. 

Der skal være tilbud til unge og overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling skal 

ske på en tryg og velplanlagt måde  

- Ambulatorierne skal indrettes, så de også imødekommer gruppen af unge.  

For børn og unge kan det være et chok at komme fra den relativt trygge pædiatriske afdeling 

og ud til operation på hospitalernes øvrige afdelinger. For relevante specialer kan der 

indrettes trygge rammer i enkelte af afdelingernes ambulatorier.  

Finansieringsbehov: 1,5 mio. kr. årligt. 



 

 

Der skal være særlig støtte til sårbare familier 

- Regionen skal aktivt understøtte, at der etableres et tæt tværfagligt samarbejde mellem de 

relevante fagpersoner i sundhedsvæsen og kommune til særligt støtte for sårbare familier. 

I regi af Sundhedsaftalen arbejder administrationen med at udbrede kendskabet til brug af 

underretning i det tværsektorielle samarbejde om børn og familier. En underretning er det 

redskab, man som sundhedspersonale har til at videregive sin bekymring for et barn eller en 

ung, hvad enten årsagen til bekymringen er sygdom hos forældrene eller barnet, sociale 

problemer i familien eller andre forhold, der betyder, at barnet eller den unge har brug for 

særlig støtte. Sundhedspersonale og andre offentligt ansatte har en udvidet underretningspligt, 

der forpligter dem til at underrette kommunen, hvis de i forbindelse med deres arbejde får 

kendskab eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have brug for særlig 

støtte. En underretning fra fagpersoner til kommunen er samtidig for mange familiers 

vedkommende den måde, de kan få adgang til kommunens forskellige tilbud og 

støttemuligheder til børn og familier.  

På mange hospitalsafdelinger er der begrænset viden om den udvidede underretningspligt og 

manglende erfaringer med at bruge underretninger i praksis, herunder ex. usikkerhed omkring 

hvordan man samarbejder med familier om at underrette, samt hvad der sker i kommunen, når 

man underretter. I forbindelse med Sundhedsaftalen udarbejder administrationen en VIP-

vejledning til brug i alle hospitaler i Region Hovedstaden, der beskriver den udvidede 

underretningspligt for sundhedspersonale samt arbejdsgange ved underretning. Der vil være 

behov for økonomiske midler til at implementere VIP-vejledningen på det enkelte hospital, 

ex. til udvikling af materiale i form af e-learning, små film eller lignende.  

Finansieringsbehov: 0,75 mio. kr. årligt. 

 

Der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge 

- Der skal sikres tilbud om uddannelse og støtte til personalet på voksenafdelinger i at 

varetage børns behov, når de er pårørende til alvorligt syge forældre eller forældre med 

psykisk sygdom.  

Der skal uddannes nøglepersoner, der kan stå for undervisning og vejledning af det øvrige 

personale med henblik på at løse denne opgave. Alle børn og unge, som oplever forældres 

eller søskendes alvorlige sygdom eller død, har brug for hjælp, men kun en mindre gruppe 

børn og unge har brug for mere omfattende hjælp. For at afklare behovet og omfanget for 

hjælp er der brug for at tale med alle familier, hvilket i dag på det somatiske område sker i 

regi af sundhedsaftalen (i Region Hovedstadens Psykiatri kører et selvstændigt projekt).  

Der kan imidlertid blandt det sundhedsfaglige personale være berøringsangst og manglende 

erfaringer med at tale med børn og forældre i den situation samt begrænset viden om 

mulighederne for hjælp i andre sektorer. Der er derfor behov for kompetenceudvikling af det 

sundhedsfaglige personale på hospitalerne. Der kan fx etableres en ordning med ”børne-

ambassadører” med særlig viden om børn og unge, som kan tilbyde sparring til kolleger og 

varetage samtaler med børn og unge. 

Finansieringsbehov: 1,75 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) 

 

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk 3,0 3,0 3,0 3,0 

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk     

Samlet udgift 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt) 

                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
 

 


