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Regionsrådets arbejdsmåder – åbenhed og dygtiggørelse
Partierne Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre og Alternativet er enige om, at regionsrådets arbejde skal bygge på forståelse og
indsigt med de mange forskellige arbejdsopgaver, som ligger i regionen. Både når det handler om
de oplevelser, som patienter, pårørende og borgere har, og de muligheder og udfordringer, som
medarbejderne og ledelserne står overfor.
Mange løsninger involverer andre beslutningstagere og interessenter, og derfor er det vigtigt, at
regionsrådet arbejder ud fra et ønske om at være åben og sikre den nødvendige dialog, der sikrer
kvalitet og opbakning til rådets beslutninger. Dette understøttes af den åbenhedspolitik regionsrådet
vedtog i foråret 2017. Den forpligter politikerne , ledelserne og medarbejderne til at arbejde
målrettet med åbenhed på alle niveauer.
Vi bygger videre på en tillidsdagsorden mellem politikere i regionsrådet og medarbejdere i Region
Hovedstaden. Vi ønsker derudover et stærkt fokus på afbureaukratisering. Som politikere er vi åbne
om de beslutninger, vi træffer, og fortæller, hvad der bliver valgt til og fra.
Specielt vigtig bliver beskyttelsen af den enkelte medarbejder, således at vi har et lærende social- og
sundhedsvæsen og regional udvikling i regionen, der lærer af sine fejl og fejlskøn.
Sådan vil vi arbejde:
Regionsrådet afstikker rammerne for det politiske arbejde. Dvs., at det er regionsrådet, der giver
udvalgene arbejdsopgaver indenfor de områder, som udvalgene beskæftiger sig med. I forbindelse
med udarbejdelsen af politikker eller strategier er udvalgene forpligtet til at afrapportere til
regionsrådet, f.eks. ved oplæg inden møderne i forretningsudvalget eller i regionsrådet; gennem
konferencer eller høringer med fagfolk, organisationer eller lign., således, at alle medlemmer af
rådet og interesserede borgere har mulighed for at være med.
Det samlede formandskab i regionen varetager alle principielle administrative spørgsmål, praktiske
spørgsmål samt vilkårene for en god uddannelse og samarbejdskultur for alle regionsmedlemmerne.
Det betyder bl.a. drøftelse af sekretariatsbetjeningen, samt ønsker til oplæg og kurser for
regionsrådsmedlemmerne.
Som regionsrådsmedlemmer har vi brug for løbende at blive klogere og få indblik. Vi ønsker at alle
regionsrådsmedlemmer introduceres til hvilke rammer, man har som regionspolitiker både i forhold
til det daglige politiske arbejde, samt hvordan man kan være politikformulerende. Derfor begynder
regionsrådets første år med et kursusprogram for alle rådsmedlemmer, hvor man det første halve år
arrangerer en række besøg på aktuelle lokaliteter i regionen med oplæg fra både ledelser og
medarbejdere. Kursusprogrammet skal bl.a. belyse regionens hospitalsplan, psykiatrien, MEDstruktur, samarbejdsflader mellem matrikler og kommuner og organisationer, bestilling af trafik, det
regionale udviklingsområde, samt miljø og samarbejdet i Øresundsregionen om erhverv, forskning
m.m.
Derudover skal der være en generel indføring i praktiske spørgsmål vedrørende muligheden for at
komme i praktik på regionens arbejdspladser; gennemgang af de første måneders plan,
arbejdsstruktur, samt betjeningsmuligheder i det politiske sekretariat.
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Regionsformanden skaber i samarbejde med udvalgenes formænd og næstformænd hvert år en årsog mødeplan for det samlede arbejde i udvalg og regionsråd før jul, så det sikres, at der er et samlet
overblik for alle rådsmedlemmer i det kommende år.
Udvalgene skal have lejlighed til at lytte og drøfte opgaveløsninger med relevante ledelser, fagfolk,
interessenter og medarbejdere eksempelvis gennem åbne høringer. Derfor inddrages dette i hvert
enkelt udvalgs arbejdsform. Udvalgets formand og næstformand må sammen med
udvalgsbetjeningen tilrettelægge dette med skyldigt hensyn til medlemmernes muligheder for at
deltage både i dette og andet arbejde i regionen. Regionsrådsformanden og koncerndirektionen skal
altid være orienteret herom, så formanden/direktionen har mulighed for at deltage, hvis de finder det
formålstjenligt.
Regionsrådsformanden er forpligtet til, at udarbejde en plan for det samlede arbejde i udvalgene, ud
fra udvalgenes ønsker. I større sager (som f.eks. udarbejdelse af råstofplan, trafikbestilling eller
revision af Hospitalsplan 2020) skal det politiske niveau inddrages på et tidspunkt, der muliggør en
proces med drøftelser af de overordnede rammer for arbejdet.
Dette sikres ved at der prioriteres at udarbejde et grundigt beslutningsgrundlag og et godt
parlamentarisk forarbejde. Dette vil kræve at sager der fremlægges til politisk drøftelse som
udgangspunkt skal rumme flere scenarier, og risikovurderinger. Ligeledes skal der være mulighed
for flere behandlinger i enten udvalget, forretningsudvalget eller i regionsrådet ved større sager. Det
skal medtænkes i den politiske proces. Der skal være en større klarhed over fordelingen af det
administrative og det politiske ansvar. Hvem beslutter hvad, når det fx handler om hospitalernes
generalplaner o. lign. Der skal ske en klarlæggelse af beslutningsprocesser ift.
administrationen/koncerndirektionen og det politiske ansvar ved regionsrådsformanden i spidsen.
Endelig skal mødematerialet ud i god tid – og der skal være kendte tidsfrister for kommentering.
Partierne er enige i at der skal bestilles et eksempel på "sådan kører en sag"-typisk, som kan drøftes
med administrationen i gruppeformandskredsen efter valget.
De enkelte udvalgs beslutningskompetence styrkes ved at allerede besluttede puljer delegeres til
udmøntning i udvalgene.
Den politiske opfølgning på de politisk vedtagne mål skal styrke og bedre beslutningsgrundlag, og
politikerne skal have en betjening fra regionen, der muliggør flere politisk funderede beslutninger.
Dette sker ved, at der i Forretningsudvalget aftales konkrete ændringer i sekretariatsbetjeningen i
Region Hovedstaden. Vi ønsker at oprette en uafhængig sekretariatsfunktion, hvor politikerne kan få
hjælp til at udvikle forslag, få rådgivning om økonomiske og faglige sammenhænge, data m.v. En
færdig plan præsenteres i første kvartal 2018 til behandling i regionsrådet. Efter 2 år gennemføres en
evaluering af, om de nye tiltag har den ønskede effekt.
Forretningsudvalget holder kvartalsvise møder med hospitalsdirektører og medarbejderside, hvor
de af regionsrådet vedtagne driftsmål gennemgås og konkrete udfordringer og løsninger drøftes i
fællesskab. Møderne holdes forud for Forretningsudvalgenes møder, så de øvrige
regionsrådsmedlemmer også har mulighed for at deltage, hvis de ønsker det. Modellen evalueres i
regionsrådet i efteråret 2019.
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POLITISK ARBEJDSFORM
POLITIKERNE ER TÆTTERE PÅ
BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE
- Vi skaber sammen
Borgmester Hans Toft

Forretningsudvalget, Regionen
14. august 2018

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Præsentation af Gentofte Kommune

Punkt nr. 1 - Temadrøftelse om nye politiske arbejdsformer, samskabelse og øget
borgerinvolvering
Bilag 3 - Side -2 af 17

•

26 km2 mellem Øresund og København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk
kommuner

•

75.800 borgere
•
•
•

•

Anlæg,
Fjernvarme

5.700 medarbejdere
•
•
•

•

18.200 børn og unge
43.700 erhvervsaktive
14.000 over 66 år

50 forskellige overenskomster
175 faggrupper
380 ledere

Over 300 fysiske lokaliteter
•
•
•
•
•
•

Kultur, fritid & Unge
Veje, miljø

Borger med
handicap

7 bydele
50 daginstitutioner
Administration
12 folkeskoler
12 plejeboliger
Børn og
6 biblioteker og kulturhuse
forebyggelse
15 botilbud og handicapinstitutioner
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Forebyggelse,
rehabilitering, ældre

Bygninger

Skoler

Sociale
ydelser
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Politisk landskab
13 mandater

2 årig budgetaftale
med C,A, V B og F

2 mandater
1 mandater
1 mandat
1 mandat

19 medlemmer af
Kommunalbestyrelsen
Borgmester Hans Toft (C)
Viceborgmester - Søren B. Heisel (A)

1 mandat

Politisk styring og struktur
KB 19
ØU
SU

SK

7
OU

15
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Vores politisk arbejdsform
Hvad vil vi:
• Mere politikudvikling sammen med borgerne
• Mere tid til politiske drøftelse politikere imellem og
mellem borgere, politikere og forvaltning
•Tidlig involvering af borgerne – med fra starten
•Kommunalbestyrelsen:
• Øge vidensniveauet i hele Kommunalbestyrelsen
• kvalificere beslutningsgrundlaget

Resultat:
• Lederskab på holdninger
• Bedre løsninger og større ejerskab
• Engagement og opbakning når løsningerne skal føres ud i livet
• Nye former for implementering – sker undervejs (IKEA)
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Hvad vil vi med
vores kommune?
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Hvad er det nye?
Gammelt

Nyt

• Forvaltningen udarbejder et oplæg

•

Forvaltningen faciliterer

• Politikerne behandler

•

Politikerne politikudvikler sammen
med borgerne

•

Borgerne medskaber

•

Fælles ansvar for udførelse

• Forvaltningen implementerer
• Borgerne bruger

Erfaringer

Forventninger

•

•
•
•

Med involvering af borgerne tidligt i
beslutningsprocessen
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Opnå hurtigere og succesfuld udførelse
Innovative løsninger og bedre effekt
Reducere ressourceforbrug
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Hvordan har vi gjort det?
KB og ØU
Stort set
uændret

STÅENDE UDVALG
Redefineret rolle
Identificerer områder for
udvikling
Igangsætter
Koordination & deling af viden på
tværs
Opfølgning

Reducerer mødetimerne til
1/3
4 årlige møder
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OPGAVEUDVALG
10 borgere - 5 politikere
Politikere og forvaltningen udarbejder
sammen kommissoriet

Rekruttering af borgere sker via
annoncer og opslag

Udpegning: d’hondske metode
Borgerinvolveringen
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Stående udvalg

”De stående udvalg understøtter kommunalbestyrelsens samlede ledelse og styring af
kommunen ved at sikre en tværgående, helhedsorienteret og langsigtet udvikling af deres
ressortområde gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne politikker”
Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt

•
•
•
•
•

•

Identificerer områder, hvor der er behov for udvikling
Følge op på hele ressortområdet over et år
Vurderer om der skal nedsættes et opgaveudvalg eller på
anden måde inddrage borgere.
Bindeled mellem opgaveudvalg og Kommunalbestyrelsen
Udvikler kriterier, principper mv. for den del af den umiddelbare
forvaltning vedr. ressortområdet, der er delegeret til
forvaltningen
Den umiddelbare forvaltning flyttes til KB

Mødes 1 gang i kvartalet
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”Opgaveudvalgene skal i fællesskab med borgerne og andre interessenter udvikle ideer,
forslag til politikker, nye strategier til kommunalbestyrelsen”
Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt

•
•
•
•
•
•
•

Opgaveudvalgene er rådgivende og midlertidige
Nedsættes af KB efter indspil fra et eller flere stående udvalg og ØU
Løbende ca. 8 opgaveudvalg med borgerdeltagelse ad gangen
Opgave og deltagere defineres endeligt af KB i kommissorium
Tilrettelægger selv arbejdsform - forhåndsreservation i kalender
Inddrager andre borgere og videnspersoner ad hoc fx i arbejdsgrupper
eller workshops
Afrapporterer på fællesmøder, men endelig aflevering sker til
Kommunalbestyrelsen

Udvalget aftaler selv mødekadence

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Nedsættelse af opgaveudvalg

Punkt nr. 1 - Temadrøftelse om nye politiske arbejdsformer, samskabelse og øget
borgerinvolvering
Bilag 3 - Side -9 af 17
Videnspersoner,
eksperter og andre kan
blive inddraget ad hoc

Kommissoriet
Kommissoriet beskriver:
• Antal af medlemmer politikere
og borger samt disses
kompetencer/baggrunde.
•Opgaven, som
opgaveudvalget skal udføre
samt leverancer

Identifikation

Udpegning

Forskellige metoder:

Kommunalbestyrelsen udpeger:

• Netværk
• Annoncering i lokalavis
• Opslag på gentofte.dk
• Omtale i vores blad ”Gentofte
Lige Nu”
 Resultat: en liste over
relevante og interesseret personer
til brug for udpegning

•Alle medlemmerne -borgere og
politikere - af et opgaveudvalg under
ét efter den d`Hondtske metode
•Formand og næstformand af de
kommunalbestyrelsesmedlemmer, der
sidder i opgaveudvalget
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23 OPGAVEUDVALG

1. september 2015 – august 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovation
Integration (2 stk.)
Anbringelse
Specialundervisning
Arkitektur
Udskoling
Digitalisering
Ungepolitik
Boligsocial indsats
Sundhedspolitik
Borgerrettet behandling
Forældre i Gentofte
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• Idræts- og
bevægelsespolitik
• Erhvervspolitik
• Bæredygtig Gentofte
• Trafik – Sikker i byen
• Værdighedspolitik
• Børn og unge i
fællesskaber
• Detailhandel
• Kulturpolitik
• Skolereform
• Børn – kvalitet og struktur
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Kommunalbestyrelsen
STÅENDE UDVALG
Økonomi

Teknik og
Miljø

Ældre-,
Social- og
Sundhed

Børn

Skole

Kultur, Unge
og Fritid

Erhverv og
Beskæftigelse
og Integration

Bygning og
Arkitektur

AKTUELLE OPGAVEUDVALG

En ny
udskoling
MIT Campus

Detailhandel

Arkitektur

AFSLUTTEDE OPGAVEUDVALG

Digitalisering og
Teknologi

Forældresamarb. for
børn i
Gentofte
0-6 år

Innovation

Ungepolitik
for Gentofte
Kommune

Trafik –
Sikker i byen

Ny
sundhedspolitik

Værdighedspolitik

Integration
af flygtninge

Skolereformen i
Gentofte

Erhvervspolitik for
Gentofte
Kommune
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Børn –
kvalitet –
struktur på
dagtilbudsomr.

Strategi for
fællesskab
for børn og
unge

Bæredygtigt
Gentofte

Ny idræts- &
bevægelsespolitik

Sundhed i
Gentofte
Borgerrettet
behandl.

Anbringelser

Specialundervisning på
skoleområdet

Integration fokus på
udskoling,
udd. og
beskæft.

Boligsocial
indsats

Kulturpolitik
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Nye politiske rum
Kommissorier

Fællesmøder

Opgaveudvalg

Dagsordensættende

Fælles videndeling

Politikudvikling

2 politikere udpeges til at være
med til at formulere et
kommissorium

De stående udvalgs fællesmøder, hvor
hele Kommunalbestyrelsen er inviteret
med. De relevante udvalg træffer
herefter beslutning om indstilling.

5 politikere og 10 borgere udvikler
sammen politik /strategier/
principper, som godkendes i KB

Politikerne sætter
dagsorden ved, at:
• definere emnet

Gør det muligt, at;
• flere kan sættes deres aftryk på
et opgaveudvalg ved at drøfte
kommissoriet inden det
godkendes

Vi skaber sammen:
• involverer flere i det
politiske arbejde

• formulere opgaven og
arbejdsform
• drøfte realisering af
løsningen

• øge den politiske indsigt i
opgaveudvalgets arbejde på
tværs af udvalg
• styrke forankringen af opgaveudvalgets resultat ved at drøfte
det inden godkendelse
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• giver et større engagement
og opbakning, når løsning
skal realiseres
• giver bedre løsninger, der
matcher behovet hos
borgerne

Evaluering
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Forhåbningerne er indfriet

77% af politikerne mener at
arbejdet i opgaveudvalget alt
andet lige betyder, at borgerne
vil bidrage mere aktivt til
gennemførelsen af nye
initiativer og løsninger end de
ellers ville have gjort

•

Der bruges mere tid på politikskabelse og
strategiudvikling

•

Det sker i et tættere samspil med borgerne og andre
interessenter i lokalsamfundet

•

Der er skabt øget ”folkeligt” ejerskab og nye og innovative
løsninger

•

Der er skabt et bredere vidensniveau om igangværende
politik- og strategiudvikling

87 % af borgerne oplevede, at
arbejdet i opgaveudvalget har
bidraget til at udvikle nogle
gode og brugbare løsninger
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Bekymringer
En del bekymringer er imødegået undervejs
•
•
•

Det er lykkedes at fået et bredt udsnit af relevante borgere
og interessenter engageret
Det er generelt lykkedes at klæde borgerne på uden at
drukne dem i information
Dialogen i opgaveudvalgene har været konstruktiv og
produktiv, og borgerne er kommet til ordre

65% af politikerne er helt
eller delvist enige i, at det
er lykkedes at rekruttere
bredt

79 % af borgerne uenige i,
at det var svært at følge
med i diskussionerne, fordi
de ikke havde al den
relevante viden

89 % af borgerne oplevede at
politikerne var meget lydhøre
overfor borgernes idéer og forslag

Flere bekymringer er blevet imødekommet med justeringen i 2017
•
•
•
•

Større vidensdeling mellem politikere om hvad der sker i opgaveudvalgene
Tidligere involvering i udarbejdelse af kommissorier
Tid til dialog omkring aflevering fra opgaveudvalget
Sikring af fortsat engagement hos borgerne, når opgaveudvalget er afsluttet
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Justeringer af politisk arbejdsform 2017
To politikere
udpeges på
ordinært KB møde
til at være med til
at formulere
kommissorium

Kommissoriet

Udkast til kommissorium
drøftes på fællesmøde i
forlængelse af ordinært
KB møde

Udpegning /
nedsættelse
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Løbende orientering om
igangværende
opgaveudvalgs arbejde på
kvartalsvise fællesmøder i
forlængelse af ordinært KB
møde

Opgaveudvalgene
arbejder

Inden
opgaveudvalget
afleverer til KB,
forelægges resultatet
på fællesmøde forud
for et ordinært KB
møde

Aflevering
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Gentofte Politikerportal

Vi skaber et digitalt rum til
lokalpolitikerne, som stiller den viden der
opnås på områderne til rådighed på en
nem måde – og som med tiden også kan
udvides til at være et samarbejdsrum
for både lokalpolitikere og borgere.

(Vi valgte selv at udvikle hurtigt med
de mangler, der så måtte være,
fremfor at købe en løsning eksternt,
der ville have taget længere tid at
udvikle. Derfor naturligt at justere.)

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Mere borgerinvolvering på vej

Punkt nr. 1 - Temadrøftelse om nye politiske arbejdsformer, samskabelse og øget
borgerinvolvering
Bilag 3 - Side -17 af 17

Andre muligheder løsninger
Tænkningen med en traditionel
kommunal indretning i et hierarkisk
system bør udfordres for at søge
efter bedre løsninger

Advisory Board
Ex. Generel økonomistyring – borgere i
GK med erfaring CEO, CFO

Tænketank
Initiativer fra borgerne strander ofte
i den traditionelle tænkning både
fra borger og kommune – evnen til
at samdefinere opgaven for at
benytte borgerressourcer bedre
bør afprøves og udvikles

Nye ungdomsuddannelser i GK – udvikles
i samarbejde med eksisterende
uddannelser i GK og andre aktører

Borgerbudgettering
Ex. Maglegårds gruppen

Evnen til at fastholde politiske
projekter skal øges

Ambassadørkorps
Ex. Én times motion – kendte og
interesserede bliver ambassadører for
opgaven evt. via tilknytning til institutioner,
foreninger etc.
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INDHOLDSLISTE
2. LPR3 udskydelsens betydning for levering af forbedringer af Sundhedsplatformen i 2018
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2. LPR3 UDSKYDELSENS BETYDNING FOR LEVERING AF
FORBEDRINGER AF SUNDHEDSPLATFORMEN I 2018
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Siden juni 2017 har Region Hovedstaden og Region Sjælland arbejdet på at opgradere
Sundhedsplatformen til version 2018 samtidig med at opgradering af Landpatientregisteret til LPR3 skulle
implementeres den 3. november 2018. Der skal foretages omfattende ændringer af Sundhedsplatformen
for at kunne understøtte kravene til LPR3. Det blev tidligt i forløbet besluttet, at specialtilpasningerne til
LPR3 skulle leveres sammen med opgradering til version 2018. Dette skyldes at funktionaliteten til
understøttelse af LPR3 skal ”bygges ind” i mange arbejdsgange i Sundhedsplatformen, og derfor er det
mest hensigtsmæssigt at foretage denne udvikling i en kommende version af Sundhedsplatformen.
LPR3 medfører ændringer af mange arbejdsgange vedrørende dokumentation af patientens behandling
og forløb. Derfor planlægges en implementering med grundig uddannelse af de relevante
personalegrupper samt en periode efter implementeringen med dedikerede ressourcer afsat til support og
fejlrettelser.
Det nationale LPR3 projekt og regionernes LPR3 projekter havde i juni 2018 alle meget pressede
tidsplaner og den 6. juli aftalte Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, at overgangen til
LPR3 udskydes og tidligst kan ske i 2019 og senest den 1. marts 2019.
Region Hovedstaden og Region Sjælland har analyseret, hvilke muligheder det giver for opgradering af
Sundhedsplatformen og implementering af LPR3. Både hospitaler og sygehuse samt SP18
programorganisationen har behov for at kende konsekvenserne af LPR udskydelsen og analysen er
derfor besluttet gennemført på tre uger. Rammerne for analysen har været på den ene side at få
forbedringer hurtigt ud til hospitalerne og på den anden side at sikre en implementering af høj kvalitet,
hvor byg, test og fejlrettelser er gennemført, inden slutbrugeruddannelsen påbegyndes.
En hurtig implementering af forbedringer kan realiseres ved at splitte projektet op i to implementeringer,
hvor opgradering til SP2018 foretages i 2018 og implementering af LPR3 foretages i marts 2019. Dette
inkluderer en del dobbeltarbejde både på hospitaler/sygehuse og i IT-organisationerne og en tidsplan,
hvor test, fejlrettelser og uddannelse forløber parallelt. Denne tilgang til projekter har Rigsrevisionen
tidligere kritiseret i Rigsrevisionens beretning om Sundhedsplatformen og en opsplitning med
opgradering i november med SP18 (på LPR2) vil give et meget risikofyldt program. I det følgende
redegøres yderligere for scenarier, hvor implementeringen af SP2018 og LPR3 er splittet op.
Den mest robuste implementering opnås ved at udskyde det samlede projekt (opgradering til SP2018 og
implementering af LPR3) til 2019, hvorved byg og test kan være gennemført i 2018 og inden
slutbrugeruddannelsen iværksættes. De mulige scenarier for en samlet implementering af SP2018 og
LPR3 uddybes i det følgende.
INDSTILLING
Det indstilles til SP Bestyrelsen:


at godkende, at opgradering til SP2018 og implementering af LPR3 fastholdes, som et samlet
program med implementering primo februar 2019.

BESLUTNING
En enig bestyrelse pegede på, at et samlet scenarie var at foretrække henset til ulemperne ved splitscenariet. Ud over de argumenter, der er fremført i sagsfremstillingen blev det yderligere tilføjet, at et
samlet scenarie:




Vil give en bedre ressourceudnyttelse på både hospitaler/sygehuse samt i SP drifts- og
udviklingsorganisationen.
Vil være at foretrække for klinikerne, så der ikke skal være to implementeringer indenfor en periode
på fire måneder.
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Giver bedre mulighed for at opnå målsætninger for aktivitet i 2018.

Det blev drøftet, hvad konsekvensen vil være, hvis Sundhedsdatastyrelsens (SDS) leverancer bliver
forsinket. Det blev af SP drifts- og udviklingsorganisationen oplyst, at der snarest i regi af Danske
Regioner afholdes møde med SDS for at få klarhed over tidspunkt for leverancer mv. Såfremt SDS ikke
kan give tilstrækkelige garantier for at alle leverancer er leveret i september 2018, kan der blive behov for
en fornyet vurdering af scenarier.
Med en udskydelse af implementeringen blev det efterspurgt, hvilke leverancer der kan leveres frem til
opgraderingen. Fra SP drifts- og udviklingsorganisationen blev der svaret, at dette fortsat er ved at blive
afklaret. SP bestyrelsen bestilte, at dette snarest muligt bliver kommunikeret til hospitaler/sygehuse.
Desuden blev der efterspurgt større klarhed over betydningen af fremadrettede opdateringer af
Sundhedsplatformen i forhold til ny funktionalitet samt uddannelsesmæssige konsekvenser for
personalet, så hospitaler/sygehuse kan inddrage dette i deres løbende planlægning. SP drifts- og
udviklingsorganisationen laver oplæg herom til SP bestyrelsesmødet den 29. november 2018.
På den baggrund blev indstillingen om et samlet scenarie med implementering primo februar godkendt.
Formandskabet bemærkede, at begge regioner behandler udskydelsen af LPR3 i både forretningsudvalg
og regionsråd. Det blev derfor understreget, at der er tale om en administrativ indstilling under
hensyntagen til den politiske proces i begge regioner.
Forud for mødet var der blevet fremsendt bekymringsbrev fra Lægeforeningen i Region Hovedstaden og
Region Sjælland. Brevet indgår i sagen som bilag 4.
SAGSFREMSTILLING
Siden juni 2017 har Region Hovedstaden og Region Sjælland arbejdet på at opgradere
Sundhedsplatformen til version 2018 samtidig med at Landpatientregister (LPR3) skal implementeres den
3. november 2018.
Tidsplanen for programmet har fra start været presset, da der kun i begrænset omfang var adgang til SP
ressourcer i 2017, som følge af implementering af SP i Region Sjælland. Som det fremgår ovenfor
bygges LPR3 funktionaliteten ind i SP2018, hvor størstedelen af leverandørens leverancer er modtaget i
februar og de sidste leverancer modtages i august 2018.
Teknisk set kan LPR3 adskilles fra SP2018 og dermed gennemføre en opgradering af SP2018 med
indberetning til det eksisterende Landspatientregister (LPR2). Størstedelen af arbejdet med at bygge
LPR3 ind i SP2018 versionen er gennemført, og programmet vurderer at en adskillelse af LPR3 og
SP2018 vil være en stor og kompleks opgave, som forudsætter omfattende test inden idriftsættelse.
Den 6. juli 2018 aftalte Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, at datoen for idriftsættelse af
LPR3 udskydes til 2019. Dog skal LPR3 være implementeret senest 1. marts.
Både hospitaler og sygehuse samt SP18 programorganisationen har behov for at kende konsekvenserne
af LPR3 udskydelsen, og analysen er derfor besluttet gennemført på tre uger. Rammerne for analysen har
været at få SP forbedringer hurtigt ud til hospitalerne og samtidig sikre en implementering af høj kvalitet,
hvor byg, test og fejlrettelser er gennemført inden slutbrugeruddannelsen påbegyndes.
Følgende scenarier er analyseret, og af tabellen nedenfor fremgår de væsentligste resultater af analysen.
Derefter følger en mere detaljeret beskrivelse af de analyserede scenarier.
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Scenarie
Bemærkning
Scenarier hvor SP2018 og LPR3 implementeres hver for sig (split scenarier)
SP2018 d. 3. november 2018 Muligt, men stor risiko for at test og uddannelse gennemføres parallelt og
LPR3 d. 1. marts 2019
at SP2018 ikke afspejler den version brugeren er uddannet i.
Der skal minimum afsættes tre måneder fra afsluttet øget support ifm.
implementering af SP2018 til implementering af LPR3, da der bl.a. skal
SP2018 senere i 2018
oprettes dobbelte testmiljøer til integrationer.
LPR3 d. 1. marts 2019
Scenariet giver ikke den fornødne tid til test og fejlrettelser inden
uddannelse af slutbrugere iværksættes.
Vil reducere risikoen for parallel test og uddannelse, men overholder ikke
aftalen med SDS om at LPR3 skal implementeres inden 1. marts. Den
SP2018 senere i 2018
forlængede tidsplan vil derudover skubbe fremtidige opgraderinger til
LPR3 efter d. 1. marts 2019
SP2019, som indeholder yderligere forbedringer på
medicineringsområdet.
Scenarier hvor SP2018 og LPR3 implementeres samlet
Ikke muligt, da LPR3 jf. aftalen om LPR3 udskydelse tidligst kan
Samlet Go-live i 2018
idriftsættes i 2019.
Scenariet medfører, at nogle slutbrugere vil opleve, at der går lang tid fra
uddannelsen gennemføres (december 2018) til implementeringen (januar
Samlet Go-live januar 2019
2019). Derudover vil scenariet give mindre tid til grundig test af SP2018
og LPR3.
Scenariets største risici er, at der er tale om en implementering med
Samlet Go-live februar 2019
megen funktionalitet, datakonvertering m.m. som øger komplekssiten. Til
gengæld er risikoen for parallel test, fejlrettelser og uddannelse meget lille.
Som ovenfor, dog er der i dette scenarie yderligere en måned til test og
Samlet Go-live 1. marts 2019 fejlrettelser. Til gengæld udskydes forbedringerne fra SP2018 yderligere
en måned.

I det følgende præsenteres de mulige scenarier for en detaljeret beskrivelse af ulemper og fordele samt
risici.

Split scenarierne
Analysen har inkluderet tre løsninger på et split scenarie, hvor der er mange fællestræk. I det følgende
beskrives disse mere detaljeret med afsæt i scenariet, hvor den oprindelige dato for opgraderingen af
SP2018 den 3. november 2018 fastholdes, mens Go-live på LPR3 udskydes til den 1. marts 2019.

Top 3 fordele

En række forbedringer bliver tilgængelige for
klinikerne den 3. november, herunder medicinering
(jf. bilag 1, pkt. A og B) og MinSP mv.

Top 3 ulemper
Presset tidsplan med parallelle byg-, test- og
uddannelsesaktiviteter og øget ressourceforbrug fra
klinikken og programmet. Resultatet er ringere
kvalitet af den samlede løsning med større risiko for
patientkritiske fejl grundet begrænset tid til
kvalitetssikring af byg og test. Risiko for at LPR3leverancen ikke kan leveres i marts 2019.

Medarbejderne skal lære en mindre mængde nyt på
Komprimeret oprydningsforløb ift. LPR efter både
én gang, da undervisningen vil blive fordelt over to
første og andet Go-live.
omgange.
Dele af LPR3 (henvisninger) kan ikke fjernes i
Kortere lukkevindue i forbindelse med to Go-lives SP2018’s brugergrænseflade, hvilket kræver
end ved ét samlet Go-live.
yderligere byg at skrivebeskytte de dele og vil
resultere i en ringere brugerflade.

Fordele ved split scenariet
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I split scenariet bliver de forbedringer, der følger med opgraderingen til SP2018, tilgængelige den 3.
november, som det oprindeligt har været planlagt. Med opgraderingen følger en bedre og mere
overskuelig brugergrænseflade, optimering af Min Sundhedsplatform samt levering af nogle af
Medicineringsprojektets leverancer (jf. bilag 2 for eksempler på forbedringer der pr. juni 2018 er planlagt
med opgraderingen).
Det vil desuden være en kommunikativ fordel at Sundhedsplatformen leverer SP2018-opgraderingen,
som hidtil planlagt, så kritikken af programmet reduceres.
I forbindelse med split scenariet fordeles uddannelse over to gange. Erfaring viser at det kan være en
fordel, at slutbrugerne skal lære en mindre mængde nyt på én gang.
Flere hospitaler og sygehuse har set fordele ved split scenariet, da de gerne vil have ny funktionalitet
snarest muligt især på medicinområdet, men samtidigt fremhævet behovet for en implementering af høj
kvalitet med test og fejlrettelser afsluttet inden uddannelse af slutbrugere iværksættes. Efter involvering af
hospitalerne i anbefaling af scenarievalg har SP18 programledelsen afdækket ny viden om særligt
etablering af dobbelte testmiljøer, som yderligere vil udfordre tidsplanen i et split scenarie. Se nærmere
nedenfor.
Ulemper ved split scenarie

Den største udfordring ved scenariet er den meget pressede plan, hvor det ikke er muligt at gennemføre
alle testaktiviteter og absorbere uforudsete ændringer inden uddannelsen af slutbrugerne iværksættes.
Planen indeholder parallelle forløb af byg, test og uddannelse, hvilket kan medføre, at
uddannelsesmateriale og -forløb ændres under uddannelsesperioden. For nogle brugere kan det betyde,
at systemet på visse områder ikke er, som da de blev undervist. Der er derfor risiko for, selv ved
allokering af alle tilgængelige ressourcer, at implementeringen af både SP2018 og LPR3 vil opleves som
implementeringen på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016. Rigsrevisionens kritik vedrørende
mangelfuld test, mangelfuld uddannelse og manglende forberedelse må derfor forudses at kunne gentage
sig.
Scenariet indebærer, at LPR3 indholdet skal ”bygges ud” af SP2018 opgraderingen, som således skal
konfigureres tilbage til at kunne håndtere LPR2 indberetninger. Epic har estimeret denne opgave til to
dage. På nogle områder, fx henvisninger, vil det dog ikke være muligt at ”afbygge” LPR3 fra SP2018. I
de tilfælde ”skrivebeskyttes” felter relateret til LPR3, indtil de tages i brug i marts 2019. Det vil resultere i
en ringere brugergrænseflade, og der er risiko for at ikke alle områder identificeres og ”skrivebeskyttes”,
hvilket kan skabe yderligere forvirring i klinikken.
Konsekvensen ved at ændre byg fra LPR3 til LPR2 er, at der følger en stor testopgave. Især er der knap
tid til at bygge og teste de mange komplekse integrationer til både SP2018/LPR2 og SP2018/LPR3.
Ligeledes vil en opsplitning af SP2018 og LPR3 fordyre programmet, da der skal tilføres ressourcer
(estimeret 700 timer) til at løfte ekstraarbejdet samt en ikke ubetydelig økonomi til at etablere en række
ekstra testmiljøer til SP2018/LPR2, se økonomiafsnit.
Den knappe tid til at bygge og teste løsningen samt de mange komplekse integrationer til både
SP2018/LPR2 og SP2018/LPR3 medfører således stor risiko for, at fejl først opdages efter
implementeringen på de to regioners hospitaler og sygehuse.
På trods af at uddannelsen fordeles over to gange med forventning om større udbytte estimeres det, at
der skal bruges 50-100 % flere ressourcer til planlægning og deltagelse i undervisning. Der skal
udarbejdes en ny uddannelsesplan både lokalt og centralt. Underviserne skal udarbejde
undervisningsmateriale, tips sheets og manualer til hhv. SP2018 og LPR3.
For hospitaler/sygehuse er udfordringerne ved split scenariet, at der skal replanlægges undervisning og
implementeringsaktiviteter. Den samlede tid, de enkelte faggrupper skal undervises vil stige for alle
faggrupper.
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Der er således udgift i forbindelse med ny vagtplanlægning, idet det vil være nødvendigt at skyde
undervisningen og muligvis inddrage efterårsferie i uge 42 til superbruger/nøglepersons undervisning.
Derudover kræver splitscenariet, at der allokeres ressourcer fra hospitalerne/sygehusene og
økonomifunktioner til IT-organisationerne med byggekompetencer m.m. indenfor afregning. Det drejer
sig om 6-8 årsværk.
Fremhævede risici ved split scenariet

Tidsplanen er presset på grund af ekstra byg og dobbelt test af integrationer, hvilket betyder, at det ikke
er muligt at absorbere større uforudsete situationer. Det må forventes, at kvaliteten af det som idriftsættes
kan være mangelfuld, hvilket kan føre til et større behov for efterfølgende fejlrettelser. Viser det sig ikke
muligt at levere en acceptabel kvalitet indenfor tidsrammerne kan det blive nødvendigt at udsætte et eller
begge Go-live tidspunkter.
Der er risiko for at uddannelsesforløb ikke afspejler de seneste ændringer af systemet, da der ikke vil
være den nødvendige tid til test og efterfølgende fejlrettelse. Ligeledes at væsentlige
uhensigtsmæssigheder først rettes efter Go-live den 1. marts.
Den begrænsede tid til test af integrationer kan medføre forhøjet risiko for fejl i indberetning til LPR.
Dette kan medføre behov for en større oprydning for at sikre registrering af hospitalernes aktivitet.

Samlede scenarier
Analysen har inkluderet fire løsninger hvor samlet implementeringen for SP2018 og LPR3 fastholdes. I
det følgende beskrives disse mere detaljeret med afsæt i scenariet med Go-live i februar 2019. Den
præcise dato fastsættes i samarbejde med SDS snarest muligt.
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Top 3 fordele
Tid til fejlrettelser og udvikling af ny funktionalitet
udenfor SP18 programmets scope, se bilag 3

Top 3 ulemper
Funktionalitet og forbedringer med SP2018
opgradering – f.eks. forbedringer i medicinering vil
ikke være tilgængelige for hospitaler/sygehuse fra
november 2018 som oprindeligt planlagt, men først
fra februar 2019.

Sammenlignet med split scenariet, højere kvalitet af
den endelige løsning med bedre tid til:




Kvalitetssikring af byg
Flere valideringsregler indbygget
Test, herunder rettelse af fejl fundet i
slutbrugertest

SP2015 og SP2018 skal sameksistere i længere tid,
hvorfor udfordringer mellem program og forvaltning
forlænges og drift skal håndtere mange forskellige
miljøer (uddannelse, test, produktion mm).

Mere tid til oprydning i forhold til overgang til LPR3
for hospitaler og sygehuse. Oprydning og afregning af
2018 vil ske i kendte skærmbilleder

Fordele ved samlet scenarie

Set i forhold til tidsplanen for arbejdet med at klargøre systemet er der ingen særlige udfordringer. Der vil
blive arbejdet videre efter den hidtidige plan for et samlet Go-live, og udskydelsen af Go-live vil blot gøre
denne plan mere robust. I forhold til uddannelse vil der være tid til at varsle og vagtplanlægge rettidigt.
Desuden vurderes det, at programmet har tid og ressourcer til løbende at levere yderligere ny
funktionalitet og rettelser, som ellers ligger uden for SP18 programmets scope, eksempler gives i bilag 3.
Det betyder at slutbrugeren vil opleve at der løbende leveres forbedringer til SP. Det er under afklaring
hvor stort rådighedsrummet er, og hvad der skal prioriteres. Derudover vil der kunne afses ressourcer til
fortsat specialeoptimering. En plan herfor vil hurtigst muligt, senest ved udgangen af september, blive
præsenteret for SP governance.
I det samlede scenarie vil der for hospitaler og sygehuse være bedre tid til oprydningen og afregning af
2018, og oprydningen vil foregå inden opgraderingen i velkendte skærmbilleder i LPR2 versionen.
Ulemper ved samlet scenarie

Ved en udskydelse af det samlede Go-live er udfordringen, at der ikke kan leveres og ibrugtages de
forventede forbedringer af Sundhedsplatformen før februar 2019.
Den kørende version af Sundhedsplatformen (2015) vil kun i begrænset omfang blive forbedret.
Det kliniske og administrative personale skal uddannes i både SP2018 og LPR3 på én gang. Erfaringerne
viser, at det kan være svært at absorbere en stor mængde uddannelse på en gang. Dette var dog en
præmis i den tidligere plan med samlet Go-live den 3. november inden udskydelse af LPR3.
Fremhævede risici ved samlet scenarie
Ved dette scenarie fastholdes den hidtidige plan om en idriftsættelse af en stor mængde ny eller ændret
funktionalitet/arbejdsgange i Sundhedsplatformen på samme tid for alle brugere. Det er en række
komplekse opgaver, der skal gennemføres rundt om Go-live tidspunktet, som kan betyde udfordringer i
idriftsættelsen. Den risiko har hele tiden været kendt. Den yderligere tid der i dette scenarie er til at
forberede idriftsættelsen, betyder at risici minimeres.
Der gøres opmærksom på, at såfremt LPR3 idriftsættelsen udskydes yderligere, bør det revurderes, om
man bør foretage en opsplitning af de to implementeringer, for at sikre versionsopgradering og
forbedringerne kan leveres til klinikerne. Omstillingen til en ny plan under hensyn til test og
uddannelsesplan forventes at være minimum seks måneder.
Side 8 af 10
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Sammenfatning af analysens resultater
Tabellen nedenfor giver et overblik over de to scenarier beskrevet ovenfor samt deres påvirkning på
scope, ressource, økonomi og risici. Hertil er status for programmet inden beslutningen om udskydelse
af LPR3 til sammenligning.

Tabel 1: Overblik over split og samlet scenarie. Grøn markering: ingen negativ påvirkning, gul:
negativ påvirkning, rød: større negativ påvirkning.
RISIKOVURDERING
Som beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor, vurderer Administrationen, at der er risici ved begge
scenarier. Det vurderes, at risiciene ved split scenariet er flest og kan have størst konsekvens.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Nedenstående analyse er gennemført på kort tid, så der er behov for at kvalificere estimaterne yderligere.
Samlet stigning i eksterne udgifter forbundet med split scenariet anslås til at være ca. 23 – 30 mio. kr.





Der vil være en stigning i omkostninger til eksterne konsulenter på mellem 15 – 20 mio. kr. til at
løfte de øgede opgaver til afbyg af LPR3, byg af SP2018/LPR2 samt test af dette
Ekstern support ifm. to Go-lives – anslået til 2-4 mio. kr.
Epic support omkostninger: 4 måneder (november-marts) med ekstra support koster i alt 6,0 mio.
kr.
Side 9 af 10
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Samlet stigning i eksterne udgifter forbundet med det samlede scenarie anslås til at være ca. 10-13 mio.
kr.



Behov for forlængelse af eksterne konsulenter estimeres til 5,4-8,4 mio. kr.
Epic support omkostninger: 4 måneder (november-marts) med ekstra support koster i alt 4,7 mio.
kr.

KOMMUNIKATIONSBEHOV
Beslutningerne kommunikeres til hospitaler og sygehuse. Derudover tages kontakt til SDS for at aftale
den konkrete implementeringsdato.
SAGENS VIDERE FORLØB
Sagen forelægges Region Hovedstadens Forretningsudvalg den 14. august 2018 og efterfølgende
Regionsrådet den 21. august 2018.
Sagen forelægges Region Sjællands Forretningsudvalg den 13. august 2018 og efterfølgende
Regionsrådet den 20. august 2018. Derudover vil sagen blive præsenteret på ekstraordinært møde i
politisk styregruppe for Sundhedsplatformen den 6. august 2018.
SAGEN ER TIDLIGERE BEHANDLET I NEDENSTÅENDE FORA
Sagen er ikke tidligere behandlet i nogle fora.
SAGEN ER GODKENDT AF
Enhedschef Marianne From, Region Hovedstaden
SAGEN ER KOORDINERET MED
It chef Torben Søe, Koncern It, Region Sjælland

BILAGSFORTEGNELSE
1. Bilag 1 Forbedringer der leveres med medicinprojektet
2. Bilag 2 Eksempler på forbedringer leveret med SP2018-opgraderingen
3. Bilag 3 Eksempler på fejlrettelser og udvikling udenfor SP18 programmets scope
4. Bilag 4 Bekymringsbrev fra Lægeforeningen Hovedstaden og Lægeforeningen Sjælland

Side 10 af 10

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 2 - Orientering om scenarievalg vedrørende LPR3 og SP2018
Bilag 1 - Side -11 af 23

Bilag 1 Forbedringer der leveres med medicinprojektet

Forbedringspunkter A
Leveres
uafhængigt af
SP2018

Forbedringspunkter B
Leveres med
opgraderingen
af SP2018. Ved
split scenariet
nov. 2018. Ved
samlet scenarie
feb. 2019.

Forbedringspunkter C
Leveres med
Epics 2018november
release.
Forventes
leveret i
efteråret 2019

Forbedringer
Forbedringer på udvalgte områder, som gør det lettere
for klinikere at udføre deres ordinering, dispensering og
adm. af medicin. Bl.a. vil
- ”ikke aktiv” medicin nu ikke overføres til SP
- Unødvendige og misvisende advarsler stoppes
- Mulighed for at scanne medicin til udskrivelse og
amb. udlevering
- Forenkling af arbejde ved udlevering til orlov
mm.
- Sikre at patienten ikke får for meget medicin ved
behovsordineret medicin
- Forbedringer på scanning af medicin.
Rapporter:
- Visning af effektueret medicin,
- Akutafdelinger får adgang til medicinrapporter.
Eksisterende rapporter vedr. medicin tydeliggøres.
Få ændringer for sygeplejersker, der hjælper dem med at
undgå tvivl og uhensigtsmæssigheder ved disponering og
administrering af medicin. Herved højnes sikkerheden for
patienten. Bl.a. vil
- Lægen få overblik over recepter (inkl. historiske),
samt lettere adgang til detaljer om enkelte
recepterne
- Visning af automatisk FMK opdateringsstatus,
gøre at lægen ikke behøver at gå i FMK for at se
status
- Mulighed for at pausere medicin i første
medicinbillede (s-s FMK)
- Mere smidig arbejdsgang ved receptudstedelse
- Fejlbeskeder fra FMK blive mere brugervenlige
- Adgang til ordinering bliver lettere
Forenkling af oprydning hvis medicin ikke er afstemt.
Sygeplejerskerne vil få bedre systemunderstøtte i
arbejdet med udlevering af medicin til patienten både
amb og ved udskrivelse.
Pausering af medicin vil blive muligt i lægens eget
ordineringsbillede og skal derfor ikke pauseres i
sygeplejerskernes arbejdsbillede.
Hjælp til lægen med automatisk udregning af hvor mange
tabletter / pakker der skal udleveres til patienten letter
lægens arbejde.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Påvirkning på hospitalerne
Her kommer forbedringer, der
hjælper i de forskellige udvalgte
medicineringsprocesser.

Forbedringer der afhjælper
udfordringer, udpeget af
hospitalerne som generende for et
glidende arbejdsgang.
Forbedringerne vil fjerne behovet
for tunge arbejdsgange.

Forbedringer der strømliner og
optimerer et afgrænset antal
arbejdsgange, der af hospitalerne
er udpeget som generende.
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Bilag 2
Udpluk af ændringer for faggrupper i
Sundhedsplatformen 2018
Juni 2018

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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Oversigt over ændringer per faggruppe
Læsevejledning

• Det følgende skal ses som en oversigt over de ændringer, som kan
vises i juni 2018.

• I denne oversigt er ændringerne beskrevet meget kort. Du kan supplere
din viden ved at se film og arbejdsgangsdiagrammer for udvalgte
ændringer.

• Ændringerne er opdelt på faggrupper, så det er nemmere at orientere
sig i, hvis man kun vil se egen faggruppe.

• Det er IKKE en fuldstændig liste over de ændringer, som I vil møde den
3. november. Den endelig version er ikke bygget færdig endnu, da ikke
alt nyt indhold er leveret fra Landspatientregistret og Epic.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Indhold

• Forandringer for alle
• Forandringer for læger
• Forandringer for plejepersonale

• Forandringer for sekretærer
• Forandringer for jordemødre
• Forbedringer i medicinmodulet
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Forandringer for alle
Gruppedokumentation
• Det bliver nemt at dokumentere på
en hel gruppe af patienter på én
gang, i én arbejdsgang…..
Tilknytning af behandlingskontakt til
patientforløb
• I SP2018 oprettes forløbselementer
til. overafdeling. Derved bliver det
lettere at finde egne forløbselementer
ved tilknytning af behandlingskontakt.

Skærmlys
• Skærmlys ændres, så det bliver
mere behageligt for øjnene ved
nattevagter.

Disse ændringer er vi bekendt
med på nuværende tidspunkt

Ambulatorie
• Muligt at sætte en alternativ
lokation på ambulant aftale i det
naturlige booking workflow.
• Besøgssammendrag – forbedret
overblik og læsevenlighed.

For brugere af snapboard
Snapboardet får en del nye forbedringer, f.eks.:
• Det bliver nemmere at flytte/omarrangere
cases.
• Det bliver synligt på snapboardet, hvis en
case er forsinket.
• Kan vise op til syv dage.

Notat
• Notataktiviteten får nyt udseende og vil
ligne Outlook.

Layout
• Nyt opdateret layout med andre farver.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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Forandringer for læger
Akut
• Ny patientoversigt - ”Bliv hurtig færdig i
akutmodtagelsen” - giver lægen et overblik over
manglende dokumentation på udskrevne patienter.
Lægen kan gå direkte til den manglende
dokumentation, og ved at færdiggøre
patientdokumentationen herfra, undgås eventuelle
beskeder i In Basket.… ..
Ambulatorie
• Præ-Journalføring: klargøre ordinationer/notater før
patienten er ankommet. ….
• Proces-linje for besøg* vises nederst på skærmen,
hvor man kan tilgå best./ord.-sæt, Express Lanes,
FMK, BES samt ordinere og signere for besøget. ….

Anæstesi
• En række forbedringer til snapboardet.
• Guardian: En oversigt som viser de patienter,
lægen er tilknyttet på dagen. Den viser et kort
overblik over værdier.……
• Dokumentation af medicin direkte
fra procedurenotat.
• Mulighed for BPA i sidepanelet.
• I intra-skemaets medicingitter tilføjes ny kolonne
med estimeret væskeregnskab.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

*I filmen der henvises til kaldes det Visit Taskbar

Kirurg
• Clavien grad skal dokumenteres for lever, pancreas,
ventrikel, spiserør, colon og rectumresektion.
Sektionen findes i post-op navigatorer og vises kun,
når en af nævnte procedurer er valgt i
proceduresektionen.
• Forbedringer til snapboardet.
• Cancer stadieinddeling i skabelon indberettes
automatisk til LPR.
Disse ændringer er vi bekendt
med på nuværende tidspunkt

Kardiolog
• Forbedringer til snapboardet.
• Forbedrede værktøjer til mere præcis
dokumentation af invasive procedurer.

Hæmatologi/onkologi:
• Stadieinddelingsformularen skal udfyldes for at
data og cancerkoder automatisk bliver indberettet
til LPR og Cancerregistret.
• Ved konvertering af behandlingsplaner mellem
ambulant og indlagt kommer der ny
plankonverteringsfunktion, hvis patienten skifter
indlæggelsesstatus. Banneret over
behandlingsplanen vil vise det næste trin i
processen.
• Nyt filter kan skjule ikke-signerede best./ord. i
terapiplaner.
4
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Forandringer for plejepersonale
Fælles for alt Plejepersonale
• Man kan se alle LDA-adgange på en interaktiv figur. Muligt at tilføje, fjerne og redigere LDA-adgange via figuren.

Akut
• Ny patientoversigt – ”Bliv hurtig færdig i
akutmodtagelsen” - giver lægen et overblik over
manglende dokumentation på udskrevne patienter.
…. Lægen /behandlersygeplejersken kan gå direkte
til den manglende dokumentation, og ved at
færdiggøre patientdokumentationen herfra, undgås
eventuelle beskeder i In Basket.
.
Pædiatri og neonatal
• Mulighed for at dokumentere fødselstidspunkt for
Nyfødt, som ikke er født på sygehus/hospital med
Sundhedsplatformen..
Anæstesi
• Forbedringer til snapboardet.
• Mulighed for vejledninger (BPA) i sidepanelet.
• I intraskemaets medicingitter tilføjes ny kolonne med
estimeret væskeregnskab.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Operation
• Forbedringer til snapboardet.
• Operationssygeplejersker kan nu dele deres
makroer med hinanden.
• Opvågningssygeplejersker får en ny og
nemmere måde til validering af monitordata.

Disse ændringer er vi bekendt
med på nuværende tidspunkt

Indlagte
• Patientplaner – forbedret overbliksrapport med
status på mål og tydelig markering af start- og
slutdato.
Rover
• Oprette et fritekst-notat (udvalgte notattyper),
som man kan arbejde videre på i
Sundhedsplatformen.
• Muligt at fremsøge tidligere kliniske fotos.
• I vurderingsskemaer vil rækkerne i sektioner
blive mere lig visningen i Sundhedsplatformen.
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Forandringer for sekretærer
Akut sekretær
• Også for sekretærer: Ny patientoversigt –
”Bliv hurtig færdig i akutmodtagelsen” giver lægen et overblik over manglende
dokumentation på udskrevne patienter.
Lægen kan gå direkte til den manglende
dokumentation, og ved at færdiggøre
patientdokumentationen herfra, undgås
eventuelle beskeder i In Basket .

Aftalebooking
• Kalenderbyggere får adgang i
aftalebooking til selv at oprette
og redigere grupper af
patienter, f.eks. ved
gruppeterapi.

Disse ændringer er vi bekendt
med på nuværende tidspunkt

Behandlingsansvar og
kontaktansvar
• I Kodningsoplysninger bliver
det muligt at opdatere
behandlingsansvar og
kontaktansvar.

Tilknytning af behandlingskontakt til
patientforløb
• I SP2018 oprettes forløbselementer pr.
overafdeling. Derved bliver det lettere at
finde egne forløbselementer ved
tilknytning af behandlingskontakt.

Forbedret søgefunktion
• I Henvist til og Henvist fra.

Der er mere information og materialer om de ændringer, som den nye version af
Møde i Forretningsudvalget
d. 14-08-2018
Landspatientregistret,
LPR3, medfører. Se http://regi/opgraderingSP2018
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Forandringer for jordemødre

Navigator
• Ny navigator som understøtter
dokumentation af aborter.
Fødselsnotat
• Muligt at klikke på ”Fødselsnotat” fra
fødselsresuméet, hvormed notatfunktionen åbner
i siden.
• Mulighed for; at oprette flere fødselsnotater pr.
graviditet; oprette fødselsnotat direkte i Notataktiviteten; slette, markere som følsomt og dele
fødselsnotat.
Fødselsresumé
• Når fødselsresumé signeres kommer
samtidigt en rapportvisning i
fødselsresumé-aktiviteten. Datafelter i
fødselsresumé er påkrævet
dokumentation for at sikre indberetning til
Landspatientregistret.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Præ-journalføring
• Muligt at klargøre ordinationer/notater før
patienten er ankommet.

Disse ændringer er vi bekendt
med på nuværende tidspunkt

Rover
• Opret et fritekst-notat (udvalgte notattyper), som
man kan arbejde videre på i
Sundhedsplatformen.
• Muligt at fremsøge tidligere kliniske fotos.
• I vurderingsskemaer vil rækkerne i sektioner vil
blive mere lig visningen i Sundhedsplatformen.
Ikke målt og vejet
• Muligt at dokumentere i afkrydsningsfelt,
at man ikke har målt og vejet barn
og/eller moderkage.

Ny fosterstillingssektion
Knapper der svarer til
registreringsindberetning.
7
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Forbedringer i medicinmodulet
Der udvikles og leveres løbende forbedringer og løsninger på udfordringer i medicinmodulet.
I denne oversigt vises kun de forbedringer, som bliver tilgængelige med opgraderingen i november.
Man kan orientere sig i det løbende forbedringsarbejde på denne side på http://regi/opgradering2018

For læger

For sygeplejersker

• Pausering af medicin gøres til en del af lægens
øvrige best./ord.-funktionalitet og forenkles.
• Pauseret medicin i FMK overføres til SP som sådan.
• Forbedret mulighed for at ordinere ambulant
avanceret dosering samt op- og
nedtrapningsordinationer, som overføres korrekt til
FMK.
• Automatisk besked, hvis FMK ikke er ajourført ved
udskrivelse.
• Lettere adgang til ordinering og overblik over FMK
ajourføring med den nye Proces-linje for besøg.
• Kun hvis der er forskelle mellem FMK og
Sundhedsplatformen skal lægen afstemme FMK.
• Svært forståelige FMK fejlmeddelelser gennemgås
og ordlyd ændres til i højere grad at være
handlingsvejledninger, hvor det er muligt.

• Ved udlevering af medicin i ambulatoriet beregnes
antal tabletter til udlevering.
• Ved udlevering af medicin i ambulatoriet og til
udskrivelse vil frekvens vises tydeligt med fire faste
tidspunkter som i FMK‐online.
• Løsning af problemet med ambulant ordineret
medicin, som forbliver mellem besøg, vises to gange
på MDA, når patienten indlægges.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

For læger fortsat - recepter

• Nemmere receptudstedelse.
Arbejdsgangen samles i ét
skærmbillede, hvori hele
processen foregår.
• Forbedret oversigt over recepter i
side-side visning.
• SP giver forslag til pakkestørrelse
på baggrund af ordination.
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Bilag 3: Eksempler på fejlrettelser og udvikling udenfor SP18 programmets scope
Nedenstående er eksempler på fejlrettelser og udvikling af ny funktionalitet, som kan gennemføres løbende
frem til Go-live ifm. det samlede scenarie. Tidsplanen for split scenariet er for presset til at programmet kan
håndtere nedenstående inden implementering af LPR3 den 1. marts 2019.
Eksemplerne er endnu ikke kvalificeret og prioriteret. Dette gøres i programmet, når der er truffet
beslutning om scenarie.

