Koncern Økonomi

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

SPØRGSMÅLTIL FORSLAG TIL BUDGET 2014 - 2017

Spørgsmål nr.: 041
Dato:30. august 2013
Stillet af: Nina Berrig (C)
Besvarelse udsendt den: 4. september 2013

Opgang Blok A - 1. sal
Direkte 38665998
Mail Budget14@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 4. september 2013

Spørgsmål:
Der ønskes afsat midler i budgettet til en klar strategi for at sikre, at overbelægning undgås.
Hvilke ekstra midler er for nuværende afsat på budget 2014, og hvad forventes disse midler at skulle dække?
Hvad vil det koste at afsætte midler til et alarmberedskab, hvor man kan forberede sig på begyndende overbelægning?
Der eksisterer en ”HOT-LINE” mellem hospitalerne og de praktiserende læger, men tilgængeligheden er vanskelig. Hvad skal der til for at tilgængeligheden forbedres?
Svar:
Der er i budgetforslag for 2014 afsat 30 mio. kr. til videreførelse af de igangsatte initiativer med
henblik på bedre personaledækning på akutmodtagelserne i spidsbelastningsperioder og til beredskab mod overbelægning.
Det kan tilføjes, at regionsrådet i forbindelse med 2. økonomirapport i juni 2013 har disponeret 5
mio. kr. til styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning. Som det også anføres i
svaret på spørgsmål 29, fordeles de 5 mio. kr. til akutmodtagelserne i 2013 med henblik på bedre
personaledækning i spidsbelastningsperioder. Beløbet har helårsvirkning på 25 mio. kr., såfremt regionsrådet tiltræder det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, hvorefter der som udgangspunkt vil være 5 mio. kr. af puljen på 30 mio. kr. til rådighed til nye initiativer.
Regionsrådet får i september 2013 forelagt ”Strategi for at nedbringe overbelægning” og i tilknytning hertil vil rådet få forelagt en handlingsplan for at nå målet. Denne handlingsplan vil indeholde
forslag til yderligere initiativer, der vil bidrage til at undgå overbelægning, herunder også hvordan
hospitalerne kan forberede sig på at imødekomme overbelægning ved spidsbelastning. De økonomiske konsekvenser er under afklaring.
Med hensyn til hospitalernes tilbud om telefonrådgivning overfor praktiserende læger kan det oplyses, at et forslag om en formalisering af rådgivningsfunktionen forventes beskrevet i den omtalte

handlingsplan for at fremme koordinationen mellem praksissektor, kommune og hospital. Der henvises i øvrigt til svaret på budgetspørgsmål 020.
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