
Budgetlægningen 2020-2023  
 
Budget/finansieringsforslag:  
Styrkelse af børne- og ungeområdet  
 
Fremsat af:  
Sundhedsudvalget  
 
Formål og indhold  
Vi har i Region Hovedstaden en ambition om, at alle regionens børn og unge får et godt liv, 
og vi tror på, at befolkningens sundhed begynder med børnene. Dem bliver der mange flere af 
de kommende år, og det er derfor vigtigt, at vores sundhedsvæsen matcher vores ambitioner.  
 
Børne- og ungeområdet skal styrkes både på hospitalerne og i de indsatser, der går på tværs af 
hospital, praksissektor, almen praksis, kommune og civilsamfund.  
 
Børne- og ungeområdet på hospitalerne skal styrkes 
Personalet på børne- og ungeområdet på hospitalerne oplever en hverdag præget af travlhed. 
De skal håndtere mange akutte situationer, idet langt de fleste indlæggelser af børn og unge er 
akutte. Samtidig skal der også være ressourcer til at tage sig af børn med kronisk og langvarig 
sygdom samt børn, der har behov for udredning og afklaring af deres videre forløb.  
 
Den moderne børnefamilie har øgede forventninger til fleksibilitet, tilgængelighed og lav 
ventetid. Også i den akutte situation er det vigtigt, at børnefamilien med et skadet eller sygt 
barn hurtigt kan få afklaring og betrygges i, hvad der skal ske videre.  
 
Indsatsen over for børn og unge på hospitalerne skal kunne matche børnefamiliernes behov. 
Særligt i en tid, hvor der kommer flere børn.  
 
Derfor skal børne- og ungeområdet på hospitalerne styrkes. Der er igangsat en analyse af 
udviklingen på børne- og ungeområdet. Analysen skal pege på, hvordan dette løft kan ske, så 
regionen også fremadrettet tilbyder behandling af høj kvalitet for børn og unge med 
medicinske og kirurgiske sygdomme, hvad enten det er akut eller planlagt, korte eller lange 
forløb. 
 
Børne- og ungeanalysen forelægges sundhedsudvalget i juni 2019, hvor det kan drøftes 
nærmere, hvorvidt og i så fald hvordan området bør prioriteres med budget 2020.  
 
Børn og unges sundhed skal understøttes bredere  
Region Hovedstaden vil desuden gerne understøtte det gode børneliv som helhed ved øget 
samarbejde med praksissektor, kommune og civilsamfund. For at blive klogere på, hvordan 
ambitionen om det gode børneliv kan løftes i fællesskab er der behov for en nærmere dialog 
med relevante parter.  
 
Der kan være behov for at videreudvikle: 

• Oplysning og rådgivning til børnefamilier om akut sygdom hos børn.  
• Forebyggelse og tidlig opsporing af fysisk og psykisk mistrivsel. 



• Hjælp til familier med et barn med kronisk eller langvarig sygdom, så de bedre kan 
håndtere barnets sygdom. 

• Sammenhængende forløb ved overgangen fra børne- og ungeafdelingerne til 
voksenafdelinger. 

• Støtte til børn og unge, som er pårørende til nærtstående med alvorlige sygdomme, fx 
gennem køb af målrettede psykologydelser fra den selvejende institution Børn, Unge og 
Sorg.  

 
Der kan med budgettet afsættes en pulje til at styrke børn og unges sundhed, som 
efterfølgende kan udmøntes til konkrete indsatsområder.  
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 
 

 2020 2021 2022 2023 
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  
 
Evt. uddybende beskrivelse: 
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 
Den regionale udviklingskasse  
Det sociale område  

                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 
Region Hovedstaden har en ambition om, at alle regionens børn og unge får et godt liv. 
Befolkningens sundhed begynder med børnene. Dem bliver der mange flere af de kommende 
år, og det er derfor vigtigt, at sundhedsvæsenet i regionen matcher vores ambitioner.  
 
Børne- og ungeområdet skal styrkes både på hospitalerne og i de indsatser, der går på tværs af 
hospital, praksissektoren, kommune og civilsamfund. Konkret afsættes x kr. til en styrkelse af 
børne- og ungeområdet på hospitalerne. Desuden afsættes en pulje på x kr. til en bred 
styrkelse af børn og unges sundhed.  
 



Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 
 
Forslaget bidrager især til verdensmål 3 om sundhed og trivsel, da alle børn og unge har ret til 
et godt og trygt liv. 
 

 