Applikation /område
Tværgående

Medicinering
Ambulatorie

Patientadministration

Bestilling og ordination

Obstetrik

Anæstesi

Kardiologi

Operation

Fejlrettelse/funktionalitet
Astma Plan og Insulin instruktioner. Insulin aktiviteten ville på linje med Astma
aktiviteten være gode at have og vil kunne sikre en patients behandling af begge
dele, især indenfor specialer der ikke har spidskompetencer i astma og diabetes. Der
vil være en behandlingsplan for begge sygdomme som kan følge patienten.
Muligheder for konfigurerbare medicinforbedringer
Ny løsning for stående ordrer. I den nuværende version er det ikke muligt at
medsende dato for stående ordrer fra AMB til KBA, hvilket betyder, at der dagligt
møder patienter op i laboratorierne, hvor der en er en aktiv rekvisition.
Fejlrettelser af Smart Links. I forbindelse med diverse optimeringstiltag er det
gentagne gange blevet påpeget, at der er et stort ønske om at få disse rettet – er
tematiseret men er gentagne gange blevet skubbet pga. manglende tid.
Forbedring af Inbasket
Forbedring af den ambulante tidsplan
Let vej ind til at lukke et forløbselement
Arbejdsliste over åbne forløbselementer
Optimering af løsningen ift. orlov. Vil reducere dobbeltindlæggelser
Optimering af arbejdsgange vedr. henvisninger
Stuegangsnavigator til medicin og kirurgi generisk
Øget Ordervalidation der tjekker om kontakt og diverse ordinationer er gyldig
Optimering af farmaceuternes navigator
Optimering af fødenotat
Optimering af rapporter
Ny AVS
Autoopkobling af apparatur på anæstesi
Smartforms til fjernes af CVK og IV port inkl. afregning
Gennemgang af formatering i notatskabeloner (Præ/post)
Medicinoptimering infusioner i overgange mellem Afdeling-OP-Afdeling (først muligt
med 2018-opgradering)
Oprettet som tema og involverer ”Medicin”
BPA i anæstesiskemaerne
Ændringsønsker til vores præ- og postprocedure vurderingsskemaer og tjeklister
Ønske fra vores brugere, at det var muligt at udskyde en ordre direkte fra ordre
depotet på Snapboardet
Operationsplanlægning med andre specialer.
Anæstesiens ASA score overføres til vurderingsrækker, hvor kirurgens ASA score
dokumenteres.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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Applikation /område
Onkologi

Booking
Forskning
Integrationer

Fejlrettelse/funktionalitet
Dispenseringssporing via iOS.
Opsætning af præjournalføring. Umiddelbart følger vi bare de generiske
arbejdsgange for præjournalføring, men, hvis vi får tiden til det, vil vi gerne bygge
præjournalføringen så den også åbner med adgang til kemobehandlingsaktiviteter.
Show cancelled Appointment Information on Schedule Orders Workqueues
Optimering af Inbasket
Mulighed for at registrere studiespecifikke bivirkninger for forskningspatienter
Levering af Onbase integration

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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Hovedstaden

Til
Pia Kopke

Bekymringsbrev i anledning af Sundhedsplatformens opgradering

L ægeforeningen H ovedstaden

primo november 2018
J r. 2 0 17 - 4751/1341269

I anledning af den forestående opgradering af Sundhedsplatformen primo
november 2018 har Lægeforeningen Hovedstaden og Lægeforeningen Sjælland nogle bekymringer, som vi håber, at Sundhedsplatformens driftsorganisationen kan afkræfte.
Vores bekymringer går på om, der bliver foretaget de nødvendige foranstalt-

Stockholmsgade 55
2 1 00 København Ø
T lf.: 3 544 1 080
T lf.: 35441081 (direkte)
E - post: lfho@dadl.dk

ninger og test inden opgraderingen af Sundhedsplatformen. Derfor vil vi

E - post: bva@DADL.DK (direkte)

gerne høre, om Region Hovedstaden/Region Sjælland har en plan for føl-

www.laeger.dk

gende:
1) Vil der foreligge mulighed for at klinisk arbejdende læger kan afprøve den nye opgraderede version af
Sundhedsplatformen og dens ændrede funktionalitet?
2) Hvornår forventer man, at der vil være mulighed for
at klinisk arbejdende læger kan afprøve den nye version af Sundhedsplatformen, og hvad er den overordnede tidsplan for opgraderingen?
3) Planlægger man, i lighed med flere andre sundheds -itprogrammer, med testprsoner i live-versionen af den
nye version af Sundhedsplatformen, eller fastholder
man tidligere konstruktion med testmiljøer med begrænset og anderledes funktionalitet og udseende ift.
live-versionen?
4) Hvordan sikres det, at den opgraderede version af
Sundhedsplatformen er mere færdig ved ibrugtagning,
end Sundhedsplatformen var ved implementeringen?
5) Er der udarbejdet handleplaner ift. Rigsrevisionens kritik af implementeringen og driften af Sundhedsplatformen, således at disse kritikpunkter imødegås ved implementeringen og driften af Sundhedsplatformen,

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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version 2?
6) Hvordan kompenseres afdelingerne for det lægelige
ressourcetræk, der forventes til undervisning og opgradering? (Det lægelige ressourcetræk i forbindelse
med implementeringen af Sundhedsplatformen er estimeret til at udgøre 40% af lægernes arbejdstid)
7) Hvad er konsekvensen, hvis det viser sig, at man ikke
er klar til opgradering af Sundhedsplatformen?

Vi håber, at styregruppen for driftsorganisationen har mulighed for at give
os svar på ovenstående snarest muligt. Rigsrevisionens netop offentliggjorte
rapport har bekræftet os i, at de fejl og mangler vi så og påtalte i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen, var særdeles relevante, og vi håber derfor, at vores bekymringer i forbindelse med opgraderingen vil blive taget alvorligt.

Med venlig hilsen

Jannick Rune Frederiksen

Nikolaj Bolsing Bak

Formand for IT-udvalget,

Formand for

Lægeforeningen Hovedstaden

Lægeforeningen Sjælland

Side 2/2
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Vurdering af mulige scenarier for SP18 tidsplan
Fredag den 6. juli, blev det aftalt mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner, at overgangen til LPR3 udskydes
op til fire måneder.
Region Sjælland og Region Hovedstaden har skullet beslutte, om SP18 opgraderingen af Sundhedsplatformen skal ske med
ibrugtagning den 3. november (dvs. baseret på LPR2) fulgt af en anden ibrugtagning 1. marts (LPR3), eller om der skal
foretages en samlet opgradering (SP18 baseret på LPR3) primo februar 2019.

Scenarie Samlet Go-live
Ibrugtagning på begge opgraderinger fastholdes til at ske samtidig.

Scenarie Split Go-live
Den oprindelige dato for opgraderingen af SP2018 fastholdes til ibrugtagning den 3. november 2018, mens ibrugtagning af
LPR3 skydes til den 1. marts 2019.
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Anbefaling
• Rammen for analysen har været at levere forbedringer til hospitalerne hurtigst muligt samtidig med at kvaliteten i
opgraderingen fastholdes.
• Analysens overordnede resultater:
• Begge scenarier er teknisk mulige
• Split scenariet forudsætter en del dobbeltarbejde, men også dublering af testmiljøer til laboratorie- og
røntgensystemer samt omskrivning af testcases. Dublering af testmiljøer vil tage 2-4 måneder.
• Split scenariet medfører at byg af funktionalitet, test og uddannelse lapper over og at konsekvenserne kan
betyde, at slutbrugeren undervises i noget forkert.
• 2 omfattende implementeringer indenfor 4 måneder giver høj risiko for at SP18 og LPR3 ikke er tilstrækkeligt
testet/fejlrettet.
• Det anbefales derfor at vælge det Samlet Go-live scenarie med go-live primo februar, som vil medføre
 Højere kvalitet af byg og test
 Bedre uddannelse
 Mere funktionalitet inkluderes i opgraderingen
 Derudover undersøges muligheden for at inkludere yderligere forbedringer i samarbejde med Epic og SP
governance
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Eksempler på yderligere forbedringer
(som skal analyseres nærmere!)
• Yderligere specialegennemgang
• Fejlrettelser af Smart Links
• Konfigurerbare medicinforbedringer
• Forbedring af InBasket
• Stuegangsnavigatorer
• Optimering af fødselsnotat
• Autoopkobling af apparatur på anæstesi
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Go-live
februar 2019

SDS aflevere den
endelige og fejlfrie
løsning (mindre
ændringer)

Byg Fase 3
& App test

Byg Fase
4 & App
test

Auto. Data
konv.

Integrationsudvikling 2 inkl NF
test

Integrations udvikling 1 inkl NF test
1813, ADT, Astraia, Biztalk rsj, CDA, Formatex, Milou

Int. Udv. 3 & NF test
Radiologi Regsj og RegH

PPJ, Aria, EKG Muse, Medcom

SIT 3

SIT 1 & 2

Scripts for
IWF test

IWF test

Slutbruger test

Juli

Epic leverancer
SDS leverancer

August

September

Oktober

App: Applikationstest
SIT: System integrationstest
NF: Normal flow test
IWF: Integrated workflow test
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Regressions test Regr. test

Slutbru
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Juni

Manuel konvertering og cutover

Byg fase 1 & 2
& App test

Tilret
udd.
materiale

November

CU/KIK
udd.

SPN/SU
B udd.

December

Kliniknær
uddannelse

Januar

Periode med
øget support

Februar

5
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Bilag 2
Forslag til omdirigering af IT-ressourcer til Sundhedsplatformen relaterede
opgaver
Nedenfor følger uddybende beskrivelse af fire ud af fem forslag til omdirigering af IT-ressourcer
vedrørende:
1. Prioriterede SP temaer (udviklingsopgaver)
2. Brugertilpasning
3. Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og ændringsønsker
4. Midlertidig indsats for at understøtte kliniske byggere
Afslutningsvist følger en tabel med de forventede økonomiske konsekvenser ved igangsættelse af alle fem
forslag vedrørende omlægning af IT-ressourcer til Sundhedsplatformen relaterede opgaver.

1. Prioriterede SP temaer (udviklingsopgaver)
Indhold
Hospitalernes udviklingsønsker til Sundhedsplatformen drøftes og prioriteres løbende i det
tværregionale Vicedirektørforum (VDF). Generelt skelnes mellem projekter, som er større
udviklingsaktiviteter, og temaer som er udviklingsaktiviteter under projektstørrelse.
På VDF møde den 5. juli 2018 gennemførte VDF en omprioritering af planen for temaer med henblik
på at imødekomme forretningsudvalgets beslutninger. Nedenfor beskrives kort 7 af de 10 temaer,
som VDF har prioriteret. De resterende 3 prioriterede temaer beskrives i hhv. bilag 3 d, e og f som
særskilte indsatsområder.
Leverance af Cytostatika (medicin til kræftbehandling)
En række eksisterende fejl i SP skaber vedvarende usikkerhed for produktionsapotekerne ift.
levering af cytostatika, bl.a. fejlagtig cytostatikaleveringer til afdelingerne, fordi
annulleringsetiketterne enten ikke printes eller fejlagtig printes. Temaet skal rette op på disse fejl.
Ansvarlig: Vicedirektør Steen Werner Hansen, Herlev-Gentofte Hospital.
Pilotprojekt på integration til infusionspumper (en doseringspumpe, som bruges til at indgive væsker
eller medicin, i en specifik dosis over et tidsrum)
Temaet skal gennemføre et pilotprojekt på løsning til opsamling og automatisk overførsel af data på
infusionspumper til Sundhedsplatformen, med henblik på, at fjerne tunge manuelle arbejdsgange og
mindske risikoen for fejldokumentation. Projektet er en del af den foreslåede projektportefølje for
2019. Der gennemføres et pilotprojekt i år, og hvis dette giver gode resultater, kan der gennemføres
et implementeringsprojekt i 2019.
Ansvarlig: Vicedirektør Susanne Poulsen, Rigshospitalet
Rationel anvendelse af antibiotika
Nationale mål stiller krav om reduktion af antibiotikaforbrug. Region Hovedstaden har sammen med
Region Sjælland opstillet konkrete og målbare mål for reduktion af det samlede antibiotikaforbrug
samt forbruget af kritisk vigtige antibiotika indenfor en række teams. For at sikre målopfyldelse skal
der i temaet udvikles relevante best/order-set, beslutningsstøtte samt rapporteringsmuligheder til
monitorering og opfølgning.
Ansvarlig: Centerdirektør Bettina Lundgren, Rigshospitalet
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Analyse af max dosis på kemoterapi for onkologiske protokoller (kræftpatienter)
Temaet omhandler en analyse af muligheden for advarsler, hvis en kemoterapi dosis øges i forhold
til protokollen med henblik på at undgå utilsigtede overdoseringer som følge af menneskelige fejl.
Ansvarlig: Vicedirektør Susanne Poulsen, Rigshospitalet
Oversigtsskærme Epic Monitor
Temaet omhandler optimering af oversigtskærme i Region Sjælland og på Nordsjællands hospital.
Opgaven udføres af Region Sjælland.
Ansvarlig: Vicedirektør Trine Holgersen, Næstved Sygehus
Gennemgang af rapporteringsindikatorer i SP
En kliniknær gennemgang af rapporteringsindikatorerne og de arbejdsgange data indsamles for med
henblik på, at få tilpasset definitionerne, så de stemmer overens med de vedtagne kliniske
arbejdsgange. Således at rapporterne kan understøtte klinikerne i deres arbejde.
Ansvarlig: Vicedirektør Janne Elsborg Larsen, Amager- Hvidovre Hospital
Automatisering af SER (automatisk brugeroprettelse til SP rettigheder)
Temaet skal muliggøre automatisk brugeroprettelse til SP rettigheder, således at manuelle
arbejdsgange reduceres og rettighederne tildeles hurtigere.
Ansvarlig: Vicedirektør Inge Paamejer, Nykøbing F. Sygehus
Ressourcer
Gennemførelsen af temaerne vil kræve omdirigering af ressourcer i CIMT, enkelte
hospitalsressourcer samt midler til gennemførelse som anvist i tabel nedenfor. Region Sjælland
bidrager i arbejdet jf. indgået samarbejdsaftale omkring arbejdet med drift og udvikling af SP.
Samlet ressourcebehov
Omdirigerede ressourcer fra CIMT
Omdirigerede ressourcer fra hospitaler
Anskaffelser

2018
1.320.000 kr.
60.000 kr.
860.000 kr.

2019
270.000 kr.
0 kr.
225.000 kr.

Effekt
Med fremrykning af temaerne skabes bl.a. følgende effekter:
- Afdækning af gevinster ved implementering af automatisk løsning til overførsel af
infusionspumpedata til SP
- Understøttelse af korrekt antibiotikatildeling
- Besparelser på fejlagtig og kasserede cytostatikaleveringer på 40.000-70.000 kr. pr. levering.
- Bedre ledelsesinformation fra SP til brug for klinikkens løbende forbedringsarbejde
- Automatiseret træk af data kan reducere antallet af fejlindmeldinger, som følge af
forsinkede data.
Følgende temaer vil blive igangsat i 2018
- Leverance af Cytostatika
- Pilotprojekt på integration til infusionspumper
- Rationel anvendelse af antibiotika
- Oversigtsskærme Epic Monitor
- Gennemgang af rapporteringsindikatorer i SP
- Automatisering af SER
- Taskforce for ud-data fra SP (se beskrivelse i bilag 4)
- Analyse af kliniske kvalitetsdatabaser (se beskrivelse i bilag 4)

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 3 - Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen (jf.
forretningsudvalgets beslutning ved møde d. 28. juni 2018)
Bilag 1 -- Side
-3 affor
8 Arbejdsgange og Ambulatorier (se beskrivelse i bilag 5)
Taskforce
Følgende af de ovenstående temaer vil være gennemført ved udgangen af 2018
- Leverance af Cytostatika
- Pilotprojekt på integration til infusionspumper
- Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier (se beskrivelse i bilag 5)
Følgende temaer vil blive igangsat i 2019
- Analyse af max dosis på kemoterapi for onkologiske protokoller
Konsekvenser
Der vil blive behov for allokering af ressourcer fra andre opgaver i CIMT.
Denne indsats er tæt forbundet med beslutningen vedrørende udskydelse af SP18 og de bedste
forudsætninger for gennemførelse af de prioriterede temaer opnås ved en udskydelse af SP18
opgraderingen i tre måneder.
Milepæle
- 1. oktober 2018: 9 temaer igangsat
- 30. december 2018: 3 af de 9 temaer afsluttet

2. Brugertilpasning
Indhold
En forudsætning for en styrket udnyttelse af de avancerede funktioner i Sundhedsplatformen er,
at der er et velfungerende samarbejde mellem de kliniske fagområder og SPs drifts- og
udviklingsorganisationen, som er baseret på en klar rollefordeling, hvor de enkelte afdelinger har
udpeget lokale SP-nøglepersoner og uddannelsesansvarlige med veldefinerede opgaver.
SP-nøglepersonen er ansvarlig for at yde support og sidemandsoplæring til kollegaer og nyansatte i
korrekt brug af Sundhedsplatformen, at agere bindeled mellem brugerne, hospitalets SP
driftsorganisation og CIMT samt at deltage i netværk af SP-nøglepersoner.
Erfaringer
Der er i dag afsat 10 timer pr. måned til en SP-nøgleperson som en ramme, der normalt ikke er
vagtplanlagt. Erfaringer viser, at de afdelinger der er længst med at udnytte mulighederne i SP, er
de afdelinger, som har prioriteret frigørelse af ressourcer til SP nøglepersonerne. Hvis den
brugernære support skal styrkes, er det derfor afgørende, at der lokalt prioriteres ressourcer til SP
nøglepersonerne.
For at styrke udnyttelsen af de avancerede funktioner i SP, og herunder samarbejdet mellem itorganisationen og de kliniske fagområder, har VDF foreslået, at der udpeges en
brugertilpasningsansvarlig, som skal uddannes til at yde lokal support til lokal opsætning for
afdelingens klinikere. Opgaverne vil bl.a. bestå i opdatering og udvikling af præferencelister i SP til
afdelingen, sikre at nyansatte får en opdateret brugergrænseflade samt etablere samarbejde med
kliniske byggere i specialet ift. udvikling af best/order-set.
Samtidig viser erfaringer, at individuel brugertilpasning (fx genvejsfunktioner og opsætning af
InBasket) er en effektiv metode til at forbedre anvendelsen og oplevelsen af Sundhedsplatformen.
Efter at have gennemført brugertilpasning for ca. 200 læger viser den indledende evaluering, at
lægerne i gennemsnit vurderer deres udbytte til over 4 på en 5 trins-skala. På baggrund af de
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-4 af 8 er det allerede planlagt, at ca. 2.500 læger skal modtage individuel
evalueringer
brugertilpasning inden årets udgang. Dette planlagte tiltag er finansieret som et tema i SP
governance.
Forslag
På den korte bane foreslås det, at afsætte yderligere midler til at tilbyde individuel
brugertilpasning til alle læger inden udgangen af 2018. Forventningen er, at ca. 3.000 flere læger
end hvad der allerede er planlagt i SP temaet, vil tage imod et sådan tilbud.
For at fremskynde implementeringen af rollen som brugertilpasningsansvarlig foreslår
administrationen på den lange bane, at der afsættes en pulje svarende til frikøb af 200 klinikere 20
timer pr. måned i fire måneder frem mod 1. marts 2019. Dette med henblik på at skabe de bedste
forudsætninger for at hospitalerne kan frigøre de ressourcer, der skal anvendes til at etablere
rollen som brugertilpasningsansvarlig på de kliniske afdelinger. Der lægges op til en model, hvor
hospitalerne har mulighed for at frigøre medarbejdere til at fokusere på udfyldelse af den nye
rolle, men endelig aftale er endnu ikke indgået mellem CIMT og regionens hospitaler.
Ressourcer
For at forslaget kan realiseres, kræver det en omdirigering af CIMT ressourcer til udvikling og
gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for de brugertilpasningsansvarlige samt
omdirigering af hospitalsressourcer til at uddanne og etablere brugertilpasningsansvarlige i
perioden oktober 2018 - marts 2019, jf. tabel nedenfor. Herefter forventes
kompetenceudviklingsforløbet at være gennemført, og de brugertilpasningsansvarlige SPnøglepersoner forventes, at kunne gennemføre aktiviteter i relation til begge roller inden for de 10
timer om måneden, som allerede i dag er afsat til rollen som SP-nøgleperson.
Derudover skal der tilkøbes eksterne ressourcer til individuel brugertilpasning. Herudover vil de
læger, som ønsker at deltage skulle afsætte en time til sessionen.
Behov
Omdirigerede ressourcer fra CIMT
Omdirigerede ressourcer fra hospitaler
Anskaffelser

2018
960.000 kr.
4.800.000 kr.
1.200.000 kr.

2019
480.000 kr.
4.800.000 kr.
0 kr.

Effekt
Indsatsen sikrer, at der løbende sker forbedring af anvendelsesmulighederne af
Sundhedsplatformen, samt at ny og bedre funktionalitet i Sundhedsplatformen tages i anvendelse
på de enkelte afdelinger.
Konsekvenser
Indsatsen kræver omdirigering af ressourcer på hospitalerne og i CIMT.
Milepæle
På den korte bane
- 1. september 2018: Alle læger tilbydes bistand til brugertilpasning
- 30. december 2018: Indsatsen er afsluttet
På den lange bane
- 1. oktober 2018: Brugertilpasningsansvarlige udpeget på alle afdelinger
- 1. november 2018: 80 % af alle brugertilpasningsansvarlige har gennemført uddannelse i
rollen
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3. 1Bedre
ved indmelding af fejl og ændringsønsker
Indhold
Hospitalerne oplever mangelfuld support, transparens og samarbejde vedrørende indmelding af fejl,
behov for brugerhjælp og forbedringsforslag. Der igangsættes derfor en række forbedringer:
1. Indholdet i portalen til indmelding af fejl, behov for brugerhjælp og forbedringsforslag
revideres, så det i højere grad understøtter klinikernes behov.
2. Der oprustes på support i forhold til den indledende vurdering og behandling af indkomne
sager. Dette gøres ved at give en række SP Nøglepersoner adgang til sagsstyringssystemet,
hvilket samtidigt gør det muligt for det pågældende hospital at få et samlet overblik over
udfordringer med SP. Dette skaber transparens, både i forhold til indmelding af sager og SP
Nøglepersonernes centrale rolle i processen for indmelding af sager.
3. Der etableres adgange i sagssystem, som skaber transparens i indmelding, prioritering og
håndtering af sager og udviklingsønsker.
4. Der allokeres ressourcer til håndtering af indmeldinger vedrørende organisationsændringer.
Særligt er der behov for, at tidligere ACer fra hospitalerne oplæres i at håndtere
organisationsændringer i SP.

Ressourcer
Indsatsen forudsætter omdirigering af CIMT-ressourcer, men også omdirigering af
hospitalsressourcer i 2018, særligt til håndtering af organisationsændringer. De omdirigerede
ressourcer bør være til rådighed d. 1. september 2018.
Omdirigering af CIMT ressourcer kan skabe huller i den øvrige kritiske supportservice og dermed
behov for at kunne trække på supportvikarer og ekspertbistand svarende til 600.000 kr.
Samlet ressourcebehov
Omdirigerede ressourcer fra CIMT
Omdirigerede ressourcer fra hospitaler
Anskaffelser
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Effekt
Indsatsen skal samlet set sikre, at brugerne og hospitalerne oplever bedre indblik i og kontrol over
håndteringen af deres indmeldinger. Dele af indsatsen skal endvidere sikre, at kritiske sager og sager
vedrørende organisationsændringer løses hurtigere end i dag.
1. Med en bedre indmeldingsportal vil klinikerne kunne indmelde fejl hurtigere og mere
fyldestgørende. Samtidig vil de være bedre oplyst om forventet sagsbehandlingstid hvilket
vil give færre skuffelser og frustrationer.
2. Med oprustning på den indledende support, vil der ske en mere hensigtsmæssig prioritering
af sagerne. Er det fx en fejl vil den blive løst med det samme. Hospitaler, driftsorganisation
og regionsråd vil samlet set få et mere retvisende overblik over antal fejl, områder med
behov for øget brugerhjælp samt forbedringsønsker. Der vil ske en hurtigere håndtering af
sager, som vedrører brugere, der har behov for hjælp.
3. Bedre dialog og samarbejde mellem SP nøglepersoner på hospitalerne, brugere der
indmelder sager og CIMT. Transparens for hospitalsledelserne i forhold til at vide, hvilke
sager der meldes ind fra deres medarbejdere, samt hvordan udviklingsønsker prioriteres i SP
governance. Bedre dialog om og optimeret anvendelse af SP på hospitalerne.
4. Ved at gennemføre organisationsrelaterede ændringer vil hospitalernes daglige drift blive
forbedret, fordi klinikerne kan undgå at udføre ekstra arbejde for at håndtere en
organisationsstruktur i SP, der ikke afspejler deres virkelighed. Oplevelsen af support på
klinikkens præmisser vil ligeledes blive styrket, og der vil skulle gennemføres færre
fejlrettelser og organisationsændringer i SP efter opgraderingen til SP18.

Konsekvenser
Der vil være behov for prioritering/frikøb af klinikere med SP kompetencer.
Allokering af ikke-SP relaterede CIMT ressourcer vil betyde, at der er færre ressourcer til:
- håndtering af support der ikke vedrører SP, hvilket kan give længere svartider.
- håndtering af ændringsønsker i forhold til CIMTs sagshåndterings- og
dokumentationssystem ServiceNOW.
- håndtering af igangværende ikke-SP projekter.

Milepæle
-

15. september 2018: CIMT serviceportal opdateret
15. september 2018: SP-nøglepersoner har adgang til overblik over indmeldinger
30. december 2018: Hovedparten af ventende organisationsændringer håndteret
1. januar 2019: CIMT-supportere oplært til at varetage standard SP-support

4. Midlertidig indsats for at understøtte kliniske byggere
Indhold
Der er tidligere allokeret midler til at styrke kliniske byggere, blandt andet gennem byggeworkshops.
Initiativet er lykkedes og har desværre skabt en lang ventetid for effektuering af de kliniske byggeres
arbejde (specialuddannede sundhedspersoner, som kan udvikle Sundhedsplatformen til lokale eller
specialespecifikke ønsker). Ligeledes er der kritik af, at beslutningsprocessen er usmidig og tung.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 3 - Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen (jf.
forretningsudvalgets beslutning ved møde d. 28. juni 2018)
BilagForslag
1 - Side -7 af 8
For at denne situation kan forbedres kræver det allokering af ressourcer dedikeret til godkendelse af
byggeønsker. Der arbejdes allerede på en analyse, som skal resultere i en mere smidig proces for det
fremadrettede arbejde. Resultatet fremlægges på VDF møde i august, hvor VDF skal beslutte,
hvilken permanent ordning der skal understøtte de kliniske byggere fra januar 2019.
Der er blevet udviklet et nyt webbaseret værktøj, som understøtter de kliniske byggere.
Implementeringsprocessen er gået i gang og en tredjedel af de kliniske byggere har taget værktøjet i
brug. Værktøjet letter registreringen af byggeprocessen, og vil blive opdateret løbende hen over
efteråret. For at bedre at kunne følge op på status i byggeprocessen, forslås yderligere udvikling af
rapporteringsfaciliteterne i værktøjet.
Ressourcer
Fra 1. september indtil udgangen af 2018 vil der være behov for at allokere en administrativ
halvtidsressource fra CIMT samt frikøbe tre medarbejdere med SP byggekompetencer fra
hospitalerne dedikeret til godkendelse af byggeønsker. Det er på nuværende tidspunkt de faglige
eksperter, som godkender det faglige indhold og prioritering af byg, hvortil mentor godkender valg
af bygtype. Fra 2019 vil SP enheden i CIMT kunne håndtere opgaven indenfor eksisterende
normering.
En mere entydig og frekvent opfølgning vil kræve udvikling af webværktøjet for ca. 350.000 kr.
Behov
Omdirigerede ressourcer fra CIMT
Omdirigerede ressourcer fra hospitaler
Anskaffelser (Udvikling)

2018
156.000 kr.
960.000 kr.
350.000 kr.

2019
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Effekt
Med tilførsel af bygge- og administrative ressourcer til sekretariatet for kliniske byggere, vil
svartiderne, på godkendelser af ønsker til klinisk byg, komme ned på 1 uge, hvilket vil bringe
gennemløbstiden betragteligt ned.
Det antages, at en mere smidig byggeproces skaber større lokalt engagement og styrker oplevelsen
af et fleksibelt system. Samtidig giver det en øget produktion og sikrer vidensdeling indenfor
specialet mellem hospitaler.
Konsekvenser
Tre personer med SP byggekompetencer vil skulle frikøbes fra hospitalerne resten af 2018.
Milepæle
- 15. september 2018: Klinikere med relevante byggekompetencer allokeret
- 1. december 2018: Antal byggeønsker der ikke er godkendt er nedbragt

Økonomiske konsekvenser ved omdirigering af IT-ressourcer
Det estimerede ressourcebehov ved de fem indsatsområder fremgår af nedenstående tabel. Det
bemærkes, at estimaterne er behæftet med usikkerhed, da de bl.a. beror på frivillig deltagelse fra
hospitalerne.
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Beløb i kr.
Indsatsområde
1. Prioriterede SP temaer
(udviklingsopgaver)
2. Brugertilpasning*

2018
CIMT

1.320.000

2019

Hospitaler Anskaffelser

60.000

860.000

960.000 4.800.000

1.200.000

CIMT

I alt

Hospitaler Anskaffelser

270.000

225.000

480.000 4.800.000

2.735.000
12.240.000

3. Bedre brugeroplevelse
ved indmelding af fejl og
ændringsønsker*
1.680.000 2.790.000
4. Midlertidig indsats for
at understøtte kliniske
byggere
5. Midlertidig indsats Problemknusere til
akutte problemstillinger
I alt

156.000

960.000

1.800.000
5.916.000 8.610.000

600.000 3.600.000

8.670.000

350.000

1.466.000

1.800.000
3.010.000 6.150.000 4.800.000

3.600.000
225.000 28.711.000

Ressourcerne fra hospitalerne vil først blive udpeget og allokeret efter godkendelse fra Regionsrådet.
Konsekvenserne af omlægningerne er derfor ukendte på nuværende tidspunkt. Det tværregionale
Vicedirektørforum (VDF) bakkede på møde d. 5. juli op om allokering af yderligere ressourcer til
forbedringer af Sundhedsplatformen, under forudsætning af, at ressourcerne frikøbes og at opgaverne er
velafgrænsede og veldefinerede.
På baggrund af ovenstående estimerede omlægninger udgør omkostninger til frikøb af hospitalsressourcer
ca. 8,6 mio. kr. i 2018 og 4,8 mio. kr. i 2019. Det bemærkes dog også, at en række af de foreslåede indsatser
baseres på frivillighed for så vidt angår hospitalernes deltagelse.
Omlægningen af CIMT-ressourcer må forventes at medføre serviceforringelse på andre af CIMTs services til
klinikere, herunder fx længere ventetid i servicedesken, længere sagsbehandlingstider på ikke SP-sager mv.
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Bilag 3
Forbedring af medicinering i Sundhedsplatformen

Indhold
Baggrund for udfordringer med medicinering
Medicinområdet har siden den første implementering på Herlev og Gentofte Hospital i maj 2016
været et af de mest udfordrede områder for klinikernes anvendelse af SP.
Overgangen til SP har betydet, at klinikere arbejder med medicinering på nye måder. I SP er der ikke
ét isoleret medicineringsmodul/system, som det tidligere Elektroniske Patient Medicineringssystem
(EPM). Derimod er medicineringsprocesserne indlejret i de øvrige arbejdsprocesser til
understøttelse af bestillinger, ordinationer og øvrig patientdokumentation. Forskellige visninger og
funktioner tilbydes afhængigt af arbejdsproces. Formålet har været at understøtte beslutnings- og
dokumentationsprocesser samt patientsikkerheden i forbindelse med medicinering bedst muligt.
Denne indlejring har imidlertid været og er fortsat én af de store udfordringer i såvel tilpasningen af
SP til danske forhold som i uddannelsen og tilvænningen af brugere til systemet. Således oplever
mange klinikere, som et af de største problemer ved SP, ikke at kunne opnå et fornødent, samlet
overblik over medicineringen.
Sammenhængen med det nationale Fælles Medicinkort (FMK), som er en særlig dansk og tæt
integreret funktion ift. Epics standardfunktionalitet, er ligeledes indarbejdet i forskellige
arbejdsprocesser (fx indlæggelse og udskrivelse). Udover tekniske udfordringer med FMK har
opnåelse af et design, som præcist og effektivt passer de forskelligartede kliniske behov, været
udfordringen på dette område.
Der har i Sundhedsplatformsprogrammet været arbejdet løbende på at levere løsninger på alle
ovennævnte områder.
Igangværende projekt til optimering og tilpasning af medicineringsfunktioner
Ved overgangen til den nuværende drifts- og udviklingsorganisation blev der opstartet et
medicineringsprojekt til yderligere optimering og tilpasning af medicineringsfunktionerne for at
afhjælpe problemerne. Dette kræver for hovedparten af problemerne udvikling fra leverandøren af
særlig funktionalitet til Sundhedsplatformen, og er således på disse områder ikke noget, regionerne
alene via konfiguration kan afhjælpe.
Ved igangsættelse af medicineringsprojektet var grundlaget dels en ’mangelliste’ fra
Sundhedsplatformsprogrammet, som indeholdt udviklingsønsker, der af forskellige grunde var
blevet udskudt, og dels klinikeres tilbagemeldinger på aktuelle udfordringer indhentet ved besøg på
hospitaler i uge 5 2018. Prioriteringen af forbedringer er drøftet og behandlet af kliniske faglige
eksperter, patientsikkerhedsspecialister og risikomanagere. Projektets omfang er endelig besluttet
af projektets styregruppe og godkendt i Sundhedsplatformens Bestyrelse.
Forbedringer vedr. medicinering
Projektet har arbejdet med de identificerede problemområder i prioriteret rækkefølge og har i
første halvår leveret næsten halvdelen (25) af de planlagte forbedringer (61) til klinikerne og derved
allerede afhjulpet en del af problemstillingerne. Heriblandt er udvalgte arbejdsgange blevet mere
flydende, med fx færre pop-ups og klik, og desuden er der sikret bedre sammenhæng med FMK og
bedre overblik en række steder til gavn for patientsikkerheden.
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Med få undtagelser leveres resten af de planlagte forbedringer i løbet af sensommeren og ved
opgraderingen til SP version 2018. Disse omfatter bl.a. forbedringer af oversigter, nyt design af
sygeplejerskers medicinmodul (MDA), yderligere forbedringer af sammenhængen med FMK og
forbedret understøttelse af særlige områder, fx pausering af medicin og udlevering af medicin fra
ambulatorie eller ved orlov under indlæggelse.
Såfremt opgraderingen til SP2018 besluttes flyttet til februar/marts 2019 sammen med LPR3
implementeringen, vil de forbedringer, som er en del af opgraderingen, tilsvarende flyttes i tid.
Dette skyldes, at leverandøren har ”indbygget” udvikling indenfor medicineringsområdet i disse
tilfælde i 2018-versionen.
Uanset beslutning om opgraderingstidspunkt vil der blive leveret forbedringer på bl.a.
sygeplejerskernes arbejdsgange og sammenhængen mellem medicineringen i FMK og
Sundhedsplatformen, da disse kan konfigureres uafhængigt af, hvilken version af Epic, der er i drift.
Tre forbedringer, som skulle have været leveret som en del af opgraderingen til SP18 i november, er
udskudt til første Epic-opgradering i 2019. Det drejer sig om mindre og lavere prioriterede områder,
hvor designet ikke nåede at blive fastlagt inden deadline.
En forbedring vedrørende pausering af medicin under indlæggelse samt en forbedring vedr.
sygeplejerskers historiske overblik, som ligeledes er blevet udskudt, leveres som del af det ’globale’
Epic standardsystem. Det betyder, at regionerne ikke betaler for disse funktioner, men at
regionerne til gengæld ikke længere kan beslutte leveringsdato bilateralt med leverandøren.
Som beskrevet er der igangsat omfattende aktiviteter til afhjælpning af problemerne med
medicinering, og det har gennem hele 2018 været et markant fokusområde ved SP. I tillæg er en
fokuseret indsats med beslutningsstøtte vedr. rationel anvendelse af antibiotika netop igangsat
efter beslutning i Vicedirektørforum, og projekter i tilknytning til det nationale
beslutningsstøttesystem på medicineringsområdet vil blive igangsat i 2019.
Grundet især afhængigheden af leverandøren vurderes det, at handlemulighederne er udtømt i
forhold til at levere yderligere funktionelle forbedringer ved udvikling i 2018 end de, der allerede er
planlagt og redegjort for.
Administrationen anbefaler på ovennævnte baggrund at foretage en samlet vurdering af
medicineringsfunktionaliteten i SP mhp. at gøre ny status på problemerne efter opgradering til
SP18. Der er afsat ressourcer i budgettet for 2019 til fortsat optimering og udvidelse af
funktionaliteten.
Yderligere tiltag
På den korte bane foreslås der igangsat følgende initiativer:
1. Udover optimeringer af selve systemet vil implementeringsindsatsen af nuværende og
kommende funktionalitet, herunder hvordan arbejdsgangene bedst tilrettelægges ved
anvendelsen, blive yderligere forbedret i efteråret 2018, til gavn for klinikerne.
2. Medicineringsprojektet vil fremover intensivere samarbejdet med de Kliniske it-konsulenter
(KIK) og uddannelsesansvarlige (UA), som i dagligdagen støtter og uddanner klinikerne i
anvendelsen af SP. Der vil desuden fortsat kommunikeres om forbedringer og arbejdsgange
via regionernes intranet i form af nyhedsbreve.
3. Ud fra et ønske om yderligere at forbedre medicineringsprocesserne i SP, vil der i august
2018 blive nedsat en referencegruppe bestående af en læge og en sygeplejerske fra hvert
hospital/sygehus i begge regioner. Medlemmerne af referencegruppen skal give faglig
bistand til medicineringsprojektets styregruppe og sikre, at forbedringsønsker er baseret på
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de væsentligste udfordringer klinikerne oplever på de enkelte hospitaler/sygehuse.
Referencegruppen skal i samarbejde med Medicineringsprojektet, faglige eksperter og
styregruppemedlemmer udarbejde en prioriteret liste over yderligere forbedringer for
medicinering.
4. Der arbejdes videre med Epic om udvikling til levering i 2019, og det forventes at
administrationen i oktober 2018 modtager designforslag fra leverandøren på forbedringer
til implementering snarest muligt i 2019.
Ressourcer
Referencegruppen med klinikerne forventes at give et tidsforbrug på 8 timer månedligt for de
involverede klinikere. Dette forudsættes prioriteret af hospitalerne.
Behov
Omdirigerede ressourcer fra CIMT
Omdirigerede ressourcer fra hospitaler
Anskaffelser

2018

2019
0 kr.
0 kr.
0 kr.

0 kr.
0 kr.
0 kr.

Vicedirektørforum har derudover indstillet en videreførelse af medicineringsprojektet med følgende
ressourcer:
- Medicineringsprojektet: 1 projektleder + 6 AC fra Willow/Klinisk Dokumentation fra
november 2018-september 2019 samt 2,3 årsværk fra hospitaler/sygehuse til deltagelse
med faglig ekspertise i projektgruppen, heraf 1,6 årsværk fra Region Hovedstaden.
- Kliniske it-konsulenter (KIK) og uddannelsesansvarlige (UA) skal intensivere samarbejdet
med Medicineringsprojektet, herunder øge hyppigheden af fælles møder.
Effekt
Indsatsen skal sikre, at de planlagte forbedringer af medicineringsprocessen i SP leveres for at
afhjælpe de nuværende problemstillinger. Medicineringsprojektets samarbejde med de kliniske itkonsulenter og de uddannelsesansvarlige på hospitaler/sygehuse vil blive intensiveret. Via den
kommende referencegruppe sikres det, at der gives faglig bistand til medicineringsprojektets
styregruppe, herunder at forbedringer ift. Medicinering er baseret på de udfordringer klinikerne
oplever på de enkelte hospitaler/sygehuse.
Konsekvenser
Jf. tiltag 2: Kliniske it-konsulenter (KIK) skal bibeholde og øge hyppigheden af fælles KIK-møder, hvor
forbedringer bliver gennemgået af Medicineringsprojektet
Jf. tiltag 3: Hospitaler/sygehuse skal afsætte ressourcer til møder af ca. 4 timers varighed 1-2 gange
om måneden inkl. forberedelse til etablering af referencegruppe bestående af en læge og en
sygeplejerske fra hvert hospital/sygehus
Derudover skal hospitaler/sygehuse sikre sig, at superbrugere/SP-nøglepersoner løbende orienterer
sig om forbedringer og arbejdsgange i nyhedsbreve på regionernes intranet.

Milepæle
- Primo september 2018: Referencegruppe etableret.
- Ultimo september 2018: Liste af prioriterede medicineringsforbedringer til levering i 2019
godkendt
- Ultimo november 2018: Designforslag på forbedringer i 2019 modtaget fra leverandøren
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-

-

3. november 2018 eller februar 2019: Ved implementering af SP2018 leveres yderligere 17
forbedringer
Løbende juli til oktober 2018: Levering af 14 forbedringer i 2015 versionen
Løbende i 2019: Leverance af yderligere forbedringer jf. liste godkendt 11. september 2018
samt fem forsinkede forbedringer fra Medicineringsprojektet 2018, heraf to der leveres som
del af Epics standardfunktionalitet.
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Bilag 4
Taskforce for uddata fra SP og arbejdsgruppe for kliniske kvalitetsdatabaser
Taskforcens deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jannick Brennum, Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Neurocenteret, Centerdirektør. (formand)
Udpeget af Vicedirektørforum (VDF)
Beth Lilja, Region Sjælland, Sjællands Universitetshospital, vicedirektør (næstformand)
Udpeget af Vicedirektørforum (VDF)
Repræsentant fra forskningsmiljøet i Region Hovedstaden
Repræsentant fra forskningsmiljøet i Region Sjælland
Nina Bonnevie, Region Hovedstaden, Center for Økonomi, datachef og champion for den faglige
ekspertgruppe
Anne Bernth, Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation, datachef og champion for
den faglige ekspertgruppe
Bo Hempel Sparesø, Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Overlæge
Juridisk repræsentant med blik for sundhedsloven, Region Hovedstaden, Center for Sundhed
Juridisk repræsentant med blik for databeskyttelsesloven, Region Hovedstaden, Center for IT,
Medco og Telefoni
Teknisk repræsentant, SP, Region Hovedstaden
Sekretariatsbetjening sker fra Region Hovedstaden, Center for Økonomi

Baggrund og formål med taskforcen for uddata fra SP
Baggrund
Taskforcen er en tværregional og tværfaglig taskforce, som er nedsat på baggrund af beslutningen i
Region Hovedstadens Forretningsudvalg den 28. juni 2018, sag nr. 1. ”Orientering om Rigsrevisionens
beretning om Sundhedsplatformen”, pkt. 3.d, med fokus på uddata:
”3. at forretningsudvalget pålægger administrationen at udarbejde et oplæg med klare deadlines, til
behandling på forretningsudvalgets møde 14. august og regionsrådets møde den 21. august, om
d) at der nedsættes en taskforce med deltagelse af førende kliniske forskere i Region
Hovedstaden, der sammen med Center for Økonomi, Center for IT, Medico og Tele og
udvalgte lægelige vicedirektører kan finde en løsning på, hvordan der kan trækkes
validerede data ud fra Sundhedsplatformen til brug for forskning og udvikling, og sikre
integration til de nationale kliniske databaser”
Hvad angår sikring af integration til de nationale kliniske kvalitetsdatabaser håndteres denne indsats i
regi af en allerede nedsat arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen refererer til Vicedirektørforum (VDF), som har godkendt strategi for det videre
arbejde med kliniske kvalitetsdatabaser, herunder en model til prioritering af kliniske
kvalitetsdatabaser, med henblik på at indstille navngivne kliniske kvalitetsdatabaser til integration.
Arbejdet er i gang og første milepæl er etablering af en short-liste på 15 kliniske kvalitetsdatabaser.
For at sikre koordination i arbejdet er overlæge Bo Hempel Sparsø repræsenteret i både ”taskforce
for uddata” og ”arbejdsgruppen for kliniske kvalitetsdatabaser”.
Formål
Formålet med taskforce for uddata er, at finde løsning(er) på, hvordan der kan arbejdes med data
fra Sundhedsplatformen til brug for forskning, udvikling og understøttelse af hospitalsdriften.
Taskforcen vil indledningsvis fokusere på at afdække de tekniske løsningsmuligheder for, hvordan
der kan arbejdes med data fra SP generelt og hvordan der kan leveres data fra SP til forskning
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3 databeskyttelseslovens rammer. Hjemlen til at arbejde med data afhænger af,
indenfor
sundhedshvilket formål der er med dataanalyserne og derfor kan det være, at der skal findes forskellige
løsninger til de forskellige formål.
Det er målet, at Taskforcens arbejde kan sætte retningen for, hvordan der skal arbejdes med data fra
SP på sigt. Arbejdet organiseres i en arbejdsgruppe som kan bistå med afdækning af de tekniske
løsningsmuligheder og den bemandes fra ultimo august 2018.
Det er vigtigt, at der i Taskforcen er repræsentation af - og forankring blandt – klinikere og forskere,
og sikre administrativ understøttelse fra den centrale administration. Tilsvarende er det vigtigt, at
sikre prioritering på tværs af de mange indsatser, der sker i regi af SP governance, og andre
tværregionale tiltag, så der opnås størst mulig synergi ift. andre tiltag, der er i gang eller igangsættes.
Der skal også ske en formidling fra taskforcen til andre fora, som fx SP-Dialogforum og VDF, via
repræsentanter der sidder i begge fora, samt en løbende afrapportering til det politiske niveau.
Fastsættelse af milepæle vil ske på taskeforcens 1. møde.
Styrende principper for arbejdet i taskforcen
Taskforcens aktiviteter tager udgangspunkt i nedenstående principper:
•

•
•
•

Tydelighed om, og hurtig afklaring af, hvordan de enkelte tiltag er afhængig af øvrige
tiltag/prioriteringer via den nuværende SP governance.
Dette vil primært ske via VDF, da VDF fungerer som hovedudvalg for den samlede kliniske og
administrative governance. VDF skal sikre sammenhæng mellem på den ene side
hospitalernes/sygehusenes daglige ledelse og kliniske arbejde samt implementering af SP, og på
den anden side ledelses- og driftsbeslutninger, der foretages i SP-driftsorganisationen og SP
governance.
Dokumentation og gennemsigtighed ift. taskeforcens drøftelser, prioriteringer og beslutninger
via dagsorden og referater.
Videndeling til andre fora som fx SP Dialogforum og den tværregionale faglige ekspertgruppe.
Løbende opfølgning på fremdriften og målopfyldelse og orientering til eksisterende fora og det
politiske niveau (fx SP Dialogforum, Forretningsudvalg og den faglige ekspertgruppe).

Mødekadence, dagsorden og referat
Mødekadence
Forummet mødes ca. 1 gang hver måned (evt. som videomøde). Første gang primo september 2018.
Dagsorden
Dagsorden med bilag udsendes af sekretariatet senest 3 arbejdsdage inden mødet.
Referat
Referatet skal afspejle de samlede drøftelser der har været, og hvilke begrundelser der ligger bag
de beslutninger der træffes. Referatet sendes ud senest 2 arbejdsdage efter mødet er afholdt, med
henblik på kommentering fra mødets deltagere. Hvis der ikke kommenteres inden for 3
arbejdsdage efter at referatet er udsendt, betragtes referatet som godkendt. Godkendt referat
udsendes med titlen ”Godkendt – Referat af xx.xx.201x – Taskforce for ud-data fra SP”.
Standard dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og evt. opklarende spørgsmål til referat fra sidste møde
2. Orienteringspunkter:
a. Status på igangsatte indsatser ift. mål, indsatser og ressourcer.
b. Operationelle rapporter xx v. xxx (besluttet i xxx fora, den xxx). Seneste status blev
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af 3den xxxx (referat af xxx).
3.

4.
5.
6.

c. Analytiske rapporter xx v. xxx ….
d. …
Drøftelse og beslutning:
a. Næste tiltag frem til møde den xxx
b. Tiltag (1).
i. Tovholder: xxx
ii. Øvrige interessenter: xxx
iii. Tidsplan xx - xx
iv. Fora de skal behandles i: xxxx (møde xxx)
v. Næste afrapportering til taskforcen: xxx
vi. Særlige opmærksomhedspunkter: Fx afhængigheder og behov for
opprioriteringer.
Kommunikation til øvrige fora og interessenter.
Punkter til næste møde.
Evt.

Dagsorden for 1. møde
1. Godkendelse af dagsorden og gensidig præsentation v. alle
2. Gennemgang af kommissorium og bemærkninger fra Forretningsudvalget den 28. juni og
14. august mhp. at sikre uddata fra SP v. Sekretariatet
a. Justering af kommissorium
3. Gennemgang af prioriteret liste over temaer til 2018 fra VDF v. Beth Lilja
4. Udarbejdelse af tidsplan med milepæle og tovholder(e) v. alle
5. Mødeplan for resten af året v. alle
6. Evt.
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Bilag 5
Taskforce for Arbejdsgange og Ambulatorier
Taskforcens deltagere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter Mandrup Jensen, Region Hovedstaden, Nordsjællands hospital, Vicedirektør. (formand)
Udpeget af Vicedirektørforum (VDF)
Vicedirektør fra sygehus i Region Sjælland (næstformand)
Overlæge, Region Hovedstaden
Overlæge, Region Hovedstaden
Overlæge, Region Sjælland
Ledende sygeplejerske, Region Hovedstaden
Ledende sygeplejerske, Region Sjælland
Ledende lægesekretær, Region Hovedstaden
Kim Veber Carlsen, CIMT (senior leverandør)
Kvalitetschef, Region Hovedstaden
Enhedschef, SP-Enheden
PL Koordination, Sammenhæng og Kommunikation
CIMT (sekretariatsbetjening)

Baggrund og formål med taskforcen for Arbejdsgange og Ambulatorier
Baggrund
Taskforcen er en tværregional og tværfaglig taskforce, og er nedsat på baggrund af beslutningen i
Region Hovedstadens Forretningsudvalg den 28. juni 2018, sag nr. 1. ”Orientering om Rigsrevisionens
beretning om Sundhedsplatformen”, pkt. 3. e og f:
”3. at forretningsudvalget pålægger administrationen at udarbejde et oplæg med klare deadlines, til
behandling på forretningsudvalgets møde 14. august og regionsrådets møde den 21. august, om:
e) at der ligeledes nedsættes en taskforce med deltagelse af klinikere, hvis opgave er at
se på,
hvordan der kan frigøres mere tid til patienterne i ambulatorierne,
f) at der kigges på, om arbejdsgangene i forhold til SP kan tilrettelægges bedre”
Med dette kommissorium adresserer administrationen både punkt e og f, da indsatsen for at frigøre
mere tid i ambulatorierne er tæt forbundet med tilrettelæggelsen af arbejdsgange.
Indsatsen for at frigøre mere tid i ambulatorierne og forbedre arbejdsgange er desuden et af de 10
indsatsområder, som de to regioners Vicedirektørforum (VDF) har prioriteret.
Taskforcen vil indledningsvis fokusere på at forbedre udvalgte arbejdsgange i ambulatorierne herunder at sikre mere tid til patienterne i ambulatoriet. Taskforcen kan udbredes til også at fokusere
på arbejdsgange, rollefordeling mv. på fx sengeafsnit. Afgrænsningen til ambulatorier er valgt, da de
nuværende erfaringer viser, at arbejdet i ambulatoriet er sammenligneligt på tværs af sygehuse og
hospitaler.
Formål
Formålet med taskforcen er via et klinikcentreret fokus at identificere og udvikle mere
hensigtsmæssige arbejdsgange, forbedre systemunderstøttelsen samt optimere rollefordelingen ud
fra et ”Triple Aim”-perspektiv, der med patienten i fokus, har som formål at skabe forbedringer
vedrørende:
-

Faglig kvalitet
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-

Effektivitet

Herudover vil et centralt omdrejningspunkt for taskforcens arbejde være, øget tilfredshed blandt
medarbejdere med arbejdsgangene og systemunderstøttelsen af disse. Taskforcens arbejde omfatter
altså både harmonisering og forbedringer af arbejdsgange samt udvikling af SP.
Styrende principper for arbejdet i taskforcen
Taskforcens aktiviteter tager udgangspunkt i nedenstående principper:
•

•
•
•

Tydelighed om, og hurtig afklaring af, hvordan de enkelte tiltag er afhængig af andre
tiltag/prioriteringer via den nuværende SP governance.
Dette vil primært ske via Vicedirektørforum (VDF), da VDF fungerer som hovedudvalg for den
samlede kliniske og administrative governance. VDF skal sikre sammenhæng mellem på den ene
side hospitalernes/sygehusenes daglige ledelse og kliniske arbejde samt implementering af SP,
og på den anden side ledelses- og driftsbeslutningerne, der foretages i SP-driftsorganisationen
og SP governance.
Dokumentation og gennemsigtighed ift. taskforcens drøftelser, prioriteringer og beslutninger
via dagsorden og referater.
Videndeling til andre fora som fx SP Dialogforum
Løbende opfølgning på fremdriften og målopfyldelse og orientering til eksisterende fora og det
politiske niveau (fx SP Dialogforum, forretningsudvalg og referencegruppen).

Projektarbejdet vil tage udgangspunkt i nedenstående principper:
•
•
•
•

•
•

’Best Cases’ på de enkelte hospitaler og sygehuse er omdrejningspunktet for erfaringsudveksling,
analyser og videre optimering.
I analysen af ’Best Cases’ skal anvendelse af systemet, systemunderstøttelse og
forbedringsperspektivet tænkes sammen.
På baggrund af analysens resultater udarbejdes forslag til harmonisering af arbejdsgange og et
katalog med initiativer til forbedringer.
Forslag til harmonisering af arbejdsgange drøftes, besluttes og prioriteres af VDF og kan
herefter implementeres på hospitalsniveau. I relevant omfang inkluderes de Sundhedsfaglige
Råd i beslutninger og prioriteringer.
Implementering af initiativer fra forbedringskataloget skal ske lokalt på afdelingerne og i muligt
omfang ifm. den igangværende indsats med lokal specialegennemgang.
Taskforcen arbejder i korte procesforløb på ca. 3-4 uger. Test og afprøvning af nye initiativer
igangsættes løbende.

Mødekadence, dagsorden og referat
Mødekadence
Taskforcen mødes ca. 1 gang hver måned (evt. som videomøde) samt 2 halvdags workshops i efteråret
2018. Første møde afholdes primo september 2018.
Dagsorden
Dagsorden med bilag udsendes af sekretariatet senest 3 arbejdsdage inden mødet.
Referat
Referatet skal afspejle de samlede drøftelser der har været, og hvilke begrundelser der ligger bag
de beslutninger, der træffes. Referatet sendes ud senest 2 arbejdsdage efter mødet er afholdt,
med henblik på kommentering fra mødets deltagere. Hvis der ikke kommenteres inden for 3
arbejdsdage efter at referatet er udsendt, betragtes referatet som godkendt.
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Organisering af projektarbejdet
Projektspor
Taskforcen vil arbejde i fire projektspor med hver sin projektgruppe.
Projektspor 1: Analyse af identificerede ’Best Cases’
o Sporet har til opgave at analysere de ’Best Cases’, som er identificeret og meldt ind
fra hospitaler og sygehuse
o Ugentlig rapportering til projektspor 4.
Projektspor 2: Behov for udvikling af Sundhedsplatformens funktionalitet
o Sporet har systemperspektiv mhp. at understøtte taskforcens opgaver
o Har til opgave at analysere systemet og vurdere, hvad systemet har af muligheder for
at understøtte forbedringer i arbejdsgangene. Procesforløb i forlængelse af
projektspor 1.
o Ændringer der kræver byg i Sundhedsplatformen skal prioriteres af VDF og derefter
igangsættes enten som projekt eller tema afhængig af omfang.
o Ugentlig rapportering til projektspor 4.
Projektspor 3: Arbejdsgangsanalyser, data og rollefordeling
o Sporet har til opgave at analysere de udvalgte arbejdsgange
o Udvikling af metode til at definere baseline (udgangspunkt for måling) og herved
måle/estimere forbedringer
o Ugentlig rapportering til projektspor 4.
Projektspor 4: Koordination, sammenhæng, implementering og kommunikation
o Sporet har til opgave at have løbende kontakt til de tre andre spor jf. ovenfor, med
henblik på at sikre koordination på tværs af sporene.
o Ansvarlig for, i samarbejde med Center for HR, at udvikle et evalueringsværktøj og
etablere fast evalueringspraksis i alle projektspor.
Der indhentes i relevant omfang erfaringer/kompetencer fra andre SP projekter og applikationsteam
fx Patientrapporterede oplysninger (PRO), Min Sundhedsplatform, mv.
Der etableres en intranet-side, hvor ’Best Cases’, konkrete erfaringer og taskforcens fremdrift kan
følges. Siden forventes i drift omkring 1. oktober 2018.
Der nedsættes en referencegruppe bestående af et antal repræsentanter fra de faglige
organisationer (Yngre Læger, Overlægeforeningen, DSR, HK m.fl.) eventuelt sammenfaldende med
medlemmer af SP-Dialogforum. Referencegruppen orienteres på 2-3 møder i efteråret 2018.
Med udgangspunkt i arbejdet i de fire projektspor er taskforcens mål at dele og udbrede gode
erfaringer angående arbejdsgange mellem hospitaler og sygehuse, ud fra et forbedringsperspektiv.
Analysen af ’Best Cases’ skal resultere i forslag til harmonisering og forbedringer af arbejdsgange,
som efterfølgende kan implementeres på hospitaler og sygehuse. For at understøtte implementering
bør det sikres, at hospitaler og sygehuse, herunder de enkelte afdelinger, får redskaber til at
implementere forbedringerne på den bedst mulige måde, så forbedringerne får gennemslagskraft i
dagligdagen.
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4
Hovedmilepæle
Ultimo august:
- Godkendelse af kommissorium for taskforcen på VDF-møde den 22. august 2018.
- 5-7 ’Best Cases’ er udvalgt til analyse.
- Styregruppen for taskforce Arbejdsgange og Ambulatorier er udpeget.
- De 4 projektgrupper er bemandet.
Ultimo september:
- Første procesforløb i projektspor 1 ’Analyse af identificerede ’Best Cases’ afsluttet
Primo september:
- Afholdelse af konstituerende styregruppemøde.
Ultimo september:
- Første sprint i projektspor 2 ’Behov for udvikling af Sundhedsplatformens funktionalitet’ afsluttet
Primo oktober:
- Første sprint i projektspor 3 ’Arbejdsgangsanalyser, data og rollefordeling’ afsluttet
Primo oktober:
- Afholdelse af andet styregruppemøde og evaluering af de første sprint. Beslutning om videre
disponering.
Ultimo 2018:
- Taskforcens arbejde evalueret og beslutning om evt. fortsættelse af aktiviteter truffet af VDF.
Fra ultimo august afholdes der ugentligt møde i projektspor 4 ’Koordination, sammenhæng,
implementering og kommunikation’
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Initiativer til forbedring af
Sundhedsplatformen

Møde i Region Hovedstadens forretningsudvalg
Tirsdag d. 14. august 2018
07-08-2018
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Baggrund for sagen
• Rigsrevisionens undersøgelse af og efterfølgende beretning
til Statsrevisorerne om Region Hovedstadens forberedelse og
implementering af Sundhedsplatformen på Herlev og
Gentofte hospital.

• Statsrevisorernes kritik af Region Hovedstaden.
• Behandling på forretningsudvalgets ekstraordinære møde d.
28. juni 2018 med beslutning om bestilling af oplæg fra
administrationen med initiativer til forbedring af
Sundhedsplatformen herunder deadlines.
• I det følgende præsenteres administrationens forslag til
initiativer.

07-08-2018
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FU beslutning punkt 3b
– omdirigering af IT-ressourcer til at løse SP
opgaver

Administrationen foreslår følgende fem initiativer:

3
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1. Prioriterede SP temaer (udviklingsopgaver)
- Fremskyndelse af SP udviklingsopgaver prioriteret af hospitalerne
Allerede igangsatte SP temaer:
Steno Retinopati

Specialeoptimering

Inbasket

Anvendelsesoptimering

Medicinliste til børn (PÆD ERX)

DVDD og DIA base

FMK Jordemødre

komplekse og tværgående patientforløb

Nye hospitalsbyggerier i RSJ

analyse af talegenkendelse

Nye hospitalsbyggerier i RH

1813 SP link

Afregning 2017

billeddiagnostik

Henvisninger

MEdCom opdateringer

Ekko Arbejdsgange

Implantat register

ADB

Synonymer og søgetermer

07-08-2018
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Nye SP temaer prioriteret af VDF
• Optimering af arbejdsgange, herunder tid i ambulatorierne

• Kliniske kvalitetsdatabaser
• Tema om uddata

• Leverance af cytostatika
• Integration til infusionspumper (pilot)

• Rationel anvendelse af antibiotika
• Max dosis på kemoterapi for onkologiske protokoller (analyse)

• Oversigtsskærme Epic Monitor
• Gennemgang af rapporteringsindikatorer i SP

• Automatisering af SER (automatisk brugeroprettelse til SP rettigheder)

07-08-2018
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2. Brugertilpasning
- Udpegning af SP ‘brugertilpasningsansvarlig’ på hver afdeling mhp.
lokal brugertilpasning.
- Alle læger får tilbud om en times én til én brugertilpasning.
Efter at have gennemført brugertilpasning for ca. 200 læger viser den indledende
evaluering, at lægerne i gennemsnit vurderer deres udbytte til over 4 på en 5 trins-skala.

3. Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl
og ændringsønsker
- Igangsættelse af forbedringer der gør det lettere at indmelde og
følge fejl og ændringsønsker.
- Opkvalificering af CIMT’s supportere.

07-08-2018
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4. Midlertidig indsats for at understøtte kliniske byggere
- Omdirigering af SP certificerede hospitalsansatte til understøttelse,
afklaring og idriftsættelse af lokalt byggede tilpasning i SP, så de
gennemføres hurtigere.

07-08-2018
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5. Midlertidig indsats – problemknusere
til akutte problemstillinger
- Nedlukning af andre it-aktiviteter og allokering af it-faglige
medarbejdere til at håndtere akutte SP problemstillinger.
- Iværksættelse af en evaluering af SP drifts- og
udviklingsorganisationens dimensionering, roller og kompetencer
mhp. optimering

07-08-2018
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FU beslutning punkt 3c
– løsning af problemer med medicinering i
SP
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Administrationen foreslår følgende initiativer:
- Der nedsættes en referencegruppe bestående af læger
og sygeplejersker, som skal sikre, at de problemer som
klinikerne oplever med medicinering udbedres.
Referencegruppen skal bidrage til prioritering af
yderligere forbedringer for medicinering.
Medicineringsprojektets tidsplan for levering af forbedringer:
• 25 forbedringer er leveret siden 1. januar 2018
• 14 forbedringer leveres løbende til og med oktober 2018

• 17 forbedringer leveres med opgradering til SP 2018

07-08-2018
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FU beslutning punkt 3d
– nedsættelse af taskforce der kan finde en
løsning på udtræk af validerede data fra SP
og integration til nationale kliniske
databaser

11
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Administrationen foreslår følgende initiativer:
- Der nedsættes en taskforce som får til opgave at finde løsning(er)
på, hvordan der kan arbejdes med data fra Sundhedsplatformen til
brug for forskning, udvikling og understøttelse af hospitalsdriften.

- Arbejdet med at sikre integration til nationale kliniske
kvalitetsdatabaser fortsættes i den allerede nedsatte arbejdsgruppe,
hvor der bl.a. udarbejdes en model til prioritering af kliniske
kvalitetsdatabaser, med henblik på at indstille navngivne kliniske
kvalitetsdatabaser til integration.

07-08-2018
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FU beslutning punkt 3e og 3f
– nedsættelse af taskforce der kan arbejde
med at frigøre mere tid til patienterne i
ambulatorierne
– bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange i
forhold til SP

13
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Administrationen foreslår følgende initiativer:
- Der nedsættes en taskforce som både får til opgave at arbejde med
at frigive mere tid i ambulatorierne og at tilrettelægge af
arbejdsgange bedre(punkt 3e og f)
- Taskforcen vil både omfatte udvikling af SP og harmonisering samt
forbedring af arbejdsgange. Taskforcen vil indledningsvist fokusere
på arbejdsgange i ambulatoriet, herunder at sikre mere tid til
patienterne.
Arbejdet organiseres i fire projektspor:
• Projektspor 1: Analyse af identificerede ’Best Cases’
• Projektspor 2: Behov for udvikling af Sundhedsplatformens funktionalitet
• Projektspor 3: Arbejdsgangsanalyser, data og rollefordeling

• Projektspor 4: Koordination, sammenhæng, implementering og kommunikation

07-08-2018
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FU beslutning punkt 3g
– indhentning af specialister fra Cambridge
og/eller Epic community og specialistviden
fra Statens IT-råd
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Administrationen foreslår følgende initiativer:

- Fortsat dialog med Cambridge University Hospitals om at skabe
øget tilfredshed med Sundhedsplatformen
Eksempel fra Cambridge University Hospitals, udvikling i ‘Staff experience &
engagement’:

07-08-2018
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Fortsat……
- Deltagelse i det årlige Epic brugergruppemøde i september 2018 (ledere og
medarbejdere fra hospitaler og CIMT).
- Planlagt møde mellem det tværregionale Vicedirektørforum og en
repræsentant fra Epic Emeritus program i august 2018 ang. erfaringer med
klinikeres parathed og engagement ift. ibrugtagning af et nyt system.

- Dialog med Epic om igangsættelse af undervisning af hospitalernes
sundhedsfaglige vicedirektører ang. Epic opdateringer.
- Kontakt til Statens IT-råd etableres.
- Løbende indhentning af supplerende rådgivning og specialistviden vedr.
opbygning af SP drifts- og udviklingsorganisationen bl.a. indenfor
produktionsprocesser, kompetencebehov og bemanding, Test Management
og Driftsrapportering.

07-08-2018
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FU beslutning punkt 2
– finde ressourcer til at sætte kræfterne ind,
hvor de kan løse systemets udfordringer og
lette hverdagen for personalet

18
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Udgifter ved de foreslåede initiativer
Indsats

Mio. kr.

Omdirigering af ressourceanvendelsen:
Prioriterede SP temaer (udviklingsopgaver)
Brugertilpasning
Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og ændringsønsker
Midlertidig indsats for at understøtte kliniske byggere
Midlertidig indsats - Problemknusere til akutte problemstillinger

2,7
12,2
8,7
1,5
3,6

Medicinmodulet

*)

Taskforce med henblik på validerede data til forskning og udvikling

**)

Taskforce med henblik på bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange i
forhold til SP og frigøre mere tid til patienterne i ambulatorierne

**)

Indhente specialistviden fra Cambridge, Epic Community etc.

2,5

I alt

En anden måde at opgøre
udgifterne på:
• Personaleressourcer
CIMT 12,0 mio. kr.
• Personaleressourcer
hospitaler 13,5 mio. kr.

• Anskaffelser og
specialistviden 5,7 mio.
kr.
I alt 31,2 mio. kr.

31,2

Noter:
*) Der er vedr. udvikling af medicinmodulet afsat midler i 2018, men der er behov
for midler til den fortsatte udvikling efter 2018. Der foreligger fra VDF en indstilling
om, at der afsættes 4 mio. kr. i 2019, og som indgår i SP's bestyrelsens
prioritering af de afsatte udviklingsmidler i 2019..
**) Eventuelt afledte udgifter må håndteres i regionens budget 2019 prioritering
07-08-2018

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

19

Region Hovedstaden

Punkt nr. 3 - Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen (jf.
forretningsudvalgets beslutning ved møde d. 28. juni 2018)
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Forslag til finansiering
Der tilvejebringes i 3. økonomirapport 2018 en ramme på 22,2 mio. kr. som
anvendes til
• Frikøb af hospitalernes personaleressourcer

13,5 mio. kr.

• Anskaffelser og specialistviden

5,7 mio. kr.

• Vikarpulje til CIMT

3,0 mio. kr.

• I alt

22,2 mio. kr.

CIMT finansierer selv omprioritering af egne personaleressourcer for i alt 9
mio. kr.

07-08-2018
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Initiativer til forbedring af
Sundhedsplatformen

Møde i Region Hovedstadens forretningsudvalg
Tirsdag d. 14. august 2018
13-08-2018
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forretningsudvalgets beslutning ved møde d. 28. juni 2018)
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Baggrund for sagen
• Rigsrevisionens undersøgelse af og efterfølgende beretning
til Statsrevisorerne om Region Hovedstadens forberedelse og
implementering af Sundhedsplatformen på Herlev og
Gentofte hospital.
• Statsrevisorernes kritik af Region Hovedstaden.
• Behandling på forretningsudvalgets ekstraordinære møde d.
28. juni 2018 med beslutning om bestilling af oplæg fra
administrationen med initiativer til forbedring af
Sundhedsplatformen herunder deadlines.
• I det følgende præsenteres administrationens forslag til
initiativer.

13-08-2018
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FU beslutning punkt 3b
– omdirigering af IT-ressourcer til at løse SP
opgaver

Administrationen foreslår følgende fem initiativer:

3
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1. Prioriterede SP temaer (udviklingsopgaver)
- Fremskyndelse af SP udviklingsopgaver prioriteret af hospitalerne
Allerede igangsatte SP temaer:
Steno Retinopati

Specialeoptimering

Inbasket

Anvendelsesoptimering

Medicinliste til børn (PÆD ERX)

DVDD og DIA base

FMK Jordemødre

komplekse og tværgående patientforløb

Nye hospitalsbyggerier i RSJ

analyse af talegenkendelse

Nye hospitalsbyggerier i RH

1813 SP link

Afregning 2017

billeddiagnostik

Henvisninger

MEdCom opdateringer

Ekko Arbejdsgange

Implantat register

ADB

Synonymer og søgetermer

13-08-2018
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Nye SP temaer prioriteret af VDF
• Optimering af arbejdsgange, herunder tid i ambulatorierne
• Kliniske kvalitetsdatabaser
• Tema om uddata
• Leverance af cytostatika
• Integration til infusionspumper (pilot)
• Rationel anvendelse af antibiotika
• Max dosis på kemoterapi for onkologiske protokoller (analyse)
• Oversigtsskærme Epic Monitor
• Gennemgang af rapporteringsindikatorer i SP
• Automatisering af SER (automatisk brugeroprettelse til SP rettigheder)

Kim Veber Carlsen, Enhedschef CIMT

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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2. Brugertilpasning
- Udpegning af SP ‘brugertilpasningsansvarlig’ på hver afdeling mhp.
lokal brugertilpasning.
- Alle læger får tilbud om en times én til én brugertilpasning.
Efter at have gennemført brugertilpasning for ca. 200 læger viser den indledende
evaluering, at lægerne i gennemsnit vurderer deres udbytte til over 4 på en 5 trins-skala.

3. Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl
og ændringsønsker
- Igangsættelse af forbedringer der gør det lettere at indmelde og
følge fejl og ændringsønsker.
- Opkvalificering af CIMT’s supportere.

13-08-2018
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Punkt nr. 3 - Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen (jf.
forretningsudvalgets beslutning ved møde d. 28. juni 2018)
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4. Midlertidig indsats for at understøtte kliniske byggere
- Omdirigering af SP certificerede hospitalsansatte til understøttelse,
afklaring og idriftsættelse af lokalt byggede tilpasning i SP, så de
gennemføres hurtigere.

13-08-2018
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Punkt nr. 3 - Initiativer til forbedring af Sundhedsplatformen (jf.
forretningsudvalgets beslutning ved møde d. 28. juni 2018)
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5. Midlertidig indsats – problemknusere
til akutte problemstillinger
- Nedlukning af andre it-aktiviteter og allokering af it-faglige
medarbejdere til at håndtere akutte SP problemstillinger.
- Iværksættelse af en evaluering af SP drifts- og
udviklingsorganisationens dimensionering, roller og kompetencer
mhp. optimering

13-08-2018
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FU beslutning punkt 3c
– løsning af problemer med medicinering i
SP

9
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Administrationen foreslår følgende initiativer:
- Der nedsættes en referencegruppe bestående af læger
og sygeplejersker, som skal sikre, at de problemer som
klinikerne oplever med medicinering udbedres.
Referencegruppen skal bidrage til prioritering af
yderligere forbedringer for medicinering.

Medicineringsprojektets tidsplan for levering af forbedringer:
• 25 forbedringer er leveret siden 1. januar 2018
• 14 forbedringer leveres løbende til og med oktober 2018
• 17 forbedringer leveres med opgradering til SP 2018
• Ultimo september er mulighed for yderligere medicinforbedringer afdækket

13-08-2018
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FU beslutning punkt 3d
– nedsættelse af taskforce der kan finde en
løsning på udtræk af validerede data fra SP
og integration til nationale kliniske
databaser

11
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Administrationen foreslår følgende initiativer:
- Der nedsættes en taskforce som får til opgave at finde løsning(er)
på, hvordan der kan arbejdes med data fra Sundhedsplatformen til
brug for forskning, udvikling og understøttelse af hospitalsdriften.

- Arbejdet med at sikre integration til nationale kliniske
kvalitetsdatabaser fortsættes i den allerede nedsatte arbejdsgruppe,
hvor der bl.a. udarbejdes en model til prioritering af kliniske
kvalitetsdatabaser, med henblik på at indstille navngivne kliniske
kvalitetsdatabaser til integration.

13-08-2018
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FU beslutning punkt 3e og 3f
– nedsættelse af taskforce der kan arbejde
med at frigøre mere tid til patienterne i
ambulatorierne
– bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange i
forhold til SP

13
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Administrationen foreslår følgende initiativer:
- Der nedsættes en taskforce som både får til opgave at arbejde med
at frigive mere tid i ambulatorierne og at tilrettelægge af
arbejdsgange bedre(punkt 3e og f)
- Taskforcen vil både omfatte udvikling af SP og harmonisering samt
forbedring af arbejdsgange. Taskforcen vil indledningsvist fokusere
på arbejdsgange i ambulatoriet, herunder at sikre mere tid til
patienterne.
Arbejdet organiseres i fire projektspor:
• Projektspor 1: Analyse af identificerede ’Best Cases’
• Projektspor 2: Behov for udvikling af Sundhedsplatformens funktionalitet
• Projektspor 3: Arbejdsgangsanalyser, data og rollefordeling
• Projektspor 4: Koordination, sammenhæng, implementering og kommunikation

13-08-2018
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FU beslutning punkt 3g
– indhentning af specialister fra Cambridge
og/eller Epic community og specialistviden
fra Statens IT-råd

15
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Administrationen foreslår følgende initiativer:

- Fortsat dialog med Cambridge University Hospitals om at skabe
øget tilfredshed med Sundhedsplatformen
Eksempel fra Cambridge University Hospitals, udvikling i ‘Staff experience &
engagement’:

13-08-2018
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Fortsat……
- Deltagelse i det årlige Epic brugergruppemøde i september 2018 (ledere og
medarbejdere fra hospitaler og CIMT).
- Planlagt møde mellem det tværregionale Vicedirektørforum og en
repræsentant fra Epic Emeritus program i august 2018 ang. erfaringer med
klinikeres parathed og engagement ift. ibrugtagning af et nyt system.
- Dialog med Epic om igangsættelse af undervisning af hospitalernes
sundhedsfaglige vicedirektører ang. Epic opdateringer.
- Kontakt til Statens IT-råd etableres.
- Løbende indhentning af supplerende rådgivning og specialistviden vedr.
opbygning af SP drifts- og udviklingsorganisationen bl.a. indenfor
produktionsprocesser, kompetencebehov og bemanding, Test Management
og Driftsrapportering.

Kim Veber Carlsen, Enhedschef CIMT

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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FU beslutning punkt 2
– finde ressourcer til at sætte kræfterne ind,
hvor de kan løse systemets udfordringer og
lette hverdagen for personalet

18
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Udgifter ved de foreslåede initiativer
Indsats

Mio. kr.

Omdirigering af ressourceanvendelsen:
Prioriterede SP temaer (udviklingsopgaver)
Brugertilpasning
Bedre brugeroplevelse ved indmelding af fejl og ændringsønsker
Midlertidig indsats for at understøtte kliniske byggere
Midlertidig indsats - Problemknusere til akutte problemstillinger

2,7
12,2
8,7
1,5
3,6

Medicinmodulet

*)

Taskforce med henblik på validerede data til forskning og udvikling

• Personaleressourcer
CIMT 12,0 mio. kr.
• Personaleressourcer
hospitaler 13,5 mio. kr.

**)

Taskforce med henblik på bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange i
forhold til SP og frigøre mere tid til patienterne i ambulatorierne

**)

Indhente specialistviden fra Cambridge, Epic Community etc.

2,5

I alt

En anden måde at opgøre
udgifterne på:

• Anskaffelser og
specialistviden 5,7 mio.
kr.
I alt 31,2 mio. kr.

31,2

Noter:
*) Der er vedr. udvikling af medicinmodulet afsat midler i 2018, men der er behov
for midler til den fortsatte udvikling efter 2018. Der foreligger fra VDF en indstilling
om, at der afsættes 4 mio. kr. i 2019, og som indgår i SP's bestyrelsens
prioritering af de afsatte udviklingsmidler i 2019..
**) Eventuelt afledte udgifter må håndteres i regionens budget 2019 prioritering
13-08-2018
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Forslag til finansiering
Der tilvejebringes i 3. økonomirapport 2018 en ramme på 22,2 mio. kr. som
anvendes til
• Frikøb af hospitalernes personaleressourcer

13,5 mio. kr.

• Anskaffelser og specialistviden

5,7 mio. kr.

• Vikarpulje til CIMT

3,0 mio. kr.

• I alt

22,2 mio. kr.

CIMT finansierer selv omprioritering af egne personaleressourcer for i alt 9
mio. kr.

Kim Veber Carlsen, Enhedschef CIMT

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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Kim Veber Carlsen, Enhedschef CIMT

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

13-08-2018

21

Punkt nr. 5 - Endeligt regnskab 2017
for Region Hovedstaden
og revisionsberetning
Tlf: 46 37 30 33
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
roskilde@bdo.dk
Ringstedvej 18
2017
www.bdo.dk
DK-4000 Roskilde
Bilag 1 - Side -1 af 27
CVR-nr. 20 22 26 70

REGION HOVEDSTADEN

Revisionsberetning nr. 18
VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2017
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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONENS ÅRSREGNSKAB FOR 2017
1.1

INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 15. juni 2018 afsluttet revisionen af Region Hovedstadens regnskab for året 2017.
I henhold til Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og
Hovedstadens Sygehusfællesskab og revisionsregulativet for Region Hovedstaden afgives hermed beretning om den udførte revision.
Hovedtallene udviser (mio. kr.):
Resultatopgørelse (omkostningsbaseret)
Driftsresultat før finansieringsindtægter
Finansieringsindtægter
Driftsresultat
Balance
Aktiver
Egenkapital

Regnskab

Regnskab

2017

2016

-36.286,5

-35.667,7

36.919,2

36.216,9

632,7

549,2

Ultimo 2017

Ultimo 2016

29.308,3

27.064,3

8.029,0

7.560,2

Positive tal = overskud/tilgodehavender.
Negative tal = underskud/gæld.
1.2

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har regionsrådsformanden og regionsdirektøren over for
os afgivet en regnskabserklæring vedrørende regnskab 2017.
1.3

IKKE-KORRIGEREDE FORHOLD

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i
årsregnskabet.
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 er der ikke konstateret forhold, som ikke er korrigeret
i årsregnskabet.
I forbindelse med revisionen af regnskabet, er der således i samarbejde med regionen foretaget en
række korrektioner af mindre fejl og manglende indre sammenhænge i regnskabet m.v.
Der er herudover foretaget en enkelt større regulering i forhold til det til revisionen fremsendte regnskab, idet der er er sket korrektion af indtægtsbeløbet vedrørende finansiering af statslig meraktivitet
på sundhedsområdet. Der er medtaget indtægter for 198 mio. kr. mere i det endelige og nu foreliggende regnskab, og der er i øvrigt foretaget korrektion af afledte virkninger af dette.
Korrektionen kan henføres til, at den indregnede statslige finansiering på sundhedsområdet i det til revisionen fremsendte regnskab blandt andet var baseret på et skøn over forventet meraktivitet. Dette
skøn udgjorde på tidspunktet for regionens regnskabsudarbejdelse 178 mio. kr. Den faktiske indtægt
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efter slutopgørelsen er endeligt opgjort til 376 mio. kr., svarende til en forøgelse af indtægterne med
ovennævnte 198 mio. kr.
1.4

REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer
til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.
Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:
”DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Region Hovedstaden for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter, og obligatoriske oversigter med følgende hovedtal:
Driftsresultat på
Aktiver i alt på

632,7 mio. kr.
29.308,3 mio. kr.

Egenkapital i alt på 8.029,0 mio. kr.
Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Regionsrådet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd, Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven). Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af regionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i
bekendtgørelse om kommunal og regional revision.
Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer,
der er pålagt regionen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag,
for en detaljeret oplistning af opgaver.
Vi blev af Regionsrådet første gang antaget som revisor for regionen den 21. august 2012 for regnskabsåret 2013 og 4 år frem og har fået revisionsopgaven forlænget i 2 år, til udgangen af 2018. Vi har
således varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 5 år frem til og med regnskabsåret 2017.
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Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige
ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke
nogen særskilt konklusion om disse forhold.
Kvalitetsfondsregnskaber på sundhedsområdet for 2017
Sundheds- og Ældreministeriet har i 2007 afsat 25 mia. kr. i en kvalitetsfond til statslig medfinansiering af 16 sygehusbyggerier i regionerne, hvoraf de 6 byggerier er hos Region Hovedstaden.
Regionen skal ifølge ministeriets ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til
sygehusbyggeri” kvartalsvist rapportere om projektets risiko, økonomi, byggeriets fremdrift, samt
indhold og kvalitet i henhold til ændringer i projektets prioriterings- og besparelseskatalog. Kvartalsrapporteringen påbegyndes efter ministeriets godkendelse af regionens udbetalingsanmodning for det
enkelte kvalitetsfondsbyggeri.
Region Hovedstaden har i 2017 afgivet kvartalsrapporter for 4 af kvalitetsfondsbyggerierne. Regionens
samlede forbrug i 2017 for de 4 byggerier udgør 1.049,3 mio. kr.
Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af Kvalitetsfondsbyggerierne for 2017 af stor betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som finansieres af
staten.
For kvartalsrapporteringerne skal der ifølge ministeriets Regnskabsinstruks til behandling af tilskud
fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri afgives en revisionserklæring med en høj grad af sikkerhed om
projektets økonomiske forbrug og med en begrænset grad af sikkerhed om projektets fremdrift.
Vores behandling i revisionen
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revisionen af kvartalsrapporterne for kvalitetsfondsregnskaberne for 2017 har været:
•

at påse om kvartalsrapporternes skemaer og bilag er udarbejdet iht. krav i Regnskabsinstruks til
behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri

•

at stikprøvevis kontrollere forbrug ved afstemning til bogføring samt bilagsgennemgang og lønrevision

•

at vurdere i forbindelse med gennemgang af forbrug om regionen foretager økonomiske hensyn
ved forvaltningen af midlerne

•

at påse den uafhængige risikovurdering udarbejdet af ”Det Tredje øje”

•

at kontrollere at regionens deponerede beløb er tilstrækkelige iht. Bekendtgørelse om regional
medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2017

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Regionen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om regioners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af Regionsrådet godkendte årsbudget for 2017 som sammenligningstal
i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om regioners budget- og regnskabsvæsen,
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Regionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere Regionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om Regioners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om Regioners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af Regionens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Regionens evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at Regionen ikke længere kan fortsætte driften.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen,
som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om disse.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse
med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.”

1.5

REVISIONENS BEMÆRKNINGER

1.5.1 Generelt
Revisionsbemærkninger, der skal behandles af Regionsrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er
anført under afsnit 1.5.2.
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis
•

regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger

•

der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser

•

lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom

•

der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler

•

foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt

•

udførelsen af Regionsrådets og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
1.5.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger
Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre
forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.
Nedenfor er tidligere afgivne revisionsbemærkninger samt den opfølgning, der er gennemført af regionen i forhold til bemærkningerne, gengivet.
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Revisionsberetning nr. 11 af 15. juni 2016 (side 501):
”Afgangsføring /tilstedeværelse af anlægsaktiver
I forbindelse med revisionen er det konstateret, at anlægskartoteket indeholder aktiver, som ikke
længere kan lokaliseres hos regionen. Det er anbefalet, at det sikres, at disse aktiver bliver afgangsført, herunder at det sikres, at afskrivninger af disse aktiver ikke fejlagtigt fortsat belaster omkostningsregnskabet.
Det er oplyst, at der administrativt er taget tiltag til en forretningsgang til sikring af faktisk tilstedeværelse (fysisk optælling) af alle anlægsaktiver. Denne er dog ikke effektueret, og der er ved revisionen konstateret aktiver registreret i anlægskartotek og dermed regnskab, som ikke er i regionens besiddelse. Det er ikke muligt at opgøre værdien af de manglende aktiver, da dette vil kræve en fysisk
optælling og kontrol.
Det er vores vurdering, at der overordnet er gode forretningsgange, som sikrer, at anskaffelse af nye
aktiver bliver registreret, men at afgangen ved blandt andet udskiftning eller udrangering af aktiver
er mindre effektiv.
Det bemærkes, at en konsekvens af ovenstående kan være, at regionens regnskab omfatter aktiver,
som ikke længere er i regionens besiddelse.”
Følgende besvarelse fremgik af Regionsrådets behandling på møde den 16. august 2016:
”Den udførte revision har dog givet anledning til en enkelt bemærkning, idet det i forbindelse med
revisionen er konstateret i enkelte tilfælde, at anlægskartoteket indeholder aktiver, der ikke længere
kan lokaliseres hos regionen. Disse aktiver bør selvsagt ikke længere indgå i regionens anlægskartotek,
og administrationen har derfor taget initiativer til at sikre, at regionens anlægskartotek fremadrettet
også afspejler de aktiver, regionen reelt har i sin besiddelse, og der følges op herpå ifm. de kvartalsvise statusafstemninger (herunder afstemning af regionens anlægsaktiver).”
Vores tidligere afsluttende opfølgning i 2016
Vi har ved decentrale besøg i 2016 fulgt op på de tiltag, der tages for at afklare problemstillingen. Det
kan konstateres, at der ved alle regionens enheder er taget initiativ til en proces for gennemgang af
anlægsaktivernes tilstedeværelse og registrering.
Ved den afsluttende revision for 2016 har vi fulgt op på gennemførelsesgraden hos de enkelte enheder.
Det blev her konstateret, at der for flere enheder var sket fuld gennemgang, eller at gennemgangen
var prioriteret omkring de væsentligste værdier og gennemført for disse.
Det blev dog også konstateret, at enkelte enheder primært var nået til beskrivelse og planlægningen af
gennemførelsen.
Vores tidligere opfølgning ved løbende revision i 2017
I oktober 2017 er tilstedeværelseskontrol for anlægsaktiver vedrørende alle enheder overgået til Koncernregnskab. Grundet enhedens forholdsvis korte virke, har der ifølge det oplyste på nuværende tidspunkt ikke været gennemført en fyldestgørende og dokumenteret tilstedeværelseskontrol for anlægsaktiverne.
Vi anbefaler, at en sådan kontrol snarest gennemføres for væsentlige aktiver, og vi vil ved den afsluttende revision for 2017 følge op herpå.
Vores aktuelle opfølgning ved afsluttende revision 2017
Koncernregnskab har fået fastsat og gennemført en forretningsgang for kontrol af tilstedeværelsen af
anlægsaktiver.
Koncernregnskab har gennemført kontrol af udvalgte anlægsaktiver, enten ved bekræftelse fra hospitalerne/centre, eller ved egen tilstedeværelseskontrol. Det er ved kontrollen konstateret, at nogle registrerede aktiver ikke længere var til stede eller i anvendelse. Der er foretaget korrektioner i overensstemmelse med dette.
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Det er vores vurdering, at Koncernregnskab nu har en styrket forretningsgang, som vil omfatte en løbende tilstedeværelseskontrol af anlægsaktiverne. Der er dog ikke med udgangen af 2017 foretaget en
fuldstændig kontrol, hvorfor der også efterfølgende vil forventes konstateret mangler i registreringen
af afgange.
Vi anser dog bemærkningen for afsluttet, idet eventuelle mangler vurderes at ville være uvæsentlige
for regionens regnskabsaflæggelse.
1.6

Øvrige forhold til opfølgning fra tidligere revisionsberetning

1.6.1

Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen har betydning for både regionens produktivitet og regionens indtjening/likviditet i
form af tilskud baseret på registreringer og indberetninger gennem sundhedsplatformen.
Det blev i december 2017 oplyst, at administrationen ud fra opgørelse af produktionen og produktiviteten ved afslutningen af regnskab 2017 påregnede at tilbageføre en indtægt på ca. 430 mio. kr., som
ellers var indgået fra staten som honorering for forventet meraktivitet i 2017.
Den endelige opgørelse af meraktiviteten har vist, at regionen ikke nåede den fulde ramme fastsat og
udbetalt af staten på 430 mio. kr., men dog opnåede en finansieringsindtægt på 376 mio. kr. Der er
således opnået et bedre resultat end estimeret af regionen i december 2017, selvom den fulde ramme
ikke blev nået.
VURDERING AF REGIONENS ØKONOMI
2.1

INDLEDNING

Vi har foretaget en overordnet analyse af nedenstående forhold med betydning for den økonomiske udvikling.
2.2

VURDERING AF BÆREDYGTIG DRIFT

Vurdering af bæredygtig drift tager afsæt i en vurdering af resultatet for 2017 og foregående år, samt
forventet regnskab for 2018.
Region Hovedstaden har i 2017 realiseret et overskud med et driftsresultat på 632,7 mio. kr. Resultatet
for 2016 var et overskud på 549,2 mio. kr.
Der budgetteres i 2018 med et overskud på 131,5 mio. kr. Der sker overførsel af bevillinger på driftsområdet fra 2017 til 2018 med 767,0 mio. kr. Der budgetteres således ikke med overskud i 2018 efter
overførsel af bevillinger.
2.3

DET LIKVIDE BEREDSKAB

Regionen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at regionens likviditet opgjort
efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at regionens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ.
Regionens likviditet pr. 31. december 2017 (ultimo regnskabsåret) er kun et øjebliksbillede, og det er
vores opfattelse, at saldoen pr. 31. december også sædvanligvis er atypisk i forhold til den likvide
saldo, som regionen har i løbet af året. Derfor giver den gennemsnitlige kassebeholdning, som opgøres
efter kassekreditreglen, også typisk et bedre billede af regionens likviditet.
Den faktiske kassebeholdning opgjort i regnskabet for 2017 er 1,2 mia. kr., mens den gennemsnitlige
kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, ultimo 2017 udgør 3,0 mia. kr.
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Opgørelsen kan dog også ses i sammenhæng med regionens kortfristede tilgodehavender og den kortfristede gæld. Dette er i regnskabet opgjort til -2,3 mia. kr.
2.4

SAMMENFATNING OG KONKLUSION

Regionen har i 2017 realiseret et overskud i driftsresultat. Der var ligeledes overskud i 2016 og forventes også sådant i 2018 dog med en usikkerhed for, om overførelsen af bevillinger til 2019 vil være i niveau med overførelsen til 2018. Overskuddet i 2017 kan opgøres som 1,5 % af de samlede driftsomkostninger og er derfor forholdsvis følsomt over for uventede udsving.
Regionen har med den nuværende kassebeholdning ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv, ligesom vi ikke har
konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern.
Det er vores vurdering, at regionen fortsat skal have stor fokus på den økonomiske styring for at sikre,
at driften kan generere likviditet nok til at dække afdrag på lån m.v.
REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI
Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves
det, om regionens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med
Regionsrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af Regionsrådets og udvalgenes beslutninger samt
den øvrige forvaltning af regionens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af
betydning for årsregnskabet.
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til regionens aktiviteter og forhold i øvrigt,
har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2017, identificeret områder
med særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet.
3.1

VÆSENTLIGHEDSNIVEAU

Målet med revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt
regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets
krav i Budget- og regnskabssystem for regioner.
Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at afdække
beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af
fejlinformationen vurderes.
Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både
i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen.
I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen
på de enkelte områder. Områder, som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet, skal undergives
revision.
Ved afslutningen af revisionen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring
uden forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der
alene tages forbehold for den konkrete regnskabspost.
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Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at tage forbehold
for, om regnskabet er rigtigt.
Med udgangspunkt i Region Hovedstadens størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 400 mio.
kr.
Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig
bevågenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende
områder:
•

Vederlæggelse af politikere

•

Repræsentationsudgifter

•

Udbetalinger til enkeltpersoner

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i
øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 15) dateret 8. februar 2018.
3.2

DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst,
at regionen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.
3.3

DEN LØBENDE REVISION

Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg hos Center for økonomi, samt hos regionens enheder. Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til
omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i
regionen.
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på områderne. Vi
har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret på regionens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og det
etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng
imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig administration af området.
Om den løbende revision henvises til delberetning nr. 16.
Vi har efter afgivelse af den løbende beretning afsluttet besøg ved yderligere enheder, og hvor det er
vurderet relevant, har vi blandt andet undersøgt følgende områder:
• Budgetopfølgningsprocedurer
• Decentral indberetning af løn
• Projektstyring
• Forretningsgange omkring patientregistrering og DRG (Sundhedsplatformen)
• Forretningsgange omkring indtægter
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Revisionsbesøg er gennemført ved følgende enheder:
•

Rigshospitalet

•

Herlev og Gentofte Hospitaler

•

Nordsjællands Hospital

•

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

•

Region Hovedstadens Psykiatri

•

Center for Regional Udvikling

De gennemførte besøg har ikke givet anledning til kritiske kommentarer. Der er dog givet administrationen anbefalinger om styrkelse af forretningsgangene på enkelte områder.

3.4

JURIDISK-KRITISK REVISION OG LOVPLIGTIG FORVALTNINGSREVISION, JF. STANDARDERNE FOR
OFFENTLIG REVISION (SOR 6 OG 7)

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, juridisk-kritisk revision
og løbende forvaltningsrevision.
Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.
Det er i de nye faglige standarder for forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision fastlagt, at revisor over en 5-års periode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede
revisionsproces. Kontraktstyring dækker over ét af disse faste emner i forhold til, at kontrakterne skal
omfatte indkøb af varer eller tjenesteydelser, der indgår i det samlede årsregnskab med væsentlige
udgiftsbeløb eller har væsentligt administrativ, samfundsmæssig eller politisk betydning for regionen
som helhed.
3.4.1

Kontraktstyring med eksterne (private) serviceleverandører i Region Hovedstaden

Generelt
Vi har gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af regionens kontraktstyring med
eksterne (private) serviceleverandører, med fokus på om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen.

Formål
Fokus har i forvaltningsrevisionen været bredt på kontraktstyring i forhold til regionens kontrakter med
eksterne (private) leverandører. Der er ikke i standarderne på forhånd fastsat forvaltningsområder,
som forvaltningsrevisionen af kontraktstyring skal dække. Den juridisk-kritiske revision har i den forbindelse haft fokus på det retslige grundlag for gennemførelse af konkurrenceudsættelse, herunder om
der er tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere, at regionen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler.
3.4.2

Revisionens omfang og udførsel

Vi har med udgangspunkt i udtræk for økonomisystemet og indkøbssystemet, i dialog med regionen,
udvalgt følgende forvaltningsområder og kontrakter til nærmere gennemgang:
•

Forenede Service A/S, vedr. rengøringsydelser for hhv. Rigshospitalet og Psykiatrisk Center København
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•

TDC NetDesign A/S, vedr. outsourcing af drift, support, overvågning og vedligeholdelse af regionens netværk

•

Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) i København, vedr. vikarydelser

Der er taget udgangspunkt i regionens indkøbspolitik og i det kontraktlige grundlag, herunder udbudsmateriale samt mødereferater, afregningsgrundlag mv.
Det er primært den daglige controlling samt den løbende opfølgning og dialog med leverandøren inden
for gældende regler, der har været genstand for forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision.
3.4.3

Konklusion

Det er vores opfattelse, at Region Hovedstaden overordnet har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbs- og udbudsområdet, herunder kontraktstyring med eksterne (private) leverandører, som
medvirker til at sikre en styring af driften på en sparsommelig og forsvarlig måde.
Ligeledes vurderes det, at regionen har tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere,
at regionen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler på indkøbs- og udbudsområdet. Det bemærkes dog, at indkøbspolitikken ikke er opdateret siden 2007, og det anbefales, at der
foretages en revision af politikken, så den er tilpasset nyeste lovgivning mv. på området.
I forhold til at sikre en højere grad af aftaleoverholdelse anbefaler vi, at der arbejdes mere struktureret med compliancemål (niveau for anvendelse af kontrakt) decentralt, og at der prioriteres et generelt ledelsesfokus på tværs af organisationen på compliance med Indkøb som omdrejningspunkt.
Generelt er det vores vurdering, at regionen systemmæssigt understøtter indkøb, udbud og kontraktstyring på en hensigtsmæssig måde, men at der fortsat er muligheder for at styrke platformen, herunder blandt andet ved automatiske priskontroller. Det er dog samtidig vores anbefaling, at der igangsættes et arbejde for at sikre, at så mange kontrakter som muligt bliver indført i systemerne, sådan at
der dels kan skabes et mere samlet overblik over kontrakter og dels kan foretages en mere optimal udbudsplanlægning.
Specifikt på rengøringsområdet er det vores vurdering, at der i regionens centre og enheder er gode
erfaringer med at håndtere såvel interne som eksterne leverandører af rengøringsservice. Der ses dog
ikke taget begrundet stilling til, hvilken løsning der er den optimale for regionen som helhed i relation
til at få udført opgaven internt eller af eksterne leverandører. Herunder hvilken løsning der kvalitetsmæssigt og økonomisk er mest hensigtsmæssig. Regionen bør derfor overveje at igangsætte en samlet
analyse af rengøringsområdet.
Vi anbefaler afslutningsvist, at regionen får prioriteret og igangsat kontroller af, om de private leverandører lever op til de af regionen opstillede arbejdsklausuler og sociale klausuler. Dette bør prioriteres
for private leverandører på særligt udsatte kontrakter eller på særligt udsatte områder - fx bygge- og
anlægsområdet samt bl.a. rengøringsområdet - ud fra en risikobaseret tilgang, sådan at kontrolindsatsen giver mest mulig værdi for regionen. Kontrolindsatsen kan med fordel koordineres med fagforbund
o.l. i relation til at begrænse omfanget af timer, som sådanne kontroller normalt omfatter.
3.5

DEN AFSLUTTENDE REVISION

Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige,
at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af regionens samlede økonomiske resultat og
stilling.
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REVISION AF REGIONENS INTERNE IT-KONTROLLER
Omfang
Revisionen har omfattet revision af regionens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller
for de it-systemer, der har betydning for regionens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme
omfang hvert år. I 2017 har revisionen omfattet følgende områder:
Procedurer og kontroller for ændring og vedligeholdelse af regionens sundhedsplatform.
Adgangssikkerhed til økonomistyringssystem, Windows AD og sundhedsplatform og sygesikringssystem,
herunder brugeradministration, brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration.
Outsourcing af centrale it-systemer, herunder regionens egne kontroller samt indhentelse og vurdering
af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører.
Udvalgte områder indenfor GDPR
Revisionen har desuden omfattet elementer af forvaltningsrevision inden for it-organisation, it-politikker og it-risikovurderinger. Desuden en overordnet gennemgang af cybersikkerhed. Endvidere har revisionen omfattet en opfølgning på konstaterede svagheder fra sidste år.
Det udførte arbejde
Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt
systembrugere.
Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og
dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant.
Vi har baseret revisionen på eksterne revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed for de dele af itsystemerne, som ATOS A/S og Silkeborg Data A/S er ansvarlige for i henhold til aftale med Regionen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at Regionen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige
interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af
data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.
Cybersikkerhed bør i en hver region være højt på agendaen. Dette understreges blandt andet af Center
for Cyber Sikkerhed’s vurdering af cybertrussels niveauet i Danmark som for andet år i træk vurderes
for meget høj. Dertil den iboende risiko som ligger i regionerne som led i de meget personfølsomme
oplysninger som behandles om borgernes helbred. I forbindelse med vores gennemgang af regionens itsikkerhed i forhold til internettet, herunder cybersikkerhed og systemsikkerhed m.v., har vi foretaget
en overordnet vurdering af områderne og drøftet en række forhold med ledelsen som vi vil følge op i
forbindelse med 2018 revisionen, herunder regionens ibrugtagning af nyt lagersystem.
Selv om cyberrelaterede kontrolmangler ikke direkte ses at have betydning for regnskabsaflæggelsen
for 2017 anbefaler vi regionen forsat at sikre et kontinuerligt og formaliseret fokus på området. Dette
til sikring af, at det faktiske it-sikkerhedsniveau afspejler ledelsens og politikkernes forventninger hertil. Der er overfor administrationen påpeget nogle konkrete områder, hvor vi anser kontrollen for mangelfuld, eller mangelfuldt beskrevet/dokumenteret, som vi vil følge op på i 2018 i samarbejde med ledelsen.
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REVISION AF ÅRSREGNSKABET
5.1

ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD

Vi har undersøgt, om regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene
i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.
Vi har fulgt op på, om de i forhold til regnskabet for 2016 foretagne ændringer i regionens regnskabspraksis er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen, samt om disse ændringer er godkendt af Regionsrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomiog Indenrigsministeriets regler.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regionens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
5.2

FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN

Regionens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang
har vi vurderet, om regionen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret
tilfredsstillende.
5.3

BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL

Vi har påset, at regionens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget,
meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.
Samtidig har vi undersøgt, om regionens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende
regler.
Konklusion
Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne
bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler.
5.4

TILSKUD OG BIDRAG

Generelle tilskud er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Vi har endvidere undersøgt, om regionens kontering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i
Budget- og regnskabssystemet for regioner.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at tilskuds- og bidragsbeløb er korrekt optaget i regnskabet.
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5.5

REFUSION AF KØBSMOMS

Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.
Ved gennemgangen af området har vi blandt andet påset, at der er tilrettelagt en forretningsgang, der
sikrer korrekt udarbejdelse af momsopgørelsen.
Det skal dog anføres, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde med at få korrigeret konstaterede
bogføringsmæssige fejl, som er opstået omkring positivlisten for moms. Fejlene er opstået efter indførsel af et nyt økonomisystem og kan derfor afgrænses til perioden 2014 til 2017. De konstaterede fejl i
2017 frem til og med oktober er korrigeret i regnskab og refusionsopgørelse. De konstaterede ikke korrigerede fejl fra årene 2014 til 2016 er først opgjort efter supplementsperiodens udløb for 2017 og er
derfor ikke medtaget i regnskabet, eller medtaget i refusionsopgørelsen for 2017. De ikke korrigerede,
men på nuværende tidspunkt kendte fejl, kan opgøres til 122,7 mio. kr., som vil indgå i 2018 som ekstra refusion. Beløbet vil indgå i regionens kassebeholdning, men ikke påvirke driftsresultatet.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt indregnet
i regnskabet, bortset fra de ovenfor anførte korrektioner. Vi har derfor i vores særskilte erklæring om
momsrefusionsopgørelsen forsynet erklæringen med forbehold for opgørelsens fuldstændighed, med
henvisning til ovenfor anførte korrektionsbeløb på 122,7 mio. kr., der vil indgå i 2018 som ekstra refusion, men retteligt vedrører tidligere periode 2014 til 2016.
5.6

LØNNINGER OG VEDERLAG

Vi har i løbet af året gennemgået regionens forretningsgange og stikprøvevist efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne.
Det er ved revisionen af årsregnskabet undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.
Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.
Konklusion
Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til regionens
gældende retningslinjer.
De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.
Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT.
5.7

SYGESIKRING

Formålet med vor revision har været at påse, at der er korrekt sammenhæng mellem sygesikringssystemet og økonomisystemet til sikring af, at der er sket korrekt oplysning til skattemyndighederne for udbetalte beløb.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at der er afgivet korrekt oplysning til skattemyndighederne for udbetalte beløb
vedr. sygesikring.
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5.8

ANLÆGSVIRKSOMHED

Vi har gennemgået udvalgte investeringsregnskaber for at sikre, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Endvidere har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte investeringsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behandles korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at regionens kasse- og regnskabsregulativ overholdes.
Vi har undersøgt regionens regler vedrørende aflæggelse af investeringsregnskaber, herunder hvorvidt
gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen.
Konklusion
Det er vores vurdering, at regionens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med
gældende regler og regionens retningslinjer.
5.9

BALANCEN

5.9.1 Generelt
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af regionens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for regioner.
Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset:
•

at posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for regioner og regionens regnskabspraksis

•

at materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket

•

at finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i interessentskaber er korrekte i forhold til regionens ejerandele

•

at omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret

•

at likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret

•

at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt

•

at indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende
regler

•

at gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret.

5.9.2 Materielle og immaterielle anlægsaktiver
Vi har gennemgået materielle og immaterielle anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen, stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at
aktiverne vurderes at være til vedvarende brug.
Vi har stikprøvevis kontrolleret den fysiske tilstedeværelse af de i anlægskartoteket opførte aktiver
samt stikprøvevis kontrolleret årets til- og afgang.
Endelig har vi gennemgået afgangen og de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at de materielle og
immaterielle anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi
anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig.
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5.9.3 Øvrige aktiver
De øvrige aktiver består af langfristede tilgodehavender, varebeholdninger, tilgodehavender og likvide
beholdninger.
Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december 2017
og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstitutter.
Vi har gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstitutter. Forretningsgangen skal
bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med pengeinstitutternes noteringer i henhold til den
vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af
god kvalitet.
I forbindelse med vores revision har vi kontrolleret, at varebeholdningerne er værdiansat i overensstemmelse med sidste år og den valgte regnskabspraksis.
Vi har gennemgået debitorlisten. Det er efter gennemgangen af debitorerne vores opfattelse, at debitormassen ikke indeholder væsentlige tabsrisici.
Det skal dog anføres, at der som tidligere anført stadig udestår en afklaring af tilgodehavender hos Region Hovedstadens Psykiatri, hvor regionen har opkrævet en anden region for udenlandske patienter,
som er på et hospital med en behandlingsdom. Denne anden region har gjort indsigelser mod opkrævningen. Det oplyses ved revisionen for 2017, at der fortsat er dialog om forholdet, som således ikke er
afklaret. Saldoen omfatter nu ikke alene udenlandske patienter, og det udestående beløb oplyses ved
udgangen af 2017 at udgøre ca. 130 mio. kr. Ledelsen har overfor os oplyst, at beløbet i al væsentlighed forventes at blive inddrevet, hvilket vi har taget til efterretning.
5.9.4 Hensættelser
Vi kan efter vores gennemgang tilslutte os de i årsregnskabet foretagne hensættelser, som består af
•

Hensættelse vedr. ikke forsikrede tjenestemandspensioner

•

Erstatninger vedr. arbejds- og patientskader, samt

•

Hensættelser vedr. tilsagn om støtte til:
•

Kulturel virksomhed

•

Erhvervsudvikling

•

Uddannelse, samt

•

Tværgående formål

5.9.5 Gæld
Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån.
Vi har kontrolleret, at den optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer.
Vi har gennemgået udvalgte afstemninger af kortfristet gæld, og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog mv. For skyldige og afsatte beløb har vi gennemgået og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer.
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KONKLUSION BALANCEN
Det er vores opfattelse, at balancens poster i væsentlighed er dokumenteret tilfredsstillende. Regionens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.
Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter, at regionens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for regioner og regionens
regnskabspraksis.
5.10 PANTSÆTNINGER OG EVENTUALPOSTER
Vi har gennemgået pantsætninger og eventualposter, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring.
Konklusion
Det vurderes, at der i tilstrækkeligt omfang er redegjort for pantsætninger og eventualposter.
5.11 LÅNOPTAGELSE
Vi har gennemgået regionens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at
denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området.
Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af
udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.
Konklusion
Regionens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler.
REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION
Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af regionens administration på det sociale område.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.
6.1

PERSONSAGER

Tilskud til servicejob (Lov 140 af 25.03.2002 om ophævelse af lov om servicejob).
Vi har ikke foretaget test af kontroller i personsager, da der alene er 2 sager, som er revideret før,
uden fejl. Vi har undersøgt forretningsgange omkring administrationen af disse sager og påset, at sagerne stadig er aktive i dele af året.
Konklusion
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at området administreres efter samme
principper som tidligere år og i overensstemmelse med gældende regler, hvorfor vi har fravalgt sagsrevisionen.
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6.2

REGNSKABSAFLÆGGELSE OG RESTAFREGNING AF REFUSION

Vi har kontrolleret, at regionen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Regionen har indberettet statsrefusionsskema for 2017. Den samlede refusion udgør 126 t.kr.
Vi har efter vores gennemgang afgivet en revisorerklæring uden forbehold.

KVALITETSFONDSBYGGERIER
Vi har som foreskrevet foretaget særskilt revision af de af regionen udarbejdede kvartalsrapporter for
kvalitetsfondsbyggerierne, senest af kvartalsrapporterne for 1. kvartal 2018.
Kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter for 1. kvartal 2018 omfatter:
Projekt
Nyt hospital Bispebjerg
Nyt hospital Hvidovre
Nyt hospital Nordsjælland
Ny retspsykiatri Sct. Hans
Nyt hospital Herlev
Det nye Rigshospital

Samlede udgifter
i løbende priser
533,7 mio. kr.
582,9 mio. kr.
417 mio. kr.
65,5 mio. kr.
1.596,7 mio. kr.
1.531,9 mio. kr.

Kvartalsrapporterne forventes behandlet på Forretningsudvalgets og Regionsrådets møde den 19. juni
2018 og er således på nuværende tidspunkt formelt set ikke endelige.
Vi har baseret på foreliggende udkast til kvartalsrapporter udarbejdet udkast til revisionserklæringer,
som har været forelagt regionens daglige ledelse.
Revisionserklæringerne forventes afgivet uden forbehold.
Dog har vi i revisionserklæringerne fremhævet en række forhold, som efter vores opfattelse kræver
særlig opmærksomhed fra regionens ledelse, herunder følgende forhold:
•

Klagesag om projektkonkurrence

•

Ændring i udbudsstrategi

•

Økonomiske risici

•

Forslag om styrkelse af reserver

•

Forsinkelse af projekt

•

Uenighed med DTØ om risikobillede

•

Risiko for, at projektet ikke kan realiseres inden for rammen

Vi henviser til de enkelte erklæringer, der som omtalt ovenfor behandles af regionen på møde den 19.
juni 2018.
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BILAG 1, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV
Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav,
hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.
Projektregnskaber med tilhørende revisionsberetning
Vi har i løbet af regnskabsåret 2017 og frem til afgivelse af denne beretning forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring samt afgivet en revisionsberetning til tilskudsyderen:
•

Pheomelanin, quantification and role in skin cancer

•

Early detection of response to treatment in cancer

•

The Heart failure progression study

•

Development of oral treatment

•

D-tecting disease - from exposure to vitamin D during critical periods of life

•

FEPRODI

•

Regulation of tendon matrix and its mechanical properties in elderly individuals, Influence of
physical training

•

Hovedstadsregionens Elbilpartnerskab

•

The effect of aging and training om intramuscular connective tissue

•

Molecular Analysis

•

The role of adenosine in regulation of cerebral blood flowduring hyperammonaemia and liver

•

Ung med diabetes

•

Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

•

Database for severe Epilepsy

•

Acute stroke research

•

Seksuelt misbrugte børn

•

Childhood body size, growth and risk of adult breast

•

Identifying neurobiological factors that determine the emergence of late-term potentiation etc

•

Videncenter for seksuelle overgreb, 2016

•

Projekt Sociolancen

•

Cognitive remediation therapy vs. standard treatment in subject at ultra-high risk of psychosis

•

Alterations in the brains connectorne in servere Traumatic brain injury

•

Characterization and management of muscle disease

•

Regulation of germ cell renewal and maturation Implications for male infertility

•

Shared care - Collabri

•

Regulatory selfreactive T cells

•

Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner

•

ELDORADO

•

At the core of depression

•

Kvalitetsløft på de regionale fødeafdelinger

•

Demenshandlingsplan, initiativ 1
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•

Demenshandlingsplan 11

•

Demenshandlingsplan, initivativ 18

•

Nationalt Videnscenter for demens 2017

•

App til fertilitetspatienter

•

The Radmis project

•

Kvalitetsløft fødeafdelinger Rigshospitalet

•

Kvalitetsløft fødeafdelinger, Hvidovre Hospital

•

Kvalitetsløft fødeafdelinger, Herlev Hospital

•

Animal genomes as models for human health

•

Elbilpartnerskabet Østdanmark

•

En styrket genoptræningsindsats til fysisk sårede veteraner på Rigshospitalet

•

Bæltefrit Center 2017 – vidensbaseret nytænkning og deeskalerende rammer

•

Gode beslutningsforløb for patienter med lungekræft og deres pårørende

•

RANKL

•

REGIONALE OG TVÆRFAGLIGE TEAMS VEDR. MEDICIN

•

Cathepsins in type 1 diabetes

•

Forskning som virkemiddel i arbejdsmiljøreguleringen

•

Allergic disease and risk of cancer and infections

•

The biological roles of intracellular MBL/ficolin/CL-11 Associated Serine Proteases (iMASPs)

•

Early milk and microbiota

•

Videncenter for seksuelt misbrugte børn for 2017

•

Videncenter for seksuelle overgreb

•

Elbilpartnerskab 3.0 - Partnerskabet for anskaffelse af elkøretøjer

•

Indføring i bornholmske DNA

•

BIOFORS

•

Advancing Andrology: A comprehensive Non-invasive Diagnostic Platform

•

Partnerskabet: Ungeevent om psykisk sårbarhed

•

Overvågningsprogram om mænds sædkvalitet

•

Centre for Research in Intensive care, CRIC

Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, hvorvidt tilskudsopgørelsen efter vores opfattelse i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmelser, samt at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.
De afgivne revisionsberetninger er hver for sig ikke omfattet af Lov om regioner og om nedlæggelse af
amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd, Hovedstadens Sygehusfællesskab § 29 med henvisning
til § 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrelseslov og er således ikke udsendt til de enkelte regionsrådsmedlemmer, men alene fremsendt til tilskudsyder samt regionens administration.
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Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2017
Kvartalsopgørelser, kvalitetsfondsbyggerier
•

Kvalitetsfondsprojekter, 1. kvartal 2017, Det nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev

•

Kvalitetsfondsprojekter, 2. kvartal 2017, Det nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Nyt hospital
Bispebjerg

•

Kvalitetsfondsprojekter, 3. kvartal 2017, Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Nyt hospital
Bispebjerg

•

Kvalitetsfondsprojekter, 4. kvartal 2017, Det Nye Rigshospital, Nye Hospital Herlev, Nyt Hospital Bispebjerg, Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Udbetalingsanmodning, kvalitetsfondsbyggerier
•

Nyt Hospital Hvidovre, Udbetalingsanmodning

EU projekter
•

Projekt IFAAM 13.02.2018

•

Projekt iFAAM

NIH projekt
•

NIH Projekt 2016

Investeringsregnskaber
•

Byggeprogram og disponeringsforslag for opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland

•

Køb af Skansegården

•

Ny Retspsykiatri Sct. Hans for perioden 2010 - 30. juni 2017

•

Nedbrydning og miljøsanering ifbm. Kvalitetsfondsbyggeriet Rigshospitalet, for perioden 1. december 2013 til 1. august 2015

•

Opførelse af parkeringshus

•

Nyt Hospital Nordsjælland

•

Renoveringsprojekter 2012, Gentofte Hospital

•

Opførelse af patienthotel og administrationsbygning

•

Akutmodtagelse med observationssenge på Bornholms Hospital

•

Anskaffelse af fondbetalt CT scanner

•

Sydfløjen Gentofte Hospital

Værditabsordningen
•

Værditab, Klampenborgvej 37

•

Værditab, Tulipanvej, Glostrup

•

Værditab, Kastanielunden 6, Glostrup

•

Værditab, Kastanielunden 5, Glostrup

•

Værditab, Damhusdalen 29, Rødovre
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•

Værditab, Gladsaxevej 143, Søborg

•

Værditab, Hvidovrevej 37 B, Rødovre

•

Værditab, Løvevej7, Rødovre

•

Værditab, Hvidovre Strandvej 59, Hvidovre

•

Værditab, Tolstojs Alle 30, Søborg

•

Værditab, VTO Tingvej 12, København S.

•

Værditab, Kjeld Langes Gade 2, København K.

Øvrige
•

Takster 2017, Boformer

•

Refusion, sociale udgifter 2017

•

Momsrefusion 2017

•

Feriepenge

•

Tjenestemandspensioner 2017

•

Tjenestemandspensioner, 1. halvår 2017

•

•

Trafikselskabet Movia

•

Sundheds- og ældreministeriet

•

Børne- og Socialministeriet

Tjenestemandspensioner, 2. halvår 2017
•

Trafikselskabet Movia,

•

Sundheds- og ældreministeriet,

•

Børne- og Socialministeriet

•

Evaluering af palliation

•

Effekten af det nye nationale kompetenceudviklingsprogram Sikre fødsler

•

Uturn II

•

Team Bryst og Colon kræft

•

The efficacy of pivmecllinam 3 days respecttively 5 days

•

Childhood bodysize, growth and the risk of adult breast, colorectal, endometrial and prostate
cancer, NY OG OPDATERET ERKLÆRING

•

Projekt NEXT 2017

•

Erhvervs Ph.d.-uddannelse for Signe Rosenlund

•

Projekt REAFEL

•

Ny teknik til præcis og sikker smertelindring i hele operationsforløbet

•

The development of physiotherapy services at Mnazi Mmoja Hospital and support to the establishment of a physiotherapy education

•

Genbrug og Donation GTS 2017

•

Xvac: Xray induced cancer vaccination

•

Udendørs skiltning i Region H

•

BigTempHealth: Temporal analysis of big biomedical data from the healthcare sector
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•

Projekt NEXT 2016

•

Platformen Advancing Andrology, A comprehensive Non invasive Diagnostic platform

•

iPSYCH WP4, professor Thomas Werge

•

Anskaffelse af fondsbetalt CT scanner

•

iPSYCH WP4, professor Merete Nordentoft

Øvrige opgaver
Her nævnes de væsentligste områder, vi har ydet regionen bistand med, herunder særlige analyser mv.
med særskilt rapportering:
•

Beregning af scenarier for omorganisering af køkkenerne på Herlev og Gentofte Hospital.

•

Rigshospitalet, Økonomianalyse/målnedbrydning på mad og ernæringsområdet

•

Nyt Bispebjerg og Nyt Hvidovre – risikoscreening

•

Genberegning af omkostningsniveauet i Centralkøkkenet, Sct. Hans

•

Design og udvikling af en model til brug for fremtidig afdækning af de enkelte afsnits forplejningsprofil. PC Sct. Hans

•

Diverse moms og skattemæssige forespørgsler og afklaringer, herunder kvalitetssikring af opgjort korrektion af delvis momsrefusion

•

Uafhængig risikovurdering for kvalitetsfondsbyggerier

•

Assistance med etablering af fælles bogholderi og regnskabsfunktioner

•

Gennemgang af vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med
gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.
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Forord
Regionen er ligesom det omgivende samfund under økonomisk pres, og det forgangne år bød således igen på svære prioriteringer og effektiviseringer, samtidig med et forsøg på at skabe rum for udvikling på kort og længere sigt. Vi politikere i regionsrådet tager ansvaret på os. Vi anerkender dog
også, at de årlige, statsfastsatte krav om merproduktion ikke kan fortsætte for evigt.
På trods af en presset økonomisk situation har Region Hovedstaden fortsat et strategiske arbejde
med at gøre hovedstadsregionen til en grøn og innovativ metropol, med ekspansive vidensmiljøer
samt et sundhedsvæsen med høj faglig kvalitet, hvor patientens situation styrer forløbet.
En vigtig udvikling i 2017 var den fortsatte implementering af Sundhedsplatformen (den fælles itplatform for alle de kliniske systemer, der samler alle patientens oplysninger i én elektronisk journal). Som instrument til forbedring af patientbehandlingen på længere sigt - og på baggrund af længere tids ønske om nyere og samlet IT-system – påbegyndte Region Hovedstaden i 2016 implementeringen af Sundhedsplatformen, hvor Herlev Gentofte Hospital som det første gik ”live” i maj, og
Rigshospitalet fulgte efter i november. Implementeringen fortsatte på regionens øvrige hospitaler i
marts og maj 2017, hvorefter Region Sjælland fulgte efter i november.
Det i 2016 etablerede sundhedsforskningsakademi Copenhagen Health Science Partner (CHSP) er
den konkrete udmøntning af aftalen mellem Region Hovedstaden og Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Københavns Universitet. Aftalen skal fremme synergier og styrke samarbejdet mellem
excellent forskning samt klinisk arbejde og uddannelse og på den måde bidrage til at styrke fremtidens sundhedsvæsen. Kernen i dette samarbejde er etablering af en række Clinical Academic
Groups (CAG), der har til formål at realisere et fælles potentiale inden for et tværgående fagområde. De første CAGs blev præsenteret i juni 2017, og i den seneste ansøgningsrunde modtog
CHSP i alt 18 ansøgninger, hvoraf seks blev indkaldt til samtaler med det internationale evalueringspanel.
Regionen har desuden, med udgangspunkt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS),
arbejdet ud over de nationale grænser og søgt at profilere hovedstaden internationalt. For at sikre
vækst og jobskabelse er det erhvervspolitiske samarbejde i Greater Copenhagen blevet intensiveret.
På miljøområdet skrider kortlægningen og oprensning af forurenet jord planmæssigt frem efter den
vedtagne plan. Tilsvarende har man forsøgt at sikre sammenhænge for regionens borgere og pendlere ved at sætte en række initiativer i gang for at sikre en bedre kollektiv trafik på tværs af regionen.
Dette er blot nogle af de mange begivenheder i 2017. Tiltagene er sket under hensyntagen til, at der
fortsat skal ske en tilpasning af økonomien på kort og langt sigt samtidig med, at der skabes rum
for udvikling.
Det har kun været muligt at opnå dette igennem det arbejde, som regionens dedikerede medarbejdere hver dag yder i ønsket om at gøre en forskel i borgernes liv.

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand
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1. Præsentation af Region Hovedstaden
Hovedstadsregionen er Danmarks største region med 1,82 mio. indbyggere i de 29 kommuner.

Kort over kommunernes beliggenhed i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden er en politisk styret organisation, der har sit politiske og administrative hovedsæde i Hillerød. Regionsrådet med regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen i spidsen er Region Hovedstadens øverste organ, der styrer regionens anliggender. Regionsrådet består af 41 medlemmer, der også sidder i en række udvalg. Regionsrådet vælges for fire år ad gangen af borgerne i
regionen, og den nuværende valgperiode løber til udgangen af 2021.
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Regionen tilbyder borgerne i regionen et sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på hospitalsdrift og psykiatri samt forskning og uddannelse. Region Hovedstaden har desuden en række opgaver, som skal styrke udviklingen i regionen indenfor miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område. For at kunne løfte disse opgaver er der ansat godt 39.000 medarbejdere omregnet til
fuldtidsstillinger.
Regionsrådet tager de overordnede beslutninger og prioriteringer indenfor de økonomiske rammer,
som regeringen stiller til rådighed. De økonomiske rammer er defineret indenfor de tre hovedområder:
•
•
•

Sundhed
Social- og specialundervisningsområdet
Regional udvikling

Regionsrådet kan prioritere inden for områderne, men de kan ikke fordele midler på tværs af områderne. Der skal desuden være balance mellem udgifter og finansiering inden for hvert område.
Region Hovedstadens koncerndirektion består af en regionsdirektør og to koncerndirektører og fungerer som én samlet koncerndirektion. Koncerndirektionen har ansvaret for at føre politikernes økonomiske prioriteringer ud i livet. Regionens samlede strategi – Fokus & Forenkling – som regionsrådet har vedtaget, har fire politiske målsætninger:
•
•
•
•

Patientens situation styrer forløbet
Høj faglig kvalitet
Ekspansive vidensmiljøer
Grøn og innovativ metropol

Formålet med strategien er at fokusere og forenkle processer og opgaver.
Finansiering
Region Hovedstadens budget er baseret på regionsrådets beslutninger om politiske prioriteringer,
på strategien og på hospitalernes input til, hvordan politik og strategi føres ud i praksis.
En stor del af finansieringen af sundhedsvæsenet kommer fra staten, men Region Hovedstaden får
også finansiering fra kommunerne, hver gang én af deres borgere behandles i sundhedsvæsenet. Det
regionale udviklingsområde finansieres både af staten og af et udviklingsbidrag fra kommunerne.
Indenfor social- og specialundervisningsområdet betaler kommunerne for deres egne borgere, når
de benytter sig af regionens institutioner.
Organisation
Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen, og målet er, at Region Hovedstaden også
skal have landets førende sundhedsvæsen. Dette afspejler sig i ”Hospitalsplan 2020”, der udstikker
rammerne for en bedre og mere specialiseret struktur frem mod 2020. I dag har Region Hovedstaden således fire store akuthospitaler, et højt specialiseret hospital (Rigshospitalet), Bornholms Hospital samt et hospital for psykiatri. Samtidig er Region Hovedstaden ved at bygge nye hospitaler
eller store tilbygninger til de eksisterende hospitaler. Det betyder, at flertallet af patienter og medarbejdere vil møde langt bedre fysiske rammer på hospitalerne om blot få år.
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Foruden de syv hospitaler, består Region Hovedstaden af:
•
•
•
•

Den Sociale Virksomhed, som driver 19 sociale bolig-, beskæftigelses- og aktivitetstilbud
Region Hovedstadens Akutberedskab1 – der modtager og håndterer opkald til akuttelefonen
1813 og alarmcentralen 112
Steno Diabetes Center, der er specialiseret i behandling, forskning, forebyggelse af diabetes
samt uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes
Apoteket, som producerer og leverer medicin til hospitalerne.

Derudover administrerer Region Hovedstaden praksissektoren, som består af 3.300 praktiserende
læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer.
Til at understøtte de ovennævnte funktioner har regionen en central administration, der består af
syv centre og et sekretariat.
Region Hovedstadens organisation pr. 31. december 2017 ser dermed således ud:

Organisationsdiagram for Region Hovedstaden pr. 31.12.2017

1

Den Præhospitale Virksomhed har pr. 01.01.2018 ændret navn til Region Hovedstadens Akutberedskab
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2. Generelle bemærkninger
Årsregnskabet for Region Hovedstaden er aflagt i overensstemmelse med regionsloven samt Økonomi- og indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for regioner.
Region Hovedstadens resultatopgørelse består af udgifter og omkostningselementer, der tilsammen
udgør regionens samlede driftsregnskab.
Region Hovedstadens samlede årsregnskab for 2017 udviser jævnfør resultatopgørelsen et omkostningsbaseret overskud på 632,7 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med et budgetteret overskud
på 656,5 mio. kr.
Der er således en forværring i forhold til bevillingerne på i alt 24 mio. kr. Der er en forbedring på
66 mio. kr. på driftsudgifterne og 26 mio. kr. vedrørende renter, som modsvares af en forværring på
omkostningerne på 105 mio. kr. og i finansieringsindtægter med 11 mio. kr., som især vedrører en
mindreindtægt i det statslige aktivitetstilskud

Beløb i mio. kr.
Nettodriftsudgifter

Regnskab
2016

Finansieringsindtægter

Regnskab
2017

Afvigelse budget
og regnskab 2017

34.868,5

35.600,8

35.534,7

66,1

754,3

698,6

804,1

-105,5

Omkostningselementer
Drift, i alt

Korrigeret
budget 2017

35.622,8

36.299,4

36.338,8

-39,4

-36.216,9

-36.929,9

-36.919,2

-10,7

-594,1

-630,5

-580,5

-50,0

44,9

-26,0

-52,2

26,2

-549,1

-656,5

-632,7

-23,8

Driftsresultat, i alt
Nettorenteudgifter
Driftsresultat inkl. renter

Af resultatopgørelsen ses, at overskuddet for 2017 hovedsageligt vedrører sundhedsområdet, idet
overskuddet på sundhedsområdet er opgjort til 624 mio. kr.

mio. kr. 2017-priser
Sygehusvæsen

Vedtaget
budget 2017

Udgiftsloft
2017*

Korrigeret
budget 2017

Regnskab
2017

Afvigelse

25.158,7

25.119,3

25.137,8

25.097,2

40,6

Diverse udgifter og indtægter

2.417,5

2.407,5

2.316,5

2.280,1

36,4

Praksis

6.546,9

6.546,9

6.558,1

6.531,7

26,4

712,9

710,2

678,8

666,6

12,2

34.836,0

34.784,0

34.691,2

34.575,6

115,6

966,0

964,0

963,8

959,0

4,8

19,2

19,2

18,3

17,9

0,4

Andel af administration
Sundhed i alt

Regional udvikling i alt
- heraf administrationsudgifter

* I forhold til det vedtagne budget 2017 er udgiftsloftet på sundhedsområdet blevet reduceret med 52 mio. kr. og på det
Regionale udviklingsområde med 2 mio. kr. som følge af økonomiaftalen for 2018
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Region Hovedstaden har i 2017 overholdt udgiftsloftet (likviditetsforbruget), der var aftalt med staten for 2017. Udgiftsloftet, der er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2017, udgør 34.784
mio. kr. I 4. økonomirapport 2017, som svarer til det korrigerede budget 2017, ligger udgifterne
92,8 mio. kr. lavere end udgiftsloftet. Det betyder, at regnskab 2017 samlet set ligger 208,4 mio. kr.
under sundhedsrammen (udgiftsloftet).
Nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet er samlet opgjort til 34.575,6 mio. kr., hvilket svarer til
et mindreforbrug på 115,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede udgiftsbaserede nettodriftsbudget.

Sammenhæng mellem den løbende økonomirapportering og årsregnskabet
Fokus i regionens løbende økonomiopfølgning ligger på udviklingen i nettodriftsudgifterne, der ligger til grund for økonomiaftalerne med regeringen, herunder opgørelsen af udgiftsloftet.
Årsregnskabet opgøres og aflægges imidlertid efter omkostningsbaserede principper. Forskellen på
det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab er, at både det udgiftsbaserede og det
omkostningsbaserede regnskab indeholder Løn, Øvrig drift samt Indtægter, hvortil det omkostningsbaserede regnskab yderligere indeholder omkostningselementerne afskrivninger på bygninger
og udstyr, forskydning i hensættelser til feriepenge og pensioner samt lagerforskydninger.
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Nedenfor er vist det udgiftsbaserede regnskab 2017 i hele millioner kroner:

Mio. kr., 2017-priser

Vedtaget
budget 2017

Hospitaler

Bevillingsændringer
2017

Korrigeret
budget 2017

Regnskab
2017

Afvigelse

21.464,8

-485,3

20.979,5

20.932,4

47,1

Sundhedsområdet, fælles

6.111,4

334,2

6.445,6

6.445,0

0,6

Praksisområdet

6.546,9

11,2

6.558,1

6.531,7

26,4

Social- og specialundervisningsområdet

-30,4

-10,4

-40,8

-52,4

11,6

Regional udvikling

946,8

-1,2

945,6

941,1

4,5

Administration
Sundhedsområdet
Socialområdet
Regional udvikling

748,6
713,0
16,5
19,1

-35,8
-34,2
-0,8
-0,8

712,8
678,8
15,7
18,3

699,9
666,6
15,4
17,9

12,9
12,2
0,3
0,4

Nettodriftsudgifter i alt

35.788,1

-187,3

35.600,8

35.497,7

103,1

Investeringer
Kvalitetsfondsmidler
Sundhedsområdet øvrigt
Social- og specialundervisningsområdet

1.681,0
590,0
25,0

-327,1
298,5
19,9

1.353,9
888,5
44,9

1.331,4
936,6
42,4

22,5
-48,1
2,5

Investeringer i alt

2.296,0

-8,7

2.287,3

2.310,4

-23,1

38.084,1

-196,0

37.888,1

37.808,1

80,0

-35.869,1
-960,9
27,9

-99,9
0,0
-53,9

-35.969,0
-960,9
-26,0

-35.723,0
-960,9
-52,2

-246,0
0,0
26,2

-1.181,0
425,3
-226,9

-73,9
2,3
66,2

-1.254,9
427,6
-160,7

-1.070,3
427,9
-160,7

-184,6
-0,3
0,0

Finansiering i alt

-37.784,7

-159,2

-37.943,9

-37.539,2

-404,7

Likviditetstræk1

-299,4

355,2

55,8

-268,9

-324,7

Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt
Finansiering
Finansiering, sundhedsområdet
Finansiering, regional udvikling
Renter
Ændring, kort- og langfristede
tilgodehavender
Afdrag på lån
Lånoptagelse

1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehensættelse

Bevillingsoverholdelse
Regnskabsresultatet sammenlignet med de samlede bevillinger til sundhedsrammen viser samlet set
et mindreforbrug på 208,4 mio. kr. Dette er tættere på en ramme end i regnskab 2016, hvor mindreforbruget var på 292 mio. kr.
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Nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet er på 34.575,7 mio. kr. og der er således tale om et mindreforbrug i forhold til det korrigerede nettodriftsbudget på 86,3 mio. kr.

Vedtaget
budget 2017

Mio. kr., 2017-priser
Hospitaler

Korrigeret
budget 2017

Regnskab
2017

Afvigelse

21.464,8

20.979,5

20.932,4

47,1

Sundhedsområdet, fælles

6.111,4

6.445,6

6.445,0

0,6

Praksisområdet

6.546,9

6.558,1

6.531,7

26,4

Andel af administration
I alt sundhed

713,0

678,8

666,6

12,2

34.836,1

34.662,0

34.575,7

86,3

På social- og specialundervisningsrammen er der et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., og på rammen
vedrørende regional udvikling er der en mindreudgift på 4,5 mio. kr.
Nøgletal i resultatopgørelsen
Nedenfor er vist hovedtallene i resultatopgørelsen.
Sundhed

Resultatopgørelse 2017
i mio. kr.

Socialområdet

Regional udvikling

Regionen i alt

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Regnskab
2016

Regnskab
2017

Driftsresultat

34.663

35.297

55

36

950

953

35.668

36.287

Finansieringsindtægter

-35.225

-35.921

-35

-37

-957

-961

-36.217

-36.919

-562

-624

20

-1

-7

-8

-549

-632

Driftsresultat

Regionen generelt
Det samlede driftsresultat blev på 36.287 mio. kr. mod 35.668 mio. kr. i 2016 svarende til en stigning på 619 mio. kr. eller en stigning i udgifterne på 1,7 pct. i forhold til regnskab 2016. Finansieringsindtægterne er steget med 702 mio. kr. Dette resulterer i et overskud i driftsresultatet på 632
mio. kr.
Det endelige regnskab er korrigeret i overensstemmelse med den endelige indberetning til Landspatientregisteret.
Sundhed
For sundhedsområdet gælder, at der er en stigning i udgifterne på 634 mio. kr. således, at driftsresultatet blev på 35.297 mio. kr. mod 34.663 mio. kr. i 2016, svarende til en stigning på 1,8 pct. De
tilhørende finansieringsindtægter er samtidig steget med 696 mio. kr. til 35.921 mio. kr. mod
35.225 mio. kr. i 2016, og det betyder et driftsresultatet for sundhed på 624 mio. kr.
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Social- og specialundervisningsområdet
Dette område er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Mer- eller mindreudgifter
på dette område skal indregnes i taksterne i det efterfølgende budgetår.
Resultatopgørelsen udviser et overskud på 1 mio. kr. Samlet udgør det akkumulerede resultat for
området en gæld til kommunerne på 31 mio. kr. jf. balancen.
Regional udvikling
Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal
dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og indirekte
henførbare administrationsomkostninger.
Samlet set er der regnskabsmæssigt overført 186 mio. kr. til næste år, jf. balancen.
Investeringsområdet
Som det fremgår af det udgiftsbaserede regnskabsresultat, er forbruget netto opgjort til 2.310,4 mio.
kr., hvilket har øget værdien af regionens aktiver og forøger derfor egenkapitalværdien.

Mio. kr., 2017-priser

Vedtaget
budget
2017

Ramme
ændringer
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

1.681,0

-327,1

1.353,9

1.331,4

-22,5

590,0

298,5

888,5

936,6

48,1

25,0

19,9

44,9

42,4

-2,5

2.296,0

-8,7

2.287,3

2.310,4

23,1

Afvigelse

Investeringer
Kvalitetsfondsmidler
Sundhedsområdet øvrigt
Social- og specialundervisningsområdet
Investeringer i alt

Som det fremgår af oversigten, er der samlet set godt 23 mio. kr. i merforbrug i forhold 4. økonomirapport 2017.
Finansiering
I det korrigerede budget 2017 er der budgetteret med samlede indtægter på 35.969 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet og 961 mio. kr. vedrørende regional udvikling. Regnskabet afviger på
sundhedsområdet med en mindreindtægt på 47,7 mio. kr. som vedrører mindreindtægten på den
statslige medfinansiering.
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Likviditet
Samlet set er likviditetsforbruget i regnskab 2017 på 180 mio. kr. mod en budgetteret henlæggelse
på 56 mio. kr. Det vil sige, at der er en likviditetsmæssig forværring på 236 mio. kr., som udelukkende kan henføres til betalingsforskydninger mellem årene.
Mio. kr.
Netto driftsudgifter
Investeringsudgifter
Finansieringsindtægter bloktilskud
Lån og afdrag netto
Finansforskydninger og finansielle ændringer
Likviditetsforbrug

35.498
2.310
-36.882
267
-1.013
180

Det skal dog bemærkes, at regionens likvide midler udgør 1.157 mio. kr. ultimo året. Korrigeres der
for uforbrugte eksterne midler, udgør de likvide midler -499 mio. kr.
Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af 2017 opgjort til 5.541 mio. kr.
Egenkapital
Egenkapitalen er ultimo 2017 opgjort til 8.029 mio. kr. inklusiv driftsresultat for 2017, svarende til
en stigning på 1.468,8 mio. kr. set i forhold til ultimo 2016. Stigningen skyldes dels driftsresultatet
for 2017 med 632 mio. kr. og formuereguleringer på 836 mio. kr. Der er nærmere redegjort herfor
under note 17, egenkapitalforklaringen.
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3. Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Region Hovedstadens regnskabspraksis er baseret på retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og Regnskabssystem for Regioner”, og beskrevet i bilag til regionens kasse- og
regnskabsregulativ. Dette bilag er løbende opdateret i nødvendigt omfang.
Regnskabet aflægges efter samme praksis som tidligere år. Der er dog sket tilpasninger i forhold til
to forhold:
1. Grundet implementeringen af Sundhedsplatformen er afskrivningsperioden for
immaterielle anlægsaktiver øget fra 3-8 år i 2016 til 3-10 år fra og med regnskab 2017.
Denne ændring har alene fremadrettet virkning.
2. For at udjævne de springvise stigninger i hensættelserne hvert tredje år, som følge af
stigningen i pensionsancienniteten, ændres regnskabsprincippet for regulering af
hensættelserne til tjenestemandspensionsforpligtelsen for aktive tjenestemænd op til sluttrin
37 i årene mellem aktuarberegningerne. Denne ændring i praksis fører til en stigning i
tjenestemandspensionsforpligtelsen på ca. 48,6 mio. kr. i ultimo 2017 og ca. 40,9 mio. kr.
ultimo 2018 med fortsat aftagende tendens i de følgende år.
Totalregnskab
Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet af regionens registreringer og indgår på
samme måde som regionens egne institutioner.
Generelt om indregning og måling
Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at en fremtidig økonomisk fordel vil tilgå regionen. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan
måles pålideligt.
Resultatopgørelsen
Resultatopgørelsen indeholder alle regnskabsårets indtægter og omkostninger, herunder afskrivninger, lagerforskydninger, forskydninger i feriepenge og hensættelser til pension mv.
I det omkostningsbaserede regnskab indregnes og måles aktiver i balancen, og de afskrives over relevant levetid.
Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende
drift, investering og finansiering samt regnskabsårets forskydning i likvider. Desuden vises likvid
beholdning ved regnskabsårets begyndelse og afslutning.
Balancen - Aktiver
Indregning og måling af anlægsaktiver
Som udgangspunkt aktiveres alle registreringer foretaget på dranst 3 (anlæg), mens registreringer
foretaget på dranst 1 (drift) kun undtagelsesvist aktiveres.
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
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I balancen indgår anlæg under udførelse.
Anlægsaktiver, samt forbedringer/opgraderinger af eksisterende aktiver, indregnes i balancen når
aktivet:
• forventes anvendt i mere end et regnskabsår
• har værdi som kan måles pålideligt
• har en værdi, der er svarende til eller højere end 100.000 kr. ekskl. moms.
Øvrige anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Op- og nedskrivning af aktiver kan finde sted, såfremt en værdiændring antages at være permanent,
og den har baggrund i en faktisk hændelse, fx ny lovgivning.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver er defineret som et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende eje eller brug.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
• Bygninger 15-50 år
• Tekniske anlæg, installationer, maskiner, og transportmidler 5-30 år
• Inventar, computer- og andet IT-udstyr 3-10 år
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver er defineret som identificerbare ikke finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug mv. I Region Hovedstaden vil der typisk være tale om omkostninger til udviklingsprojekter erhvervet mod vederlag, internt oparbejdet samt visse softwareudgifter, herunder fx patenter, rettigheder og licenser.
Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært med brugstid, der typisk fastsættes til mellem 3 og 10
år ud fra en konkret vurdering af det enkelte aktiv. Grundet implementeringen af Sundhedsplatformen er afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver øget fra 8 år fra regnskabsår 2016 og
tidligere og til 10 år gældende fra regnskabsår 2017.
Finansielt leasede aktiver
Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af Region Hovedstaden.
For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi herfor. Den kapitaliserede leasingforpligtelse indgår under finansielle forpligtelser.
Indkøb af leasede aktiver (fx medicotekniske apparaturanskaffelser) forudsættes foretaget indenfor
ét regnskabsår, og anskaffelsen aktiveres i anlægskartotek, når hele indkøbet er afsluttet. De oparbejdede renter i indkøbsperioden tilbagebetales sammen med den løbende leasingydelse. Anskaffelser, der fortsat er i etablering ved årets udgang, og som derfor ikke kan færdiganskaffes i året, bliver aktiveret samlet som anlægsaktiv under udførelse. Der vil efterfølgende ske en opdeling, når
aktiverne er færdiganskaffet.
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For flerårige anskaffelser, hvor leasingfinansiering anvendes, fx Sundhedsplatform og Sterilcentraler, hvor det er planlagt, at anskaffelsen strækker sig over flere år, betales de påløbne renter løbende. Disse flerårige anskaffelser aktiveres som anlægsaktiver under udførelse, indtil de er endeligt anskaffet.
Omsætningsaktiver
Region Hovedstaden medtager som udgangspunkt varebeholdninger og forbrugsmaterialer, når lagerværdien overstiger 1 mio. kr. Som følge af forskelligartede varebeholdninger opgør Regionslageret lagerværdien efter en ”glidende gennemsnitspris” og Apoteket opgør lagerværdien efter historisk kostpris. Lagerforskydning modposteres på driften.
Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og hvor
aktivet ikke anvendes i produktionen. Værdien måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdnings
omkostninger, herunder omkostninger til byggemodning. Der foretages ikke afskrivning på bygninger til videresalg.
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, måles til kursværdi.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indeståender i pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger. Værdipapirer optages til markedsværdi på balancedagen. Saldoen svarer som udgangspunkt til den tilstedeværende
eller disponible beholdning.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi eller kursværdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Som hovedregel sker dette over driften. I regnskabet redegøres for den nominelle værdi af tilgodehavender og udlån.
Som udgangspunkt anses tilgodehavender, der forfalder til betaling inden for et år, for kortfristede
tilgodehavender. Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter et år, indregnes som langfristede
tilgodehavender.
Særligt fremhæves:
•
•
•
•
•

For aktiver tilhørende fonde og legater gælder, at værdipapirer optages til kursværdi, og øvrige
aktiver optages til nominel værdi.
Pantebreve indregnes med det aktuelle resttilgodehavende.
Noterede aktier indregnes til kursværdien pr. 31. december, og ikke-noterede aktier og andre
kapitalandele indregnes efter den indre værdis metode (selskabets egenkapital).
Tilgodehavende vedrørende Landsbyggefonden er optaget under eventualrettigheder, og indskud sættes til værdien 0 ultimo året.
Ikke-likvide obligationer indregnes til den nominelle værdi.

Balancen - Passiver
Egenkapital
Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne
måde et udtryk for regionens formue. Dette sker med baggrund i de værdiansættelsesprincipper,
som er anvendt ved indregning af aktiver og forpligtelser.
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Gaver/sponsorater og investeringstilskud
Ved registrering af aktiver i balancen på baggrund af gaver/sponsorater samt modtagne tilskud til
specifikke anlægsprojekter, optages der en tilsvarende gældspost/”forpligtelse” direkte på egenkapitalen. Aktivet samt tilsvarende modpost på egenkapitalen indregnes med genanskaffelsesværdi.
Hensættelser
Forpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under hensættelser.
Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på opgørelsesdagen foreligger en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det desuden er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på regionens
økonomiske ressourcer af uvis størrelse eller på uvist tidspunkt.
Særligt fremhæves:
•

•

•
•
•

•
•
•

For ydelsesbaserede ordninger (medarbejdere som hidtil har været ansat som tjenestemænd eller på tjenestemands-lignende vilkår) foretages hvert 3. år en aktuarmæssig beregning af nutidsværdien af de fremtidige ydelser på baggrund af forudsætninger om udvikling i lønniveau,
rente, inflation og dødelighed mv. Seneste aktuarberegning er foretaget i 2016.
For at udjævne de springvise stigninger i hensættelserne hvert tredje år, som følge af pensionsanciennitets stigning ændres regnskabsprincip for regulering af hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelsen for aktive tjenestemænd op til sluttrin 37 i årene mellem aktuarberegningerne.
Pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd formindskes som følge af de faktiske pensionsudbetalinger.
Hensættelser til arbejdsskader indregnes på baggrund af aktuarmæssig beregning.
Hensættelser til patientskader måles og indregnes ud fra forudsætninger om skader anmeldt til
Patientforsikringen, samt forventninger om anerkendelsesprocent og gennemsnitlige erstatningsbeløb på baggrund af tidligere års erfaringer.
Seniorbonus indgår ikke som en hensættelse.
Der hensættes ikke til uafklarede retssager.
Fra 2016 hensættes til åremålsansættelser, som løbende optjenes og som forventes at blive aktuel over en årrække.

Passiver tilhørende fonde og legater
Indregnes som hovedregel til nominel værdi, dog indregnes værdipapirer til kursværdi.
Finansielle gældsforpligtelser
Gæld til (real-) kreditinstitutter indregnes til det modtagne provenu ved lånoptagelsen fratrukket
afholdte transaktionsomkostninger og nedskrives løbende til restgælden.
Ved førtidsindfrielse af eventuelle leasingforpligtelser vil leasingforpligtelsen blive nedskrevet med
den ekstraordinære leasingydelse.
Kapitaliserede restforpligtelser på finansielle leasingkontrakter indregnes.
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Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld som optages og afvikles inden for et år, anses som udgangspunkt for kortfristet gæld, og optages til nominel værdi.
Særligt fremhæves:
•
•

Uforbrugte eksterne midler (forskningsmidler mv.) optages ultimo regnskabsåret som kortfristet gæld.
Under kortfristet gæld indgår også modtagne betalinger vedrørende indtægter efterfølgende år,
samt køb hvor levering har fundet sted, men fakturaen endnu ikke er modtaget.

Feriepengeforpligtelse
Forpligtelsen vedrørende feriepenge og feriefridage (6. ferieuge) beregnes pr. 31. december som
henholdsvis 12,5 % og 2,5 % af den ferieberettigede løn.
Feriepengeforpligtelse vedrørende medarbejdere ansat som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår udgiftsføres, når beløbet forfalder til betaling.
Eventualrettigheder og -forpligtelser i øvrigt
Operationelt leasede aktiver, afgivne garantier og eventualposter indregnes ikke i balancen.
Der oplyses om afgivne garantier og eventualposter, der overstiger 1 mio. kr. i et særskilt kapitel til
årsregnskabet.
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4. Resultatopgørelse
Årsregnskabet indeholder en resultatopgørelse, jf. opstillingen i skemaet på næste side. Resultatopgørelsen indeholder sammenligningstal for sidste regnskabsår. Redegørelsen for væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskab foretages i årsregnskabets afsnit ”Regnskabsoversigt og specielle
bemærkninger”. Regionens resultatopgørelse viser regionens ressourceforbrug for året sammenlignet med foregående år.
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Resultatopgørelse 2017

Beløb i 1.000 kr.

Social og
specialundervisning

Sundhed

Note

Regnskab

Regnskab

2016

2017

Note

Regional udvikling

Regnskab

Regnskab

2016

2017

Note

Regnskab

Regnskab

2016

2017

Regionen i alt

Note

Regnskab

Regnskab

2016

2017

Driftsindtægter
Takstbetalinger

-3.080.765

-2.968.693

-781.791

-834.713

-42.000

-42.700

-3.904.556

-3.846.106

Øvrige driftsindtægter

-2.004.884

-2.014.526

-39.932

-28.320

-13.893

-15.659

-2.058.709

-2.058.505

Driftsindtægter i alt

-5.085.649

-4.983.219

-821.723

-863.033

-55.893

-58.359

-5.963.265

-5.904.611

20.513.336

21.011.520

708.560

724.966

117.693

100.580

21.339.589

21.837.067

2.667.814

2.346.980

38.623

40.094

197.889

235.031

2.904.326

2.622.105

903.028

1.246.946

17.367

29.122

150

176

920.545

1.276.245

15.158.395

15.262.293

95.269

87.673

676.379

664.619

15.930.043

16.014.585
493.383

Driftsomkostninger
Personaleomkostninger
Materiale- og aktivitetsomkostninger
Af- og nedskrivninger
Andre driftsomkostninger
Fælles formål og administration

1

468.336

469.967

1

10.466

10.832

1

12.727

12.583

1

491.529

Renter

2

37.588

-57.242

2

6.329

6.547

2

1.022

-1.533

2

44.939

-52.228

Driftsomkostninger i alt

3

39.748.497

40.280.464

3

876.614

899.235

3

1.005.860

1.011.457

3

41.630.971

42.191.156

34.662.848

35.297.245

54.891

36.202

949.967

953.097

35.667.706

36.286.545

-28.371.648

-30.219.384

0

0

-730.716

-728.052

-29.102.364

-30.947.436

0

0

-226.368

-232.800

-226.368

-232.800

-422.652

-376.213

-422.652

-376.213

-6.430.478

-5.325.704

-6.430.478

-5.325.704

0

0

Driftsresultat før Finansieringsindtægter
Finansieringsindtægter
Bloktilskud fra staten
(1.90.90 / 3 90.90)
Grund- og udviklingsbidrag fra
kommunerne (1.90.91 / 3.90.91)
Aktivitetsbestemte tilskud fra staten
(1.90.93)
Aktivitetsafhængige bidrag fra
kommunerne (1.90.92)
Tilskud fra bløderudligningsordningen
(1.90.94)
Objektive finansieringsbidrag (2.90.90)
Finansieringsindtægter i alt
Driftsresultat

4

-35.224.778

-35.921.301

-561.930

-624.056

4

-34.994

-37.084

-34.994

-37.084

19.897

-882

4

-957.084

-960.852

-7.117

-7.755

4

0

0

-34.994

-37.084

-36.216.856

-36.919.237

-549.150

-632.692

20

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 5 - Endeligt regnskab 2017 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
2017
Bilag 2 - Side -21 af 121

5. Balancen
Formålet med balancen er at vise regionens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Balancen
skal indeholde sammenligningstal for regnskabsåret før.

Aktiver i 1.000 kr.
Immaterielle anlægsaktiver

Note
5

Materielle anlægsaktiver

Social- og specialundervisning

Sundhed

Regional
udvikling

Ikke fordelte
aktiver

Regionen
i alt

Regionen
i alt

31-12-2017

01-01-2017

530.233

0

0

31.611

561.844

151.825

20.586.420

437.381

1.757

298.283

21.323.841

20.083.484

1.470

180.138

2.362.134

2.355.796

Grunde

6

2.082.089

98.438

Bygninger

7

9.953.010

318.033

0

71.737

10.342.780

10.307.893

Tekniske anlæg og maskiner

8

2.188.986

15.408

287

578

2.205.258

1.992.486

Inventar - herunder IT-udstyr

9

137.949

5.502

0

45.408

188.859

195.453

Materielle anlægsaktiver under
udførelse

10

6.224.387

0

0

423

6.224.810

5.231.857

Aktiver vedrørende beløb til
opkrævning eller udbetaling
for andre

0

0

Kommuner og regioner mv.

0

0

Staten
Aktiver tilhørende fonds og
legater

0

0

Langfristede tilgodehavender
Udlæg vedrørende hovedkonto 2
Sociale opgaver

11

99.321

68.215

12

935.885

475.994

-31.019

-30.137

-31.019

-30.137

13
13

Varebeholdninger
Fysiske anlæg til salg

-31.019
411.509

0

0

0

411.509

331.148

0

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos staten

14

64.790

78.140

Øvrige tilgodehavender

15

4.785.060

4.568.446

Likvide aktiver

16

1.157.083

1.337.155

29.308.315

27.064.271

-4.988.347

-3.953.012

-3.040.695

-2.607.186

Aktiver i alt

Passiver i 1.000 kr.
Egenkapital
Driftsresultater overført til
næste år

17

Hensatte forpligtelser
Passiver tilhørende fonds og
legater

18

-8.212.438

-8.362.072

11

-70.592

-68.341

17

-2.855.045

Passiver vedrørende beløb til
opkrævning eller udbetaling
for andre

-185.650

0

0

0

Kommuner og regioner mv.

0

0

Staten

0

0
-5.626.139

Langfristet gæld
Kortfristet gæld til
pengeinstitutter

19

-5.541.157
0

0

Kortfristet gæld til staten

20

802.539

1.179.401

Kortfristet gæld i øvrigt

21

Passiver i alt
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6. Pengestrømsopgørelse

Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise pengestrømmen fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne. I tilknytning til pengestrømsopgørelsen
for social- og specialundervisningsområdet vises det likviditetsmæssige mellemværende mellem området og regionen.
Pengestrømsopgørelse
Beløb i 1.000 kr.

Social og specialundervisning

Sundhed
Regnskab 2016

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regionaludvikling

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regionen i alt

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2017

Driftsresultat
Likviditetsreguleringer til driftsresultat

561.930

624.056

-19.897

882

7.116

7.755

549.149

632.692

+ afskrivninger

903.028

1.246.946

17.367

29.122

150

176

920.545

1.276.245

+ intern forretning

0

0

6.329

6.547

0

-1.533

6.329

5.014

+/- regulering af varebeholdninger

-38.145

-79.155

0

0

0

0

-38.145

-79.155

+/- regulering af feriepenge

123.310

-16.050

119.559

196

3.094

1.519

657

-14.335

+/- regulering af pensionshensættelse

74.803

64.155

1.984

1.966

65

66

76.852

66.187

+/- øvrige periodiseringer*

43.457

-313.825

1.084

1.434

1.319

-3.886

45.860

-316.277

1.529.023

1.661.736

7.064

43.045

10.169

3.234

1.546.256

1.708.016

-2.084.965

-2.267.950

-19.078

-42.353

0

-50

-2.104.043

-2.310.353

0

0

0

0

0

0

0

0

59.112

0

0

0

0

0

59.112

0

4.000

0

-2.021.852

-2.267.950

-19.078

-42.353

0

-492.829

-606.214

-12.014

692

10.169

Likviditetsvirkning fra drift
Likviditetsreguleringer fra investeringer
- køb af anlægsaktiver
- igangværende arbejder
+ Salg af anlægsaktiver
+ Salg af anlægsaktiver i forbindelse med kvalitetsfondsinvesteringer
Likviditetsvirkning af investeringer
Likviditetsvirkning fra drift og investering

4.000

0

0

-2.040.930

-2.310.353

3.184

-494.675

-602.337

Øvrige likviditetsforskydninger:
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpl.

-1.042.225

-203.264

174.961

1.007.564

+ optagelse af eksterne lån

1.716.998

206.500

- afdrag på eksisterende lån

-1.498.504

-426.778

-342.649

-348.562

710.324

783.157

- hensættelser til finansiering af projekter med kvalitetsfondsstøtte
+ forbrug af hensættelser til finansiering af projekter med
kvalitetsfondsstøtte
+/- værdiregulering af likvide aktiver
- forretning af interne lån
+/- øvrige finansielle poster**

0

0

6.329

5.014

100.906

-601.365

Øvrige likviditetsforskydninger

-173.859

422.265

Årets samlede likviditetsforskydninger

-668.534

-180.072

+ likvid beholdning primo regnskabsåret

2.005.689

1.337.155

Likvid beholdning ultimo regnskabsåret

1.337.155

1.157.083

* Periodiseringer vedrørende administration
**Øvrige finansielle poster vedrører især forskydninger i langfristede tilgodehavender vedrørende kvalitetsfondsmidlerne

22

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 5 - Endeligt regnskab 2017 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
2017
Bilag 2 - Side -23 af 121

7. Noter til resultatopgørelse og balance
Note 1: Regnskabsposten fælles formål og administration
Ved fordelingen af fælles formål og administration (hovedkonto 4) på de tre aktivitetsområder
er der anvendt en fordeling svarende til de tre aktivitetsområders andel af regnskabssummen.
Fordelingsregnskab - udgifter og omkostninger

Beløb i 1000 kr.

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelse
+=bedre
-=ringere
end budget

Fordelingsregnskab udgifter
Sundhedsområdet

678.800

666.649

12.151

Socialområdet

15.700

15.368

332

Regional udvikling

18.300

17.852

448

712.800

699.869

12.931

-197.700

-196.682

-1.018

Socialområdet

-4.600

-4.536

-64

Regional udvikling

-5.300

-5.269

-31

-207.600

-206.487

-1.113

481.100

469.967

11.133

Socialområdet

11.100

10.832

268

Regional udvikling

13.000

12.583

417

505.200

493.382

11.818

I alt
Fordelingsregnskab omkostninger
Sundhedsområdet

I alt
Fordelingsregnskab i alt
Sundhedsområdet

I alt

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevilling og omkostningsregnskab på de tre
aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningerne opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, fordelt ud
fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budget- og regnskabssummer.
Note 2: Regnskabsposten renter
Regionens samlede nettorenteindtægter mv. registreret på hovedkonto 5 udgør i alt en nettoindtægt på 52,2 mio. kr.
Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter
Regionens renteudgifter, renteindtægter og renteomkostninger skal i forbindelse med det omkostningsbaserede årsregnskab 2017 fordeles.
Den samlede fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab vedrører såvel drifts- som
anlægskapital, herunder også anlægskapital i relation til igangværende investeringsarbejder.
Dette indebærer, at investeringsudgifter finansieres som interne lån, der forrentes med en intern
rentesats og afdrages i det følgende år. Det årlige afdrag svarer som minimum til afskrivningen
på aktiviteten, og rentesatsen er ens for alle omkostningsbaserede bevillingsområder.
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Den interne rentesats fastsættes på basis af markedsrenten. Renten som anvendes for 2017 er
1,47 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Dette indebærer, at
der på hvert område pålægges en intern rente af værdien af aktivet pr. 1. januar 2017.
Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1, 2 og 3 efter følgende principper:
De interne lån vedrørende socialområdet udgør for regnskabsåret den bogførte værdi af de materielle anlægsaktiver primo året og ændres i året med den likviditetsvirkning (inkl. den beregnede rente), som driften og investeringerne i området påfører regionens kasse. Den resterende
rente overføres til sundhedsområdet og det regionale område således, at alle renter fordeles
fuldt ud:
Rentefordeling
Beløb i 1.000 kr.
Renter Sundhed
Renter Social- og specialundervisning
Renter Regional udvikling
I alt

2017
-57.242
6.547
-1.533
-52.229

Note 3: Driftsomkostninger:
Der henvises til resultatopgørelsens opdeling på de tre aktivitetsområder.
Note 4: Regnskabsposten driftsresultat:
Noten til driftsresultatet er samme note, som tilføjes balanceposten driftsresultater overført til
næste år. Der henvises derfor til note 17 om egenkapitalen.
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Note 5 til Immaterielle aktiver
Beløb i 1.000 kr.

Social- og
specialundervisning

Sundhed

Kostpris pr. 1.1.2017

Fælles formål
og
administration

Regional
udvikling

I alt

411.836

0

0

207.227

18.151

0

0

-18.151

0

Tilgang

410.739

0

0

0

410.739

Afgang

-134.390

0

0

0

-134.390

Overført

114.494

0

0

0

114.494

Primokorrektion

Kostpris pr. 31.12.2017
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2017

820.830

0

0

189.077

1.009.906

-341.150

0

0

-126.087

-467.238

-6.554

0

0

6.554

0

-76.757

0

0

-37.933

-114.690

Primokorrektion
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

133.865

0

0

0

133.865

-290.596

0

0

-157.466

-448.062

530.233

0

0

31.611

561.844

Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017

619.063

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017

Note 6 til materielle aktiver - Grunde
Beløb i 1.000 kr.
Kostpris pr. 1.1.2017

Social- og
specialundervisning

Sundhed

Regional
udvikling

Fælles formål
og
administration

89.629

1.470

Tilgang

0

8.809

0

0

8.809

Afgang

0

0

0

-2.895

-2.895

Overført
Kostpris pr. 31.12.2017
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2017

183.033

I alt

2.135.958

2.410.089

425

0

0

0

425

2.136.383

98.438

1.470

180.138

2.416.428

-54.294

0

0

0

-54.294

Årets afskrivninger

0

0

0

0

0

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver

0

0

0

0

0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017

-54.294

0

0

0

-54.294

2.082.089

98.438

1.470

180.138

2.362.134

Note 7 til materielle aktiver – Bygninger
Social- og
specialundervisning

Regional
udvikling

Fælles formål
og
administration

Beløb i 1.000 kr.

Sundhed

Kostpris pr. 1.1.2017

15.100.333

475.287

0

144.476

I alt

Tilgang*

48.017

30.083

0

-14.688

63.412

Afgang

-30.711

0

0

-9.011

-39.722

Overført

615.295

0

0

643

615.937

15.720.096

Kostpris pr. 31.12.2017

15.732.933

505.371

0

121.419

16.359.723

Af- og nedskrivninger pr.1.1.2017

-5.199.252

-163.982

0

-48.969

-5.412.203

-605.657

-23.356

0

-2.902

-631.914

0

0

0

0

0

24.986

0

0

2.189

27.175

-5.779.923

-187.337

0

-49.682

-6.016.943

9.953.010

318.033

0

71.737

10.342.780

Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017

*Den negative tilgang under fælles formål og administration skyldes alene en teknisk korrektion.
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Note 8 til materielle aktiver – Tekniske anlæg, større specialudstyr, transportmidler mv.
Beløb i 1.000 kr.
Kostpris pr. 1.1.2017
Primokorrektion

Social- og
specialundervisning

Sundhed
5.047.424

32.417

Regional
udvikling

Fælles formål
og
administration

1.640

3.047

I alt
5.084.528

14.583

0

0

-355

14.227

Tilgang*

435.531

2.881

50

0

438.462

Afgang*

-321.312

-192

-850

-1.100

-323.453

Overført

257.811

0

0

0

257.811

Kostpris pr. 31.12.2017
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2017
Primokorrektion
Årets afskrivninger

5.434.036

35.107

840

1.592

5.471.576

-3.072.556

-17.067

-1.227

-1.193

-3.092.042

-9.295

0

0

128

-9.167

-521.274

-2.824

-126

-170

-524.394

Årets nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver*
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017

0

0

0

0

0

358.075

192

799

220

359.286

-3.245.050

-19.699

-553

-1.015

-3.266.317

2.188.986

15.408

287

578

2.205.258

* inkl. tekniske korrektioner vedr. regionsinternt flyttede anlægsaktiver på under 6 mio. kr.

Note 9 til materielle aktiver - Inventar, herunder computere og andet IT-udstyr
Beløb i 1.000 kr.
Kostpris pr. 1.1.2017

Social- og
specialundervisning

Sundhed

Regional
udvikling

Fælles formål
og
administration

I alt

557.386

12.702

122

53.944

797

0

0

0

797

Tilgang*

14.511

580

0

840

15.930

Afgang*

-87.720

0

0

0

-87.720

Overført

19.134

0

0

21.072

40.206

504.108

13.281

122

75.855

593.366

-403.706

-4.793

-122

-20.080

-428.701

Primokorrektion

Kostpris pr. 31.12.2017
Af- og nedskrivninger pr.1.1.2017
Primokorrektion
Årets afskrivninger*

-649

0

0

0

-649

-49.490

-2.987

0

-10.367

-62.844

Årets nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver*
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017

624.153

0

0

0

0

0

87.686

0

0

0

87.686

-366.159

-7.779

-122

-30.447

-404.507

137.949

5.502

0

45.408

188.859

* inkl. tekniske korrektioner vedr. regionsinternt flyttede anlægsaktiver på under 1 mio. kr.

Note 10 til materielle aktiver - Materielle anlægsaktiver under udførelse
Beløb i 1.000 kr.
Kostpris pr. 1.1.2017
Primokorrektioner
Tilgang

Sundhed

Kostpris pr. 31.12.2017

Regional
udvikling

Fælles formål
og
administration

5.229.399

0

0

2.458

I alt
5.231.857

1.508

0

0

-1.508

0

2.021.826

0

0

0

2.021.826

Afgang
Overført

Social- og
specialundervisning

0

0

0

0

0

-1.028.347

0

0

-527

-1.028.873

6.224.387

0

0

423

6.224.810

Af- og nedskrivninger pr.1.1.2017

0

0

0

0

0

Årets afskrivninger

0

0

0

0

0

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver

0

0

0

0

0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017

0

0

0

0

0

6.224.387

0

0

423

6.224.810

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017
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Note 11: Aktiver og passiver tilhørende fonde og legater
Aktiver tilhørende fonde og legater
Beløb i 1.000 kr.

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

Legater

67.208

-70

67.138

Deposita

1.007

31.176

32.183

68.215

31.106

99.321

I alt

Passiver tilhørende fonde og legater
Beløb i 1.000 kr.

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

Legater

-67.215

-163

-67.378

Deposita

-1.126

-2.087

-3.213

-68.341

-2.251

-70.592

I alt

Ændringen i deposita på 31,2 mio. kr. består hovedsagelig i en teknisk korrektion, hvor deposita i 2017 er konteret på korrekt IM funktion 6.42.43 ”Deposita”.
Samlet set er der en ultimo saldo på 28,7 mio. kr.
Note 12: Langfristede tilgodehavender
Beløb i 1.000 kr.
Aktier og andelsbeviser m.v.

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

7.927

6.878

14.805

32.740

-28.860

3.880

Deponerede beløb for lån m.v.

435.328

481.872

917.200

I alt

475.994

459.890

935.885

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Aktier og andelsbeviser mv. udgør 14.805 t.kr. ultimo 2017. Aktierne er i NOVI Innovation
A/S samt AMGROS I/S og de er ikke børsnoterede. Værdien i NOVI Innovation A/S opgøres
som regionens ejerandel af egenkapitalen. NOVI Innovation A/S egenkapital udgør pr. 31.
december 2016 58.833 t.kr. Rigshospitalets ejerandel udgør 18,05 % og værdien i regionens
regnskab er således 10.619 t.kr. Bevægelsen i året vedrører en regulering på 6.878 t.kr.
Herudover indgår AMGROS I/S i beholdningen med 4.185 t.kr.
Andre langfristede udlån og tilgodehavender viser et fald på 28,9 mio. kr. Ændringen består
hovedsagelig af en teknisk korrektion, hvor deposita i 2017 er konteret på korrekt IM funktion
6.42.43 ”Deposita”.
Deponerede beløb for lån m.v. udviser en tilgang på netto 481,9 mio. kr., som dækker over
betalingsforskydninger hen over kalenderåret vedrørende kvalitetsfonden på 432,8 mio. kr.,
samt forskydninger i deponeringer vedrørende indgåede lejemål på i alt 49,6 mio. kr.
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Der er samlet set deponeret for 917,2 mio. kr. ultimo 2017. Den specifikke oversigt over deponerede midler fremgår af bilag 2.
Specifikation af de deponerede midler
Beløb i 1.000 kr.
Deponeringer for leje- og leasingprojekter
Garantier
Kvalitetsfondsmidler jf. bekendtgørelse nr. 905 af 9. juli
2010 *
I alt
*) 20 mio. kr. hidrører fra salg af Helsingør Hospital i 2015.

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

350.726

49.614

400.340

500

-500

0

84.102

432.758

516.860

435.328

481.872

917.200

Samlet set er der deponeret 496,9 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsmidler, heraf udgør den
akkumulerede rentetilskrivning 50,4 mio. kr.
Note 13: Udlæg vedrørende hovedkonto 2
Som det fremgår af balancen kan det akkumulerede udlæg vedrørende sociale opgaver (hovedkonto 2) opgøres til - 31,0 mio. kr.
Note 14: Tilgodehavende hos staten
Beløb i 1.000 kr.
Tilgodehavender hos staten

Primo 2017
78.140

Ændring
-13.350

Ultimo 2017
64.790

Tilgodehavender hos staten er faldet med 13,3 mio. kr. til i alt 64,8 mio. kr. Hovedparten af tilgodehavenderne vedrører sundhedsområdet.
Note 15: Kortfristede tilgodehavender i øvrigt
Beløb i 1.000 kr.

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

Andre tilgodehavender
Mellemregninger med foregående og følgende
regnskabsår

476.539

321.459

797.998

2.617.922

-1.152.437

1.465.485

Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner

1.473.985

1.047.592

2.521.577

I alt

4.568.446

216.614

4.785.060

Samlet set er de kortfristede tilgodehavender steget med 216,6 mio. kr. i 2017, fra et tilgodehavende primo året på 4.568,4 mio. kr. til 4.785,1 mio. kr. ultimo 2017.
Under andre tilgodehavender ultimo 2017 indgår et beløb på ca. 55 mio. kr. som tilgodehavender, hvor der af sparsommelighedshensyn er indgået kontrakter på køb af licenser (driftsudgifter), der løber over flere år. Regionen opnår betydelige besparelser på køb af disse licenser, der
løber over flere år, men er opmærksom på, at man derved binder fremtidige regionsråd på disse
driftsudgifter.
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Under mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, er der et fald på over 1 mia.
fra primo 2017 til ultimo 2017. Dette skyldes finansieringsomlægningen fra Kommunalt aktivitetsafhængigbidrag til bloktilskud.
Under tilgodehavender hos kommuner og andre regioner er der en stigning på over 1 mia. kr.
fra primo 2017 til ultimo 2017. Hovedårsagen til denne stigning skyldes især manglende behandlingsindtægter og indtægter på særydelser på sundhedsområdet. Af de 2,5 mia. kr., er tilgodehavender hos kommuner på 192 mio. kr., mens resten dvs. 2,3 mia. kr. er hos Regionerne.
En stor del af de 2,3 mia. kr. kan tilskrives regionens mellemværende med Region Sjælland,
som ultimo 2017 var på omtrent 1,8 mia. kr. Det svarer til 78 pct. af de samlede tilgodehavender regionen har hos de andre regioner.
Note 16: Likvide aktiver
Beløb i 1.000 kr.
Kontante beholdninger

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

1.251

39

1.290

-2.108.076

56.158

-2.051.918

Obligationer

3.443.980

-236.268

3.207.712

I alt

1.337.155

-180.071

1.157.083

Indskud i pengeinstitutter m.v.

Den regnskabsmæssige likvide beholdning udgør ultimo 2017, 1.157,1 mio. kr. Den likvide beholdning primo 2017 var opgjort til 1.337,2 mio. kr.
Af oversigten ovenfor fremgår det, hvorledes de likvide midler er fordelt på de forskellige anbringelsesformer. Ultimo året udgør kontante beholdninger i alt 1,3 mio. kr. Der er en negativ
saldo på -2.051,9 mio. kr. på bankkonti i Danske Bank, som er den bank regionen har en bankaftale med.
De resterende midler på 3.208 mio. kr. er placeret i obligationer, kapitalplejeaftaler og egne obligationer med lav risiko. Anbringelserne er i overensstemmelse med regionens finansielle retningslinjer.
Efter 4. økonomirapport 2017 blev ultimo kassebeholdningen skønnet til 1.393 mio. kr. Det vil
sige, at den faktiske beholdning er -236 mio. kr. mindre end forventet i årets sidste økonomirapport. Dette dækker over en lang række betalingsforskydninger mellem årene 2017 og 2018.
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Likviditeten er opgjort som likvide beholdninger tillagt kortfristede tilgodehavender minus
kortfristede gældsforpligtigelser. Der ses, at regionens nettolikviditet var på 1.293,2 mio. kr.
primo 2017, og ultimo 2017 er dette ændret til en likviditet på 763,5 mio. kr. Den reelle likviditet er således blevet forværret med 530 mio. kr.
Reel likviditet
Beløb i 1.000 kr.
Likvide aktiver i alt
Tilgodehavender hos staten

Primo 2017

Ændring

1.337.155

-180.071

Ultimo 2017
1.157.083

78.140

-13.350

64.790

4.568.446

216.614

4.785.060

-4

-54.534

-54.538

Kortfristet gæld i øvrigt

-7.626.922

-630.702

-8.257.624

Kortfristet nettogæld

-2.980.340

-481.972

-3.462.311

i alt

-1.643.185

-662.043

-2.305.228

Feriepenge

-2.936.414

-132.319

-3.068.732

1.293.229

-529.724

763.504

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt
Kortfristet gæld til staten (ekskl. periodiseringer uden
likviditetsvirkning)

I alt excl. feriepenge
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Note 17: Egenkapital
Egenkapital mio. kr.
Egenkapital primo 2017 (positiv egenkapital)
Resultat for Sundhedsområdet:

-6.560,2
-624,1

Akkumuleret resultat for Social- og specialundervisning:
Saldo primo 2017
Årets resultat
Saldo ultimo året

-30,1
-0,9
-31,0

Akkumuleret resultat for Regional udvikling:
Saldo primo 2017
Årets resultat

-177,9
-7,8

Saldo ultimo året

-185,7

Årets samlede resultat, jf. resultatopgørelsen for 2017

-632,7

-632,7

Direkte formuereguleringer på egenkapitalen

Årets resultat på det sociale område

0,9

Forskydning i hensættelser til tjenestemænd

66,7

Forskydning i hensættelser til arbejdsskader

-7,7

Forskydning i hensættelser til patientskader

6,2

Forskydning i hensættelser til åremålsansatte
Opgørelse af anlægsindtægter fra staten vedr. kvalitetsfondsbyggerier (dranst 3)

-11,6
-814,8

Andre anlægsreguleringer (dranst 3)

-5,4

Øvrige formuereguleringer, netto

-2,1

Direkte formuereguleringer på egenkapitalen i alt

Funktion 6.75.94 modpost for donationer (gaver og tilskud) er forøget med 68,4 mio. kr. i
2017 og saldoen udgør således 550,6 mio. kr. ultimo 2017. Saldoen indgår som en del af
egenkapitalen.

-767,8

-767,8

-68,4

-68,4

Ændringer i alt

-1.468,8

Egenkapital ultimo 2017 (positiv egenkapital)

-8.029,0
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Note 18: Hensatte forpligtelser
Beløb i 1.000 kr.
Ikke-afdækkede pensionsforpligtigelser til tjenestemænd
Åremålsansatte

Primo 2017

Ændring

-7.769.990

131.053

Ultimo 2017
-7.638.937

-47.997

11.593

-36.404

Arbejdsskadeforsikring

-149.841

7.676

-142.165

Patientskadeforsikring

-182.359

-6.190

-188.549

Tilsagn vedr. regional udvikling

-211.884

5.501

-206.383

-8.362.072

149.633

-8.212.438

I alt

Tjenestemandsforpligtigelser
Tjenestemandsforpligtelsen er i 2017 forøget med 131,1 mio. kr., der dækker over årets regnskabsbevægelser. Forpligtelsen opgøres til 7.639 mio. kr. ultimo 2017, på baggrund af en aktuarberegning foretaget ultimo 2016 og regnskab 2017 bevægelser.
Ændringen på -131,1 mio. kr. består af en nettotilgang i det omkostningsbaserede regnskab på
68,5 mio. kr. svarende til, at der er hensat 20,3 % af skalatrinslønnen til tjenestemænd, samt en
reduktion på 271,7 mio. kr. vedrørende de i 2017 udbetalte pensioner. Derudover en opskrivning af hensættelsen med 66,7 mio. kr. for stigning i pensionsancienniteten fra 2016 til 2017
samt trintillæg til seniorfratrædelser (tjenestemænd) på 5,4 mio. kr.
Som beskrevet i afsnittet om ”Anvendt regnskabspraksis” er der foretaget en ændring i regnskabsprincipperne vedrørende tjenestemandsforpligtelsen for 2017. Der ændres regnskabsprincip for regulering af hensættelsen til tjenestemandsforpligtelsen for aktive tjenestemænd op til
sluttrin 37 i årene mellem aktuarberegningerne. Ændringen i hensættelsen består derfor også
fra 2017 i udjævning af de springvise stigninger i hensættelserne hvert tredje år, som i 2017 udgør 66,7 mio. kr.
Baggrunden for ændringen er at udjævne de springvise stigninger i hensættelserne i aktuarberegningerne hvert tredje år, som følge af en stigning i pensionsancienniteten.
Aktuarberegninger foretages hvert tredje år, således næste gang til regnskab 2019.
Åremålsansatte
Der er hensat i alt 36,4 mio. kr. til betaling af fratrædelsesgodtgørelse for åremålsansatte. Det
drejer sig om i alt 30 personer, som i forbindelse med deres ansættelse har ansættelsesvilkår,
der resulterer i en fratrædelsesgodtgørelse ved den aftalte periodes udgang.
I 2016 var der 42 personer med åremålsansættelse og der har derfor været et fald på 12 personer fra 2016 til 2017. Der er i 2017 ikke foretaget nye ansættelser på åremål.
Arbejdsskadeforpligtigelser
Regionen er selvforsikret og har dermed påtaget sig forpligtelserne til at udbetale erstatninger
til ansatte i henhold til lov om arbejdsskadesikring. Forpligtelsen gælder alle fremtidige udbetalinger på skader, der er sket i den periode, hvor regionen (og de tidligere amter) har været
selvforsikrede. I aktuarrapporten for 2017 fremsendt fra regionens forsikringsmægler Willis
Towers Watson er der nærmere redegjort for de aktuarmæssige principper.
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Den opgjorte regnskabsmæssige forpligtelse viser, hvad der forventelig er tilbage for regionen
at betale for tidligere skadeår. I de kommende år vil regionen som selvforsikret få forpligtelser
på nye skader, mens der til gengæld vil være færre hensættelser fra tidligere skadeår på grund
af det naturlige afløb.
Aktuarberegningen fremsendt fra regionens forsikringsmægler viser, at arbejdsskadeforpligtigelsen ultimo 2017 er opgjort til 142,2 mio. kr. svarende til en reduktion på 7,6 mio. kr. i forhold til 2016. Reduktionen er primært en konsekvens af at der har været en økonomisk gunstig
udvikling på både åbne og lukkede/tilkendte skadesager i 2017. Den meget gunstige udvikling
forventes dog ikke at være en varig tendens, og dette er der også taget højde for i den aktuarmæssige beregning.
Der er udarbejdet et skøn over udviklingen i den samlede forpligtelse over de kommende 5
budgetår. Forpligtelsen skønnes at stige til 150,3 mio. kr. i 2019, for herefter at udvise en let
faldende tendens til forventet 149,3 mio. kr. i 2022.
Patientskadeerstatning
Der er ultimo 2017 hensat 188,5 mio. kr. til patientskadeerstatninger for skader, som er indtrådt
senest den 31. december 2017. Der er tale om en beskeden tilvækst i hensættelsen på 6,2 mio.
kr. i forhold til regnskab 2016. Tilvæksten skyldes, at der i 2017 er indsendt et stigende antal
anmeldelser til patienterstatningen.
Anerkendelsesprocenten er faldet fra 27 % i 2016 til 26 % i 2017.
Der er i 2017 anmeldt 2.689 skader, mod 3.056 anmeldte skader i 2016 og 2.825 i 2015. Der er
i årets løb truffet afgørelse i 2.994 sager. Hensættelsesbeløbet er skønsmæssig beregnet ud
fra foreliggende data og nedenstående beregninger:
Antallet af resterende sager ved årets udgang: Det skønnes ud fra antal anmeldelser og afgørelser af sager i en længere årrække, at der samlet ultimo 2017 resterer omkring 1.385 anmeldte
skadessager vedr. Region Hovedstaden, som ikke er afgjort af Patientforsikringen. Med en anerkendelsesprocent på 26 % og en gennemsnitlig erstatning på 270.000 kr. pr. sag vil de samlede udgifter til erstatninger vedr. disse sager skønsmæssigt kunne beløbe sig til 95,7 mio. kr.
Antallet af skader der endnu ikke er anmeldt: Der er en lang række patientskader, som er sket i
2017 eller tidligere år, og som endnu ikke er anmeldt til Patientforsikringen. Skønsmæssigt
sættes erstatningsudgifterne til disse endnu ikke anmeldte skader til at andrage 1/2 års skadesudgifter svarende til 92,9 mio. kr. Beløbet er beregnet som halvdelen af antallet af skadesanmeldelser i 2017 svarende til 1.345 anmeldelser med en anerkendelsesprocent på 26 % og en
gennemsnitlig erstatning på 270.000 kr. pr. sag.
Tilsagn vedrørende regionaludvikling
Når regionen giver tilsagn om projekttilskud, skal hele det beløb, som der gives tilsagn om,
bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnene omfatter tilskud til eksternt drevne projekter inden for erhvervsområdet, uddannelsesområdet og kulturområdet.
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Tilsagn vedr. Regional Udvikling
Beløb i 1.000 kr.

Primo 2017

Nye tilsagn

Udbetaling af
tilskud

Ultimo 2017

Tilsagn kulturel virksomhed

-19.795

-6.625

6.320

-20.100

Tilsagn uddannelse

-14.662

-23.986

16.227

-22.420

Tilsagn turisme

-24.385

-1.900

14.237

-12.048

Tilsagn innovation og ny teknologi

-14.483

-16.880

4.102

-27.261

Tilsagn erhvervsservice og iværksætteri

-42.264

-20.400

12.280

-50.384

-2.146

-2.250

2.465

-1.932

-94.149

-26.060

47.970

-72.239

-211.884

-98.100

103.601

-206.384

Tilsagn udvikling af menneskelige ressourcer
Tilsagn øvrig regional udvikling
I alt

Note 19: Langfristet gæld
Beløb i 1.000 kr.

Primo 2017

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst

Ændring

Ultimo 2017

-13.273

572

-12.701

-4.505.576

266.007

-4.239.569

-13.414

614

-12.800

Gæld vedr. kvalitetsfondsbyggerierne*

-419.600

-45.800

-465.400

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver*

-674.276

-136.410

-810.686

-5.626.139

84.293

5.541.156

Kommunekredit*
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger*

I alt
*Kommunekredit og Kommuneleasing

Som det fremgår af oversigten, ligger den største gældsforpligtelse hos Kommunekredit og
Kommuneleasing. Samlet set udgør gælden hos Kommunekredit 5.528,4 mio. kr. svarende til
mere end 99 % af den samlede gæld.
Ud af Region Hovedstadens samlede lånemasse på 5.541.2 mio. kr. er 12,8 mio. kr. vedrørende
ældreboliger (afdrag og renter på disse betales af lejerne i boligerne) og 12,7 mio. kr. vedrører
gæld i selvejende institutioner.
I det vedtagne budget 2017 er der budgetteret med et nettoafdrag på 198,4 mio. kr. og i det korrigerede budget 2017 var nettoafdraget opgjort til 266,9 mio. kr. Regnskabet 2017 udviser en
ændring på 0,3 mio. kr. vedrørende den ”almindelige” langfristede gæld i forhold til korrigeret
budget 2017.
Afdrag og lånoptagelse
Beløb i mio. kr.

Vedtaget
Budget 2017

Langfristet gæld primo året*
Afdrag

Korrigeret
Budget 2017

Regnskab
2017

-4.549,8

-4.532,0

-4.532,3

425,3

427,6

427,9

Lånoptagelse
Delvis lånoptagelse

-205,0

-123,2

-123,2

Lånoptagelse energipulje

-21,9

-37,5

-37,5

Afdrag og lånoptagelse

198,4

266,9

267,2

-4.351,4

-4265,1

-4.265,1

Langfristet gæld ultimo året
*Ultimo gæld i regnskab 2017 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån
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I budget 2017 er den langfristede ”almindelige” gæld budgetteret til at udgøre 4.351,4 mio. kr.
ultimo 2017 og rent faktisk udgør den langfristet gæld 4.265,1 mio. kr.
En region kan kun optage lån efter meddelt dispensation fra økonomi- og indenrigsministeren.
Dvs. at rammerne for refinansieringen fastlægges i den årlige økonomiaftale. Regionens andel
er 123,2 mio. kr. af den afsatte lånepulje til refinansiering af regionale afdrag indenfor en
ramme af 650 mio. kr. i 2017.
Til lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger er der givet en generel dispensation til
at optage lån. Det er i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen af 17. december 2013.
Der er optaget et lån på 37,5 mio. kr. i 2017 baseret på forudsætningerne i 4. økonomirapport
2017. De samlede udgifter udgør 39,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det resterende forbrug til energibesparende foranstaltninger vil blive indregnet i lånoptagelsen for 2018.
Gæld vedrørende kvalitetsfondsprojekterne
Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investeringstakten fra den
statslige kvalitetsfond på 59,78 pct. og en egenfinansiering på 40,22 pct. Egenfinansieringen er
opdelt i en finansiering på 27,72 pct., som finansieres via de hensatte midler til kvalitetsfondsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto.
De resterende 12,5 pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor. Ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra
staten. Der er givet tilladelse til at optage lån for i alt 45,8 mio. kr. i 2017, som er blevet hjemtaget i regnskab 2017. Fordelingen fremgår nedenfor:
Lånoptagelse
Mio. kr. 2017-priser
Langfristet gæld primo året

Regnskab 2017
419,6

Energilån Herlev

45,8

Lånoptagelser

45,8

Langfristet gæld ultimo året
1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

465,4

I regionens finansielle retningslinjer er der fastsat at låneporteføljen skal bestå af både fastforrentede og variabelt forrentede lån. Ud fra retningslinjerne skal der som minimum være 25 pct.
og maksimum 75 pct. til såvel fast som variabel rente. Af den langfristede gæld til Kommunekredit på 4.718 mio. kr. er 1.877 mio. kr. dækket af renteswaps og yderligere 1.106 mio. kr. er
lån til fast rente.
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Renteswapaftalerne fordeler sig således:
Restgæld på lån

Startdato

Udløbsdato

Nuværende
rente

Markedsværdi
ultimo 2017

-489.060.000

15.08. 2013

15.02. 2018

1,14%

-3.064.565

-644.800.000

27.02. 2014

27.02. 2018

1,42%

-4.987.464

Renteswap ND Nordea konraktnr.1000267 /1257233

-44.660.000

18.10. 2013

19.04. 2021

3,40%

-2.972.741

Renteswap ND kontrakt nr.1419847/1931068

-590.634.941

20.03. 2015

21.04. 2022

0,68%

-9.514.799

-108.226.334

15.11. 2012

16.11. 2037

2,35%

-12.285.000

Hele kr.
Renteswap ND Nordea kontrakt nr.1136606
/1468918
Renteswap ND Nordea kontrakt nr.1145253
/1483590

Renteswap KK kontrakt nr.S2012Z88949
I alt
Renteswap KK kontrakt nr. S16Z22640)

-1.877.381.275
-595.200.000

-32.824.569
27.02. 2018

27.02. 2024

0,27%

0

Markedsværdien er et udtryk for, hvor god en aftale, der er tale om. Værdien vil falde efterhånden som renten stiger. Markedsværdien er også det, der skal betales, hvis man ønsker, at indfri
en swapaftale. Konkret vil der udover restgælden skulle betales 32,8 mio. kr., såfremt regionen
ønsker at indfri swapaftalerne.
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver er finansieret via regionens rammeaftale på 2 mia.
kr. med KommuneLeasing.
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
Beløb i 1.000 kr.

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

Medicotekniske anskaffelser i administration *

-79.858

-70.189

-150.047

Medicotekniske anskaffelser i etablering

-63.125

8.312

-54.813

Biler *
Sundhedsplatformen i etablering
Sundhedsplatformen i administration*

-1.955

-7.661

-9.616

-436.144

382.729

-53.415

0

-182.337

-182.337

Sterilcentral Rigshospitalet

-42.699

-63.469

-106.168

Sterilcentral Herlev og Gentofte

-42.090

-29.622

-71.712

OPP Bispebjerg Nødstrøm**

-2.198

-17.758

-19.956

OPP Bispebjerg ATES Anlæg**

-6.208

6.208

0

Fjernvarmekonvertering Bispebjerg

0

-29.215

-29.215

Køl og Nødstrøm Glostrup i administration*

0

-55.596

-55.596

Nødstrøm Herlev og Gentofte

0

-313

-313

ESCO – Hvidovre

0

-77.498

-77.498

-674.277

-136.409

-810.686

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver
*Færdigindkøbte anskaffelser, hvor tilbagebetalingen er påbegyndt
** Bispebjerg Nødstrøm og Bispebjerg ATES er i 2017 lagt sammen

Ultimo 2017 udgør gælden vedr. leasingfinansierede anskaffelser 810,7 mio. kr. Der er i året
betalt leasingydelse på medicotekniske anskaffelser samt på de biler, der er færdiganskaffet.
Der er herudover indfriet gæld før tid på medicotekniske anskaffelser og Sundhedsplatformen
for i alt 269,7 mio. kr.
Gælden ultimo fordeler sig med 235,8 mio. kr. på Sundhedsplatformen, med 177,9 mio. kr. for
de 2 sterilcentraler, medicotekniske anskaffelser (dvs. både medicotekniske puljer og lokale investeringsrammer) med 204,9 mio. kr., biler 9,6 mio. kr. samt en række konkrete projekter som
er særskilt godkendt af regionsrådet med 182,6 mio. kr.
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Note 20: Kortfristet gæld til staten
Beløb i 1.000 kr.

Primo 2017

Gæld til staten excl. kvalitetsfondsprojekter

Ændring

Ultimo 2017

-5

-54.534

-54.539

Likviditetsudlæg vedrørende kvalitetsfondsprojekter

1.179.405

-322.327

857.077

I alt

1.179.400

-376.861

802.538

Den kortfristede almindelige gæld til staten er steget med 54,5 mio. kr., som skyldes at der ikke
er opnået det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag og derfor er der en tilbagebetaling
på 53,7 mio. kr.
Der er et samlet tilgodehavende i periodiseringen på godt 857,1 mio. kr., som vedrører likviditetsudlæg på kvalitetsfondsprojekterne.
Note 21: Kortfristet gæld i øvrigt
Beløb i 1.000 kr.
Kommuner og andre regioner

Primo 2017

Ændring

Ultimo 2017

-95.443

-7.078

-102.521

Feriepenge

-2.936.414

-132.319

-3.068.732

Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

-3.280.324

-249.297

-3.529.621

Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager

-32.455

4.933

-27.522

-1.282.291

-248.727

-1.531.017

5

1.785

1.789

-7.626.922

-630.702

-8.257.624

Mellemregningskonto
Afstemnings- og kontrolkonto
I alt

Den kortfristede gæld er samlet set steget med 630,7 mio. kr. i 2017. Således udgør gælden
8.257,6 mio. kr. ultimo året. De største ændringer er hhv. under anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, mellemregningskonto og feriepenge på hhv. 249,3 mio. kr.,
248,7 mio. kr. og 132,3 mio. kr.
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8. Regnskabsoversigt og specielle bemærkninger
Regnskabsoversigten for Region Hovedstaden er fordelt på de i alt 22 bevillingsområder og
fremgår af de næste sider.
Regionens driftsvirksomhed er i regnskab 2017 opdelt på:
•
•
•
•

Hospitalernes 8 bevillingsområder og det øvrige sundhedsområdes 8
bevillingsområder, der tilsammen udgør hovedkonto 1.
Det sociale- og specialundervisningsområdets bevillingsområde tilhørende hovedkonto
2.
Det regionale udviklingsområdes fire bevillingsområder tilsammen tilhørende
hovedkonto 3.
Administrationen, der har sit eget bevillingsområde tilhørende hovedkonto 4.

Udover de ovennævnte 22 bevillingsområder, der dækker regionens driftsvirksomhed, består
regionens økonomi af yderligere fire bevillingsområder, der dækker:
•
•
•
•

Det finansielle område vedrørende renteudgifter.
Det finansielle område vedrørende indtægter.
Finansiering på sundhedsområdet.
Finansiering af regional udvikling.

På de følgende sider gennemgås regnskaberne for de enkelte hospitaler, tværgående virksomheder samt øvrige bevillingsområder, og der kommenteres i det væsentligste på afvigelserne
mellem korrigeret budget ifølge 4. økonomirapport 2017 og regnskab 2017.
I forhold til resultatopgørelsen indeholder den omkostningsbaserede bevillingsoversigt på de
følgende sider ikke de samlede renteindtægter på 52,2 mio. kr., mens objektiv finansiering på
37,1 mio. kr. (finansieringsindtægt) indgår i den omkostningsbaserede bevillingsoversigt.
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8.1 Samlede oversigter
8.1.1 Udgiftsbaseret
Udgiftsbaseret
(nettodriftsudgifter)
Beløb i m io. kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser *)
kr.
%

Heraf
vedligeholdelse i
investeringsbudget

Område B evillingsniveau

Virksomheder sygehusbehandling

21.464,8

-485,3

20.979,5

20.932,4

47,1

2.326,0

-241,2

2.084,8

2.088,4

-3,6

-0,2%

0,0

404,0

1,1

405,1

407,3

-2,2

-0,5%

0,0

60,0

-9,2

50,8

50,7

0,1

0,2%

0,0

Herlev - Gentofte Hospital

4.445,1

-43,1

4.402,0

4.387,4

14,6

0,3%

0,0

Nordsjællands Hospital

2.358,9

-107,0

2.251,9

2.235,3

16,6

0,7%

0,0

Amager - Hvidovre Hospital

2.778,6

-88,2

2.690,4

2.663,4

27,0

1,0%

0,0

Region Hovedstadens Psykiatri
(Psykiatrisk Hospital)

3.138,1

-182,2

2.955,9

2.929,2

26,7

0,9%

0,0

Rigshospitalet - Glostrup

5.954,1

184,5

6.138,6

6.170,7

-32,1

-0,5%

0,0

6.111,4

334,3

6.445,6

6.445,0

0,6

728,9

3,0

731,9

717,0

14,9

2,0%

83,6

25,5

109,1

126,3

-17,2

-15,8%

0,0

Center for IMT

1.371,3

-51,6

1.319,7

1.324,1

-4,4

-0,3%

23,1

Center for HR

1.046,2

-78,6

967,6

956,1

11,5

1,2%

0,0

6,1

1.307,7

1.313,8

1.320,2

-6,4

-0,5%

0,0

897,8

47,9

945,7

958,2

-12,5

-1,3%

0,0

1.977,4

-919,6

1.057,8

1.043,2

14,6

1,4%

0,0

6.546,9

11,2

6.558,1

6.531,7

26,4

6.546,9

11,2

6.558,1

6.531,7

26,4

0,4%

0,0

-30,4

-10,4

-40,8

-52,4

11,6

-

0,0

-30,4

-10,4

-40,8

-52,4

11,6

-

0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Bornholms Hospital
Steno Diabetes Center Copenhagen

Sundhedsområdet, fælles
Region Hovedstadens Akutberedskab
Region Hovedstadens Apotek

Center for Ejendomme
Sygehusbehandling uden for regionen
Fælles drift for Sundhed

Praksisområdet
Center for Sundhed

Social- og specialundervisningsområdet
Den Sociale Virksomhed

Regional udvikling

0 ,2 %

0 ,0 %

0 ,4 %

0,0

23,1
0,0

0,0

946,8

-1,2

945,6

941,1

4,5

Kollektiv Trafik

477,5

0,0

477,5

477,4

0,1

0,0%

0,0

Erhvervsudvikling

113,9

9,2

123,1

113,2

9,9

8,0%

0,0

Miljøområdet

142,0

3,9

145,9

145,9

0,0

0,0%

0,0

Øvrig regional udvikling

213,4

-14,3

199,1

204,6

-5,5

-2,8%

0,0

Administration

748,6

-35,8

712,8

699,9

12,9

1,8 %

0,0

Sundhed

713,0

-34,2

678,8

666,6

12,2

1,8%

0,0

Socialområdet

16,5

-0,8

15,7

15,4

0,3

2,1%

0,0

Regional udvikling

19,1

-0,8

18,3

17,9

0,4

2,4%

35.788,1

-187,2

35.600,8

35.497,7

103,1

I alt driftsvirksomhed
Investeringer, kvalitetsfondsmidler

0 ,5 %

0 ,3 %

0,0

0,0
23,1

1.681,0

-327,1

1.353,9

1.331,4

22,5

1,7%

0,0

Investeringer, sundhedsområdet øvrigt

590,0

298,5

888,5

936,6

-48,1

-5,4%

0,0

Investering, social- og handicapområdet

25,0

19,9

44,9

42,4

2,5

5,7%

0,0

2.296,0

-8,7

2.287,3

2.310,4

-23,1

- 1,0 %

0,0

38.084,1

-195,9

37.888,1

37.808,0

80,1

0 ,2 %

23,1

Investeringer i alt
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt
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8.1.2 Omkostningsbaseret

Om kostningsbaseret
(nettodriftsom kostninger)
Beløb i m io. kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser *)
kr.
%

Heraf
vedligeholdelse i
investeringsbudget

Område B evillingsniveau

Virksomheder sygehusbehandling

22.533,4

-597,7

21.935,8

22.021,3

-85,4

2.425,3

-273,4

2.151,9

2.164,7

-12,8

-0,6%

0,0

430,1

-0,7

429,4

433,9

-4,5

-1,0%

0,0

60,0

-9,2

50,8

67,5

-16,7

-32,8%

0,0

Herlev - Gentofte Hospital

4.707,1

-61,2

4.645,9

4.688,9

-43,0

-0,9%

0,0

Nordsjællands Hospital

2.475,4

-113,6

2.361,8

2.347,6

14,2

0,6%

0,0

Amager - Hvidovre Hospital

2.956,0

-109,5

2.846,5

2.847,0

-0,5

0,0%

0,0

Region Hovedstadens Psykiatri
(Psykiatrisk Hospital)

3.212,8

-186,1

3.026,7

3.020,3

6,4

0,2%

0,0

Rigshospitalet - Glostrup

6.266,8

156,0

6.422,9

6.451,5

-28,7

-0,4%

0,0

6.202,5

152,9

6.355,3

6.331,5

23,8

734,0

4,6

738,6

724,0

14,6

2,0%

98,3

-16,2

82,1

71,8

10,3

12,6%

0,0

Center for IMT

1.433,5

-31,6

1.401,9

1.432,5

-30,6

-2,2%

23,1

Center for HR

1.055,0

-84,8

970,2

956,4

13,8

1,4%

0,0

6,1

1.336,9

1.343,0

1.362,1

-19,1

-1,4%

0,0

897,8

50,4

948,2

958,2

-10,0

-1,1%

0,0

1.977,7

-1.106,4

871,3

826,6

44,7

5,1%

0,0

6.546,9

11,2

6.558,1

6.531,7

26,4

6.546,9

11,2

6.558,1

6.531,7

26,4

0,4%

0,0

0,3

-1,3

-1,0

-11,7

10,7

-

0,0

0,3

-1,3

-1,0

-11,7

10,7

-

0,0

0 ,4 %

0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Bornholms Hospital
Steno Diabetes Center Copenhagen

Sundhedsområdet, fælles
Region Hovedstadens Akutberedskab
Region Hovedstadens Apotek

Center for Ejendomme
Sygehusbehandling uden for regionen
Fælles drift for Sundhed

Praksisområdet
Center for Sundhed

Social- og specialundervisningsområdet
Den Sociale Virksomhed

Regional udvikling

- 0 ,4 %

0 ,4 %

0 ,4 %

0,0

23,1
0,0

0,0

947,1

-1,2

945,9

942,0

3,9

Kollektiv trafik

477,5

0,0

477,5

477,4

0,1

0,0%

0,0

Erhvervsudvikling

113,9

9,2

123,1

113,2

9,9

8,0%

0,0

Miljøområdet

142,3

3,9

146,2

145,9

0,3

0,2%

0,0

Øvrig regional udvikling

213,4

-14,3

199,1

205,5

-6,4

-3,2%

0,0

Administration

536,2

-31,0

505,2

493,4

11,8

Sundhed

510,7

-29,6

481,1

470,0

11,1

2,3%

0,0

Socialområdet

11,8

-0,7

11,1

10,8

0,3

2,4%

0,0

Regional udvikling

13,7

-0,7

13,0

12,6

0,4

3,2%

36.766,4

-467,1

36.299,4

36.308,2

-8,9

I alt driftsvirksomhed
Investeringer, kvalitetsfondsmidler

2 ,3 %

0 ,0 %

0,0

0,0
23,1

1.681,0

-327,1

1.353,9

1.331,4

22,5

1,7%

0,0

Investeringer, sundhedsområdet øvrigt

590,0

298,5

888,5

936,6

-48,1

-5,4%

0,0

Investering, social- og handicapområdet

25,0

19,9

44,9

42,4

2,5

5,7%

0,0

2.296,0

-8,7

2.287,3

2.310,4

-23,1

- 1,0 %

0,0

39.062,4

-475,8

38.586,7

38.618,6

-32,0

- 0 ,1%

23,1

Investeringer i alt
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt
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8.2 Sundhedsområdet
8.2.1 Aktivitetsregnskab
I årsregnskabet for 2017 udgør finansieringsindtægterne vedrørende det aktivitetsbestemte tilskud fra staten 376,2 mio. kr. Dermed er der i årsresultatet hensat 53,7 mio. kr. ud af regionens
samlede andel på 429,9 mio. kr. Denne hensættelse er foretaget på baggrund af det aktivitetsregnskab, der forelå ultimo maj 2018.
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8.2.2 Bevillingsområder
8.2.2.1 Amager og Hvidovre Hospital
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

2.167.800

-24.100

2.143.700

2.113.517

30.183

815.000

-95.500

719.500

687.772

31.728

2.982.800

-119.600

2.863.200

2.801.289

61.911
-34.944

-204.200

31.400

-172.800

-137.856

2.778.600

-88.200

2.690.400

2.663.433

26.967

-2.500

-5.100

-7.600

17.771

-25.371

Forskydning i hensættelse til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension

Tillægsbevillinger
2017

10.000

0

10.000

7.530

2.470

169.900

-16.200

153.700

158.253

-4.553

177.400

-21.300

156.100

183.554

-27.454

2.956.000

-109.500

2.846.500

2.846.987

-487

Økonomi
Amager og Hvidovre Hospital har et mindreforbrug i det udgiftsbaserede regnskab på 27 mio.
kr., mens der er et merforbrug i det omkostningsbaserede regnskab på 27,5 mio. kr. Samlet set
er der et merforbrug på driften på 0,5 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 61,9 mio. kr. og en mindreindtægt på 34,9 mio.
kr.
Særligt for 2017
Resultatet for 2017 på Amager og Hvidovre Hospital viser et mindreforbrug på den økonomiske ramme. Året igennem har der været stort pres på økonomien, men en fokuseret indsats i
årets sidste kvartal sikrede, at et truende merforbrug er erstattet af et mindreforbrug. Lavere
medicinudgifter inden for behandling af HIV og AIDS og behandling af Hepatitis C har også
bidraget til mindreforbruget.
Overgangen til Sundhedsplatformen har stillet store krav til omstilling af arbejdsgange og patientforløb. Der arbejdes med registreringsopgaven for at sikre, at alt udført aktivitet kommer
med i opgørelserne for 2017. Det til trods forventes aktiviteten i 2017 at blive lavere end de tidligere år.
Gennem året har der været behov for en tæt opfølgning på aktivitet og økonomi for hele tiden
at sikre, at patienterne har fået mest mulig behandling for midlerne. I efteråret blev en række
ekstraaktiviteter iværksat for at opnå bedre overholdelse af udrednings- og behandlingsretten.
Overholdelsen er steget fra 24 pct. i forsommeren til godt 60 pct. ved afslutningen af 2017.
Amager og Hvidovre Hospital vil arbejde på at fortsætte den gode udvikling i 2018. Samme fokus er på at overholde lovkrav om maksimale ventetider for alvorligt syge patienter.
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Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at hospitalet ville have en budgetoverskridelse på 20 mio. kr. i 2017. Hospitalet tilføres 20 mio. kr. svarende til den forventede
overskridelse, der skyldes en række mindreaktiviteter. Med tilførslen forventes budgetoverholdelse i 2017. Der vil i forbindelse med genbevillingen i 2018 trækkes et tilsvarende tal fra hospitalets drift.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til 27,5 mio. kr. som genbevilges i
2018.
Investeringsrammen
Der er samlede investeringer i 2017 på i alt 157,4 mio. kr., der fordeler sig med forbrug til kvalitetsfondsmidler på 142,3 mio. kr. og 15,1 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Disse 15,1 mio.
kr. fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 1,4 mio. kr. og 13,7 mio. kr.
på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

13.428

Korrigeret
budget
2017

3.280

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

16.533

13.695

2.838

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Amager og Hvidovre Hospital har afholdt forskningsudgifter for netto 83,4 mio. kr. Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for
125,3 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

55.000

55.000

51.299

3.701

Øvrige driftsudgifter

28.000

28.000

32.093

-4.093

Driftsudgifter i alt

83.000

83.000

83.392

-392

-83.000

-83.376

376

0

16

-16

Indtægter

0

-83.000

Nettodriftsudgifter

0

0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

125.298
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8.2.2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler
Afvigelser
+= bedre
Regnskab
-= ringere
2017
end budget
1.794.403
-5.803

Oprindeligt
budget
2017
1.852.400

Tillægsbevillinger
2017
-63.800

Korrigeret
budget
2017
1.788.600

643.400

-173.600

469.800

476.620

-6.820

2.495.800

-237.400

2.258.400

2.271.023

-12.623

-169.800

-3.800

-173.600

-182.591

8.991

2.326.000

-241.200

2.084.800

2.088.432

-3.632

Forskydning i hensættelse til feriepenge

12.000

-22.000

-10.000

7.329

-17.329

Hensættelse til tjenestemandspension

12.500

0

12.500

10.376

2.124

-200

0

-200

-4.990

4.790

75.000

-10.200

64.800

63.511

1.289

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

99.300

-32.200

67.100

76.226

-9.126

2.425.300

-273.400

2.151.900

2.164.658

-12.758

Økonomi
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har i 2017 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede
regnskab på 3,6 mio. kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 9,1 mio.
kr. Samlet set har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital et merforbrug på i alt 12,8 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 12,6 mio. kr. og en merindtægt på 9 mio. kr.
Særligt for 2017
Året 2017 har på det økonomiske område været præget af en række større budgetændringer.
Samlet set er hospitalets budget reduceret med netto 125,6 mio. kr. siden vedtaget budget, men
dette dækker over en række større budgettilførsler og -reduktioner.
Præstationsbudgettet forventes at udvise mindreaktivitet pga. indførelsen af Sundhedsplatformen pr. 20. maj 2017.
Det økonomiske resultat har været påvirket af merudgifter i forbindelse med implementering af
Sundhedsplatformen og mindreaktivitet i den forbindelse. Blandt øvrige uforudsete udgifter
kan bl.a. nævnes en ekstra afregning vedr. mikrobiologi, efterregulering af aconto barselsrefusioner fra 2016, tab på overhead samt underskud på Førtidspensionsreformen.
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Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ville have et mindreforbrug på 140,3 mio. kr. på udgiftsbudgettet, der hovedsagelig kan
henføres til interne flerårige projekter, forskningsprojekter, byggeprojekter samt anskaffelser.
Dertil kommer en generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres
svarende til det forventede mindreforbrug.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 133,6 mio. kr. som genbevilges i 2018.
Investeringsrammen
Der er samlede investeringer i 2017 på i alt 287,8 mio. kr. fordelt på forbrug til kvalitetsfondsmidler på 202,8 mio. kr. og 85 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Disse fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 70,2 mio. kr. og 14,8 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
11.100

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

1.946

13.046

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017
14.806

-1.760

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har afholdt forskningsudgifter for netto 118,7 mio. kr.
Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet
gæld for 92,8 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017
111.970

Øvrige driftsudgifter

33.371

Driftsudgifter i alt

145.341

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017
111.970
0

-133.555
11.786

0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

Afvigelser
+= bedre
Regnskab
-= ringere
2017
end budget
80.325
31.645

33.371

38.408

-5.037

145.341

118.733

26.608

-133.555

-118.733

-14.822

11.786

0

11.786

92.829
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8.2.2.3 Bornholms Hospital
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

267.900

19.800

287.700

295.913

-8.213

Øvrige driftsudgifter

149.200

-19.200

130.000

122.122

7.878

Driftsudgifter i alt

417.100

600

417.700

418.035

-335

Indtægter

-13.100

500

-12.600

-10.752

-1.848

Nettodriftsudgifter

404.000

1.100

405.100

407.283

-2.183

Forskydning i hensættelse til feriepenge

2.000

-900

1.100

2.767

-1.667

Hensættelse til tjenestemandspension

1.000

-100

900

739

161

23.100

-800

22.300

23.112

-812

26.100

-1.800

24.300

26.618

-2.318

430.100

-700

429.400

433.901

-4.501

Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

Økonomi
Bornholms Hospital har i 2017 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 2,2 mio.
kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 2,3 mio. kr. Samlet set har
Bornholms Hospital et merforbrug på i alt 4,5 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. og en mindreindtægt på 1,8 mio. kr.
Særligt for 2017
Bornholms Hospital har også i 2017 været præget af udviklingsaktiviteter og organisatoriske
forandringer.
Den nye Akutmodtagelse og de nye lokaler til 1813/akuthjælpen blev taget i brug, hvilket har
givet langt bedre rammer til gavn for patienterne. Dermed er en god del af visionen om fremtidens hospital nu både synlig og konkret.
Udviklingshospitalet og arbejdet med værdibaseret styring har i 2017 været godt i gang. Målet
er at lade værdien for patienterne og de pårørende være det, der styrer hospitalet – også økonomisk.
Hospitalet har i 2017 været ekstra udfordret i forhold til rekruttering af speciallæger, hvilket
øger forbruget af lægekonsulenter og vikarer, med deraf højere lønomkostninger.
Hospitalet fik således i 4. økonomirapport 2017 tilført et budget på 4,6 mio. kr. svarende til den
forventede overskridelse. Det blev samtidig i økonomirapporten forudsat, at det faktiske merforbrug tilbagebetales og udmøntningen af tilbagebetalingen sker i forbindelse med 1. økonomirapport 2018.
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Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Bornholms Hospitals ville have en
budgetoverskridelse på 4,6 mio. kr. Hospitalet tilføres 4,6 mio. kr. svarende til den forventede
overskridelse, der skyldes udgifter til læger.
Efter regnskabskorrektioner er merforbruget opgjort til samlet - 3,6 mio. kr. Der genbevilges
netto 0,8 mio. kr. som vedrører tidsforskydninger i projekter på 3 mio. kr., og modregning af
afdrag på merforbrug på 2,2 mio. kr.
Investeringsrammen
Der er samlede investeringer i 2017 på i alt 7,3 mio. kr.
Disse fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 7,0 mio. kr. og 0,3 mio.
kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lokal investeringsramme

Tillægsbevillinger
2017
0

Korrigeret
budget
2017

116

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

116

286

-170

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Bornholms Hospital har afholdt forskningsudgifter for netto 51 t. kr. Bornholms Hospital har
ingen eksterne forskningsmidler som er overført til kortfristet gæld.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

0

0

0

Øvrige driftsudgifter

0

51

-51

0

51

-51

0

-51

51

0

0

0

Driftsudgifter i alt

0

0

Indtægter
Nettodriftsudgifter

0

0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

0
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8.2.2.4 Herlev og Gentofte Hospital
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

3.063.000

31.800

3.094.800

3.128.698

-33.898

Øvrige driftsudgifter

1.737.500

-134.800

1.602.700

1.537.554

65.146

Driftsudgifter i alt

4.800.500

-103.000

4.697.500

4.666.252

31.248

-355.400

59.900

-295.500

-278.885

-16.615

4.445.100

-43.100

4.402.000

4.387.367

14.633
-1.135

Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

2.800

-7.100

-4.300

-3.165

19.100

0

19.100

9.272

9.828

240.100

-11.000

229.100

295.399

-66.299

262.000

-18.100

243.900

301.506

-57.606

4.707.100

-61.200

4.645.900

4.688.873

-42.973

Økonomi
Herlev og Gentofte Hospital har i 2017 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab
på 14,6 mio. kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 57,6 mio. kr.
Samlet set har Herlev og Gentofte Hospital et merforbrug på i alt 43 mio. kr. Dette skyldes en
ekstraordinær afskrivning på Arkaden på 66 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. og en mindreindtægt på 16,6 mio.
kr.
Særligt for 2017
2017 startede med yderligere organisatoriske omlægninger begrundet i fusionen af de to hospitaler i 2015:
Den 1. februar skete der en sammenlægning af de medicinske afdelinger på tværs af matriklerne, således at der nu kun er en medicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital. I denne
fusion blev akutklinikken udskilt fra Medicinsk afdeling på Gentofte matriklen og ledelsesmæssigt sammenlagt med Akutmodtagelsen på Herlev matriklen, dog uden fysisk flytning. Ligeledes blev den Gastromedicinske funktion udskilt før sammenlægning af de medicinske afdelinger og sammenlagt med Gastroenheden på Herlev matriklen.
Pga. rekrutteringsudfordringer på lægesiden på Rigshospitalet blev HOP2020 planen om sammenlægning af de brystkirurgiske funktioner fremrykket, således at de brystkirurgiske afdelinger blev sammenlagt ledelsesmæssigt den 1. juni 2017. Den fysiske sammenlægning afventer
nybyggeriet og den afdeling, der er modtaget fra Rigshospitalet er fortsat placeret på Rigshospitalet, som en udefunktion.
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Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Herlev og Gentofte Hospital ville
have et mindreforbrug på 10 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed i økonomistyringen.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget øget til 25 mio. kr. som genbevilges i 2018.
Det vedrører især interne overførsler fra Rigshospitalet og Center for ejendomme på i alt 15
mio. kr. og tidsforskydning vedrørende intern forskning af E-projekter på 10 mio. kr.
Investeringsrammen
De samlede investeringer i 2017 på i alt 678,1 mio. kr. fordeler sig med forbrug til kvalitetsfondsmidler på 500,3 mio. kr. og 177,8 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter, der fordeler sig med
forbrug på den centrale investeringsramme på 160,6 mio. kr. og 17,2 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
11.685

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

15.515

27.200

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

17.240

9.960

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Herlev og Gentofte Hospital har afholdt forskningsudgifter for netto 19,3 mio. kr. Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for
274,8 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

17.000

17.000

87.713

-70.713

Øvrige driftsudgifter

10.000

10.000

-68.404

78.404

Driftsudgifter i alt

27.000

Indtægter

-56.873

Nettodriftsudgifter

-29.873

0
0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

27.000

19.309

7.691

-56.873

-32.145

-24.728

-29.873

-12.836

-17.037

274.759
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8.2.2.5 Steno Diabetes Center Copenhagen
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

153.600

Korrigeret
budget
2017

-24.000

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end
budget

Regnskab
2017

129.600

103.699

25.901

Øvrige driftsudgifter

56.000

600

56.600

92.325

-35.725

Driftsudgifter i alt

209.600

-23.400

186.200

196.025

-9.825

-149.600

14.200

-135.400

-145.334

9.934

Indtægter
Nettodriftsudgifter

60.000

-9.200

50.800

50.691

109

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

16.774

-16.774

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

0

0

0

16.774

-16.774

60.000

-9.200

50.800

67.465

-16.665

Der er ultimo 2017 overført et mindreforbrug på 19,283 mio. kr. til status som kortfristet gæld.

Økonomi
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) afholdt nettodriftsudgifter for 50,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Som en del af finansieringen modtog SDCC en bevilling på 149,1 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. For ca. 10,1 mio. kr. af denne donation er der
købt udstyr, hvorfor denne andel indgår som anlægsindtægter under investeringsoversigten.
Særligt i 2017
Det blev i maj 2016 efter aftale mellem Novo Nordisk A/S og regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet, at der fra 1. januar 2017 skulle etableres et nyt regionalt center for diabetesbehandling og- forskning under navnet Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). SDCC er
etableret med en bestyrelse med reference til Region Hovedstadens koncerndirektion og sammensat med bestyrelsesmedlemmer fra Region Hovedstadens koncerndirektion (formand) samt
repræsentanter udpeget af Novo Nordisk Fonden, Københavns universitet, kommunerne, medarbejderne på SDCC, samt Herlev og Gentofte Hospitals hospitalsdirektør.
Centret er etableres med enheder indenfor aktivitetsområderne:
•
•
•
•
•

Behandling – både standardbehandling og supplerende behandling
Klinisk forskning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Uddannelse
Strategisk ledelsespulje

SDCC tilbyder og udvikler løbende standardbehandlingen sammen med andre diabetesambulatorier og hospitaler i Region Hovedstaden og i resten af Danmark. Standardbehandlingen tager
udgangspunkt i det nuværende behandlingstilbud i regionen, der omfatter ambulant diabetesbehandling, undervisning, rehabilitering samt screening for og status på sendiabetiske komplikationer. Behandlingen inkluderer både hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede
funktioner. SDCC tilbyder og udvikler et supplerende og udviklingsorienteret behandlingstilbud, der løfter og koordinerer behandlingen både for patienter tilknyttet SDCC og andre patienter i Region Hovedstaden.
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For at rumme de fremtidige funktioner er opførelsen af den nye bygning ved Herlev Hospital i
fuld gang. Bygningen forventes ibrugtaget i slutningen af 2020.
Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at
ville
have
som følge af tidsforskydninger i igangsættelser af projekter og generel tilbageholdenhed i økonomistyringen.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 6,8 mio. kr. som genbevilges
i 2018.
Investeringsrammen
Der er i 2017 ikke afholdt udgifter over den lokale investeringsramme. De 10,1 mio. kr., som er
afholdt til køb af investeringer, er alle gavefinansierede aktiver og indgår derfor ikke som anlægsudgifter i investeringsoversigten.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lokal investeringsramme

Tillægsbevillinger
2017
0

Korrigeret
budget
2017
0

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end
budget

Regnskab
2017
0

0

0

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Der er ultimo 2017 overført uforbrugte forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for
34,6 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end
budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

0

0

0

12.965

-12.965

Øvrige driftsudgifter

0

0

0

23.400

-23.400

Driftsudgifter i alt

0

0

0

36.364

-36.364

Indtægter

0

0

0

-36.364

36.364

Nettodriftsudgifter

0

0

0

0

0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

34.558
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8.2.2.6 Nordsjællands Hospital
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Nettoresultat i alt

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

3.100

1.833.700

1.759.793

73.907

604.900

-121.800

483.100

545.566

-62.466

2.435.500

-118.700

2.316.800

2.305.359

11.441

-76.600

11.700

-64.900

-70.096

5.196

2.358.900

-107.000

2.251.900

2.235.263

16.637
-17.622

6.500

-2.300

4.200

21.822

10.000

0

10.000

5.806

4.194

100.000

-4.300

95.700

84.706

10.994

Hensættelse til tjenestemandspension
Omkostningselementer i alt

Korrigeret
budget
2017

1.830.600

Forskydning i hensættelse til feriepenge
Afskrivninger

Tillægsbevillinger
2017

116.500

-6.600

109.900

112.334

-2.434

2.475.400

-113.600

2.361.800

2.347.597

14.203

Økonomi
Nordsjællands Hospital har i 2017 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på
16,6 mio. kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 2,4 mio. kr. Samlet
set har Nordsjællands Hospitalet et mindreforbrug på i alt 14,2 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. og en merindtægt på 5,2 mio. kr.
Særligt for 2017
Årsresultatet for Nordsjællands Hospital for 2017 viser umiddelbart et samlet mindreforbrug på
16,7 mio. kr.
I forhold til det oprindeligt vedtagne nettodriftsudgiftsbudget for 2017 er der til og med 4. økonomirapport foretaget en række budgetkorrektioner, der samlet beløber sig til en budgetreduktion på 107,0 mio. kr. som bringer Nordsjællands Hospitals korrigerede nettodriftsbudget ned
på 2.251,9 mio. kr.
Heraf udgør lønbudgettet 1.833,7 mio. kr., budget for øvrige driftsudgifter 483,1 mio. kr. og
indtægtsbudgettet 64,9 mio. kr.
Af de samlede nettodriftsudgifter på 2.235,3 mio. kr. udgør lønudgifterne 1.759,8 mio. kr. der
målt op mod budgettet giver et mindreforbrug på 73,9 mio. kr., mens øvrige driftsudgifter andrager i alt 545,6 mio. kr. med et merforbrug på 62,5 mio. kr. Indtægterne beløber sig til i alt
70,1 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mere end budgetteret.
Den samlede afvigelse fra budgettet efter 4. økonomirapport 2017 er et mindreforbrug på 16,7
mio. kr.

52

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 5 - Endeligt regnskab 2017 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
2017
Bilag 2 - Side -53 af 121
Mindreforbruget skyldes således til dels, at hospitalet som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen og de deraf afledte usikkerheder omkring produktionstab og konsekvenser
heraf har sikret en stram styring af økonomien i 2017. Der er således udvist betydelig tilbageholdenhed hvor det har været muligt, ligesom der i årets løb har været reserveret midler til imødegåelse af en eventuel Mindreaktivitet i 2017.
Herudover skyldes mindreforbruget et lavere lønforbrug end forventet som følge af stillingsvakancer, både på pleje- og lægeområdet. Der har yderligere været en række tidsforskydninger på
forskellige projekter og anskaffelser i driften, blandt andet vedrørende IT-anskaffelser til Sundhedsplatformen, innovations- og internt finansierede forsknings-projektmidler, pukkelafvikling, uddannelsespuljer, mindre byggearbejder mv.
Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Nordsjællands Hospital ville have
et mindreforbrug på 35 mio. kr. som følge af tidsforskydninger og generel tilbageholdenhed i
økonomistyringen.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 46,9 mio. kr. som genbevilges i 2018. Af genbevillingen kan 35 mio. kr. henføres til tidsforskydninger og 9,9 mio. kr.
som følge af generel tilbageholdenhed.
Investeringsrammen
Der er samlede investeringer i 2017 på i alt 162,2 mio. kr., der fordeler sig med forbrug til kvalitetsfondsmidler på 141,3 mio. kr. og 20,9 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter, der fordeler sig
med forbrug på den centrale investeringsramme på 0,1 mio. kr. og 20,8 mio. kr. på den lokale
investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
2.800

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

44.708

47.508

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017
20.833

26.675

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Nordsjællands Hospital har afholdt forskningsudgifter for netto 24,8 mio. kr.
Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet
gæld for 30,6 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

12.755

0

12.755

16.149

-3.394

Øvrige driftsudgifter

4.388

0

4.388

8.650

-4.262

Driftsudgifter i alt

17.143

0

17.143

24.799

-7.656

-19.661

0

-19.661

-24.799

5.138

-2.518

0

-2.518

0

-2.518

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

30.574
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8.2.2.7 Rigshospitalet
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

4.925.800

147.400

5.073.200

5.010.655

62.545

Øvrige driftsudgifter

3.789.800

-51.200

3.738.600

3.389.269

349.331

Driftsudgifter i alt

8.715.600

96.200

8.811.800

8.399.924

411.876

-2.761.500

88.300

-2.673.200

-2.229.300

-443.900

5.954.100

184.500

6.138.600

6.170.624

-32.024

Forskydning i hensættelse til feriepenge

20.000

-8.100

11.900

-10.328

22.228

Hensættelse til tjenestemandspension

21.000

0

21.000

18.774

2.226

271.700

-20.300

251.400

272.455

-21.055

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

312.700

-28.400

284.300

280.901

3.399

6.266.800

156.100

6.422.900

6.451.525

-28.625

Økonomi
Rigshospitalet har i 2017 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 32 mio. kr.
samt et mindreforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 3,4 mio. kr. Samlet set har
Rigshospitalet et merforbrug på i alt 28,6 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 411,9 mio. kr. og en mindreindtægt på 443,9
mio. kr.
Særligt for 2017
På det organisatoriske område skal nedenstående ændring fremhæves:
•

Organisatorisk udskillelse af brystkirurgien fra Rigshospitalet til Herlev og Gentofte
Hospital pr. 01.06.2017.

Det er ikke lykkedes at komme op på det budgetterede aktivitetsniveau i 2017. Det endelige aktivitetsresultat for 2017 er endnu ikke opgjort og der er fortsat usikkerhed omkring aktivitetsregnskabet.
De udfordringer, som Sundhedsplatformen har givet, er forsøgt håndteret indenfor den givne
udgiftsramme, med en række ekstraordinære indsatser i forhold til at få afviklet den efterspurgte aktivitet og til at arbejde med afhjælpning af de data- og registreringsmæssige forhold.
I 2017 har der været merudgifter på sammenlagt 107 mio. kr. på medicin og særydelsesrammen, hvor 65 mio. kr. vedrører medicin og de resterende 42 mio. kr. vedrører behandlingssærydelser. Væksten i medicinudgifter vedrører hovedsageligt cancermedicin og blodpræparater, mens der har været en nedgang i udgifter til behandling af Hepatitis C og HIV, som har været afbødende for væksten. I forhold til behandlingssærydelser ses væksten på stents og implantater.
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Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Rigshospitalet ville have et mindreforbrug på 150 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter
mv.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 177,4 mio. kr. som genbevilges i 2018. Af genbevillingen kan 159,6 mio. kr. henføres til tidsforskydninger og 17,8 mio. kr.
som følge af generel tilbageholdenhed.
Investeringsrammen
I 2017 har Rigshospitalet haft investeringsudgifter på i alt 591,3 mio. kr. Heraf udgør den lokale investeringsramme 79,8 mio. kr. Resten fordeler sig med 328,4 mio. kr. på kvalitetsfondsprojekter og 183,1 mio. kr. på den centrale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
18.682

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

44.291

62.937

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017
79.788

-16.851

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Rigshospitalet har afholdt forskningsudgifter for netto 646,8 mio. kr. Der er ultimo året overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 902,6 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

437.810

437.810

392.225

45.585

Øvrige driftsudgifter

178.463

178.463

254.570

-76.107

Driftsudgifter i alt

616.273

616.273

646.795

-30.522

-617.489

-646.739

29.250

-1.216

56

-1.272

Indtægter
Nettodriftsudgifter

0

-617.489
-1.216

0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

902.637
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8.2.2.8 Behandlingspsykiatrien
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

2.653.700

-17.500

2.636.200

2.587.016

49.184

605.300

-159.000

446.300

474.472

-28.172

3.259.000

-176.500

3.082.500

3.061.488

21.012

-120.900

-5.700

-126.600

-132.261

5.661

3.138.100

-182.200

2.955.900

2.929.227

26.673
-20.266

Forskydning i hensættelse til feriepenge

4.800

-3.900

900

21.166

Hensættelse til tjenestemandspension

10.000

0

10.000

5.580

4.420

Afskrivninger

59.900

0

59.900

64.306

-4.406

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

74.700

-3.900

70.800

91.052

-20.252

3.212.800

-186.100

3.026.700

3.020.279

6.421

Økonomi
Behandlingspsykiatrien har i 2017 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på
26,7 mio. kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 20,3 mio. kr. Samlet
set har Behandlingspsykiatrien et mindreforbrug på i alt 6,4 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 21 mio. kr. og en mindreindtægt på 5,7 mio. kr.
Særligt for 2017
For Region Hovedstadens Psykiatri har 2017 været et år med fortsat fokus på overholdelse af
udrednings- og behandlingsretten, det nationale indsatsområde i forhold til nedbringelse af brugen af tvang, hvortil kommer udvikling og implementering af bedre patientforløb, samt bedre
forløb i forhold til kommunerne.
For voksenområdet er indsatsen med at overholde udrednings- og behandlingsretten gået rigtig
godt, mens der har været udfordringer på det børne- og ungdomspsykiatriske område. Udfordringer har bl.a. skyldtes rekrutteringsproblemer, herunder bl.a. problemer med rekruttering af
læger, samt en betydelig vækst i antallet af henvisninger.
Hvad angår nedbringelsen af tvang ligger psykiatrien meget tæt på den nationale målsætning
for nedbringelse af tvang som skal være nået i 2020, og der har gennem de seneste år været en
rigtig positiv udvikling på dette område.
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Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Behandlingspsykiatrien ville have
et mindreforbrug på 44,5 mio. kr. som kan henføres til periodeforskydninger vedrørende renoveringsprojekter, periodeforskydninger vedrørende internt finansieret forskning samt periodeforskydninger i projekter vedrørende uddannelse og kompetenceudvikling.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 71,3 mio. kr. som genbevilges i 2018. Af genbevillingen kan 59,5 mio. kr. henføres til tidsforskydninger og 11,8 mio. kr.
som følge af generel tilbageholdenhed.
Investeringsrammen
Der er samlede investeringer eksklusiv kvalitetsfondsprojektet i 2017 på i alt 48 mio. kr., der
fordeler sig med forbrug på den centrale investeringsramme på 47,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr. på
den lokale investeringsramme.
På Kvalitetsfondsprojektet Nyt PC Sct. Hans er der i 2017 brugt 16,4 mio. kr.
To anlægsbevillinger under 10 mio. kr. afsluttes med udgangen af 2017.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
6.105

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

-3.105

3.000

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017
712

2.288

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Behandlingspsykiatrien har afholdt forskningsudgifter for netto 84,4 mio. kr. Der er ultimo året
overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 41,1 mio.
kr.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

53.971

53.971

55.019

-1.048

Øvrige driftsudgifter

24.117

24.117

29.397

-5.280

Driftsudgifter i alt

78.088

78.088

84.416

-6.328

-59.580

-84.416

24.836

18.508

0

18.508

Indtægter
Nettodriftsudgifter

0

-59.580
18.508

0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

41.096
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8.2.2.9 Region Hovedstadens Akutberedskab
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

223.100

-1.500

221.600

230.402

-8.802

Øvrige driftsudgifter

505.800

4.500

510.300

488.114

22.186

Driftsudgifter i alt

728.900

3.000

731.900

718.516

13.384

0

0

0

-1.508

1.508

728.900

3.000

731.900

717.008

14.892

Forskydning i hensættelse til feriepenge

500

1.400

1.900

3.739

-1.839

Hensættelse til tjenestemandspension

100

200

300

212

88

4.500

0

4.500

3.081

1.419

5.100

1.600

6.700

7.032

-332

734.000

4.600

738.600

724.040

14.560

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

Økonomi
Region Hovedstadens Akutberedskab har i 2017 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede
regnskab på 14,9 mio. kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 0,3 mio.
kr. Samlet set har Region Hovedstadens Akutberedskab et mindreforbrug på i alt 14,6 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. og en merindtægt på 1,5 mio. kr.
Særlig for 2017
Det primære fokus har været på forbedring af svartiderne på Akuttelefonen 1813, samt indførelse af den Mobile Behandlingsplads. Det har samtidig medført, at flere aktiviteter har måttet
udskydes, eller ikke har kunnet færdiggøres i 2017. Eksempelvis, har den forudsatte uddannelsesaktivitet ikke kunnet afholdes i fuldt omfang, hvorfor der overføres midler til 2018 til finansiering af denne aktivitet. Endvidere har en række projekter på vagtcentralen måttet udskydes
til 2018.
Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Region Hovedstadens Akutberedskab ville have et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. som følge af tidsforskydninger.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 17,6 mio. kr. som genbevilges i 2018.
Af genbevillingen kan 14,7 mio. kr. henføres til tidsforskydninger og 2,9 mio. kr. som følge af
generel tilbageholdenhed.
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Investeringsrammen
Der har i 2017 været et merforbrug på investeringsrammen på 2,4 mio. kr. Budgettet for den
lokale investeringsramme var i 2017 på 16,1 mio. kr. efter korrektioner i forbindelse. med 4.
ØR 2017, hvor budgettet blev tilført 14,5 mio. kr. til finansiering af nye defibrillatorer til primært regionens ambulancer. Der har været anvendt i alt 18,5 mio. kr. af den lokale investeringsramme til indkøb af defibrillatorer, 3 stk. akutlægebiler, samt indretning af lokalerne på
Telegrafvej 5. Derudover er der indrettet garageforhold for de mobile behandlingspladser og
for Akutberedskabets øvrige specialkøretøjer i 2017.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
1.600

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

14.500

16.100

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017
18.512

-2.412

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Behandlingspsykiatrien har afholdt forskningsudgifter for netto 15,7 mio. kr. Der er ultimo året
overført uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 4,2 mio.
kr.

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

1.400

1.400

5.767

-4.367

800

800

9.933

-9.133

Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt

Tillægsbevillinger
2017

2.200

Indtægter

-3.538

Nettodriftsudgifter

-1.338

0
0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

2.200

15.700

-13.500

-3.538

-15.703

12.165

-1.338

-3

-1.335

4.217
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8.2.2.10 Region Hovedstadens Apotek
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

218.900

12.800

231.700

243.837

-12.137

-1.800

11.400

9.600

17.709

-8.109
-20.246

Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt

Tillægsbevillinger
2017

217.100

24.200

241.300

261.546

-133.500

1.300

-132.200

-135.251

3.051

83.600

25.500

109.100

126.295

-17.195
-3.396

Forskydning i hensættelse til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning

100

-300

-200

3.196

1.100

-600

500

467

33

0

-37.500

-37.500

-69.386

31.886

Afskrivninger

13.500

-3.300

10.200

11.203

-1.003

Omkostningselementer i alt

14.700

-41.700

-27.000

-54.520

27.520

Nettoresultat i alt

98.300

-16.200

82.100

71.775

10.325

Økonomi
Region Hovedstadens Apotek har i 2017 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på
17,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 27,5 mio. kr.
Samlet set har Region Hovedstadens Apotek et mindreforbrug på i alt 10,3 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 20,2 mio. kr. og en merindtægt på 3,1 mio. kr.
Særligt for 2017
Årets omsætning af medicin inkl. salg til eksterne kunder er steget med 145 mio. kr. og udgjorde 3.416 mio. kr., svarende til en stigning på 4,4 % i forhold til 2016.
Hospitalernes medicinudgifter steg med 137 mio. kr. og udgjorde i alt 3.270 mio. kr., svarende
til en stigning på 4,4 % i forhold til 2016. Medicinforbruget styres i et samarbejde mellem apoteket, lægemiddelkomitésystemet og de sundhedsfaglige råd. Hospitalernes medicinudgifter er i
de øvrige 4 regioner tilsammen steget med 10,4 % i 2017.
Væksten i Region Hovedstadens hospitalers medicinudgifter skyldes primært øget anvendelse
af ny dyr kræftmedicin. Faldende priser på Hepatitis C og HIV-medicin har bidraget til at
dæmpe udgiftsvæksten.
Hovedparten af den medicin apoteket køber, har været i fællesregionale udbud, der varetages af
Amgros. Den opnåede rabat i forhold til de officielle listepriser udgjorde 1.108 mio. kr. svarende til en stigning på 141 mio. kr. i forhold til 2016.
Danmarks samlede medicinomsætning i 2017 udgjorde 19,1 mia. kr. målt i listepriser, svarende
til en stigning på 1,0 mia. kr. i forhold til 2016. 18 % af landets samlede medicinomsætning
passerer således gennem Region Hovedstadens Apotek.
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Salget af egenproducerede lægemidler udgjorde 128 mio. kr. I udgifter udgør de egenproducerede lægemidler blot 3,7 % af omsætningen, men målt i antal pakninger udgør de 11 % af omsætningen.
Regionens hospitaler købte medicinservice og klinisk farmaceutiske ydelser fra apoteket for
62,7 mio. kr. mod 57,0 mio. kr. i 2016.
Genbevilling
Der var ingen bevillingsændringer i 4. økonomirapport.
Efter regnskabskorrektioner er merforbruget opgjort til samlet 17,1 mio. kr. som især vedrører
periodeforskydninger vedrørende indkøb af lægemidler til varelager og andre forskydninger i
mindre projekter med 17,4 mio. kr. Dette modsvares af 0,3 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.
Investeringsrammen
Der er i 2017 afholdt investeringsudgifter for 2,8 mio. kr. over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
3.658

Tillægsbevillinger
2017
1.939

Korrigeret
budget
2017
5.597

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

2.780

2.817

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Region Hovedstadens Apotek har ikke budget eller udgifter til forskning finansieret af eksterne
midler.
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8.2.2.11 Center for It, Medico og Telefoni
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

511.700

-1.300

510.400

510.383

17

Øvrige driftsudgifter

863.500

-46.200

817.300

845.516

-28.216

1.375.200

-47.500

1.327.700

1.355.899

-28.199

-3.900

-4.100

-8.000

-31.816

23.816

1.371.300

-51.600

1.319.700

1.324.083

-4.383

Forskydning i hensættelse til feriepenge

2.900

0

2.900

-6.487

9.387

Hensættelse til tjenestemandspension

1.300

0

1.300

1.396

-96

58.000

20.000

78.000

113.490

-35.490

Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

62.200

20.000

82.200

108.399

-26.199

1.433.500

-31.600

1.401.900

1.432.482

-30.582

Økonomi
Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) har i 2017 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede
regnskab på 4,4 mio. kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 26,2 mio.
kr. Samlet set har CIMT et merforbrug på i alt 30,6 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 28,2 mio. kr. og en merindtægt på 23,8 mio. kr.
Særligt for 2017
2017 var året hvor CIMT skulle arbejde med den fremadrettede drift- og videreudvikling af
Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er en central del af fremtidens CIMT, og forberedelsen til etableringen af drifts- og udviklingsorganisationen fra 1. januar 2018 i CIMT, har krævet omprioritering af ressourcer, kompetencer og økonomi. Dette for både at kunne løfte opgaven og honorere den samarbejdsaftale, der er indgået med Region Sjælland, men i lige så høj
grad også for at tilpasse og prioritere CIMT's øvrige opgaver til de forventninger og krav, som
der er til den resterende opgaveløsning.
Som tidligere år har CIMT i 2017 haft en kompleks og omfattende projektportefølje bl.a. indeholdende it-infrastrukturprojekter, egenleverancer til Sundhedsplatformen, etablering af it-understøttelse af Steno Diabetes Center, det fællesoffentlige projekt Praksys.dk, understøttelse af
hospitalsbyggerierne og RIS/PACS projektet.
Ovenstående har i 2017 krævet en skarp prioritering af ressourcer og økonomi og CIMT har
samtidig haft kontinuerligt fokus på effektiviseringer indenfor centerets ansvarsområde, hvilket
har bevirket, at CIMT har kunnet egenfinansiere en betydende andel af årets nye aktiviteter og
væksten på den almindelige drift.
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Genbevilling
Der var ingen bevillingsændringer i 4. økonomirapport.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 11,2 mio. kr. som genbevilges i 2018.
Investeringsrammen
Der er samlede investeringer i 2017 på i alt 93,6 mio. kr. der fordeler sig med forbrug på den
centrale investeringsramme på 45,8 mio. kr. og 43,8 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lokal investeringsramme

Tillægsbevillinger
2017
0

30.868

Korrigeret
budget
2017
30.868

Regnskab
2017
43.782

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget
-12.914

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
CIMT har ikke budget eller udgifter til forskning finansieret af eksterne midler.
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8.2.2.12 Center for HR
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

878.800

-43.800

835.000

858.198

-23.198

Øvrige driftsudgifter

215.400

-34.700

180.700

147.809

32.891

1.094.200

-78.500

1.015.700

1.006.007

9.693

-48.000

-100

-48.100

-49.947

1.847

1.046.200

-78.600

967.600

956.060

11.540

Forskydning i hensættelse til feriepenge

6.000

-6.000

0

-2.099

2.099

Hensættelse til tjenestemandspension

2.000

-500

1.500

1.413

87

800

300

1.100

1.073

27

Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

8.800

-6.200

2.600

387

2.213

1.055.000

-84.800

970.200

956.447

13.753

Økonomi
Center for HR (CHR) har i 2017 haft et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 11,5
mio. kr. samt et mindreforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 2,2 mio. kr. Samlet set
har CHR et mindreforbrug på i alt 13,8 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. og en merindtægt på 1,8 mio. kr.
Særligt i 2017
Af særlige opgaver er der i 2017 arbejdet med et større projekt om en lokalaftaledatabase til at
understøtte forhandlingsopgaverne i regionen. Der er igangsat et optimeringsprojekt vedrørende arbejdstidstilrettelæggelse hvor de første pilotprojekter er gennemført og flere kommer til
i 2018. Der er gennemført udbud for lederudviklingsprogrammet og arbejdstidstilrettelæggelse/vagtplan og igangsat udbud for løn- og personalesag. Der er udarbejdet koncept for løbende trivselsmålinger så medarbejdertrivsel nu indgår i driftsmålstyringen.
Endelig er der gennemført en større analyse af kompetence- og uddannelsesområdet i regionen,
for at få et solidt afsæt for det videre arbejde med at sikre, at Region Hovedstaden har de kompetencer der er fundamentet i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Derfor er arbejdet
med at styrke hele området for simulationstræning videreført, herunder at skabe et tættere nationalt samarbejde.
Der har i 2017 fortsat været fokus på digitalisering og på videreudvikling af it-systemer samt
anvendelsen af dem. På uddannelsessiden er det prioriteret at øge antallet af kurser der tilbydes
som e-læring, bl.a. for at øge fleksibiliteten og den enkeltes mulighed for at indpasse kompetenceudvikling i en travl hverdag.
I det regionale uddannelsescenter fortsatte uddannelsesaktiviteterne i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen i første halvår. Herefter er de fysiske rammer justeret, så
det nu også er muligt at afvikle andre former for uddannelse end it-kurser, men SP-kurser til
nyansatte udgør stadig en væsentlig del af aktiviteterne i centret.
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I Center for HR er der placeret en række centrale lønpuljer, som er fælles for hele Region
Hovedstaden. Det drejer sig om puljer til elever, uddannelseslæger og barselsfonden. Som
følge af en omfattende ændring i uddannelsen af SOSU-elever er der i en periode væsentlig
færre elever og hermed lavere omkostninger til denne elevgruppe. Center for HR administrerer
tillige regionens tjenestemandspensioner.
Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Center for HR ville have et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. grundet tidsforskydninger i diverse projekter.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 13,8 mio. kr. som genbevilges i 2018., heraf 0,2 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.
Investeringsrammen
Der er i 2017 afholdt investeringsudgifter for 2,2 mio. kr. over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lokal investeringsramme

Tillægsbevillinger
2017
0

Korrigeret
budget
2017

2.000

2.000

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017
2.244

-244

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Center for HR har afholdt forskningsudgifter for netto 1,7 mio. kr. Der er ultimo året overført
uforbrugte eksterne forskningsmidler til balancen under kortfristet gæld for 10,3 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

7.690

7.690

3.447

4.243

Øvrige driftsudgifter

1.411

1.411

-1.710

3.121

Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

9.101

0

-3.037
6.064

0

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

9.101

1.737

7.364

-3.037

-1.737

-1.300

6.064

0

6.064

10.320
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8.2.2.13 Center for Ejendomme
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lønudgifter

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

6.100

261.300

267.400

277.730

-10.330

0

1.085.300

1.085.300

1.089.718

-4.418

6.100

1.346.600

1.352.700

1.367.448

-14.748

0

-38.900

-38.900

-47.286

8.386

6.100

1.307.700

1.313.800

1.320.162

-6.362

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

33.800

33.800

46.525

-12.725

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

2.502

-2.502

Lagerforskydning

0

-4.800

-4.800

-4.780

-20

Afskrivninger

0

200

200

-2.326

2.526

Omkostningselementer i alt

0

29.200

29.200

41.921

-12.721

6.100

1.336.900

1.343.000

1.362.083

-19.083

Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

Nettoresultat i alt

Økonomi
Center for Ejendomme (CEJ) har i 2017 haft et merforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på
6,4 mio. kr. samt et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 12,7 mio. kr. Samlet
set har CEJ et merforbrug på i alt 19,1 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 14,7 mio. kr. og en merindtægt på 8,4 mio. kr.
Særligt for 2017
For Center for Ejendomme har 2017 været det første år i drift. Det har afstedkommet et stort
fokus på de organisatoriske forhold, og et større arbejde med at få forankret de overførte
bygge- og driftsafdelinger i den nye organisation. Målet for den sammenlagte organisering af
bygningsdrift og byggeopgaver er at få mere for pengene, hvorfor der pågår et fortløbende arbejde med en mere effektiv og kvalitativ opbygning af organisationen, bedre prioritering af
ydelser og opgaver, samt bedre tværgående prioritering af midler.
Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Center for Ejendomme ville have
et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. grundet tidsforskydninger i diverse driftsprojekter.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 10,1 mio. kr. som genbevilges i 2018., heraf 1,5 mio. kr. som følge af generel tilbageholdenhed.
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Investeringsrammen
Center for Ejendomme varetager regionens bygningsmæssige investeringer igangsat fra januar
2017 og frem. Derudover er der overført flere igangværende projekter fra hospitalerne.
Der er samlede investeringer i 2017 på i alt 206,7 mio. kr., der fordeles med forbrug på den
centrale investeringsramme på 147,1 mio. kr., og et forbrug 59,6 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lokal investeringsramme

Tillægsbevillinger
2017
0

60.800

Korrigeret
budget
2017
60.800

Regnskab
2017
59.638

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget
1.162
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8.2.2.14 Sygehusbehandling uden for regionen
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lønudgifter

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

0

-2.000

-2.000

0

-2.000

Øvrige driftsudgifter

897.800

49.900

947.700

958.301

-10.601

Driftsudgifter i alt

897.800

47.900

945.700

958.301

-12.601

0

0

0

-141

141

897.800

47.900

945.700

958.160

-12.460

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

0

0

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

0

0

0

0

0

897.800

47.900

945.700

958.160

-12.460

0

0

0

0

Lokal investeringsramme

Økonomi
Bevillingsområdet Sygehusbehandling udenfor regionen resulterede i et forbrug på 958,2 mio.
kr. svarende til et merforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til forventningen ved 4. økonomirapport 2017. Udgifterne på dette bevillingsområde er erfaringsmæssigt vanskelige at forudsige,
idet forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg udviser betydelige udsving i udgifterne fordelt over året og fra det ene år til det andet.
Særligt for 2017
Pr. 1. oktober 2016 trådte der skærpede krav til udredning og behandling i kraft, hvilket har
gjort det vanskeligere at trække på erfaringerne fra tidligere år i forhold til prognosticeringen af
udgifterne.
Investeringsrammen
Der er ikke budget eller udgifter på hverken den lokale eller den centrale investeringsramme
inden for bevillingsområdet Sygehusbehandling uden for regionen.
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8.2.2.15 Fælles driftsudgifter mv. på sundhedsområdet
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. Forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

441.900

-296.000

145.900

121.333

24.567

Øvrige driftsudgifter

1.740.900

-402.800

1.338.100

1.222.450

115.650

Driftsudgifter i alt

2.182.800

-698.800

1.484.000

1.343.783

140.217

-205.400

-220.800

-426.200

-300.566

-125.634

1.977.400

-919.600

1.057.800

1.043.217

14.583

Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Afskrivninger

-4.800

-4.800

550

-5.350

0

300

66

234

0

-182.000

-182.000

-217.273

35.273

300

-186.800

-186.500

-216.657

30.157

1.977.700

-1.106.400

871.300

826.560

44.740

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

0
300

Økonomi
Der er i regnskab 2017 afholdt fælles nettodriftsomkostninger på sundhedsområdet for 826,6
mio. kr. Der er registreret mindreforbrug af løn på 24,6 mio. kr., mindreudgifter på øvrige
driftsudgifter andrager 115,7 mio. kr., og mindretægterne beløber sig til 125,6 mio. kr. Samlet
er der 14,6 mio. kr. i mindreforbrug på driftsudgifterne og der er også et mindreforbrug på omkostningselementerne på 30,2 mio. kr. primært som følge af flere førtidsindfrielser af leasinggæld end forudsat i korrigeret budget 2017. Der er samlet set et mindreforbrug på 44,7 mio. kr.,
og bevillingen er dermed overholdt.
Særlig for 2017
I forbindelse med førtidsindfrielse af (nedbringelse af leasinggæld) vedr. Sundhedsplatformen,
forbedres afskrivningerne med et tilsvarende beløb. En førtidsindfrielse af leasinggæld vil således samlet set ikke have nogen driftspåvirkning, men mindske afskrivningerne betragteligt.
Derudover påbegyndes afskrivning af den egenfinansierede del af anlægsudgifterne til Sundhedsplatformen.
Genbevilling
I forbindelse med udarbejdelse af 4. økonomirapport 2017 er der indarbejdet en lang række reduktioner på i alt 261,7 mio. kr., mens der for omkostningselementerne var en reduktion på
206,2 mio. kr. Reduktionen af omkostningselementerne vedrører især førtidsindfrielse af leasinggæld vedrørende Sundhedsplatformen.
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Genbevillingerne til 2018 blev i forhold til 4. økonomirapport (ØR) reduceret med 56,2 mio. kr.
som hovedsagelig kan henføres til en reduktion vedrørende sundhedsstrategimidlerne.
Genbevillinger til 2018
Overførsler til 2018 i
4. ØR

Beløb i 1.000 kr.

Genbevillinger 1. ØR
2018

Ændring

Praksisplanlægning, diverse områder samt
tilgængelighedsundersøgelse

21.255

21.195

60

Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.

14.380

14.905

-525

Aktiv patientstøtte

5.000

5.000

0

Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter

6.500

12.265

-5.765

Udvikling og kvalitet

1.870

0

1.870

Ulighed i sundhed, rehab., Sundhedsprofiler mv.

2.810

4.305

-1.495

Kompetencecenter for patientoplevelser

1.800

5.435

-3.635

Forskningsområdet

21.250

20.860

390

Steno, egenfinansiering sundhedsplatformen

11.800

12.655

-855

Sundhedsstrategimidler

138.100

66.100

72.000

Trafikale omlægninger

27.000

27.500

-500

Kræftplan IV

6.300

4.900

1.400

Opfølgende hjemmebesøg m.m.

3.600

0

3.600

0

4.715

-4.715

Sundhedsplatformen, projektudgifter, drift
Øvrige projekter
Fælles driftsudgifter mv.

0

5.589

-5.589

261.665

205.424

56.241

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Der er i 2017 afholdt forskningsmidler for netto 17,1 mio. kr. og der er ultimo 2017 overført
uforbrugte eksterne midler til kortfristet gæld i balancen på 25,2 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

0

0

0

Øvrige driftsudgifter

0

0

0

6.513

-6.513

Driftsudgifter i alt

0

0

0

17.130

-17.130

Indtægter

0

0

0

-17.105

17.105

Nettodriftsudgifter

0

0

0

25

-25

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

10.617

-10.617

25.244
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8.2.2.16 Praksisområdet
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lønudgifter

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

3.000

-3.000

0

-67

67

Øvrige driftsudgifter

6.554.000

14.200

6.568.200

6.557.114

11.086

Driftsudgifter i alt

6.557.000

11.200

6.568.200

6.557.047

11.153

-10.100

0

-10.100

-25.354

15.254

6.546.900

11.200

6.558.100

6.531.693

26.407

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

0

0

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

0

0

0

0

0

6.546.900

11.200

6.558.100

6.531.693

26.407

Økonomi
Der er i regnskabsåret 2017 afholdt nettodriftsudgifter på i alt 6.531,7 mio. kr. Det betyder, at
praksisområdet har et mindreforbrug på nettodriftsudgifterne på 26,4 mio. kr., der udelukkende
vedrører praksisområdet.
Fordelingen af mindreudgiften fremgår af tabellerne nedenfor:
Praksisområdet

Mio. kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

4.935,8

70,8

5.006,6

4.978,8

27,8

Medicintilskud

1.611,1

-59,6

1.551,5

1.552,9

-1,4

Nettodriftsudgifter

6.546,9

11,2

6.558,1

6.531,7

26,4

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Almen lægehjælp

2.383,4

50,5

2.433,9

2.422,9

11,0

Speciallægehjælp

1.531,8

-7,6

1.524,2

1.517,0

7,2

Tandlægebehandling

493,9

22,0

515,9

516,8

-0,9

Øvrige praksisydelser

526,6

6,0

532,6

522,1

10,5

4.935,8

70,9

5.006,6

4.978,8

27,8

Nettodriftsudgifter

Særligt i 2017:
Det oprindelige budget for praksisområdet var i 2017 på 6.546,9 mio. kr. Regnskab 2017 viser
et forbrug på 6.531,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Mindreforbruget
dækker over flere modsatrettede forløb inden for funktionsområderne på praksisområdet.
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I det korrigerede budget for 2017 var forventningen, at nettodriftsudgifterne ville udgøre
6.558,1 mio. kr. Set i forhold til regnskab 2017 på 6.531,7 mio. kr. svarer det til et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. Mindreforbruget består af et merforbrug vedrørende medicintilskud på
1,4 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende praksisydelser på 27,8 mio. kr.
Der har i 2017 været et fald i udgifterne til medicintilskudsområdet på 1,6 % i forhold til 2016.
Der har været stigende udgifter til insulinpræparater og til blodpropforebyggende medicin,
mens der er faldene udgifter til nervemedicinområdet og respirationsområdet blandt andet på
grund af patentudløb.
Oprindeligt budget til medicintilskud var på 1.611,1 mio. kr., mens den faktiske udgift blev på
1.552,9 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 58,2 mio. på medicintilskudsområdet i forhold til budgettet for 2017. Ved økonomirapport forventedes et forbrug på 1.551,5 mio. kr.,
som således er 1,4 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet.
I 2017 har der i Center for Sundhed, i lighed med tidligere år, pågået en løbende controlling i
forhold til afvigende ydere. Derudover følges der op via kontrolstatistikken for de enkelte
overenskomstområder, hvor afvigende ydere udtages. Endvidere foretages opfølgning overfor
yderne på overenskomstens øvrige bestemmelser for at sikre, at reglerne overholdes. Den
flersidede opfølgning på praksisområdet i 2017 har resulteret i flere tilbagebetalingssager og
pålæggelse af højestegrænser overfor afvigende ydere, som har en udgiftsdæmpende effekt.
På almen lægeområdet har der tidligere været væsentligt stigende udgifter til den mikrobiologiske og patologiske praksisdiagnostik. Blandt andet som følge af en indsats fra Center for
Sundheds side i samarbejde med hospitalslaboratorierne på diagnostikområdet har det været
muligt at sikre en moderat udgiftsvækst i 2017.
Tandlægeområdets økonomi er i 2017 blevet stabiliseret set i forhold til udgiftsudviklingen i
tidligere år. Udgifterne til tandlægeområdet steg med 5 mio. kr. fra 2016 til 2017 svarende til
en udgiftsvækst på 1%.
På fysioterapiområdet er udgiften og budgettet vedrørende Øfeldt Centeret i 2017 flyttet til
”Fremmede Sygehuse”. Ændringen medfører, at der flyttes udgifter og budget for 11,9 mio. kr.
fra Praksisområdet til ”Fremmede Sygehuse”.
På speciallægeområdet medvirker overenskomstaftalens økonomiprotokollat til en udgiftsdæmpende effekt, idet overskridelse af rammen modregnes i efterfølgende honorarreguleringer.
Speciallægeområdet havde et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budgettet
2017.
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8.3 Social- og specialundervisningsområdet
Den Sociale Virksomhed
Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet (hovedkonto 2) er omkostningsbaseret
og desuden omfattet af balancekrav, hvor takstindtægterne skal dække regionens omkostninger
ved at drive tilbuddene på området.
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Lønudgifter

689.400

15.200

704.600

682.444

22.156

Øvrige driftsudgifter

140.500

14.600

155.100

167.586

-12.486

Driftsudgifter i alt

829.900

29.800

859.700

850.030

9.670

-860.300

-40.200

-900.500

-902.475

1.975

-30.400

-10.400

-40.800

-52.445

11.645

1.600

0

1.600

3.094

-1.494

Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Afskrivninger
Øvrige omkostningselementer/forrentning
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

1.800

100

1.900

1.967

-67

21.600

7.300

28.900

29.122

-222

5.700

1.700

7.400

6.547

853

30.700

9.100

39.800

40.730

-930

300

-1.300

-1.000

-11.715

10.715

Økonomi
Den Sociale Virksomhed (DSV) har et mindreforbrug på det udgiftsbaserede regnskab på 11,6
mio. kr. og et merforbrug på det omkostningsbaserede regnskab på 1 mio. kr. Samlet set har
DSV et mindreforbrug på 10,7 mio. kr.
Nettodriftsudgifterne viser et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. og en merindtægt på 2 mio. kr.
Særligt for 2017
DSV har i 2017 oplevet en uændret efterspørgsel efter pladser og ydelser, og har derfor haft en
fortsat høj aktivitet på virksomhedens mange målrettede tilbud til borgere med vidt forskellige
behov.
I 2015 blev alle regionens sociale tilbud samlet under DSV, da de 3 socialpsykiatriske botilbud
(Lunden, Orion og Skovvænget) overgik fra Region Hovedstadens Psykiatri. Der er i øjeblikket
i alt 20 borgere på venteliste til et af disse tre tilbud.
Lov om særlige psykiatriske pladser, der trådte i kraft den 15. juli 2017, medfører, at Behandlingspsykiatrien i Region Hovedstaden skal oprette 47 særlige psykiatriske midlertidige pladser
i løbet af 2018. De 32 pladser forventes at være indflytningsklar i juni 2018, mens de sidste 15
pladser forventes klar i efteråret 2018.
Målgruppen for de særlige psykiatriske midlertidige pladser er beskrevet som borgere med
svære sindslidelser, samtidigt misbrug og udad reagerende adfærd. Det er den samme målgruppe, der i dag bor på Lunden og Orion. Imidlertid er det præciseret, at målgruppen for de
særlige psykiatriske pladser ikke skal kunne håndteres andetsteds.
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Det formodes, at oprettelsen af 47 ekstra pladser vil få betydning for kommunernes anbringelsesmønster, men det er uklart, hvilken betydning det vil få for belægningen og søgningen til de
regionale sociale botilbud.
Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Den Sociale Virksomhed ville
have et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. grundet tidsforskydninger.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 12,3 mio. kr. som genbevilges i 2018, heraf er 10,4 mio. kr. genbevilling til tilbud fra 2017.
Investeringsrammen
Der er samlede investeringer i 2017 på i alt 42,4 mio. kr., som fordeler sig med forbrug på den
centrale investeringsramme på 33,9 mio. kr. og med 8,5 mio. kr. på den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.
Lokal investeringsramme

Oprindeligt
budget
2017
25.000

Tillægsbevillinger
2017
-15.000

Korrigeret
budget
2017
10.000

Regnskab
2017
8.503

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget
1.497

Eksterne midler inklusiv eksternt finansieret forskning
Der er ikke budget eller udgifter til forskning finansieret af eksterne midler.
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8.4 Regional Udvikling
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. Forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

95.900

2.000

97.900

93.515

4.385

Øvrige driftsudgifter

893.400

-3.300

890.100

905.991

-15.891

Driftsudgifter i alt

989.300

-1.300

988.000

999.506

-11.506

Indtægter

-42.500

0

-42.500

-58.359

15.859

0

0

0

0

0

946.800

-1.300

945.500

941.147

4.353

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

658

-658

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

66

-66

Lagerforskydning

0

0

0

0

0

300

0

300

176

124

Øvrige omkostningselementer

0

0

0

0

0

Andel af fælles formål og administration

0

0

0

1

-1

300

0

300

901

-601

947.100

-1.300

945.800

942.048

3.752

Indtægter objektiv finansiering
Nettodriftsudgifter

Afskrivninger

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

Regional udvikling
Center for regional udvikling (CRU) er opdelt i fem faglige enheder og et sekretariat. Bevillingsområderne dækker kollektiv trafik, erhvervsudvikling, miljø og øvrig regional udvikling.
Generelt er CRU’s økonomi præget af mange projektafløb. Der er tale om projekter der dels
ligger under regional vækst og udviklingsstrategi (ReVUS) og de projekter som udmøntes via
en indstilling fra Vækstforum. Dertil kommer store poster til den kollektive trafik og til miljøområdet. Yderligere er der en række medlemskaber, COPCAP og WOCO som fylder en del i
det regionale budget. Samlet er det korrigerede budget for 2017 på i alt 945,8 mio. kr. Forbruget for det regionale udviklingsområde er på 942, mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 3,8
mio. kr.
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8.4.1 Kollektiv trafik
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lønudgifter

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

0

0

0

0

0

Øvrige driftsudgifter

520.000

0

520.000

523.491

-3.491

Driftsudgifter i alt

520.000

0

520.000

523.491

-3.491

Indtægter

-42.500

0

-42.500

-46.087

3.587

Nettodriftsudgifter

477.500

0

477.500

477.404

96

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

0

0

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

477.500

0

477.500

477.404

96

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

Kollektiv trafik
Regionen yder ifølge lov om trafikselskaber tilskud til trafikselskabet Movia. Regionen finansierer desuden de regionale busruter og lokalbanerne i regionen og dækker sammen med Region Sjælland selskabets administrative udgifter.
For bevillingsområdet Kollektiv trafik følges bevilling og forbrug.
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8.4.2 Erhvervsudvikling
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lønudgifter

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

0

0

0

0

0

Øvrige driftsudgifter

113.900

9.200

123.100

113.835

9.265

Driftsudgifter i alt

113.900

9.200

123.100

113.835

9.265

0

0

0

-620

620

113.900

9.200

123.100

113.215

9.885

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

0

0

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

0

0

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

0

0

0

0

0

113.900

9.200

123.100

113.215

9.885

En stor del af bevillingen til erhvervsudvikling tilføres som basisbevillinger til Wonderfull Copenhagen og Copenhagen Capacity, samt pulje til Vækstforum. Bevillingsområdet erhvervsudvikling har for regnskab 2017 et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Dette skyldes primært en overførelse til øvrig regional udvikling i forbindelse med ReVUS projekterne.
Investeringsrammen
Der er i 2017 afholdt investeringsudgifter for 0,05 mio. kr. over den lokale investeringsramme.

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lokal investeringsramme

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017
50

-50
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8.4.3 Miljø
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Lønudgifter

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

0

0

0

0

0

Øvrige driftsudgifter

142.000

3.900

145.900

147.244

-1.344

Driftsudgifter i alt

142.000

3.900

145.900

147.244

-1.344

0

0

0

-1.356

1.356

142.000

3.900

145.900

145.888

12

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

0

0

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

0

0

300

0

300

0

300

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

300

0

300

0

300

142.300

3.900

146.200

145.888

312

Bevillingsområdet miljø dækker over regionens myndighedsopgave for miljøområdet, herunder
kortlægning af mistanke om forurenede grunde i regionen, jordoprensning og afværgeanlæg,
herunder grundvandsanlæg.
For bevillingsområdet miljø er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
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8.4.4 Øvrig regional udvikling
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

95.900

2.000

97.900

93.515

4.385

Øvrige driftsudgifter

117.500

-16.400

101.100

121.421

-20.321

Driftsudgifter i alt

213.400

-14.400

199.000

214.936

-15.936

0

0

0

-10.296

10.296

213.400

-14.400

199.000

204.640

-5.640

Forskydning i hensættelse til feriepenge

0

0

0

658

-658

Hensættelse til tjenestemandspension

0

0

0

66

-66

Afskrivninger

0

0

0

176

-176

Indtægter
Nettodriftsudgifter

Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt

0

0

0

900

-900

213.400

-14.400

199.000

205.540

-6.540

Bevillingsområdet Øvrig regional udvikling omfatter uddannelses-, kultur-, og internationaliseringsområderne. Ligesom erhvervsområdet, vil Øvrig regional udvikling fremadrettet være
præget af projekterne inden for ReVUS initiativerne.
Nettodriftsudgifterne viser et merforbrug på 15,9 mio. kr. og en merindtægt på 10,3 mio. kr.
Samlet set har bevillingsområdet et merforbrug på 6,5 mio. kr.
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8.5. Administration
Udgifts- og omkostningsregnskab ekskl. forskningsmidler

Beløb i 1.000 kr.
Lønudgifter

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

542.000

-267.100

274.900

269.875

5.025

Øvrige driftsudgifter

2.091.600

-1.085.500

1.006.100

958.938

47.162

Driftsudgifter i alt

2.633.600

-1.352.600

1.281.000

1.228.813

52.187

-1.136.400

568.200

-568.200

-528.946

-39.254

1.497.200

-784.400

712.800

699.867

12.933

1.200

-900

300

5.670

-5.370

-264.800

0

-264.800

-269.733

4.933

51.200

5.700

56.900

57.599

-699

-212.400

4.800

-207.600

-206.464

-1.136

1.284.800

-779.600

505.200

493.403

11.797

11.000

-11.000

0

0

0

Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Nettoresultat i alt
Lokal investeringsramme

Indtægtsdækket forskning

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
-= ringere
end budget

Regnskab
2017

Lønudgifter

0

0

0

0

0

Øvrige driftsudgifter

0

0

0

0

0

Driftsudgifter i alt

0

0

0

0

0

Indtægter

0

0

0

25

-25

Nettodriftsudgifter

0

0

0

25

-25

Uforbrugte eksterne forskningsmidler ultimo 2017, overført til kortfristet gæld

0

Økonomi
Nettodriftsudgifterne under administrationsbevillingen udgør 699,9 mio. kr. svarende til et
mindreforbrug på 12,9 mio. kr. Mindreforbruget kan generelt forklares med afholdelse af et
forsikringsudbud, der resulterede i lidt færre udgifter end forventet, afholdelsen af valget til regionsrådet i november 2017, der ligeledes resulterede i lidt færre udgifter end forventet samt
mindreforbrug på administrationsbudgettet ved dannelsen af Center for Ejendomme og Koncernregnskab.
Særligt for 2017
Administrationens opgave er at understøtte den politiske styring, ledelse og udvikling af Region Hovedstaden, herunder bistå regionsrådet og forretningsudvalget med realiseringen af de
overordnede politiske mål.
En del af aktiviteterne under administrationsområdet er af en særlig karakter. Således afholdes
under administrationsbevillingen udgifter for hele Region Hovedstaden til fx tjenestemandspensioner, forsikringsområdet, revision samt udgifter til drift og udvikling af regionens fælles
økonomi-, indkøbs-, logistik- og lagersystem (SAP). Endvidere afholdes en række udgifter til
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husleje, drift og vedligeholdelse mv. af administrationsbygningerne, kontingent til Danske Regioner samt politikerkonti mv.
Under administrationsbevillingen afholdes endvidere lønudgifter til ansatte i koncerncentrene:
Sundhed, Kommunikation og Økonomi samt Sekretariatet. Under administrationsbevillingen
registreres også udgifter afholdt i forbindelse med en række arrangementer af både intern og
borgerrettet kommunikationsmæssig karakter, som fx folkemødet på Bornholm.
Der afholdes endvidere udgifter til etablering af nye digitale kommunikationsplatforme, herunder nye hjemmesider og intranet for hele regionen. Udgifterne til renoveringen og vedligeholdelsen af Regionsgården i forbindelse med projektet Regionsgårdens Fysiske Udtryk afholdes
ligeledes over administrationsbevillingen.
Genbevilling
I forbindelse med 4. økonomirapport var det vurderingen, at Administration ville have et mindreforbrug på 20,6 mio. kr. grundet tidsforskydninger.
Efter regnskabskorrektioner er mindreforbruget opgjort til samlet 24,5 mio. kr. som genbevilges i 2018.
Investeringsrammen
Der har ikke i regnskab 2017 været afholdt udgifter under den lokale investeringsramme.
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8.6 Likviditet og renter
Likviditet
Likviditeten i regnskabsåret har været præget af en lavere gennemsnitlig likviditet, hvilket
skyldes manglende betaling af behandlingsindtægter og indtægter på særydelser på sundhedsområdet. Dette vedrører primært Sundhedsplatformen.
Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo 2017 på 3.031 mio.
kr. mod forudsat 3.379 mio. kr. i det vedtagne budget 2017. Dette er en forværring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 348 mio. kr.
Primo året var likviditetsafvigelsen ultimo kassebeholdningen.
Nedenfor er vist den faktiske udvikling, i såvel den gennemsnitlig månedlige beholdning, den
gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen og ultimo kassebeholdningen, i de enkelte måneder:
Faktisk udvikling i likviditet
Faktisk likviditet i 2017

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Månedlig gennemsnitlig
beholdning

2.920

3.724

3.787

3.157

3.158

2.811

2.312

2.497

2.603

2.841

3.410

3.218

Kassekreditreglen

3.621

3.628

3.625

3.589

3.565

3.487

3.360

3.260

3.133

3.118

3.065

3.031

Ultimo kassebeholdning

1.362

2.224

1.821

1.554

1.326

882

866

804

951

1.165

1.417

1.157

Beløb i mio. kr.

På trods af udsving i likviditeten i 2017 set i forhold til de oprindelige forudsætninger, viser en
sammenligning med den faktiske udvikling, at der er en sammenhæng mellem likviditetsafvigelserne hen over året og størrelsen af de årlige genbevillinger og årets regnskabsresultat.
Likviditetsafvigelser mellem oprindeligt budget og den faktiske udvikling viser, at den gennemsnitlige månedlige beholdning primo 2017 blev 2.920 mio. kr. mod forudsat 3.409 mio. kr.
i det vedtagne budget 2017, altså en forværring på 489 mio. kr.
Ultimo 2017, var den faktiske gennemsnitlige månedlige beholdning på 3.218 mio. kr. mod
forudsat 3.109 mio. kr. i det vedtagne budget 2017, altså en forbedring på 109 mio. kr.
Primo 2017, var den faktiske ultimo kassebeholdning 713 mio. kr. lavere end antaget i det vedtagne budget. Ligeledes var ultimo kassebeholdningen 325 mio. kr. lavere i udgangen af året,
end antaget i det vedtagne budget 2017.
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Nedenfor viser grafen den faktiske udvikling i likviditeten i 2017:

Grafen viser, at likviditeten har været faldende hen over månederne i 2017. Dette kan primært
tilskrives betalingsforskydninger, som især vedrører indtægtsforskydninger angående sundhedsplatformen.
Renter
Det finansielle område består af i alt fire bevillingsområder. Renter består af to bevillingsområder (renteindtægter og renteudgifter) og gennemgås i dette afsnit, mens de øvrige to bevillingsområder på det finansielle område (finansiering på hhv. sundhedsområdet og regional
udvikling) gennemgås i det følgende afsnit.
Regionens budgetterede renteindtægter og renteudgifter fremgår af nedenstående tabel:
Tillægsbevillinger
2017

Korrigeret
budget
2017

Afvigelser
+= bedre
- = ringere
end budget

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Renteindtægter

-36.600

-23.900

-60.500

-75.937

15.437

Renter af likvide aktiver

Regnskab
2017

-27.200

-17.800

-45.000

-56.995

11.995

Renter af kortfristede tilgodehavender

-5.400

-3.100

-8.500

-9.492

992

Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt

-4.000

-3.000

-7.000

-9.450

2.450

Renteudgifter

64.500

-30.000

34.500

33.967

533

Renter af kortfristede gæld

9.000

-2.000

7.000

6.266

734

Renter af langfristet gæld

52.600

-24.400

28.200

28.564

-364

Renter kvalitetsfondsmidler

2.900

-3.600

-700

-863

163

Kurstab og kursgevinster

0

0

0

-10.258

10.258

27.900

-53.900

-26.000

-52.229

26.229

-27.900

53.900

26.000

52.229

-26.229

Renter mv. til fordeling
Fordelte renter mv.

Nettorenteindtægten i 2017 blev på 52,2 mio. kr. eller en forbedring i forhold til korrigeret budget
på 26,2 mio. kr.
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Som det fremgår af den grafiske fremstilling nedenfor, er der i 2017 samlet set tilvejebragt et
samlet afkast af anbringelserne på 2,2 pct. p.a., og der er betalt en gennemsnitlig rente på gælden
på 0,6 pct. p.a.
Der er til sammenligning vist udviklingen for regnskab 2016 og 2017.

Renteindtægterne i regnskabet blev på 75,9 mio. kr. mod det korrigerede budget på 60,5 mio.
kr. svarende til en samlet forbedring på 15,4 mio. kr. Forbedringen er hovedsagelig i renter af
likvide aktiver.
Den gennemsnitlige forrentningsprocent blev på samlet 1,9 pct. p.a. Grundet den negative
rente, gav indskud i pengeinstitutter -0,60 pct. p.a. og et obligationsafkast på 2,16 pct. p.a. De
likvide beholdninger i 2017 er fordelt med 2 % i indskud i pengeinstitutter og 98 % i obligationer.
Renteafkastet på deponerede midler blev samlet på 0,9 % p.a. for 2017. Den gennemsnitlige
deponeringssaldo for året blev 478 mio. kr. og et afkast på 9,2 mio. kr.
Renteudgifterne i regnskabet blev på 34,8 mio. kr. i 2017. Dette er en forbedring i forhold til
korrigeret budget på 0,4 mio. kr.
Renter af kortfristet gæld viser en udgift på 6,3 mio. kr., som især dækker over udgifter til patienterstatninger.
Renter af langfristet gæld i 2017 blev på 28,5 mio. kr. eller en forværring på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Den gennemsnitlige rentesats blev på 1,9 % p.a. Det kan oplyses, at
den langfristede gæld er faldet med 85 mio. kr., fra 5.626,1 mio. kr. primo 2017 til 5.541,1
mio. kr. ultimo 2017.
Samlet set har der været anbragt 4.037 mio. kr. i 2017 og den samlede langfristede gæld udgør
5.385 mio. kr.
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Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter
Regionens renteudgifter, renteindtægter og renteomkostninger skal i forbindelse med det omkostningsbaserede årsregnskab 2017 fordeles. Den samlede fordeling af renter i det omkostningsbaserede regnskab vedrører såvel drifts som anlægskapital herunder også anlægskapital i
relation til igangværende investeringsarbejder. Dette indebærer, at investeringsudgifter finansieres som interne lån, der forrentes med en intern rentesats og afdrages i det følgende år. Det
årlige afdrag svarer som minimum til afskrivningen på aktiviteten, og rentesatsen er ens for alle
omkostningsbaserede bevillingsområder.
Den interne rentesats fastsættes på basis af markedsrenten. Renten som anvendes for 2017 er
1,47 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Dette indebærer, at
hvert område pålægges en intern gæld svarende til værdien af aktivet pr. 1. januar 2017.
Nettoudgiften til renter er fordelt til hovedkonto 1, 2 og 3 efter følgende principper:
De interne lån vedr. hovedkonto 2 udgør for regnskabsåret den bogførte værdi primo året af de
materielle anlægsaktiver og ændres fremover med den likviditetsvirkning (inkl. den beregnede
rente), som driften og investeringerne i området påfører regionens kasse. Den resterende rente
overføres til hovedkonto 1, Sundhedsområdet og Regional udvikling ud fra omkostningsfordelingen således at alle renter fordeles fuldt ud i regnskabssituationen. Fordelingen ser således
ud:
Rentefordeling
Beløb i 1.000 kr.
Renter Sundhed

2016

2017

37.588

-57.242

Renter Social- og specialundervisning

6.329

6.547

Renter Regional udvikling

1.022

-1.533

44.939

-52.229

I alt
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8.7 Indtægter og finansielle poster
Som det fremgår af resultatopgørelsen er der i alt finansielle indtægter i regnskab 2017 for
36.721 mio. kr. Hovedparten af indtægterne på 35.921 mio. kr. vedrører sundhedsområdet,
mens det objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør knap 37,1 mio. kr. og
endelig 960,9 mio. kr. vedrører det regionale område.
Indtægter til sundhed
Finansiering til sundhed

Beløb i 1.000 kr.

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

Oprindeligt
budget
2017

Afvigelser
+=bedre
-=ringere
end budget

Tillægsbevillinger

Korrigeret
budget
2017

Regnskab
2017

-6.599.500

-1.274.700

-5.324.800

-5.325.704

904

-429.900

0

-429.900

-376.213

-53.687

Statsligt bloktilskud

-28.839.700

1.374.600 -30.214.300 -30.219.384

5.084

Nettoindtægter

-35.869.100

99.900 -35.969.000 -35.921.301

-47.699

Budgettet for den kommunale medfinansiering er baseret på økonomiaftalens forudsætninger.
Der er budgetteret med de af ministeriet udmeldte beløb til regionerne i 2017 for så vidt angår
det statslige aktivitetsafhængige bidrag og det statslige bloktilskud.
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag
Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres forbrug af
de regionale sundhedsydelser.
På det somatiske hospitalsområde betales 34 % af DRG-taksten – dog maksimalt godt 14.000
kr. pr. indlæggelse og godt 1.400 kr. pr. ambulant besøg.
På det psykiatriske hospitalsområde betaler kommunerne 60 % af sengedagstaksten for indlæggelser, dog maksimalt godt 8.300 kr. pr. indlæggelse. For ambulante besøg betales 30 % af besøgstaksten, dog maksimalt godt 500 kr. pr. besøg.
For besøg hos praktiserende speciallæger betales 34 % af honoraret – dog maksimalt godt
1.400 kr. pr. besøg. For besøg hos det øvrige praksisområde betales 10 % af honoraret.
Det somatiske hospitalsområde står for ca. 83 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 11 %.
Regnskab
Beløb i 1.000 kr.

2017

Aktivitetsafhængigt bidrag - stationær somatisk

-2.272.602

Aktivitetsafhængigt bidrag - ambulant somatisk

-2.122.344

Aktivitetsafhængigt bidrag - stationær psykiatri

-98.611

Aktivitetsafhængigt bidrag - ambulant psykiatri

-229.850

Aktivitetsafhængigt bidrag - praksissektoren (sygesikring)

-601.598

Aktivitetsafhængigt bidrag - genoptræning under indlæggelse
Indtægter i alt

-699
-5.325.704
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Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag
Det endelige regnskab er korrigeret i overensstemmelse med den endelige indberetning til
Landspatientregisteret svarende til 376,2 mio. kr.
Statsligt bloktilskud
Det statslige bloktilskud er blevet lidt større end budgetteret. Dette skyldes, at der blev budgetteret mindre end forventet.
Indtægter på det sociale område
Det objektive finansieringsbidrag på det sociale område udgør 37,1 mio. kr.
Indtægter til regional udvikling

Beløb i 1.000 kr.

Oprindeligt
budget
2017

Tillægsbevillinger

Korrigeret
budget 2017

Regnskab
2017

Afvigelser
+=bedre
-=ringere
end budget

Kommunalt udviklingsbidrag

-232.800

0

-232.800

-232.800

0

Bloktilskud fra staten

-728.100

0

-728.100

-728.052

-48

Nettoindtægter

-960.900

0

-960.900

-960.852

-48

Finansieringen inden for regional udvikling er baseret på ministeriets udmelding af de generelle tilskud til regionerne i 2017.
Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag
skal dække årets omkostninger, som ud over driftsomkostninger også indeholder de direkte og
indirekte henførbare administrationsomkostninger.
Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og
indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. Samlet set udviser regnskab 2017 et
overskud på 7,8 mio. kr. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal
dette tillægges det akkumulerede resultat. Dermed bliver det akkumulerede resultat til og med
2017 på 185,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.
Akkumuleret resultat til og med 2016
Resultat 2017
Akkumuleret resultat til og med 2017

Regnskab 2017
177.895
7.755
185.650
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9. Oversigt over overførte, uforbrugte bevillinger
Ifølge bevillingsreglerne, som er fastsat i regionsloven, er driftsbevillinger etårige og bortfalder
ved regnskabsårets afslutning.
Baggrunden for oversigterne på de næste sider er, at der er tale om oplysninger, som kan være
væsentlige for regionens økonomi.
Oversigterne over overførte uforbrugte bevillinger viser det øgede likviditetsbehov i forhold til
det vedtagne budget. Oversigterne bliver forelagt i ”Grundlag for genbevillinger i 2018” på
regionsrådets møde i april 2018.
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Overførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet.
Beløb i 1.000 kr.

Amager og Hvidovre Hospital
Udvikling af hjertesvigt hos patienter med levercirrose
Kvantitativ billedanalyse af klinisk synkrotronbillededannelse
Sygepleje gastroenterologisk efterudd.
Hjernen efter. tarmkræft

Endelig opgørelse

27.456
83
1.367
31
121

The effect of liraglutide (Saxenda) and physical exercise in patients with obesity and
non-alcoholic steatohepatitis: a randomised placebo controlled trial

11

Tidlig og intensiv mobilisering til patienter der gennemgår Akut Højrisiko Abdominal
kirurgi

50

Is pausing of Novel Oral AntiCoagulants (NOAC´s) and ADP-Receptor Inhibitors
(ADP-RI) neccesary in hip fracture surgery? A prospective observational study.

74

TDM-projekt

121

Whole Genome Characterization of Hepatitis C Virus in Clinical Infections

100

Effekt af styrketræning kombineret med protein og anabolsk steroid tilskud på
rehabilitering af patienter med hoftebrud
Lungemedicinske Netværk i NEXT
Effekten af træning af patienter med KOL

697
39
159

Behandling af diabetes og overvægt via øget sekretion af tarmhormoner uden
bariatrisk kirurgi

18

Forebyggelse af hjertestop ved non-iskæmisk hjertesvigt ud fra døgnundersøgelse af
hjerterytmen

80

Bile acid homeostasis after gastric bypass and sleeve gastrectomy surgery – altered
enterohepatic recirculation?

62

Opkval. af sygeplejer indl.diabetespt.

10

Gastrisk sleeve, type 2
Risk factors for invasive meningococcal disease in Danish children

322
2

Lektoransættelse på AU, Campus Emdrup

168

Ældre med risiko for underernæring

441

Info-65 Implementering

350

Patienter med artrose

910

HPV-Hjemmetest
HPV-screening 1948før

1.502
421

Afprøvning af Copenhagen Interdisciplinary Medication Management Model
(CIMMM) – En tværsektoriel model til optimering af lægemiddelbehandling af ældre
akutte medicinske patienter

650

Udgående palliative teams

710

Infektionsmedicinsk Netværk i NEXT

499

Oprettelse af akut ambulatorie

680

Stress Coach

300

Forebyggelse af voldelige episoder – med særlig fokus på organisk delirium

340

Gave fra patient til brug for personalerettede aktiviteter i Infektions Medicinsk
Afdeling

550

Forberedningsuddannelse, fejlagtig udgiftsført i 2018, men hører under 2017

29

Årsmøde DSK, fejlagtig udgiftsført i 2018, men hører under 2017

13

Direktionens interne forskningsmidler

4.118
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Overførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet.
Beløb i 1.000 kr.
Hotflo projekt kapacitetsstyring

Endelig opgørelse
300

Ekstraordinære laboratorieindtægter Reg. Sj. 2015-2016 cpr udredning

2.787

Revision af budgetudskillelse vedr. CEJ for 2017

890,0

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

9.340

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

133.618

Pulje 3 - forretningsdrevne projekter

3.634

Akutpakke

8.400

Palliatove og geriatriske teams

3.050

Hensættelse til evt uoverensstemmelse med CEJ omkring opgaver

5.000

Tværsektoriel forskningsenhed - drift og projekter

6.089

SME (TTA og IDV)

4.205

Byggeprojektet

5.818

Forskningsenheden - projekter

3.239

KFNM - projekter

3.293

Kl. farmakologisk - projekter

12.245

KBA - opsparing til ny lab.bygning

18.377

Arbejdsmedicin - projekter hovedsageligt speciallægeerklæringer

4.531

Øvrige projekter

28.115

Opsparing til fremtidige flytteudgifter

16.846

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

10.778

Bornholms Hospital
Tidsforskydning projekter vedrørende SDCC og udv. Hospitaler mv.

762
2.994

Merforbrug (Bornholm tilbagebetaler merforbruget over en 3-årig periode af 3.676)

-2.232

Herlev og Gentofte Hospital

25.000

Intern forskning E-projekter
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

9.992
15.008

Steno Diabetes Center Copenhagen

6.808

Periodeforskydning af projekt vedr. brugerinvolvering

1.000

Periodeforskydning af aktiviteter ifm. sammenlægning af diabetesfunktion

1.000

Periodeforskydning, diverse projekter

4.000

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

Nordsjællands Hospital

808

46.940

Tidsforskydning af anskaffelser i driften

7.000

Tidsforskydning Innovationsprojekter, NHN

1.500

Tidsforskydning af midler allokeret til diverse analyser af øvrig drift, OP-området mv.

2.000

Tidsforskydning - IT-anskaffelser Sundhedsplatformen
Tidsforskydning af projekter i driften

5.260
11.397

Tidsforskydning af aktivitet fra 2017, der er planlægges udført i 2018

7.659

Tidsforskydning - mindre byggearbejder

2.252

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

9.872
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Overførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet.
Beløb i 1.000 kr.

Endelig opgørelse

Region Hovedstadens Psykiatri

71.255

Renoverings og istandsættelsesprojekter

36.500

Forskningsprojekter (internt finansieret)

7.500

Forsinket uddannelse

4.500

Inventar Frederikssund /særlige pladser

3.000

Øvrige projekter

10.650

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

11.823

Satspuljer

-2.718

Rigshospitalet

177.435

Forsknings- og uddannelsesprojektmidler

68.596

Mindre uafsluttede byggearbejde

34.360

Projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv.

190

Periodeforskydninger vedrørende løn

11.776

Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter

12.285

Mindre anskaffelser
Øremærkede bevillinger
Øvrige overførsler

6.430
24.211
1.782

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

17.805

Region Hovedstadens Akutberedskab

17.598

Tidsforskydning i uddannelsesudgifter som følge af indførelse af mobil behandlingsplads

2.500

Forsinkelse i afholdelse af lokalt nationalt kommunikationskursus for SFV'er

1.100

Stigning i antallet af læger som får tillæg og høj sats på Akuttelefonen 1813

2.000

Udskydelse af øvrig uddannelsesaktivitet SFV 1813

1.800

Udskydelse af øvrig uddannelsesaktivitet Læger 1813

500

Forsinkelse af pulje-3-projekt vedr. ændring af lokaler i konsekvens af tilførsel af Aktiv
Patientstøtte

2.000

Forsinkelse af projekt vedr. ændring af visitationsguide for 1813-personale

1.800

Forsinkelse af IT-løsning 112 Vagtcentral

550

Forsinkelse i projekt om sikring af redundant vagtcentral Herlev

900

Etablering af mobil vagtcentralløsning
Øvrige overførsler
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

1.000
500
2.948

Region Hovedstadens Apotek

-17.145

Periodeforskydning vedrørende indkøb af lægemidler til varelager

-31.813

Periodeforskydning vedrørende mindre projekter

14.3448

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

Center for IT, Medico og Telefoni

324

11.182

Tidsforskydning af SUM midler til LPR3 fra 2017

5.734

Tidsforskydning af udgifter grundet finansiering af "patientkald"

5.448
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Overførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet.
Beløb i 1.000 kr.

Center for HR

Endelig opgørelse

13.769

Basis (indtægtsdækket aktiviteter)

2.584

Øvrige projekter

3.952

Økologisk fødevaresatsning

2.800

Patientansvarlig læge (3,4 : 2,1 mio. kr. til 2018 og 1,3 mio. kr. til 2019)

3.400

Barselsfonden ( mindreforbrug 2017 )

811

Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

222

Center for Ejendomme

10.098

Etablering af nyt psykiatrisk behandling Frederikssund

14.000

Trafikalt forarbejde, Glostrup
Indkøb af bure, Logistik og Forsyning
ELANA projektet
Fremrykkede driftsudgifter (merforbrug) residualpost
Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af rammen

Fælles driftsudgifter mv.

2.000
11.000
2.600
-21.042
1.540

205.424

Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse

21.195

Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv.

14.905

Aktiv patientstøtte
Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter

5.000
12.265

Ulighed i sundhed, rehab., Sundhedsprofiler mv.

4.305

Kompetencecenter for patientoplevelser

5.435

Forskningsområdet

20.860

Steno, egenfinansiering sundhedsplatformen

12.655

Sundhedsstrategimidler

66.100

Trafikale omlægninger

27.500

Kræftplan IV

4.900

Sundhedsplatformen, projektudgifter, drift

4.715

Øvrige projekter

5.589

Social- og specialundervisningsområdet
Herberget, Personaleudvikling
Svendebjerggård, Studietur til England
Orion, Internatkurser foråret 2018
Solgaven, Kompetenceløft, teambuil. Og renovering
Genbevilling 2017-18

12.303
120
99
500
1.200
10.384
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Overførsler fra 2017 til 2018 på driftsområdet.
Beløb i 1.000 kr.

Endelig opgørelse

Administration

24.505

IT-projekter: sygesikring, SAS, Agenda management, valgsystem, SAP

16.875

Personaleudgifter grundet tidsforskydning af projekter

2.310

Udgifter til renovering af Regionsgården

2.000

Projekter på kommunikationsområdet mv.

3.320

I alt

767.008
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Overførsler fra 2017 til 2018 investeringsområdet for kvalitetsfondsprojekter.
PSP

1000 kr.

Endelig opgørelse

Nyt Hospital Bispebjerg
G-12001

Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

12.000

G-12001-01-01

Etape 1

82.000

G-12001-02

Somatik - Renovering

G-12001-03-01

Nybyggeri af Logistikbygning

32.786

G-12001-03-06

Byggeplads

10.000

G-12001-03-09-01

Flytning af koblingsstation

G-12001-03-09-03

Central køl / nødstrøm

7.301

G-12001-06

IT & Medicoteknisk udstyr

3.528

G-12001-99

Rådighedsbeløb
Nyt Hospital Bispebjerg i alt

772

31

-116.200
32.200

Nyt Hospital Herlev
G-19001-01

Delprojekt A

16.500

Nyt Hospital Herlev i alt

16.500

Nyt Hospital Nordsjælland
G-20001-01

Byggestyring NHN

51.970

G-20001-01-03

Arkæologiske udgravninger

G-20001-02

Projektering

G-20001-05

Grundkøb

G-20001-04

Udførelsesbevilling til jordarbejder mm.

G-20001-99

Rådighedsbeløb

-259.100

Nyt Hospital Nordsjælland i alt

-172.100

1.300
63.436
7.434
-37.200

Nyt Hospital Hvidovre
G-21001-01-01

Entrepriseudgifter rokadeplan etape 1-5

14.100

G-21001-01-02

Entrepriseudgifter nybyggeri inkl. parkering

-26.100

G-21001-01-03-01

Pilotprojekt sengestuer

-14.600

G-21001-02

Totalrådgiver

G-21001-07

Rådighedsbeløb

-23.200

Nyt Hospital Hvidovre i alt

-42.500

7.373

Det Nye Rigshospital
G-22001-01

Bygherreudgifter og omkostninger

25.913

G-22001-02

Totalrådgiver, honorar efter kontrakt

-1.339

G-22001-03

Byggeudgifter

148.899

G-22001-06

IT, Medico, teknologi, inventar

151.073

Det Nye Rigshospital

324.546
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Overførsler fra 2017 til 2018 investeringsområdet for kvalitetsfondsprojekter.
PSP

1000 kr.

Endelig opgørelse

Ny Retspsykiatri Sct. Hans
G-61001-01-03

Rådgiver og konsulenthonorar

G-61001-99

Rådighedsbeløb
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt
I alt

87.671
-45.500
42.200
200.846
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Overførsler fra 2017 til 2018 investeringsområdet for øvrige projekter.
PSP

1000 kr.

Endelig Opgørelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
A-12000-02

Lokal investeringsramme

1.603

A-12025-01

Renovering 15, Tunnel BFH Gavl-B.60 FRH

6.058

G-12002

Ny Psykiatri Bispebjerg

4.303

G-12002-01-01

Nybyggeri af Logistikbygning

G-12002-01-03

Fælles byggeplads

4.252

G-12002-01-09

Hovedinstallationer

143

G-12002-06-02

Etape 1 - Psykiatri

G-12002-07-02

Renovering psykiatri

G-12002-08-01

Nedrivning af 15 og 19B

G-12002-99

Rådighedsbeløb Psykiatri
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt

30.077

19.388
1.244
3.577
85.842
156.487

Herlev og Gentofte Hospital
A-00056

Onkologisk ambulatorium

A-00059

Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg

A-00099

Vejtilslutninger, krydsændringer mv.

A-00104-01

CFT - Rådgivning

A-00104-90

CFT - Donation A.P.Møller

-1.000

A-19000-02

Lokal investeringsramme

25.278

A-19119-01

Nedrivning Arkaden og forsyninger

2.147

A-19121-01

Scannerindkøb

3.800

A-19121-90

Arv - til finansiering af scannerkøb

G-19002-04

Totalrådgiver

G-19002-05

Entrepriser og IT & inventar

G-19002-99

Rådighedsbeløb

G-19004-90

Udgiftsbevilling

-2.669

G-19004-99

Indtægtsbevilling

13.988

Herlev og Gentofte Hospital i alt

2.851
473
-233
6.698

-17.405
-3.747
-23.890
-27

6.264

Amager og Hvidovre Hospitaler
A-21000-02

Lokal investeringsramme

A-21940-09-01-18

Udmøntning midler til udstyr kræftområde
Amager og Hvidovre Hospitaler i alt

2.088
372
2.460

Nordsjællands Hospital
A-20000-02

Lokal investeringsramme

26.767

Nordsjællands Hospital i alt

26.767
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Overførsler fra 2017 til 2018 investeringsområdet for øvrige projekter.
PSP

1000 kr.

Endelig Opgørelse

Region Hovedstadens Psykiatri
A-61000-02

Lokal investeringsramme

9.448

A-61800-02

S, 63501, Enestuer, PC Hvidovre

A-61800-35-01

PCH14 Miljø forlig med BNS

1.282

A-61800-38-02

PCSH15 Omlægning af forsyningsstruktur

2.341

A-61800-39

PC Ballerup (Etape 2) - Udførelse

28.246

Region Hovedstadens Psykiatri i alt

75.268

33.951

Rigshospitalet
A-22018-07-05-01

Etablering af tunnel til Nordfløjen

A-22145-01-01-01

Udstyr, dyrkning af stamceller – investering

A-22153-01-03-02

Dansk Hovedpinecenter, Udførelse

G-22002-01

RSR Bygherreudgifter og omkostninger

14.092

G-22002-02

RSR-Byggeri

22.325

G-22017-01

N-hus

G-22017-01-04-03

Bygherrerådgivning

15.970

G-22017-01-04-05

Totalrådgivning

31.360

G-22020-01

Bygherreudgifter

-5.097

G-22020-99

Rådighedsbeløb
Rigshospitalet i alt

635
26.592
3.601

104.279

100
213.857

Region Hovedstadens Akutberedskab
A-35000-01

Central investeringsramme

1.931

A-35200

Samlokalisering af Region Hovedstadens Akutberedskab

8.891

Region Hovedstadens Akutberedskab i alt

10.822

Region Hovedstadens Apotek
A-39000-02

Lokal investeringsramme

2.817

Region Hovedstadens Apotek i alt

2.817

CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni
A-36000-01

Central investeringsramme

A-36210-80-11

Ledelsesinformation på medicinering

1.300

A-36220-80-80

Implementering af Landspatientregistret

9.620

CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt

88.965

99.885
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Overførsler fra 2017 til 2018 investeringsområdet for øvrige projekter.
PSP

1000 kr.

Endelig Opgørelse

Center for Ejendomme
A-84617-17-05

HEH bygningsarbejder ifm. nødgenerator

2.500

A-84617-36-02

BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning

16.000

A-84117-12-01

Forebyggelse af skybrud HVH

A-84117-12-02

Kloakrenov. og udskift af trykluftanlæg

1.377

A-84117-12-03

Opdatering af el tavler (HPFI -relæer)

6.447

A-84117-17-01

HEH Energibesparende 2010

4.846

A-84117-17-03

HEH - Renoverings pulje 2015

2.114

A-84117-27-01

BLV Fjernvarme

A-84117-27-01-02

13-22.05.12 Udvidelse og forandring af H

A-84117-27-01-03

Udførelse - konvertering fjernvarmedamp T

A-84117-27-01-04

Etablering af kølekapacitet

10.230

A-84117-27-01-99

Forsyningssagen - Rådighedsbeløb

18.152

A-84117-27-04

BLEG Vinduesudskiftning

A-84517-17-01

HGH-Tømning af Arkaden

A-84517-17-07

HEH-HPFI-relæer

14.291

A-84517-27-01

BLEG Isotopafkast

4.650

A-84617-13-01

BBH HOPP 2020

A-84617-13-02

BBH HPFI

A-84617-13-03

Energibesparende foranstaltninger

A-84617-15-01

BOH CEICAD

A-84617-17-01

Ombygning af Klinisk biokemisk afd. HEH

A-84617-17-02

Etableringsudgifter til realisering af H

A-84617-18-01-01

Investeringsbevilling

A-84617-18-01-02

Indtægtsbevilling

A-84617-27-01

Renoveringspuljen 2015

A-84617-27-02

Genhusning af funktioner i Rockefeller

A-84617-28-01

GLO Forligssag, naturstensgulv i forhal

A-84617-28-03

Etablering af nye brandspjæld

A-84617-28-04

GLO CEICAD

A-84717-01

Lokal investeringsramme

A-84717-02

Renoveringspuljen 2017 anlæg

54.856

A-84717-03

Pulje 3 faktura

25.480

Center for Ejendomme i alt

252

-25.286
4.167
8.909

4.012
8.905

90
10.034
-79
10.736
9.995
110
3.626
-8.000
2.810
16.308
387
5.634
12.702
6.025

232.280
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Overførsler fra 2017 til 2018 investeringsområdet for øvrige projekter.
PSP

1000 kr.

Endelig Opgørelse

Fælles projekter - sundhedsområdet
A-82002

Indendørs skiltning

4.516

A-91310-03

Renoveringspulje

1.216

A-91310-05

IT / Sundhedsplatform

14.276

A-91310-13

Kræftplan IV

59.913

A-91310-14

Etablering af særlige psykiatripladser

17.533

A-91500-01

Steno - Anlæg

3.205

Fælles projekter - sundhedsområdet i alt

100.659

Samlet investeringsramme, sundhedsområdet, brutto

927.573

Anlægsindtægter og tilskud
A-61800-02-98

Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre

A-91310-09

Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien

A-91310-15

LPR3
Anlægsindtægter og tilskud i alt
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet (netto)

-64.350
-133.000
-18.824
-256.874
670.699

Den Sociale Virksomhed
A-71000-02

Lokal investeringsramme

16.430

A-71110-23-50-15-97

Modernisering af Rønnegård – etape 2

14.747

A-71110-25-09-16-99

Køb af areal ved Kamager
Den Sociale Virksomhed i alt
Samlet investeringsramme

40
29.817
700.516
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10. Investeringsoversigt
Investeringsoversigten er opdelt på hospitaler, virksomheder mv. samt underopdelt på de enkelte investeringsprojekter (oversigterne har samme opbygning som i økonomirapporterne).
For det enkelte projekt er der så vidt muligt angivet oplysninger om det oprindelige budget, det
korrigerede budget, forbrug registreret under anlæg (dranst 3) hhv. drift (dranst 1), projektets
samlede bevilling, dato for bevillingsafgivelse i regionsrådet, forbrug før 2017, det akkumulerede forbrug samt projektets status, dvs. hvorvidt projektet er afsluttet eller ikke afsluttet.
På investeringssiden udviser regnskabet et samlet forbrug på 2.310,4 mio. kr. inkl. kvalitetsfondsbyggerierne, hvortil skal lægges de investeringsudgifter på netto 23,1 mio. kr., der er afholdt over driftsrammen.
Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2017 på 2.287,3 mio. kr.,
svarer det til et samlet merforbrug på ca. 23,0 mio. kr.
Merforbruget forventes indarbejdet i genbevillingsgrundlaget i 1. økonomirapport 2018 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Der blev i 4. økonomirapport 2017 varslet overførsler
(genbevillinger) for netto 963,0 mio. kr.
Der er i 2017 færdiggjort og afsluttet en lang række projekter, hvoraf 6 overstiger 10 mio. kr. I
forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2017 i august måned forventes disse 6
investeringsregnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med en særskilt revisionspåtegning. Regnskaber for projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt, jf. ’Konkretisering af byggestyringsreglerne til brug for regnskabsaflæggelsen’.
Der aflægges ikke særskilte revisionspåtegnede regnskaber for medicotekniske rammebevillinger eller lignende rammebevillinger/puljer, ligesom udgifter afholdt under den lokale investeringsramme ikke revisionspåtegnes særskilt. Undtaget herfra er dog enkeltinvesteringer, der
overstiger 10 mio. kr.
I investeringsoversigten er der foretaget korrektioner i kolonnen med forbruget før 2017 i
forhold til det akkumulerede forbrug ultimo 2016 i 2016-regnskabet, idet der er fundet fejl i
investeringsoversigten i sidste års regnskab.
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Nedenstående 6 afsluttede investeringsprojekter forventes forelagt for regionsrådet til endelig godkendelse i august 2018

Virksomhed

PSP

1.000 kr.

Korrigeret budget
2017 efter 4. ØR

Regnskab 2017
(dranst 3: anlæg)

Forbrug før 2017
(dvs. til og med
2016) dranst 3

Akkumuleret
forbrug (dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

BOH

A-13100-04

Ny akutmodtagelse

1.900

7.052

45.430

52.482

HGH

A-00079

PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)

1.600

1.620

50.735

HGH

A-16901/A-19501

Renovering af Sydfløjen

8.455

8.070

HGH

A-19116

Fondsbetalt CT-scanner

13.400

HGH

A-19116

Fondsbetalt CT-scanner

-13.400

CKO

A-82000

Udendørs skiltning

DSV

A-71110-28-52

Køb af Skansegården

Forbrug før 2017
(dvs. til og med
2016) dranst 1
726

Status på
investeringsarbejdet/-projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

Afsluttet

53.200

RR 03.02.2015

52.355

Afsluttet

53.300

RR 19.08.2014

67.602

75.672

Afsluttet

76.000

RR 23.09.2014

13.400

0

13.400

Afsluttet

15.700

-13.400

0

-13.400

Afsluttet

-15.700

800

690

21.072

21.761

Afsluttet

22.000

32.200

32.194

32.194

Afsluttet

2013
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Investeringsoversigt – kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter

PSP

1.000 kr.

Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

14.806

0

14.806
2.038

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
A-12517 m.fl.

Lokal investeringsramme

T-12015

Kræftpulje 2017

2.038

0

A-12025-01-01

Tunnelforstærkning & Fugtsikring

5.921

306

A-12025-01-02

Renovering af gavle på bygn. 60 (FRH)

0

1.215

G-12001

Nyt Hospital Bispebjerg

G-12002

Ny Psykiatri Bispebjerg (medfin. af satspulje)

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt

11.100

13.046

8.000

Afsluttet
Afsluttet
6.227

Ikke afsluttet

1.215

13.500

Afsluttet

230.900

200.000

202.781

291.570

494.351

57.200

74.800

62.200

74.848

137.048

299.200

295.846

287.746

367.939

18.058

0

116

116

0

116

0

0

170

0

170

637.626

RR 18.08.2015
RR 18.08.2015

Ikke afsluttet
Ikke afsluttet
0

0

Bornholms Hospital
T-13000-16

Lokal investeringsramme

T-13000-17

Lokal investeringsramme

A-13100-06

Energirenovering (CEICAD-projekt)

A-13100-04

Ny akutmodtagelse

Bornholms Hospital i alt

5.100

1

Afsluttet
Afsluttet
1

0

1.900

7.052

45.430

52.482

5.100

2.016

7.339

45.430

52.768

Ikke afsluttet
726

1

0

Afsluttet

53.200

RR 03.02.2015

726

Steno Diabetes Center Copenhagen
A-15001

Fondsfinansierede udgifter (SDCC)

A-15001

Fondsfinansieret tilskud (SDCC)

Steno Diabetes Center Copenhagen i alt

10.051

10.051

-10.051

-10.051

0

0

0

11.685

27.200

17.240

0

0

Afsluttet
Afsluttet
0

0

0

Herlev og Gentofte Hospital
A-19000-02 m.fl.

Lokal investeringsramme

A-00056

Onkologisk ambulatorium

A-00059/A-19120

Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg

28.000

17.240

3.300

431

107.613

108.044

Ikke afsluttet

113.500

RR 24.05.2011

3.800

3.324

3.113

6.437

Ikke afsluttet

5.000

RR 20.09.2011
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1.000 kr.

A-00079

PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd)
Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning
(hp) - lånefinansieres

A-00086

Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR
1.600

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

1.620

50.735

-567

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

52.355

Afsluttet

53.300

FU 12.08.2014

-567

Afsluttet

123.100

RR 20.05.2008

10.114

Ikke afsluttet

12.200

2.301

A-00104-01

Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger
ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur
Center for Fordybelse og Tro Investeringsbevilling

720

1.205

1.096

Ikke afsluttet

8.000

FU 28.01.2014

A-16901/A-19501

Renovering af Sydfløjen

8.455

8.070

67.602

75.672

Afsluttet

76.000

RR 23.09.2014

A-19116

Fondsbetalt CT-scanner

13.400

13.400

0

13.400

Afsluttet

15.700

A-19116

Fondsbetalt CT-scanner

-13.400

-13.400

0

-13.400

Afsluttet

-15.700

A-19119

6.600

1.927

1.044

A-19112/CEJ

SDCC afledte udgifter - nedrivning Arkaden
Etableringsudgifter til realisering af HOPP
2020 (Ortopædkirurgi)

20

0

20

Ikke afsluttet

A-19121

Scannerindkøb via arv

0

15.200

15.200

Ikke afsluttet

A-19121

Scannerindkøb via arv

-1.600

-1.595

-1.595

Ikke afsluttet

A-19123

Regionale apparaturpuljer

G-19002

Samling af sterilcentraler, 2. etape

G-19001

Nyt Hospital Herlev

G-19004

Steno Diabetes Center Copenhagen

A-00099

Herlev og Gentofte Hospital i alt

26.909

200

385

9.729

2.971

Ikke afsluttet

3.439

4.000

3.489

3.439

69.761

122.999

138.491

206.872

345.363

Ikke afsluttet

Afsluttet

556.319

468.000

500.264

981.405

1.481.669

Ikke afsluttet

-11.000

-11.320

0

692.674

633.763

678.134

1.429.209

148.139

1.959.204

2.800

47.508

20.833

0

20.833

0

Ikke afsluttet

47.508

0

-9

65

3.009

3.074

0

Afsluttet

4.000

2.559

2.501

876

16.931

0

17.807

Ikke afsluttet

24.900

18-08-2015
Etape 1: 18-062013
Etape 2: 10-032015

140.539

133.700

121.776

250.121

0

371.897

Ikke afsluttet

301.400

15-09-2015

13.443

21.800

18.609

625

0

19.234

Ikke afsluttet

26.400

19-04-2016

-11.320

514.900

RR 16.04.2013

Ikke afsluttet
0

0

Nordsjællands Hospital
K-20108, T-20103 mv.

Lokal Investeringsramme

A-20993

Renoveringspulje 2015

G-20001-01/02/03

Arkæologiske udgravninger etape 1 og etape
2
Projekteringsbevilling (projektering,
byggestyring)

G-20001-05

Grundkøb

G-20001-01-03

Rådighedsbeløb
Nordsjællands Hospital i alt

1.583
160.924

0
205.500

162.159

270.686

23.906

Ikke afsluttet
408.938

0

0
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PSP

1.000 kr.

Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

400

2.203

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

Amager og Hvidovre Hospital
A-21940-09-01-18

Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet

A-21915-03-01-03

Forebyggelse af skybrud HVH

A-21915-03-01-13

Opdatering af eltavler (HPFI -relæer)

T-21940, K-21940 m.fl.

Lokal investeringsramme

G-21001

Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Hvidovre

T-21940-03-50-70

Fejl vedr. gavefinansiering

Amager og Hvidovre Hospital i alt

800

149

2.603

2.972

03.02.2015

149

Ikke afsluttet

13.770

06.03.2012
18.08.2015

41

41

14.600

13.428

16.533

13.695

13.695

16.533

315.900

137.200

142.347

403.175

750

545.522

Ikke afsluttet

750
405.378

17.238

Afsluttet

329.328

154.533

157.382

545.522

0

0

18.682

62.937

79.788

0

300

-54

9.044

8.990

Ikke afsluttet

9.600

0

1.600

1.002

4.351

5.353

Ikke afsluttet

16.451

A-22145-02-01

Fondsdonation investeringsbevilling
Fondsdonation investeringsbevilling
(indtægt)

0

0

-15.486

0

-15.486

Ikke afsluttet

-16.451

A-22153-01-03-01

Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb

0

0

0

5.089

5.089

Ikke afsluttet

A-22153-01-03-02

Dansk Hovedpinecenter - udførelse

0

26.900

26.378

26.366

52.744

Ikke afsluttet

Rigshospitalet

A-22000-02

Lokal investeringsramme
Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse
Udskiftning af vinduer (lånefinansieres)

A-22018-07-05-01
A-22145-01-01-01

Energirenovering (CEICAD-projekt)
Etablering af tunnel fra centralkompleks til
Nordfløjen

79.788

3.600
11.700
5.100
RR 14.04.2015
RR 19.05.2015
RR 19.05.2015

RR 29.10.2013

G-22001
G-22002-01
G-22002-02
G-22002-03

Det Nye Rigshospital - kvalitetsfondsbyggeri
RSR Samling af sterilcentraler, 1. etape Bygherreomkostninger
RSR Samling af sterilcentraler, 1. etape udførelse
RSR Samling af sterilcentraler, 1. etape løsøre og inventar

58.000

388.014

369.900

328.387

1.143.977

1.472.364

Ikke afsluttet

1.711.700

13.137

22.285

8.325

53.939

62.264

Ikke afsluttet

65.800

23.321

142.100

132.508

127.892

260.400

Ikke afsluttet

271.800

0

0

112

111

223

Ikke afsluttet

RR
16.06.2015/16.12.
2014/17.12.2013/
17.05.2016
RR 17.05.2016
RR 16.12.2014
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G-22002-99

1.000 kr.
RSR Samling af sterilcentraler, 1. etape rådighedsbeløb

G-22017-01-04-03

N-hus Bygherrerådgivning

G-22017-01-04-05

N-hus Totalrådgivning

G-22017-01 m.fl.

G-22020-01

N-hus Udførelse Neurorehabilitering
N-hus Nybyggeri neurologiske patienter rådighedsbeløb
BørneRiget Projektorganisation og forberedelse

G-22020-03
G-22020-05

Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

-26.275

0

0

0

0

Ikke afsluttet

2.184

3.060

202

3.684

3.886

Ikke afsluttet

37.400

RR 17.12.2013

21.526

23.450

0

1.410

1.410

Ikke afsluttet

99.900

RR 17.12.2013

0

1.200

16.544

24.152

40.696

Ikke afsluttet

610.000

RR 16.08.2016

120.292

0

0

0

0

Ikke afsluttet

0

36.500

17.415

10.074

27.489

Ikke afsluttet

BørneRiget Byggeudgifter

0

0

12.198

0

12.198

Ikke afsluttet

0

0

0

0

0

Ikke afsluttet

G-22020-98

BørneRiget UFO og reserver
BørneRiget Fondsfinansierede udgifter og
indtægter

Ikke afsluttet

G-22020-99

BørneRiget Rådighedsbeløb

G-22017-99

Rigshospitalet i alt

0

-15.500

-16.030

0

-16.030

24.500

0

0

0

0

605.781

674.733

591.289

1.410.089

1.600

16.100

79.788

1.921.590

Ikke afsluttet
0

11.000

RR 02.02.2016

226.500

0

Region Hovedstadens Akutberedskab
Lokal investeringsramme
A-35100-01

Ombygning Ballerup Anlæg Fase 1

976

976

A-35100-02

Ombygning Ballerup Anlæg Fase 2

Ikke afsluttet

-3.923

27.719

23.796

A-35100-03

IT udstyr Byggefase 2 VCT

Ikke afsluttet

-4

-4.835

-4.839

Ikke afsluttet

A-35100-04
A-35100-05

Licenser, nyt IT

-86

-86

Ikke afsluttet

IT Infrastruktur

10

10

A-35105-01

Videokonference - Bornholm

Ikke afsluttet

-12

Ikke afsluttet

A-35108-01

Opgradering af radioløsning Akutlægebiler

A-35110-01

Mobil Behandlingsplads

A-35201-01

Indretning af garage Telegrafvej 6

A-35202-01

Ombygning og indretning af Telegrafvej 5

T-35101

3 Akutlægebiler

1.942

1.942

T-35201

9 Defibrilatorer

15.349

15.349

Region Hovedstadens Akutberedskab i alt

0

-12

6.400

-514

1.072

558

Ikke afsluttet

4.469

0

4.469

Ikke afsluttet

1.612

Ikke afsluttet

136

Ikke afsluttet

1.612
136

1.600

22.500

19.055

24.856

17.291

35.000

1. ØR. 2013

Budget 2017

Afsluttet
Afsluttet
26.620

0

0
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PSP

1.000 kr.

Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

Center for IMT
I-36160 m.fl.

Lokal investeringsramme

A-36160 m.fl.

IT-strategi (herunder RIS/PACS)

A-36220-80-17-01

Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet

A-36220-80-80-01

Implementering af Landspatientregistret

A-36210-80-11-01

Ledelsesinformation på medicinering

Center for IMT i alt

50.000

30.868

43.782

73.241

43.256

70.776

43.782

300

300

5.682

16.869

5.873

Afsluttet
114.032

5.982

0
5.873

1.955

392

50.000

123.233

93.602

76.458

49.764

3.658

5.597

2.780

0

2.780

3.658

5.597

2.780

0

2.780

712

21.442

Ikke afsluttet
1.976

1.376

392

263

120.296

23.080

Afsluttet
Ikke afsluttet
Ikke afsluttet

1.976

Region Hovedstadens Apotek
A-39111 m.fl.

Lokal investeringsramme

Region Hovedstadens Apotek i alt

Afsluttet
0

0

0

Region Hovedstadens Psykiatri
A-61000-02

Lokal investeringsramme

6.105

3.000

712

0

3.000

B2017

A-61800-02

S, 63501, Enestuer, PC Hvidovre

0

48.785

24.834

57.062

81.896

Ikke afsluttet

48.785

RR 02.02.2010

A-61800-02-98

Tilskud fra ISM, Enestuer PC Hvidovre

0

0

0

0

Ikke afsluttet

-64.350

A-61800-32

Udvidet kapacitet PC Ballerup / Rådighed

Ikke afsluttet

0

A-61800-34-01
A-61800-34-98

3.577

0

-77.300

0

-77.300

Samlede udgifter, Reduktion af tvang

0

1.000

985

1.711

2.696

Tilskud fra ISM, Reduktion af tvang

0

0

0

0

A-61800-35-01

PCH14 Miljøforlig med BNS

0

2.110

1.455

1.463

A-61800-36

PCH13 Vedlh.& Renoveringspulje

0

1.356

1.290

167

1.457

A-61800-38-01

PCSH 15 Ombygning af Platanhus

0

943

343

14.557

14.900

A-61800-38-02

PCSH15 Omlægn af forsyningsstruktur

A-61800-39

PC Ballerup (Etape 2) - Udførelse

A-61800-40
A-61800-40-02

2.918

Satspuljeaftale
2015-2018

Afsluttet

1.000

Ikke afsluttet

-5.690

2. ØR 2014

Ikke afsluttet

2.110

Afsluttet

1.356

Afsluttet

943

RR 10.03.2015

RR 13.05.2014
4. ØR 2014

0

6.700

5.002

857

5.859

Ikke afsluttet

6.700

RR 10.03.2015

72.205

83.194

80.923

65.222

146.145

Ikke afsluttet

83.194

RR 19.05.2015

Renoveringspulje 2015

0

8.000

7.954

0

7.954

Afsluttet

8.000

FU 11.08.2015

PCG + BUC Glo16 - Overfaldsalarmer

0

2.150

1.820

7.218

9.038

Afsluttet

2.150

RR 17.05.2016
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PSP
G-61001-01-03

1.000 kr.
Ny Psykiatri Sct. Hans: Rådgiver og
konsulenthonorar

Region Hovedstadens Psykiatri i alt

Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

31.700

20.801

16.356

46.209

113.586

178.038

64.376

194.466

3.400

3.497

12.452

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

62.565
-40.542

299.384

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Ikke afsluttet
0

20.801

Dato for
bevillingsafgivelse
RR 25.05.2010

0

Center for Ejendomme
A-84617-13-03
A-84617-13-02

Energibesparende foranstaltninger 2010 BBH

A-84117-17-01

HPFI
Etableringsudgifter til realisering af HOPP
2020 (Ortopædkirurgi)
Ejendomssalg: Salg af Pæretræsdalen 10
Bornholm
Energibesparende foranstaltninger 2010 (4
enkeltproj.)

A-84117-17-03
A-84517-17-07

A-84617-13-01
A-84717-04-01

15.949

Ikke afsluttet

15.870

RR 22.12.2009

200

110

356

466

Ikke afsluttet

10.500

RR 18.08.2015

1.249

1.159

7.896

9.054

Ikke afsluttet

9.000

RR 18.08.2015

-881

0

-881

1.000

394

3.910

4.304

Ikke afsluttet

9.200

RR 22.12.2009

HEH - Renoverings pulje 2015

2.700

7.084

6.802

13.886

Ikke afsluttet

16.000

RR 18.08.2015

4.500

4.287

522

4.809

Ikke afsluttet

19.100

RR 18.08.2015

A-84617-17-02

HPFI
Etableringsudgifter til realisering af HOPP
2020 (Ortopædkirurgi)

421

311

3.579

3.890

Ikke afsluttet

4.000

RR 18.08.2015

A-84517-17-01

SDCC forarbejder

0

0

Ikke afsluttet

A-84517-17-01

SDCC Ombygninger

19.101

Ikke afsluttet

27.500

RR 13.12.2016

A-84117-12-01

Forebyggelse af vandskader efter skybrud

900

631

12.847

13.478

Ikke afsluttet

13.770

RR 06.03.2012

A-84117-12-02

Renoveringspulje 2015

2.000

2.290

1.833

4.122

Ikke afsluttet

5.500

RR 18.08.2015

A-84117-12-03

HPFI – opdatering af eltavler

4.000

4.782

3.332

8.114

Ikke afsluttet

14.600

RR 18.08.2015

A-84117-27-04

Udskiftning af vinduer (lånefinansieret)

7.000

7.776

52.860

60.636

Ikke afsluttet

126.900

RR 22.05.2012

A-84117-27-01
A-84117-27-01-02

BLV Fjernvarme
Højspændingssystem og forarbejder øvrige
forsyninger

2.000

A-84117-27-01-03

Konvertering af varmesystemet fra damp til
fjernvarmevand (lånefinansieret)

A-84117-27-01-04

Etablering af kølekapacitet

A-84117-27-01-99

Forsyninger - rådighedsbeløb

A-84617-27-01

Renoveringspulje 2015
Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder
(forligssag)

A-84617-28-01

26.000

19.101

25.286

25.286

2.279

11.598

13.877

Ikke afsluttet

9.000

RR 22.05.2012

1.900

13

23.233

23.246

Ikke afsluttet

31.500

RR 14.05.2013

4.000

4.170

24.547

28.717

Ikke afsluttet

38.900

RR 29.10.2013

0

0

0

Ikke afsluttet

-

5.000

8.979

12.426

21.405

Ikke afsluttet

24.200

RR 18.08.2015/
3ØR 2016

100

7

2.757

2.764

Ikke afsluttet

3.200

2. ØR 2012
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Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

PSP

1.000 kr.

A-84617-28-03

Etablering af nye brandspjæld

4.700

4.890

1.546

6.436

Ikke afsluttet

12.000

RR 19.08.2014

A-84617-28-04

CEICAD

11.200

15.990

230

16.220

Ikke afsluttet

28.800

RR.17.11.2015

A-84617-15-01

13.000

11.847

8

11.855

Ikke afsluttet

22.500

RR.17.11.2015

1.000

374

374

Ikke afsluttet

11.400

RR 18.04.2017

A-84617-27-03

BOH CEICAD
Investeringsbevilling til renovering af kapel i
Gentofte
Indtægtsbevilling til renovering af kapel i
Gentofte
Genhusning af funktioner i Rockefellerkomplekset

A-84617-17-04

Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på
Herlev og Gentofte Hospital

A-84617-18-01-01
A-84617-18-01-02

A-84717-02

0

0

0

Ikke afsluttet

(8.000)

RR 18.04.2017

8.100

7.692

7.692

Ikke afsluttet

180.000

RR 18.04.2017

0

5

5

Ikke afsluttet

25.000

4.250

4.250

Ikke afsluttet

73.100

RR 13.06.2017

0

0

0

Ikke afsluttet

16.000

RR 31.01.2017

0

0

0

Ikke afsluttet

4.400

RR 16.08.2016

9.850

Ikke afsluttet

14.500

RR 18.04.2017

A-84617-36-02

Renoveringspuljen 2017
BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af
Psykiatri)

A-84617-17-05

Udvidelse og opgradering af
nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev)

A-84517-27-01

Isotopskorsten

12.000

9.850

A-84717-01/03

Lokal investeringsramme

60.800

59.638

202.170

205.809

28.500

19.826

19.826

Ikke afsluttet

4.700

1.495

1.495

Ikke afsluttet

11.610

11.610

Ikke afsluttet

-18.600

-18.600

Ikke afsluttet

Center for Ejendomme i alt

0

59.638
182.734

59.638

10-14000

RR 19.09.2017

Ikke afsluttet
328.906

0

0

Sundhed Fælles
A-91410 m.fl.

Sundhedsplatformen

A-91500-01

Sundhedsplatform Steno (anlæg)

A-91499-05

Egenleverancer Sundhedsplatformen

A-91499-07

Indtægter Region Sjælland integrationer
Øvrige IT-investeringer

20.000

0

Anskaffelse af udstyr

40.000

1.900

6.400

0

Mobil behandlingsplads
Frasalgsomk. - Byggeret i P-hus
A-37130

Lokal investeringsramme Center for HR
Lokal investeringsramme Steno
Fondsindtægter - Steno Diabetes Center

3.200
0

2.000

2.244

0

2.244

0

2.000

16.000
-16.000
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PSP

1.000 kr.
Renoveringspulje

Oprindeligt
budget 2017
73.100

Kræftplan IV Indkøb af apparatur
A-82000

Udendørs skiltning

A-82002

Patientvenlige danske skilte

Sundhed Fælles i alt

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

0
59.900
800

690

21.072

21.761

0

5.000

800

484

0

0

484

144.500

101.800

17.748

21.072

24.006

14.814

-17.300

-17.300

-17.254

-17.254

-2.215

-2.215

0

Afsluttet

22.000

2013

Ikke afsluttet

5.000

2017

0

Anlægsindtægter og tilskud
A-91300-13

Indtægter som følge af ejendomssalg

A-91300-22

Salg til Livsrum
Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre

A-91310-09

Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der
understøtter reduktion i tvangsanvendelsen
Satspuljemidler til bedre faciliteter i
psykiatrien

-118.000

LPR3 tilskud
Sygehusmedicin tilskud
Anlægsindtægter og tilskud i alt

Samlet investeringsramme, sundhed (netto)

Afsluttet
Afsluttet

-64.400

Ikke afsluttet

-5.700

Ikke afsluttet

-251.000

Ikke afsluttet

-16.900

Ikke afsluttet

-2.000

Ikke afsluttet

-135.300

-357.300

-19.469

0

-19.469

0

0

0

2.271.051

2.242.429

2.267.950

4.428.318

433.366

6.262.901

23.080

2.702

25.000

10.000

8.503

2.500

1.493

32.200

32.194

Den Sociale Virksomhed
A-71110 m.fl.

Lokal investeringsramme

A-71110-23-50-15-99

Modernisering af Rønnegård - etape 2

A-71110-28-52

Køb af Skansegården

A-71110-25-09-16-99

Køb af areal ved Kamager

Den Sociale Virksomhed i alt

25.000

200

163

44.900

42.353

8.503
1.493

Ikke afsluttet

32.194

Afsluttet

163
0

40.860

Afsluttet
1.493

0

0
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PSP

1.000 kr.

Oprindeligt
budget 2017

Korrigeret
budget 2017
efter 4. ØR

Regnskab
2017 (dranst
3: anlæg)

Forbrug før
2017 (dvs.
til og med
2016) dranst
3

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) afsluttede
investeringsarbejder

Akkumuleret
forbrug
(dranst 3) IKKE
afsluttede
investeringsarbejder

Regnskab
2017
(forbrug
registreret
på driften
(dranst 1))

Forbrug
før 2017
(dvs. til
og med
2016)
dranst 1

Status på
investeringsarbejdet/projektet

Samlet
bevilling

Dato for
bevillingsafgivelse

Center for Regional Udvikling
Lokal investeringsramme

50

50

Afsluttet

Center for Regional Udvikling i alt

0

0

50

0

50

0

0

0

Samlet investeringsramme (netto)

2.296.051

2.287.329

2.310.353

4.428.318

474.276

6.264.394

23.080

2.702

0
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11. Eventualrettigheder og -forpligtelser, herunder garantier
Det er fastsat i regionsloven, at årsregnskabet, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, skal indeholde en fortegnelse over regionens kautions- og garantiforpligtelser.
Der medtages kun eventualrettigheder og - forpligtelser, herunder garantier, som overstiger 1. mio.
kr.
Bemærkninger
Leje- og leasingarrangementer

Ved indgåelse af leasingaftaler med Kommune Leasing A/S har Region Hovedstaden
samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale og regionale
leasingtagere for de leasingkontrakter, som KommuneLeasing A/S har finansieret.

Låneforpligtelser

Ved indgåelse af låneaftaler med KommuneKredit A/S har Region Hovedstaden samtidig påtaget sig solidarisk hæftelse med de øvrige kommunale og regionale låntagere
for de lån KommuneKredit A/S har finansieret.

Patientforsikring

Region Hovedstaden har valgt at selvforsikre patientforsikring og hæfter derfor for de
erstatninger, der senere måtte optræde i den anledning.

Arbejdsskadeerstatninger

Region Hovedstaden har valgt at være selvforsikrende på arbejdsskadeområdet for
regionens medarbejdere og hæfter derfor for de erstatninger, der senere måtte
optræde i den anledning.

Garantiforpligtelser mv.

Der er stillet en garantiforpligtelse overfor Wonderful Copenhagen, Copenhagen
Capacity og ONYX DENMARK PROPCO K/S vedr. lejemål i Fabriksparken. Desuden
har regionen en hæftelse vedr. AMGROS I/S.

Movia

Kommuner og regioner hæfter solidarisk for de lån som Movia optager. Den samlede
låneforpligtelse for kommuner og regioner udgør 392,3 mio. kr. pr. 31.12.2017. Region
Hovedstadens andel af denne låneforpligtelse udgør 70,7 mio. kr.

Landsbyggefonden

Indskud i Landsbyggefonden er regnskabsmæssigt neutraliseret ved afskrivning på balancekontoen (egenkapitalen). Fordringerne består, selvom de efter ministeriets regler
ikke medtages i statusopgørelsen. Den nominelle værdi af lån ydet af det tidligere Hovedstadsråd udgør samlet 663,1 mio. kr. pr. 31.12.2017. Ved Hovedstadsrådets
nedlæggelse udgjorde andelen fra det tidligere Frederiksborg Amt og Københavns Amt
389,6 mio. kr. Indskudsandel henført til Region Hovedstaden, er 74 %. Det svarer til et
indskud på 287,9 mio. kr.
De typiske tilbagebetalingsregler er, at grundkapitalsindskuddene kan forventes
afdraget, når de respektive boligselskabers økonomi tilsiger dette, eller efter 50 år.

Verserende retssager

Regionen afventer det økonomiske udfald af klagesagen vedrørende Akuthusbyggeriet på Bispebjerg Hospital. Sagen har været forelagt for Regionsrådet i marts
2018.
Der er problemer med et tidsplanskrav fra råhusentreprenøren på ”Nyt Hospital
Herlev”, hvor der ikke har kunnet opnås enighed. Sagen har været forelagt for
Regionsrådet i marts 2018.

Lejemålsforpligtelser

Region Hovedstaden har indgået 13 huslejekontrakter, der indeholder bestemmelse
om uopsigelighed. Bestemmelserne om uopsigelighed udløber i årene, 2019, 2020,
2022, 2024 og 2027. Den årlige husleje til disse lejemål udgør 40,2 mio. kr.

Det selvejende tilbud Solgaven

I tilfælde af, at driftsoverenskomsten mellem Region Hovedstaden og det selvejende
tilbud Solgaven ophører så vil Region Hovedstadens årlige afdrag på Solgavens
prioritetsgæld forfalde til betaling. Pr. 31.12.2017 udgør Region Hovedstadens afdrag
på Solgavens prioritetsgæld 2 mio. kr.
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12. Personaleoversigt
Antal fuldtidsstillinger og ansættelser på de 4 hovedkonti i 2017:
Antal fuldtidsstillinger

Hovedkonto

Aktiverings-

Timeløn-

Elever

Fondsløn-

Overens-

Tjeneste-

job

nede

m.m.

nede

komstansatte

mænd

Sundhed

Øvrige

I alt

14,6

636,9

1.164,1

1.834,2

31.801,6

642,0

136,3

36.229,7

Social og specialundervisning

1,2

53,9

18,9

.

1.410,3

30,6

20,9

1.535,6

Regional udvikling

0,2

.

.

1,0

215,3

1,0

.

217,6

0,8

29,0

3,1

3,2

952,4

70,9

42,0

1.101,3

16,8

719,8

1.186,0

1.838,4

34.379,6

744,4

199,2

39.084,2

Fælles formål og
administration
Regionen total

Denne statistik er dannet 12. marts 2018
I opgørelsen indgår alle ansættelsesformer
- dvs. overenskomstansatte, tjenestemænd, timelønnede, aktiveringsordninger, elever og fondsaflønnede.

Antal ansættelser pr. 31. december 2017

Hovedkonto
Sundhed

Aktiverings-

Timeløn-

Elever

Fonds-

Overens-

Tjeneste-

job

nede

m.m.

lønnede

komstansatte

mænd

Øvrige

I alt

29

2.452

1.083

2.211

34.642

612

234

41.263

Social og specialundervisning

2

223

29

.

1.602

31

53

1.940

Regional udvikling

0

.

.

0

234

1

.

235

3

90

2

3

1.089

73

43

1.303

34

2.765

1.114

2.214

37.567

717

330

44.741

Fælles formål og
administration
Regionen total

Denne statistik er dannet 12. marts 2018
I opgørelsen indgår alle ansættelsesformer
- dvs. overenskomstansatte, tjenestemænd, timelønnede, aktiveringsordninger, elever og fondsaflønnede.
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Forbrug for samlede personaleomkostninger bogført under gruppering 010 Personale
Aktivitetsområde
Personaleomkostninger grp. 010 - 1.000 kr.

Sundhed

Social- og specialundervisning

Regional Udvikling

Fælles formål og administration

Regnskab 2016

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2017

74.803

64.155

1.984

1.967

65

66

-16.037

119.560

196

3.094

1.520

19.323.366

19.752.853

677.040

682.299

47.263

50.236

1.242

1.331

852.074

775.095

17.335

0

0

-46.053
20.235.416

Regnskab 2016

I alt

Regnskab 2017

Regnskab 2016

Regnskab 2017

-234.632

-269.755

-157.780

-203.567

658

1.993

5.670

-12.328

128.982

104.509

103.084

254.817

262.175

20.359.732

20.800.411

334

425

1.143

562

49.982

52.555

23.187

3.681

3.618

4.756

5.678

877.846

807.578

0

0

16.095

0

237.510

271.693

253.605

271.693

-26.296

-1.742

-1.934

0

0

-645

-663

-48.440

-28.892

20.735.604

696.055

709.945

126.204

107.850

264.942

275.361

21.322.617

21.828.760

Art
0.3 Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd
0.7 Feriepenge
Hovedart 1 Lønninger
Hovedart 2 Varekøb
Hovedart 4 Tjenesteydelser
Hovedart 5 Tilskud og overførsler
Hovedart 7 Indtægter
I alt

Regionen har afholdt yderligere personaleomkostninger for ca. 51 mio. kr., der er bogført under kvalitetsfondsprojekterne (dvs. som anlægsudgifter (dranst 3)).
Dette indgår ikke i ovenstående sammenligningstal.
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Bilag 1 - Uforbrugte eksterne midler
Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 ”Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.” Af disse fælles retningslinjer, gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte eksterne
midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte eksterne midler som kortfristet gæld på IMfunktion 6.52.56 ultimo regnskabsåret. Fra 2014 overføres uforbrugte midler til status på F-PSPniveau. Midlerne genbevilges på F-PSP-niveau som budgetkorrektion i nyt år.
Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte eksterne midler for 990 mio. kr., og der har siden været
en jævn stigning frem til 2015 med et lille fald i 2016, mens de igen er steget ultimo 2017, hvor de
uforbrugte eksterne midler beløber sig til 1.656,6 mio. kr. Det svarer til stort set regionens beholdning af likvide aktiver ultimo 2017, der uden de uforbrugte eksterne midler udgør -499,5 mio. kr.
mens i alt inkl. de uforbrugte eksterne midler udgør 1.157,1 mio. kr.
Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller det enkelte koncerncenter, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver, og
disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter.

Hele 1.000 kr.

Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Herlev og Gentofte Hospital

Bevægelse
netto

Primo 2017

Ultimo 2017

Heraf eksternt
finansierede
forskningsmidler ultimo
2017

-130.144

-1.199

-131.343

-125.298

-87.116

-5.713

-92.829

-92.829

-265.975

-61.701

-327.676

-274.759

Nordsjællands Hospital

-29.744

-4.997

-34.741

-30.574

Region Hovedstadens Psykiatri

-36.309

-8.029

-44.337

-41.096

-866.228

-60.682

-926.910

-902.637

-1.415.516

-142.321

-1.557.836

-1.467.193

Rigshospitalet
Hospitaler i alt
Region Hovedstadens Akutberedskab

-3.872

635

-3.237

-4.217

Center for HR

-12.050

1.729

-10.321

-10.321

Center for Sundhed

-27.651

-3.698

-31.350

-25.244

0

-53.841

-53.841

-34.558

-1.459.089

-197.496

-1.656.585

-1.541.533

Steno Diabetes Center Copenhagen
Region Hovedstaden i alt

Der er i 2017 samlet modtaget 1.384 mio. kr. som eksterne midler.
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Bilag 2 – Deponerede midler

Hele kr. Lejemål

Dep. 2017

Dato for første
frigivelse

Beslutning i
regionsrådet

Københavns Biocenter (Bartholin Inst. og Finsenslaboratoriet)

15.951.002

13-12-2016

(2006)

Nimbusparken (Peter Bangs Vej)

12.840.000

18-12-2016

(2006)

7.000.000

21-08-2017

aug-07

Deponering vedr. indledende anlægsarbejder på Herlev
Hospital som følge af hospitalsplanen

21.653.333

30-10-2017

okt-07

Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Rigshospitalets
distriktspsykiatriske aktiviteter m.v.

13.605.985

05-02-2018

feb-08

6.450.000

22-04-2018

apr-08

Lejekontrakt til Region Hovedstadens Psykiatri, Lejemålet
Kristineberg 3, 2100 København Ø

69.000.000

22-04-2018

apr-08

Lejemål til interimsforanstaltninger, Rigshospitalet. Lejemål i
Aldersrogade 6 C

28.700.000

23-09-2018

sep-08

Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.
Vibeholmsvej 17 i Brøndby

5.600.000

16-12-2018

dec-08

Lejemål til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup2.etape

7.700.000

26-05-2019

maj-09

Lejekontrakt til Psyk Center Glostrups distriktspsykiatriske
aktiviteter m.v. (Albertslund, Glostrup og Rødovre)

15.900.000

24-06-2019

jun-09

Lejekontrakt Psykiatrisk Center Hvidovre - Gammel Kongevej
33, København

35.500.000

31-03-2020

mar-10

800.000

31-03-2020

mar-10

17.000.000

30-06-2022

jun-12

Lejemål til OPUS team I

5.100.000

16-04-2023

apr-13

Supplering af regionens lejemål i Borgervænget til Center for IT,
Medico og Telefoni

4.900.000

30-09-2023

sep-13

Lejemål til forsknings- og innovationsaktiviteter (Parken Øster
Alle 56)

7.304.000

01-02-2015

dec-13

Lejemål til Rigshospitalets journalarkiv

8.800.000

15-05-2015

maj-14

Deponering vedr. mammografiscreening. Lejemål på Herlev
Hospital

Lejekontrakt til Psykiatrisk Center Glostrups distriktspsykiatriske
aktiviteter m.v. (Ishøj, Vallensbæk, og Høje Tåstrup).

Psykiatrisk Center Ballerup - Gladsaxe Møllevej Søborg
Supplerende lejemål Borgervænget

Udvidelse af lejemål på Borgervænget 5-7

440.000

18-11-2014

nov-14

Lejemål til infektionsmedicinsk forskningscenter (Persimune),
Parken, P.H. Langs Allé 2

5.428.000

01-03-2016

feb-15

Donationslager, Glostrup

7.488.000

19-04-2017

april-16

28.224.000

19-04-2017

april-16

30-06-2018

nov-14

Sundhedsplatform, Lyngbyvej (midlertidigt.lejemål forlænget ud
over 3 år – forventet ophørt ultimo 2018)
Deponering lejemål i alt
OPP Glostrup – Køle- og nødstrøm (leasingfinansieret)
Behov for deponeringer i alt (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri)

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

325.384.321
59.515.695
384.900.016
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Hele kr. Deponerede midler (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri)

Dep. 2017

Obligationer markedsværdi 31.12.2017

399.463.276

Indestående bankkonto 31.12.2017

876.637

Faktisk Deponeringer i alt (ekskl. Kvalitetsfondsbyggeri)

400.339.913

Det deponerede beløb overstiger kravet med 15,4 mio. kr., idet der ikke er reguleret for ophør af
lejemål i Forskerparken COBIS samt renteindtægter ultimo året. Der vil medio 2018 blive foretaget
en tilpasning svarende til de faktiske forhold.

Hele kr. Deponerede midler

Dep. 2017

Deponeret vedr. indtægt ved salg af Helsingør Hospital i 2015

20.000.000

I alt

20.000.000

Hele kr. Kvalitetsfondsmidler

Akkumuleret
Dep. 2017

900 Renter af hensatte beløb

50.441.693

901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden

2.639.322.208

902 Overført til projektspecifik egenfinansiering

-4.473.044.644

903 Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer

1.816.549.089

904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer

465.400.000

905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer

4.473.044.644

906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer

-4.473.044.644

907 Renter af deponerede beløb vedr.
kvalitetsfondsinvesteringer

-1.808.286

Kvalitetsfondsmidler i alt

Hele kr. Kvalitetsfondsmidler
Bankindskud
Obligationsporteføljer
Periodisering
Kvalitetsfondsmidler i alt

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

496.860.060

Dep. 2017
605.354.926
0
-108.494.867
496.860.060
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Bilag 3 - Langfristet gæld
Hele kr.

Oprindelig
hovedstol

Bevægelse
2017

Udløbsdato

Nom. Rente

14.815.348

31.03.2040

5,46 % p.a.

-13.273.215

571.905

-12.701.309

Lånenr. 201137158 - Udlån model A* - fast rente

889.200.000

15.02. 2023

1,14%

-577.980.000

88.920.000

-489.060.000

Lånenr. 201137138 - Udlån model A *** - fastrente

127.600.000

19.04. 2021

3,40%

-57.420.000

12.760.000

-44.660.000

Lånenr. 201239500 - Udlån model A**** - fastrente

126.618.115

16.11. 2037

2,35%

-112.126.948

3.900.614

-108.226.334

Lånenr. 201442315 - Udlån model A****' - fastrente

951.323.068

21.03.2022

0,68%

-715.680.073

125.045.132

-590.634.941

Lånenr. 201137159 - Udlån model A** fastrente

992.000.000

27.02.2024

1,42%

-744.000.000

99.200.000

-644.800.000

Lånenr 201646305 KKbasis

594.920.665

15.07.2024

0,26%

-594.920.665

0

-594.920.665

Lånenr.201646414 Kkbasis

527.976.437

01.02.2035

0,54%

-515.088.026

17.669.455

-497.418.571

-3.317.215.711

347.495.201

-2.969.720.510

Selvejende institutioner med
driftsoverenskomst

Primo 2017

Ultimo 2017

Kommunekredit

Lån til fast rente
Variabel forrentet lån
Lånenr. 201035564 - Udlån model A

171.165.870

30.09. 2024

DKK-ECP6M

-53.109.437

6.638.680

-46.470.757

Lånenr. 201442304 - Udlån model A

1.064.011.877

16.12.2024

DKK-ECP3M

-927.250.836

72.572.929

-854.677.907

Lånenr. 201645965 - Udlån model A

188.000.000

29.05.2026

DKK-ECP3M

-188.000.000

0

-188.000.000

Lånenr. 201646703 - Udlån model A

20.000.000

07.12.2026

DKK-ECP3M

-20.000.000

0

-20.000.000

Lånenr. 201747833- Udlån model A

123.200.000

30.08.2027

DKK-ECP3M

0

-123.200.000

-123.200.000

Lånenr. 201748215- Udlån model A

37.500.000

22.12.2027

DKK-ECP3M

0

-37.500.000

-37.500.000

Lån til variabel rente

-1.188.360.273

-81.488.391

-1.269.848.664

Kommunekredit i alt

-4.505.575.984

266.006.809

-4.239.569.174

-13.413.598

613.076

-12.800.523

-13.413.598

613.076

-12.800.523

-45.800.000

-202.300.000
-263.100.000

Lånenr. 200832702 – Kamager

17.069.000

01.01.2038

5,22%

Langfristet gæld ældreboliger
Lånenr. 201646706 - Udlån model A

156.500.000

DKK-ECP3M

-156.500.000

Lånenr. 201646707 - Udlån model A

263.100.000

DKK-ECP3M

-263.100.000

0

-419.600.000

-45.800.000

-465.400.000

Gæld total ekskl. Leasing
Gæld vedrørende finansielt leasede teknisk
anlæg

-4.951.862.797

221.391.790

-4.730.471.006

-674.276.017

-136.410.476

-810.686.493

Samlet langfristet gæld

-5.626.138.814

84.981.314

-5.541.157.500

Gæld vedrørende kvalitetsfondsbyggerierne

Der er foretaget renteswap aftaler på 6 lån.
Hele kr.
Renteswap ND Nordea kontrakt nr. 1136606
/1468918)*
Renteswap ND Nordea kontrakt nr. 1145253
/1483590)**
Renteswap ND Nordea konraktnr.1000267
/1257233)***

Restgæld på lån

Startdato

Udløbsdato

Markedsværdi ultimo
2017

-489.060.000

15.08. 2013

15.02. 2018

-3.064.565

-644.800.000

27.02. 2014

27.02. 2018

-4.987.464
-2.972.741

-44.660.000

18.10. 2013

19.04. 2021

Renteswap ND kontrakt nr.1419847/1931068*****

-590.634.941

20.03.2015

21.04.2022

-9.514.799

Renteswap KK kontrakt nr. S2012Z88949****

-108.226.334

15.11. 2012

16.11. 2037

-12.285.000

27.02.2018

27.02.2024

I alt
Renteswap KK kontrakt nr. S16Z22640**

-1.877.381.275
-595.200.000

-32.824.569
0

Årsopgørelsen oplyser om lån og swaps, som er udbetalt eller har startdato inden opgørelsesperiodens udløb. Der er indgået renteswap som løber fra 27. februar 2018 og frem til udløb i februar
2024.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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Bilag 4 – Materielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder og funktioner
Virksomheder

Anlægsaktiver (hele kroner)

Primo 2017

Ultimo 2017

Amager og Hvidovre
Hospitaler

Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

152.673.836
1.823.162.575
422.196.919
20.812.638

152.673.836
1.732.935.578
382.840.133
14.371.294

262.398.061
2.681.244.029

483.085.778
2.765.906.619

Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

419.194.706
682.137.282
214.722.801
4.319.275

419.194.706
645.284.260
209.935.182
3.087.188

459.303.696
1.779.677.759

773.164.531
2.050.665.868

15.933.582
241.556.455
45.306.469
575.467

15.933.582
275.647.030
41.593.964
2.363.675

47.568.539
350.940.513

8.855
335.547.105

0
0

13.662.614
13.662.614

Herlev- Gentofte Hos- Grunde
pitaler
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

516.199.900
2.804.604.826
381.375.396
34.904.910

516.199.900
2.804.725.767
361.525.604
28.067.118

1.213.093.897
4.950.178.928

1.734.667.605
5.445.185.994

Rigshospitalet
Glostrup

Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

534.216.623
2.471.654.323
574.396.266
45.260.982

534.641.351
2.673.678.015
582.397.710
48.491.298

1.631.610.411
5.257.138.605

1.902.533.063
5.741.741.437

Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

54.176.682
688.126.134
228.389.048
5.106.236

54.176.682
648.738.466
204.126.711
4.614.795

274.378.034
1.250.176.133

415.854.051
1.327.510.705

14.649.300
77.396.811
56.022.550
684.561

14.649.300
71.515.759
51.852.024
487.674

291.055
149.044.276

1.985.671
140.490.429

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Bornholms Hospital

Steno Diabetes Center

Nordsjællands Hospital

Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
I alt

Region
Grunde
Hovedstadens Apotek Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018
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Virksomheder

Anlægsaktiver (hele kroner)

Region
Hovedstadens
Akutberedskab

Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt

Sundhedsområdet,
fælles

HR

It, Medico og Telefonivirksomheden

Byggesagsstyring

Region Hovedstadens Psykiatri

Den Sociale Virksomhed

Sekretariat

Kommunikation

Primo 2017

Ultimo 2017

9.636.305
3.966.669
1.478.530

9.201.748
21.490.130
875.747

34.178.789
49.260.293

33.843.088
65.410.713

492.263
492.263
6.315.125
0

0
0
5.928.134
2.243.741

686.501
7.001.625
23.772.795
38.309.007

0
8.171.875
267.376.138
30.069.408

429.852.195
491.933.997

99.746.183
397.191.729

615.531
615.531
374.619.570
1.102.805.903
18.403.498
2.228.371

0
0
374.619.570
1.091.283.099
17.438.622
3.083.475

263.587.083
1.761.644.425
89.628.729
311.305.746
15.350.555
7.908.706
424.193.736
30.962.100
63.116.546
1.495.389
95.574.035

350.031.500
1.836.456.265
98.437.704
318.033.332
15.407.984
5.501.633
437.380.652
30.962.100
61.602.420
467.810
93.032.330

Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr

12.603.734

27.775.410

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
Grunde

21.071.532
33.675.266
1.470.000

484.000
28.259.410
1.470.000

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
I alt
Grunde
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
I alt

Regional Udvikling og
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Miljø
I alt
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Center for EjenInventar - herunder computere og andet IT-udstyr
domme
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
Grunde
Administration
Bygninger
Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle
anlægsaktiver
I alt
I alt Region Hovedstaden

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

413.391

286.516

1.883.391
0
0

1.756.516
10.531.686
193.650

0
0
152.070.501
32.389.761
359.309
21.260.194

206.690.914
217.416.250
149.175.412
10.134.765
18.397.205
17.632.682

592.729.443
798.809.208
20.083.484.014

222.714.355
418.054.419
21.323.840.928
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Immaterielle anlægsaktiver fordelt på virksomheder
Virksomhed (hele kroner)
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev – Gentofte Hospital
Amager og Hvidovre Hospital
Rigshospitalet Glostrup
Region Hovedstadens Akutberedskab
IMT
Region Hovedstadens Psykiatri
Administration
I alt Region Hovedstaden

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Primo 2017
0
165.806
56
4.977.327
967.953
5.561.281
532.056
58.303.686
177.227
81.139.986
151.825.320

Ultimo 2017
236.000
143.196
56
3.973.828
706.538
5.121.273
354.704
132.967.484
481.427
417.859.746
561.844.197
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Finans og SAP
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Opgang C
Afsnit stueetagen

Til:

Forretningsudvalget 14. august 2018

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38665870
Mail finans.center-foroekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 25. juli 2018

Uddybelse af enkelte ord ifm. regnskab 2017
Center for Økonomi har udarbejdet dette notat, hvori enkelte centrale ord i regnskabet
er uddybet. Notatet tager udgangspunkt i henvendelser fra det politiske niveau, hvor
nogle konkrete ord ønskes uddybet.
Hvad består regionens årsregnskab af?
Årsregnskabet i Region Hovedstaden består bl.a. af en resultatopgørelse, en balance, tilhørende noter samt en pengestrømsopgørelse. Der er krav om, at regnskabet
skal aflægges efter omkostningsbaserede principper.
Hvad betyder omkostningsbaseret?
Både staten, kommuner og regioner er overgået til at anvende omkostningsprincipper ifm. budgetlægning og regnskabsføring.
Til forskel fra det udgiftsbaserede princip, hvor der tages udgangspunkt i hvornår en
udgift er afholdt, så betyder det omkostningsbaserede princip, at alle omkostninger
medtages, og derefter fordeles over en periode. Endvidere tillægges følgeomkostninger (som fx andel af apparatur, medarbejdernes pensionsforpligtigelse mm.) også.
Fx vil udgiften til indkøb af en scanner deles over det antal år som scanneren anvendes, og vil efter de omkostningsbaserede principper ikke alene belaste det år, hvor udgiften er afholdt (hvor man har betalt for scanneren). Endvidere vil følgeudgifter som
fx apparaturets og bygningernes afskrivninger og medarbejderes pensionsforpligtigelse indgå i beregningerne. Følgeomkostningerne kaldes også omkostningselementer.
Hvad er en resultatopgørelse?
Resultatopgørelsen giver en oversigt over regionens samlede driftsomkostninger
samt de samlede drifts- og finansieringsindtægter i regnskabsåret.
En resultatopgørelse kan principielt også opstilles for en kortere periode (fx et kvartal
eller et halvår), men i Region Hovedstaden udarbejdes resultatopgørelsen kun en gang
om året i forbindelse med årsregnskabet. De samlede driftsomkostninger består dels af
en række udgifter (løn og øvrig drift mv.) samt nogle omkostningselementer (afskrivninger, feriepenge mv.).
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Resultatopgørelsen består af en venstre (debet) side og en højre (kredit) side. Omkostningerne føres i debetsiden, mens indtægterne føres i kreditsiden.
Forskellen mellem de samlede omkostninger og de samlede indtægter er udtryk for
årets resultat (nettoresultat). Hvis de samlede omkostninger er større end de samlede indtægter, er der tale om et (regnskabsmæssigt) underskud. Omvendt er der, hvis
de samlede indtægter er større end de samlede omkostninger, tale om et (regnskabsmæssigt) overskud.
En simpel resultatopgørelse af regnskab 2017 kan have følgende udseende:

Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december
2017
Omkostninger (mio. kr.)
Indtægter (mio. kr.)
Personaleomkostninger
21.837 Driftsindtægter
Afskrivninger
900 Takstbetalinger
Øvrige udgifter
19.506 Finansieringsindtægter
Renteindtægter
Samlede omkostninger
42.243 Samlede indtægter
Årets resultat

3.846
2.059
36.919
52
42.876
+633

Nettoresultatet udviser et overskud på 633 mio. kr.
Hvad betyder mindreforbrug og hvad betyder mindreindtægt?
Ordet mindreforbrug anvendes, hvis de samlede omkostninger har været lavere end
forventet i det korrigerede budget. Når der står mindreindtægt hentydes der til, at indtægterne har været lavere end forventet i budgettet.
Når resultatopgørelsen er opstillet, og man således har redegjort for det forløbne års
aktiviteter, skal regionens økonomiske situation ved årets slutning opgøres. Det sker
ved opstilling af en balance.
Hvad er årsregnskabets balance?
Formålet med balancen er at vise regionens aktiver og passiver opgjort ultimo regnskabsåret. Balancen viser altid den økonomiske situation primo året (dvs. 1. januar)
og ultimo året (dvs. 31. december). De beløb der står primo år 2, skal svare til de beløb der står ultimo år 1.
Aktiver og passiver skal altid balancere, dvs. summen af aktiverne skal svare til summen af passiverne (inkl. egenkapitalen).
Ligesom resultatopgørelsen består også balancen af en venstre (debet) side og en højre
(kredit) side. Debetsiden viser, hvorledes den i regionen bundne kapital er anvendt til
fx varelagre, bygninger, inventar, teknisk udstyr, likvide beholdninger (som fx indestående i banker) mv. Disse poster udgør regionens aktiver.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Side 2

Punkt nr. 5 - Endeligt regnskab 2017 for Region Hovedstaden og revisionsberetning
2017
Bilag 3 - Side -3 af 7

Kreditsiden viser, hvorledes den i aktiverne bundne kapital er finansieret, hvilket kan
ske ved at man har lånt penge, eller selv har pengene (egenkapitalen). Disse poster
kaldes samlet for regionens passiver.
En simpel balance kan have følgende udseende:

Balance pr. 31. december 2017
Aktiver (mio. kr.)
Anlægsaktiver
Debitorer
Varebeholdninger
Likvide beholdninger
(bank mv.)
Aktiver i alt

Passiver (mio. kr.)
21.886 Egenkapital
5.854 Kreditorer (leverandørgæld)
412 Anden gæld
1.157
29.309 Passiver i alt

8.029
8.258
Samlet gæld
13.022

29.309

Note: Summen af aktiver skal altid være det samme som summen af passiver.

Et anlægsaktiv er et aktiv, der er bestemt til vedvarende brug eller eje, og som er anskaffet til brug for produktion af varer og tjenesteydelser, udlejning eller til administrative formål. Dette kan fx være vores hospitalsbygninger og apparatur.
Debitorer er dem som skylder regionen penge (hvilket kan være af kortere eller længere varighed). Omvendt med kreditorer. Her er der tale om dem som regionen skylder penge, hvilket tilsvarende kan være kortere eller længerevarende.
Varebeholdninger svarer til den beholdning af varer pr. 31. december som regionen
har. Varebeholdningerne vil indgå i det efterfølgende års aktivitet, som led i at producere ydelserne (behandle patienterne mm.). Det vedrører regionslageret og lageret på
apoteket.
Egenkapitalen skal altid være positiv, før der kan være tale om en sund virksomhed.
Ellers har man mere gæld, end man har aktiver.
Hvad betyder det, når anlægsaktiver måles til kostpris?
At måle anlægsaktiver til kostpris betyder, at vores anlægsaktiver opgøres til den
værdi som aktivet har, når alle former for omkostninger er indregnet i aktivets værdi,
da man producerede aktivet. Dvs. at alle udgifter er indregnet i aktivets værdi på det
tidspunkt, hvor aktivet blev dannet/produceret/købt. Kostprisen vil ikke svare til genanskaffelsesprisen, som er den pris der skal betales, hvis man skal genanskaffe aktivet.
Denne pris kan både være lavere og højere end kostprisen.
Hvad sker der når et aktiv op- eller nedskrives?
Hvis et aktiv bliver mere værd skal der ske en opskrivning af aktivets værdi. Hvis en
bygning fx bliver 1 mio. kr. mere værd, sker der en opskrivning med 1 mio. kr.
Hvis et aktiv derimod bliver mindre værd, skal aktivet nedskrives.
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Op- og nedskrivninger sker dog yderst sjældent.
Op- og nedskrivningerne af aktiverne sker altid for at afspejle aktivernes reelle værdi.
Der er dog også forskellige principper til at værdiansætte (se bl.a. bemærkning vedr.
kostpris). Det er vigtigt, at det tydeliget fremgår, hvis man skifter opgørelsesprincipper, så det er tydeligt for regnskabslæseren (og læsere af andre økonomiske redegørelser), om en ændring af aktivernes værdier skyldes en reel værdiændring, eller alene
metoderne man har brugt til at værdiansætte.
Hvad er aktivets afskrivning?
I modsætning til op- og nedskrivninger, afspejler afskrivningen aktivets forbrug. Der
kan også være tale om en teknologisk forældelse, der skal indregnes.
Fx vil en bygning, der vurderes at kunne holde (med alm. vedligeholdelse) i 30-50 år,
skulle afskrives i samme periode, og dermed påvirke regnskabsresultatet i hvert af de
30-50 år, og ikke i det år, hvor bygningen er købt, hvis regnskabet opgøres efter de
omkostningsbaserede principper.
Hvad betyder det når noget hensættes i balancen?
Når et beløb er hensat i balancen er der tale om at der er nogle udgifter (eller indtægter) der indgår i balancen. Hvis der er tale om en udgift der hensættes i balancen, betyder det, at det på opgørelsesdagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse som vil
medføre et økonomisk træk på regionens økonomiske ressourcer i de kommende år.
Hensættelserne i regnskab 2017 er formindsket med 150 mio. kr. til 8.212 mio.kr.
Hensættelserne består især af fremtidige udgifter som skal afholdes vedr. tjenestemandspensionsforpligtelsen.
Hvad viser en pengestrømsopgørelse?
Udover resultatopgørelse og balance (samt noter til resultatopgørelse og balance) indeholder årsregnskabet også en pengestrømsopgørelse, jfr. kravene fra ministeriet, der
er beskrevet i ”Budget- og regnskabssystem for regioner”.
Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise pengestrømmen fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteterne. Pengestrømsopgørelsen viser desuden regnskabsårets forskydning i likvider (pengebeholdning) samt likvider ved regnskabsårets
begyndelse og slutning.
Hvorfra kommer finansieringsindtægterne?
Finansieringsindtægter består af:
 Bloktilskud fra staten
 Udviklingsbidrag fra kommunerne
 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten
 Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne
 Objektive finansieringsbidrag (socialområdet og specialundervisning)
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Hvad er en bevilling?
Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra regionsrådet til at afholde udgifter til et
nærmere angivet formål eller oppebære indtægter af en nærmere angivet art inden for
de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de generelle og/eller specielle vilkår, hvorunder bevillingen er givet/meddelt.
Hvem kan give en bevilling (i regionerne)?
Regionsrådet kan give bevillinger, og har ikke mulighed for at delegere bevillingsmyndigheden.
Region Hovedstadens økonomi er inddelt i tre overordnede områder:
 Sundhedsområdet
 Regional udvikling
 Social- og specialundervisningsområdet.
De tre områder finansieres særskilt og skal være i balance hver for sig.
Den omkostningsbaserede regnskabsoversigt i årsregnskabet er opdelt på regionens i
alt 22 driftsmæssige bevillingsområder og giver overblik over, om den enkelte bevilling er overholdt.
På sundhedsområdet er der 16 bevillingsområder, svarende til at hvert hospital, Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed, Center for HR, Center for
It, medico og telefoni, Center for Ejendomme, Sygehusbehandling uden for regionen,
Fælles driftsudgifter samt Praksisområdet hver udgør et bevillingsområde. Regional
udvikling er opdelt på fire bevillingsområder, administration er et bevillingsområde,
og det sociale område er et bevillingsområde.
Driftsbevillinger gives som en ramme til dækning af udgifter, indtægter, omkostningselementer samt statsrefusion. Der afsættes endvidere virksomhedsspecifikke, lokale
investeringsrammer.
Det finansielle område er opdelt i fire bevillingsområder. Heraf to vedrørende renter
(renteindtægter og renteudgifter), ét vedrørende finansiering på sundhedsområdet
(kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag, statsligt aktivitets-afhængigt bidrag og statsligt bloktilskud til sundhed), og ét vedrørende finansiering af regional udvikling (kommunalt udviklingsbidrag og statsligt bloktilskud til regional udvikling).
Øvrige finansielle poster (forskydninger i kassebeholdningen, finansforskydninger, afdrag på lån og lånoptagelse) fremgår af balance og pengestrømsopgørelse. Bevilling til
afdrag på lån og optagne lån opnås ved regionsrådets godkendelse af pengestrømsopgørelsen.
Brutto- og nettobevillinger – Hvornår gives hvad?
Bevillinger kan i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler afgives enten som
bruttobevillinger eller som nettobevillinger.
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En bruttobevilling vil sige, at der gives såvel en omkostningsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb mulighed for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra regionsrådet anvendes til forøgelse af omkostningerne.
En nettobevilling vil sige, at regionsrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoomkostningerne, dvs. omkostninger fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af omkostningerne inden for samme bevillingsområde uden på
forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra regionsrådet.
Regionens hospitaler og virksomheder er nettostyrede således, at der styres på en nettoramme. Bevillinger vedrørende de finansielle poster på hovedkonto 5 (renter m.v.)
og hovedkonto 6 (beholdningerne) afgives som bruttobevillinger.
Hvem er bevillingshavere?
Regionsrådet giver en bevilling til fx et hospital, som herefter er bevillingshaveren. I
løbet af budgetåret sker der tilpasninger af bevillinger. Dette sker ift. årets fire økonomirapporter (også benævnt som 1.- 4. ØR). Tilpasninger kaldes også tillægsbevillinger
og kan være såvel positive som negative.
En bevilling til fx et hospital gives/meddeles som en samlet omkostningsbevilling.
Indeholdt i denne bevilling er derfor alle hospitalets udgifter, indtægter og omkostningselementer. Man kan derfor sige, at spørgsmålet om bevillingsoverholdelse alene
er et spørgsmål om, hvorvidt ”bundlinjen” er overholdt.

Udgiftselementer
Indtægter

Omkostningselementer

Samlet omkostningsbevilling

Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
= Driftsudgifter i alt
Indtægter
= Nettodriftsudgifter i alt
Forskydning i hensættelse til tjenestemænd
Hensættelse til tjenestemandspensioner
Afskrivninger
Lagerforskydning
= Omkostningselementer i alt
= Samlet omkostningsbevilling
(nettoresultat)

Væsentlige økonomiske forskelle mellem økonomiaftalen og regionens bevillinger.
Når der i regionens økonomiske styring ofte er særligt fokus på nettodriftsudgifterne
(de øverste grå felter i ovenstående tabel), skyldes det, at økonomiaftalen mellem
Danske Regioner og regeringen indgås efter udgiftsbaserede principper. Omkostningselementerne indgår således ikke som en del af økonomiaftalen. Som region kan
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man derfor godt have overholdt økonomiaftalen, samtidig med at man har et regnskabsmæssigt resultat, der udviser et underskud, fordi der er tale om forskellige principper.
Det ændrer imidlertid ikke på, at omkostningselementerne sammen med det udgiftsbaserede regnskab (de grå felter) indgår som en del af spørgsmålet om der er bevillingsoverholdelse (eller bevillingsoverskridelse) i et givent år.
Den samlede omkostningsbevilling er af styringsmæssige hensyn opdelt i en række
budgetposter. Hospitalerne får således – ud af den samlede omkostningsbevilling –
tildelt et budget til løn, et budget til øvrig drift, et budget til indtægter samt et budget
til omkostningselementerne. Tilsammen udgør disse budgetposter den samlede (omkostnings)bevilling. Der følges ifm. økonomiopfølgningerne (1. – 4. ØR) op på de enkelte budgetposter.
Hvad er dranst?
Begrebet ”dranst” er et kunstigt skabt begreb bestående af de første to bogstaver fra
hvert af ordene drift, anlæg og status.
Dranst 1 = Drift
Dranst 2 = Statsrefusion
Dranst 3 = Anlæg
Dranst 4 er Renter, Dranst 7 er Finansiering. Aktiver er dranst 8 og Passiver er dranst
9. Aktiver og Passiver udgør status, og dermed de sidste to bogstaver i ”dranst”.
Dransten anvendes ifm. konteringen, og er autoriseret, dvs. den kan ikke fraviges, når
der konteres.
Hvem sætter kravene til regnskabet?
Der er fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fastlagt minimumskrav til formen, indholdet og begreber der anvendes, ved aflæggelse af årsregnskabet. Der er også mulighed for at medtage yderligere oplysninger i regnskabet. Reglerne findes i ” Budget- og
regnskabssystem for regioner”.
Revision af årsregnskabet
Reglerne til revisionen af regionens årsregnskab er beskrevet i regionsloven §§ 23,
28 og 29, og uddybet i kapitel 4, i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse
om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Det følger af bestemmelserne, at regionsrådet skal lade sine regnskaber revidere af en
statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal være sagkyndig og uafhængig,
og vil bl.a. påse at regionen har efterlevet reglerne til regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse som er fastsat af ministeriet. I Region Hovedstaden har vi altid valgt en statsautoriseret revisor, hvilket har indgået som et af kravene i udbudsmaterialet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
Konklusion
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for bevilling til ”Akutmodtagelse med observationssenge på Bornholms Hospital”, sagsnr.: 1300-11-2018-01, for regnskabsårene
2015-2017. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 53.207.894 kr.
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet for bevilling til ”Akutmodtagelse med observationssenge på Bornholms Hospital”, for regnskabsårene 2015-2017, i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Økonomiog Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige
af regionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Regionen og bør ikke udleveres
til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for opgørelsen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets
bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter.
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Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen, samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Roskilde, den 19. februar 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden

Konklusion
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for investeringsarbejdet Renovering af Sydfløjen, Gentofte Hospital for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2017. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse
om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 75.673 mio. kr.
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet Renovering af Sydfløjen, Gentofte Hospital for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Økonomiog Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige
af regionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region og bør ikke udleveres til
eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for opgørelsen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets
bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter.
Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
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der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Roskilde, den 24. april 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til Regionsrådet i Region hovedstaden
Konklusion
Vi har revideret det af Region hovedstaden aflagte investeringsregnskab ”Anskaffelse af fondsbetalte
CT-scanner” for Herlev Hospital, for perioden 1. april 2016 til 31. december 2017. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Investeringsregnskabet udviser en samlet udgiftssum på kr. 13.400.000 ekskl. moms.
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Anskaffelse af fondsbetalte CT-scanner” for Herlev
Hospital, for perioden 1. april 2016 til 31. december 2017, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Økonomiog Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige
af regionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Regionen og bør ikke udleveres
til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for opgørelsen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets
bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter.
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Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,
som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af regionernes interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Roskilde, den 20. april 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden

Konklusion
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab ”Udendørs skiltning i
Region H” for perioden 2014-2017. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse
med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Investeringsregnskabet udviser en samlet udgiftssum på kr. 21.761.230 ekskl. moms.
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Udendørs skiltning i Region H” for perioden år 2014 til 2017 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners
budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision,
Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen,
revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige af regionen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og regionen og bør ikke
udleveres til eller anvendes af andre parter.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.
Ledelsens ansvar for opgørelsen
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Økonomi- og
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde investeringsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.
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Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke
en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder
om revision, Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og
regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som
reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at
danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for
at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af regionernes interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet,
er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Roskilde, den 23. maj 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor
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Sygehusapotek

Omsætning i kr.

Omsætning fordelt i
procent

Udlodning i kr.

Region Nordjylland

609.878.883

7,30

6.131.308

Region Midtjylland

1.925.591.755

23,06

19.358.592

Region Syddanmark

1.825.041.868

21,85

18.347.731

881.097.825

10,55

8.857.959

Region Hovedstaden

3.109.454.958

37,23

31.260.348

Samlet lægemiddelomsætning i Amgros i kr.

8.351.065.289

100,00

83.955.938

Region Sjælland

Samlet overskud i år 2017 i kr.

83.955.938
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beretning nr.12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser
Center for Økonomi
Bilag 1 - Side -1 af 4
Finans og SAP
Kongens Vænge 2

Sundheds- og Ældreministeriet

Opgang Blok C, stuen
Direkte 38665994

Journal-nr.: 17010929
Dato: 22. august 2018

Udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden til Sundhedsministeriet vedr.
Statsrevisorernes beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser.
Regionsrådet i Region Hovedstaden har behandlet sagen om en udtalelse til Sundhedsministeriet. Regionsrådet er blevet bedt om at forholde sig til beretningens indhold,
konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger, herunder hvilke foranstaltninger og
overvejelser, som beretningen giver anledning til.
Til Rigsrevisionens beretning har Statsrevisorerne bemærket, at de finder det utilfredsstillende, at hverken Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet eller regioner har sikret en tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke. Statsrevisorerne skal pege på, at mangelfuld tolkning giver problemer
for retssikkerheden og patientsikkerheden, ligesom det giver øgede samfundsøkonomiske omkostninger til sagsbehandling, patientbehandling mv.
Endeligt peger Statsrevisorerne på, at der er et uudnyttet potentiale i øget samarbejde
omkring tolkeydelser på tværs af rets-, asyl- og sundhedsområdet, fx udbredelse af
certificeringsordningen for tolke, fælles krav til kvalitet og kvalifikationer mv.
Statsrevisorerne baserer dette på bl.a. følgende resultater i undersøgelsen:
• At dommere, sagsbehandlere, læger og andre brugere ofte oplever, at tolkene
mangler kvalifikationer og tolkeetik, og at de har en uhensigtsmæssig adfærd
• At det er vanskeligt for mange myndighedspersoner at leve op til deres ansvar
om at vælge en kvalificeret tolk på grund af utilstrækkelig adgang til relevante
informationer ved bestilling af tolkeydelser.
• At ministeriernes og regionernes tilsyn med området alene er baseret på opfølgning på klager
Region Hovedstaden er enig i de overordnede anbefalinger fra Rigsrevisionen samt
Statsrevisorerne om behovet for en tværsektoriel kvalitetssikring og opkvalificering af
udbuddet af tolke i Danmark. Region Hovedstaden er dog af den holdning, at en sådan
opgave bør forankres på ministerielt niveau, idet regionerne ikke har formel kompetence til at ændre på nuværende lovgivning, ej heller oprette og udbyde uddannelser
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inden for tolkeområdet. Derfor påskønnes det også fra Region Hovedstadens side, at
der i finansloven for 2018 er medtaget initiativer som Fællesregionalt center for akut
videotolkning og Certificeringsordning for tolke på sundhedsområdet.
I 2016 gennemførte alle regionerne et fællesudbud af tolkeydelser. Forud for udbuddet
blev der gennemført et større innovativt projekt med støtte fra Markedsmodningsfonden, som havde til formål at øge kvaliteten af tolkningerne, modne markedet samt
opnå effektiviseringer og besparelser. Projektet indebar bl.a. brugerinddragelse, øget
dialog med markedet og en mere åben udbudsproces.
Aftalen trådte i kraft i 2017 og adresserede nogle af udfordringerne på området, så der
i højere grad stilles krav til kvaliteten af tolkningen, herunder tolkenes kompetencer
og bureauernes leveringssikkerhed. Det er dog vanskeligt at sikre dokumentation for
tolkenes kompetencer uden en egentlig tolkeuddannelse. Eksempel på krav er f.eks.at
tolken er kvalificeret til at tolke indenfor medicinsk-/lægefaglig terminolog, samt at
tolken som minimum yder tolkebistand på grundlæggende niveau, dvs. at tolken behersker begge sprog på gymnasialt niveau. Derudover blev der bl.a. stillet mindstekrav
til, at tolken skal leve op til almindelige standarder for professionel optræden ved bestilling og tolkning, såsom tavshedspligt, etik i relation til tolkebistand, diskret optræden, god situationsfornemmelse og neutral tolkning mht. køn, politik og religion. Endvidere er der i udbuddet bl.a. blevet konkurreret på deres rekrutteringsproces ved ansættelse af tolke, herunder en beskrivelse af kompetenceprofiler, uddannelseskrav og
øvrige krav til tolkens kvalifikationer og erfaring osv., samt hvorledes det sikres at tolken har tilstrækkelige sprogkundskaber på både dansk og fremmedsproget.
Rigsrevisionen har gennemført undersøgelsen på et tidspunkt, hvor Region Hovedstaden og de øvrige regioner var i færd med en kompliceret implementering af den nye
kontrakt. Beretningens konklusioner bygger særligt på besvarelser af spørgeskemaer
sendt til kliniske medarbejdere i implementeringsperioden af den nye kontrakt, vel og
mærke en ny kontrakt med en række forbedringer, der kræver ændrede arbejdsgange
samt kommunikations- og vejledningsmateriale, som skal ud til mange aktører. Region
Hovedstaden vurderer, at beretningens konklusioner dermed er mere kritiske end berettiget, da en tilsvarende undersøgelse gennemført på nuværende tidspunkt forventes
at ville give et langt mere positivt resultat.
Det fremhæves flere steder i undersøgelsen, at det er Rigsrevisionens opfattelse, at Region Hovedstadens medarbejdere har meget få oplysninger til rådighed, når de bestiller en tolkeydelse. Rigsrevisionen har opfattet dette som om, at medarbejderne har
svært ved at leve op til ansvaret for, at borgeren kan forstå og blive forstået af myndighederne. Region Hovedstaden er meget uenig i denne betragtning. Region Hovedstadens brugere har adgang til et booking- og klagesystem, som lever op til de krav, som
blev stillet i det fællesregionale tolkeudbud. Brugeren kan ud over at bestille tolkning
på et bestemt sprog, bestille tolke af bestemt køn, og ligeledes kan en navngiven tolk
bestilles. Efter hver tolkning har brugeren mulighed for at vurdere, om en tolk lever op
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til forventningerne eller ej. Er vurderingen af tolken tilfredsstillende, vil tolken ofte foretrækkes af brugeren, når der foretages bestilling til en anden opgave hos samme bruger. Tolken vil ikke blive allokeret til opgaven, hvis vurderingen har været utilfredsstillende, med mindre der ikke kan skaffes andre.
Regionerne har gennem udbuddet etableret et grundlag for at systematisere modtagne
klager og løbende følge op på dem og sikre kvaliteten, dermed er der mulighed for at
klage, hvis patienter eller medarbejdere er utilfredse med den tolkning, de har modtaget. Der følges op på klagerne af både administrationen og leverandøren.
Udover at der i udbuddet er sat krav vedrørende kompetencer og rekrutteringsproces,
da kan det tilføjes at booking-klagesystemet bygger på en algoritme, der automatisk
allokerer tolke, på baggrund af oplysninger om køretider mv. På denne måde har både
bruger, leverandør og region et system, der hele tiden udvikles og optimeres til alles
gavn. Booking- og klagesystemet vil i langt de fleste tilfælde være en fordel for brugeren, idet brugeren ikke skal bruge megen tid på at læse om hver enkelt tolks kompetencer. Brugeren skal have sikkerhed for, at der kommer en tolk, som kan oversætte
korrekt, på rette tid og –sted. Der er dog enkelte tilfælde – f.eks. indenfor langvarige
psykiatriske og traumatiske behandlingsforløb – hvor systemet kunne være bedre. Der
er fokus på dette i regionens løbende arbejde med at optimere anvendelsen af tolke
bl.a. ved at regionens Contract Manager (driftsansvarlig for kontrakten) sammen med
leverandøren har dialog med de relevante afdelinger for at finde konkrete løsninger på
konkrete udfordringer
Den uddelegering, som Rigsrevisionen anfører, der er mellem lægen, når lægen er ansvarlig for bestilling af tolkeydelse med henblik på at gennemføre tolkesituationen, og
den som træffer beslutning om tolkens kvalifikationer (leverandøren), anser Region
Hovedstaden ikke som værende af kritisk karakter i hovedparten af forløbende. Regionen anerkender dog, at der i visse psykiatriske forløb som nævnt ovenfor, kan være
udfordringer ved at det er et tolkefirma som vurderer tolkens kvalifikationer. Det er
Region Hovedstadens samlede vurdering, at den tid, som en læge vil skulle bruge på at
læse 10 tolkes kvalifikationer igennem, forud for en tolkning, kan anvendes langt
bedre i behandlingsøjemed. Etableres et nationalt register som der er i Norge, og som
Rigsrevisionen anbefaler, vil en sammenligning i et elektronisk bookingsystem være
meget enkelt, og ville kunne give mening som en mulighed for lægen.
Rigsrevisionen har i beretningen vurderet, at klager, der er registreret af myndighederne, ikke kan indgå som eneste kilde i et tilsyn med myndighedernes brug af tolke
og med kvaliteten af tolkeydelser. Region Hovedstaden har overfor Rigsrevisionen anført, at opbygningen af at administrativt tilsyn, som skal kunne dække 86 sprog og ca.
400 daglige tolkninger vil kræve uhensigtsmæssigt mange ressourcer, også set fra et
sundhedsfagligt perspektiv. Set i lyset af dette og sammenholdt med, at patienterne
kan sige nej til et sådant tilsyn, anses dette ikke for at være en reel mulighed.
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Kernedriften er vigtig, og derfor har Region Hovedstaden sammen med leverandøren,
brugerne og de øvrige regioner fokus på forbedringer. Ved et nyt udbud vil Region
Hovedstaden tage ved lære af egne erfaringer såvel som erfaringer på tværs af det offentlige. Endvidere forventes de konkrete nationale initiativer vedrørende certificering
og uddannelse at komme Region Hovedstadens fremtidige ydelse til gavn.

Med venlig hilsen

Louise Hansen
Specialkonsulent
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Beretning om myndighedernes brug af
tolkeydelser

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen
Den 21. marts 2018 behandlede Statsrevisorerne
Beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser
Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:
"Justitsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og
regionerne er forpligtet til efter omstændighederne at bruge fremmedsprogstolke, fx i forbindelse
med en retssag, en asylansøgning eller en patientbehandling. Kvalificeret tolkning er afgørende for,
at myndigheder, borgere og udlændinge forstår hinanden.
Myndighedernes juridiske rammer og måder at bestille og bruge tolkeydelser er forskellige. På
retsområdet skal politikredsene og Rigspolitiet bruge Rigspolitiets tolkeoversigt, mens fx
domstolene og Kriminalforsorgen kan bruge den. På asylområdet skal Udlændingestyrelsen og
Flygtningenævnet bruge Rigspolitiets tolkeoversigt. På sundhedsområdet anvender regionerne
private tolkebureauer.
Der har hidtil ikke været en offentlig tolkeuddannelse eller certificeringsordning for tolke i Danmark.
På baggrund af konstaterede problemer med tolkenes kvalifikationer er der på finansloven for 2018
afsat midler til at etablere en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for
sundhedsområdet.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hverken Justitsministeriet, Udlændinge- og
Integrationsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet eller regionerne har sikret en
tilfredsstillende brug af fremmedsprogstolke. Statsrevisorerne skal pege på, at mangelfuld
tolkning giver problemer for retssikkerheden og patientsikkerheden, ligesom det giver øgede
samfundsøkonomiske omkostninger til sagsbehandling, patientbehandling mv.
Statsrevisorerne skal endelig pege på, at der er et uudnyttet potentiale i øget samarbejde
omkring tolkeydelser på tværs af rets-, asyl- og sundhedsområdet, fx udbredelse af
certificeringsordningen for tolke, fælles krav til kvalitet og kvalifikationer mv.
Statsrevisorerne baserer dette på bl.a. følgende resultater i undersøgelsen:
• at dommere, sagsbehandlere, læger og andre brugere ofte oplever, at tolkene mangler
kvalifikationer og tolkeetik, og at de har en uhensigtsmæssig adfærd
• at størstedelen af tolkene i Rigspolitiets tolkeoversigt ikke lever op til Justitsministeriets egne
krav til optagelse, jf. Rigsrevisionens stikprøvegennemgang
• at Justitsministeriet ikke stiller krav til kvaliteten af tolkeydelser fra tolkebureauer og
selvstændige tolke
• at Rigspolitiet ikke systematisk fjerner tolke fra oversigten, hvis de ikke længere lever op til
kravene, fx kravet om en ren straffeattest
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kvalificeret tolk på grund af utilstrækkelig adgang til relevante informationer ved bestilling af
tolkeydelser
• at ministeriernes og regionernes tilsyn med tolkeområdet alene er baseret på opfølgning på
klager."

Senest opdateret den 21. marts 2018
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Til:

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017

Mail oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk
CVR/SE-nr: 30113721
J.nr.: 18023633
Dato: 31. maj 2018

1. Baggrund
Region Hovedstaden skal afgive en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet og
kommunalbestyrelserne vedrørende indberettet aktivitet for 2017. Redegørelsen skal
revideres og påtegnes af regionens revisor.
Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt
finansiering, som er beskrevet i følgende cirkulære/bekendtgørelse:
▪

Cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud
i 2017 til regionernes sygehusvæsen m.v.

▪

Bekendtgørelse nr. 1781 af 27. december 2016 om den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.

Dette notat udgør Region Hovedstadens redegørelse.

2. Resumé
Året 2017 har, som året 2016, været præget af implementeringen af Sundhedsplatformen og langt den overvejende del af regionens kvalitetssikringsinitiativer og -ressourcer i forhold til registrering har været bundet til den opgave. Efter maj 2017 er alle
regionens hospitaler på Sundhedsplatformen.
Sundhedsplatformen er efter et fælles udbud anskaffet af Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen.
Efter anmodning fra Region Sjælland, der implementerede Sundhedsplatformen i november 2017, forlængede Sundhedsministeren fristen for indberetning fra status i LPR
den 10. marts 2018 til status i LPR den 10. april 2018. Den forlængede frist berører
ikke kun hospitaler omfattet af implementering af Sundhedsplatformen, men hele landet.
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Ved slutafregningen for 2017 har Region Hovedstaden opnået 376,2 mio. kr. af puljen
vedrørende den statslige meraktivitetsordning på 429,9 mio. kr.
Allerede i november 2017 nåede Region Hovedstaden den fastsatte grænse for indtægter fra kommunal medfinansiering på 5.325,7 mio. kr. Resterende kommunale udgifter
til kommunal medfinansiering på 813,5 mio. kr. er alene en relation mellem staten og
kommunerne. I forhold til forudsætningerne bag kommuneaftalerne for 2017 ligger de
samlede udgifter til kommunal medfinansiering (til regionen OG staten) knap en halv
mia. lavere end forventet.
Ved slutafregningen for 2017 har Region Hovedstaden i indtægter fra kommunal finansiering opnået 129,0 mio. kr. Dette er 5,2 mio. kr. lavere end forventet ved fristen
for bogføring i regnskabet for 2017.
Rammerne omkring kvalitetssikringsarbejdet er fastlagt i en ”Forretningsgang - kvalitetssikring af den patientadministrative registrering” (december 2012), hvor formål,
ansvar, organisation mv. fastlægges.
Foranlediget af implementeringen af Sundhedsplatformen besluttede koncerndirektionen i 2016 og 2017 at suspendere de dele af forretningsgangen, der omhandler audit
og opfølgning på kvantitative mål for registreringskvaliteten. En revision af forretningsgangen, der var forudsat at skulle finde sted i efteråret 2017 og have virkning fra
januar 2018, er blevet forsinket.
Datakvalitetsudvalget, Registreringsgruppen og Afregningsgruppen har også i 2017
fungeret som fora for regionens arbejde med registreringskvalitet og samarbejdet med
Sundhedsdatastyrelsen og det tværregionale samarbejde i regi af Danske Regioner.
Supplerende til den eksisterende organisation er – i samarbejde med Region Sjælland
– etableret Ekspertgruppen vedrørende Registrering i Sundhedsplatformen (ERS). Ekspertgruppen udarbejder fælles registreringsretningslinjer for brug af Sundhedsplatformen og refererer til de to regioners champions på området.
Supplerende til den nævnte og mere faste organisation har der i 2017 været en række
organisatoriske initiativer med det formål at sikre fortsat fokus på korrekt og dækkende indberetning fra Sundhedsplatformen til nationale registre, ligesom der har været
arbejdet med datakvalitet på prioriterede områder som registrering af kræftpakker og
udredningsret.
Det skal også nævnes, at det i 2017 har været nødvendigt at afse registreringsressourcer/kompetencer til forberedelse af implementering af et nyt LPR (”LPR3”), der efter
aftale mellem staten og Danske Regioner skal finde sted i november 2018.
Også den Permanente arbejdsgruppe vedr. data om økonomi og aktivitet har i 2017
dannet ramme for samarbejde region og kommuner imellem, hvor også registrering og
registreringskvalitet drøftes.
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3. Sundhedsplatformen
På aktivitetsregistreringsområdet har regionens hovedfokus også i 2017 været på implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden.
Året 2017 har i den forbindelse fortsat budt på udfordringer – såvel i forhold til opretholdelse af normalt aktivitetsniveau som i forhold til korrekt og dækkende registrering
og indberetning til Landspatientregisteret.
I marts 2017 blev Sundhedsplatformen ibrugtaget på hospitalerne Nordsjælland, Amager og Hvidovre og Bornholm og i maj 2017 skete ibrugtagning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, i Region Hovedstadens Psykiatri og på Steno Diabetes Center.
Fra maj 2017 har således samtlige Region Hovedstadens hospitaler ibrugtaget Sundhedsplatformen og det har herefter været muligt at prioritere en række konsolideringsinitiativer omkring systemets funktionalitet.
Sundhedsplatformen – som Region Hovedstaden har anskaffet sammen med Region
Sjælland – er et standardsystem, der anvendes på 1.100 hospitaler i verden og det har
for regionerne været et mål i sig selv at anskaffe et klinisk velafprøvet system. Sundhedsplatformen er således udviklet i en anden registrerings-kontekst end den danske
og det har vist sig vanskeligere og mere arbejdskrævende end forventet at tilpasse/oversætte de kliniske arbejdsgange i Sundhedsplatformen til korrekt indberetning til
LPR.
I 2017 har der også været stort organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus på korrekt og
dækkende registrering. Supplerende til de eksisterende permanente arbejdsgrupper og
lignende har der fungeret en række mødefora målrettet forskellige registrerings- og
indberetningsudfordringer.
4. Rammer omkring kvalitetssikringsarbejdet i Region Hovedstaden
Forretningsgang – kvalitetssikring af den patientadministrative registrering
Region Hovedstaden har fastlagt en forretningsgang for kvalitetssikring af den patientadministrative registrering. Formålet med forretningsgangen er bl.a.:
•

at beskrive regionens kvalitetssikringsorganisation vedr. patientregistrering

•

at beskrive den administrative ansvarsfordeling mellem Koncerndirektionen/
Center for Økonomi, hospitalsdirektionerne og center/klinik/afdelingsledelser

•

at beskrive de administrative procedurer, der skal udføres som led i kvalitetssikringen

Forretningsgangen beskriver og fastlægger nærmere de arbejdsopgaver, som Koncerndirektion/Center for Økonomi, hospitalsdirektionerne og center/klinik/afdelingsledelser er ansvarlige for vedrørende patientregistrering. Endvidere indeholder den en
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minimumsliste for faste oprydningsrutiner i patientregistreringerne, som hospitalerne
skal varetage.
I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen har det været nødvendigt
at allokere stort set alle regionens registreringskompetencer til kvalitetssikringsopgaver knyttet til implementeringen. En følge heraf blev, at koncerndirektionen i 2016 besluttede:
•

at den i 'Forretningsgang - kvalitetssikring af den patientadministrative registrering' forudsatte registreringsaudit og opfølgning på de kvantitative mål for
registreringskvalitet suspenderes i 2016 og 2017 for i stedet - såvel centralt
som decentralt i hospitalerne - at holde maksimalt fokus på korrekt og dækkende registrering i Sundhedsplatformen under implementering.

•

at der medio 2017 på grundlag af indvundne erfaringer med patientadministrativ registrering i Sundhedsplatformen iværksættes et arbejde med henblik på
revision af 'Forretningsgang - kvalitetssikring af den patientadministrative registrering' således, at en ny forretningsgang godkendes inden udgangen af
2017.

Arbejdet med revision af forretningsgangen er blevet forsinket. Endelig beslutning om
revision af forretningsgangen forventes besluttet i første halvår af 2018 og skal blandt
andet ses i sammenhæng med de udfordringer implementeringen af LPR3 vil medføre
i 2018.
Datakvalitetsudvalget
Region Hovedstaden etablerede i begyndelsen af 2007 et permanent udvalg vedrørende kvalitetssikring af patientadministrative data – også kaldet Datakvalitetsudvalget.
Udvalget består af to repræsentanter pr. hospital samt to fra Region Hovedstadens
Psykiatri samt repræsentanter for Center for IMT. Hospitalsrepræsentanterne har
grundigt kendskab til henholdsvis afregnings- og registreringsområdet, og der er således tale om et tværfagligt udvalg omkring kvalitetssikring af de patientadministrative
registreringer, der indgår i datagrundlaget for afregning.
Møder holdes hver anden måned og umiddelbart før møderne i Sundhedsdatastyrelsens Koordinationsgruppe for individbaseret patientregistrering og den Tværregionale ERFA-gruppe vedr. patientregistrering i regi af Danske Regioner.
Kommissoriet beskriver under formål, at udvalget skal sikre, at de patientadministrative registreringer lever op til de krav, der eksisterer fra såvel Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, relevante kliniske databaser samt krav stillet af Region
Hovedstaden.
Under udvalget er etableret en Registreringsgruppe, der mødes månedligt og drøfter
mere konkrete registreringsforhold og -vilkår i regionen og bl.a. har til opgave at udarbejde, implementere og vedligeholde en fælles registreringsvejledning, som skal
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supplere Sundhedsdatastyrelsens generelle registreringsvejledning (”Fællesindhold for
basisregistrering af sygehuspatienter”). Endvidere fungerer Registreringsgruppen som
et kvalificeret forum for hurtig og målrettet information om ændringer og problemstillinger i de generelle registreringsregler. Registreringsgruppens møder har i en del af
2017 være suspenderet til fordel for andre registreringsmæssige tiltag i regi af Sundhedsplatformsimplementeringen. I 2018 er Registreringsgruppen reaktiveret.
Under Datakvalitetsudvalget er også etableret en Afregningsgruppe, der mødes tre - fire gange årligt og mere konkret drøfter udfordringer/vilkår omkring den mellemregionale afregning samt fælles arbejds- og forretningsgange på afregningsområdet med
henblik på fornøden kvalitetssikring af afregningsområdet. Afregningsgruppens sammensætning og arbejdsopgaver overvejes i lyset af etableringen af Koncernregnskab.
Registreringspraksis i Sundhedsplatformen (ERS)
Med Sundhedsplatformen er der opstået et behov for tilpasning af de gældende registreringsregler til de nye arbejdsgange og muligheder det nye it-system tilbyder.
Sundhedsplatformen er, som tidligere omtalt, anskaffet af Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen – og der er tale om ét system. Der er derfor også behov for en
samordnet revision af registreringsregler.
Til det formål blev Arbejdsgruppen for Registreringspraksis i Sundhedsplatformen
(ARS) etableret i eftersommeren 2016, og den har i 2017 ændret navn til Ekspertgruppen for Registreringspraksis i Sundhedsplatformen (ERS), hvor repræsentanter fra
Sundhedsplatformen, regionernes hospitaler og centrale økonomifunktioner sammen
tilpasser registreringsregler. Det endelige mål er en revision af eksisterende registreringsvejledninger – arbejdsmetoden er udarbejdelse af vejledningsdokumenter på de
områder, hvor behovet er størst. I undergrupper herunder arbejdes eksempelvis med
registrering af pakkeforløb, udredningsret mv.
Navneændringen afspejlede et behov for at indpasse gruppen i den organisationsstruktur, der i øvrigt fungerer i regi af Sundhedsplatformen. Gruppen refererer til de champions, der er udnævnt for området i de to regioner og gennem jævnlige møder i championgruppen prioriteres indsatsen.
Supplerende til denne mere formelle organisering har der henover årsskiftet i samarbejde mellem Sundhedsplatformen, hospitalerne og de to økonomiafdelinger været afholdt ugentlige ”registreringsefterslæbsmøder”, hvor fokus har været færdigregistrering inden den fastsatte frist for indberetning til LPR.
LPR3-arbejdet
Det er mellem staten og regionerne aftalt, at der fra november 2018 implementeres et
nyt LPR (LPR3).
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Der har i den forbindelse nationalt været trukket på registreringskompetencer i regionerne, ligesom der i 2017 er foretaget et ikke ubetydeligt arbejde i Region Hovedstaden og Region Sjælland med kravspecificeringer i forhold til Sundhedsplatformen.
Permanent arbejdsgruppe vedr. data om økonomi og aktivitet
Som ramme for samarbejdet omkring økonomi og aktivitet er der i regi af den mellem
regionen og kommunerne i regionen indgåede sundhedsaftale etableret den Permanente arbejdsgruppe vedr. data om økonomi og aktivitet.
Gruppen, der refererer til Den Administrative Styregruppe, har til opgave at understøtte kommunernes mulighed for at opnå indsigt i aktivitets- og forbrugsudviklingen inden for de regionale sundhedsydelser. Gruppen holder fire møder årligt og aftaler – i
tæt samarbejde med andre faglige sundhedsaftalegrupper – hvilke faste periodiske statistikker og supplerende analyser, der skal laves til understøttelse for samarbejdet.
Også her drøftes datakvalitet og initiativer til bedring heraf.
5. Aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen
Sundheds- og ældreministeriet har i 2017 bevilget et særligt statstilskud på 1.363,4
mio. kr. til fordeling mellem regionerne til finansiering af aktivitet inden for sygehusvæsenet mm. Region Hovedstadens andel heraf er opgjort til 429.912. tusinde kr.
Denne særlige tilskudsordning er beskrevet i Cirkulære nr. 10374 af 21.december
2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv.
Cirkulæret fastlægger, at Ministeriet for Sundhed og Ældre i 2017 udbetaler tilskud til
regionerne til finansiering af aktivitet i sygehusvæsenet efter nærmere fastsatte retningslinjer.
Region Hovedstadens administration af tilskuddet
I forbindelse med Region Hovedstadens administration af aktiviteter er der fastsat en
takststyringsmodel med aktivitetsbudgetter (præstationsbudgetter), der giver incitament til opfyldelse af disse, da det økonomiske råderum ved mindreaktivitet automatisk reduceres. Ved godkendte meraktivitetsprojekter udvides det økonomiske råderum, når meraktivitet finder sted. Som led i forsøg med andre styringsmetoder (kvalitet) har Bornholms Hospital og Hjertecentret på Rigshospitalet i 2017 været undtaget
fra takststyringsmodellen.
Afregning af tilskud fra ministeriet sker på baggrund af aktivitetsregistreringer, der er
indberettet til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister, behandling i udlandet
samt speciallægepraksis, der er sikret gennem aftaler med disse. Afregning tager således udgangspunkt i hospitalernes samlede produktion incl. køb fra udenregionale sygehuse, private sygehuse, aftalt aktivitet på udenlandske sygehuse (DUSAS) og substituerbar behandling i speciallægepraksis opgjort i sygesikringsregistret.
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Region Hovedstadens patienter behandlet i andre regioner og på private sygehuse
m.v.
Borgere med bopæl i Region Hovedstaden, der modtager behandling i en anden region, vil af det behandlende sygehus blive indberettet til Landspatientregistret. Endvidere registrerer regionen aktivitet på substituerbare ydelser hos speciallæger i sygesikringsregistret.
Aktivitet vedrørende den statslige aktivitetsordning på udenlandske sygehuse i 2017
var på i alt 928 tusinde kroner.
Der foretages i regionen løbende opgørelser af den udenregionale aktivitet.
I Region Hovedstaden er der oprettet en Enhed for sygehusvalg, der varetager visitationen af borgere fra regionen, som på grund af det udvidede frie sygehusvalg og udredningsretten er berettiget til behandling på et privat sygehus eller et udenlandsk sygehus.
For at sikre at den aktivitet, der foregår på private hospitaler, som følge af det udvidede frie sygehusvalg mv., bliver indberettet til Landspatientregistret, skal alle regninger, der bliver tilsendt Region Hovedstaden, være vedhæftet en kopi af anmeldelsen til
LPR.
6. Region Hovedstadens aktivitet over baseline i 2017
Region Hovedstadens baseline for 2017, som er aftalekonsistent, fremgår af eSundhed
og ændres ikke i løbet af året.
Den samlede aktivitet og den korrigerede aktivitet er ændret fra den forventede opgørelsesdato pr. 10. marts 2018 til den 10. april 2018 jf. Sundhedsministerens skrivelse
herom den 9. marts 2018.
I den korrigerede aktivitet er der taget højde for generelt creep og afdelingscreep1,
samt korrektioner som følge af aktivitetsomlægninger med aktivitetstab til følge. Alle
korrektioner er endelige.
Den samlede aktivitet og tilskud mm. for 2017 under ovennævnte præmisser er herefter opgjort som vist i tabel 1.

1

Det er nationalt fastsat, at værdien pr. kontakt maksimalt må stige 1,5 % fra et år til det næste. Stiger værdien pr. kontakt ud-

over dette niveau, nedskrives værdien til det fastsatte niveau. Den officielle betegnelse herfor er, at der er konstateret ’creep’ –
hvilket der korrigeres for i opgørelse af den samlede produktionsværdi.
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Tabel 1
Statslig aktivitetspulje 2017
(1) Meraktivitetsafgrænset aktivitet i alt

1000 kr.
21.397.953

(2) Creep-korrektioner på baggrund af aktivitetsopfølgninger på afdelingsniveau, runde 1 og 2, 2017
(3) Regionsspecifikke korrektioner 2017
(4) Generelt Creep (DRG-værdistigning pr.kontakt over 1,5%)
(5) Meraktivitet i alt til afregning= (1)-(2)+(3)-(4)
(6) Baseline 2017
(7) DRG produktionsværdi til afregning =(5)-(6) dog max(9)
(8) statslig puljeloft til 40%'s afregning
(9) statslig meraktivitetspulje omregnet til produktionsværdi =(8)/40%
(10) Afregning med 40pct, opgjort i puljeværdi = (7)*40%

273.509
540.018
1.609
21.662.854
20.722.321
940.533
429.912
1.074.780
376.213

(11) Afregningsmanko i alt vedrørende statslig meraktivitetspulje=
(5A)-(6D)
(12) Manglende DRG produktion for at udnytte den statslige pulje fuldt
ud (7)-(9)

53.699
134.247

Den samlede aktivitet for 2017 i fejlregistret pr. 10.april 2018 vedrørende den statslige
meraktivitetsordning udgjorde ca. 38 mio.kr.
Efter en konkret vurdering ved bogføringsslut blev 177.912 tusinde kr. indtægtsført i
regnskabet for 2017. Den faktiske indtægt var således ved den endelige opgørelse pr.
10. april 2018 198.301 tusinde kr. højere. Dette beløb vil blive indtægtsført i regnskabet for 2018 som en ekstraordinær indtægt.
7. Den kommunale (med)finansiering
Kommunerne finansierer en andel af regionernes forbrug på sundhedsområdet.
Medfinansieringen beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen
og udløst af kommunernes borgere i form af sundhedsydelser.
Denne særlige medfinansieringsordning er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1781 af 27.
december 2016 om den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet
Herudover finansierer kommunerne regionernes udgifter til færdigbehandlede patienter og specialiseret ambulant genoptræning.
Det er Sundheds- og Ældreministeriets opgave at opgøre størrelsen af den kommunale
betaling til regionen hver måned på grundlag af regionernes indberetning til LPR mv.
og sikre overførslen af betalingen gennem OBS (Offentligt Betalings System). I Statens Informationssystem vedr. kommunal medfinansiering (eSundhed) dokumenteres
overfor regioner og kommuner de aktiviteter, der ligger til grund for betalingerne.
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Nedenfor i tabel 2 er vist opgørelse af det samlede kommunale aktivitetsbestemte bidrag vedr. 2017 pr. 10. april 2018 - herunder også de øvrige kommunale indtægter
(betaling for færdigbehandlede dage, hospice og specialiseret ambulant genoptræning), der ikke er beskrevet i ovenstående cirkulære.
Tabel 2
2017
Kommunalt aktivitetsbestemt bidrag, i alt
- Heraf kommunal medfinansiering
- Heraf kommunal finansiering

Regnskab
mio. kr.
6.268,2
6.139,2
129,0

I tabel 3 er beløbene fordelt på de enkelte aktivitetsområder for kommunal medfinansiering og finansiering:
Tabel 3
2017
Kommunal medfinansiering
Somatik – stationær
Somatik – ambulant
Sygesikring
Psykiatri – stationær
Psykiatri – ambulant
Kommunal finansiering
Færdigbehandlede samt hospice
Specialiseret ambulant genoptræning

Afregnet
mio. kr.
6.139,2
2.791,2
2.297,7
692,8
100,8
256,7
129,0
84,1
44,9

En række forhold gør, at de bogførte indtægter i 2017 afviger fra den endelige opgørelse:
•

Allerede i november 2017 passerede Region Hovedstaden den fastsatte grænse for indtægter fra kommunal medfinansiering. Kommunal medfinansiering
over den fastsatte grænse indbetales til staten fra kommunerne.
Af regionens regnskab for 2017 fremgår således alene 5.325,7 mio. kr. De resterende 813,5 mio. kr. er af kommunerne indbetalt til staten.

•

Den endelige opgørelse for 2017 foreligger for sent ift. afslutningen af regnskabet for 2017, hvorfor skønnede beløb er blevet restancebogført på finansie-

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Side 9

Punkt nr. 8 - Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet,
aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017
Bilag 1 - Side -10 af 10

ringsområdet.:
o

Finansiering: Skønnet viste sig ved slutafregningen at være 5,2 mio.
kr. for højt. Det for høje skøn ligger på det somatiske område. Afvigelsen vil blive bogført som en ekstraordinær udgift i 2018-regnskabet

•

Den endelige opgørelse for 2016 forelå også så sent ift. afslutningen af regnskabet for 2016, at det skønnede beløb afveg fra det endelige resultat med:
o Finansiering: Skønnet var 2,6 mio. kr. for lavt. Beløbet er blevet bogført som en ekstraordinær indtægt i regnskabet for 2017

•

For meget opkrævet betaling for færdigbehandlede dage (finansiering) i tidligere år – 1,2 mio. kr. – er i 2017 blevet returneret til Helsingør Kommune og
Albertslund Kommune og bogført som ekstraordinære udgifter i 2017.

Samlet er der således i regnskabet for 2017 bogført følgende indtægter, jf. tabel 4:
Tabel 4
2017
Kommunalt aktivitetsbestemt bidrag, i alt
- Heraf kommunal medfinansiering
- Heraf kommunal finansiering

Regnskab
mio. kr.
5.461,3
5.325,7
135,6

Den samlede aktivitet for 2017 i fejlregistret udgjorde pr. 10. april 4,7 mio. kr. i kommunal medfinansiering.
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591

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden
INDLEDNING
Vi har afsluttet revisionen af de statslige aktivitetsafhængige tilskud til regionens sygehusvæsen samt
den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet for 2017.
Retningslinjer for ordningens administration fremgår af følgende:
•

Bekendtgørelse 1781 af 27. december 2016 om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

•

Cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til
regionernes sygehusvæsen m.v.

•

Bekendtgørelse nr. 874 af 27. juni 2017 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2017 mv.

Kravene til revision af ordningen er fastsat i bekendtgørelse nr. 227 af 14. februar 2018 om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt
af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.
I bekendtgørelsen er der angivet, at der skal afgives revisionsberetning, hvori der nærmere redegøres
for den udførte revision, resultatet heraf samt konklusion.
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i
øvrigt til vores beretning dateret 8. februar 2018 (beretning nr. 15).
REVISIONENS BEMÆRKNINGER
2.1

OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE REVISIONSBEMÆRKNINGER

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning om revision af aktivitetsbaserede tilskud på sygehuse og sundhedsområdet.
2.2

REVISIONENS BEMÆRKNINGER

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at regionens redegørelse er udarbejdet i
overensstemmelse med bestemmelserne herom i gældende cirkulære.
Revisionen for 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger.
REDEGØRELSE FOR DEN UDFØRTE REVISION
3.1

GENERELT

Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik således, som den er fastsat i §
3 i lov om revision af statens regnskaber m.m. lovbekendtgørelse 101 af 19. januar 2012, bestemmelserne i revisionsregulativet for Region Hovedstaden og bekendtgørelse nr. 227 af 14. februar 2018 om
revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2017 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.
Revisionen er som udgangspunkt foretaget som systembaseret revision og er i fornødent omfang suppleret med substansrevision.
Revisionen har omfattet den samlede indberetning for året, herunder behandling af patienter bosiddende udenfor regionen.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 8 - Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet,
aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017
Bilag 2 - Side -4 af 9
3.2

592

REGIONENS REDEGØRELSE FOR AKTIVITETEN FOR 2017

Regionsrådet skal, jf. § 15 i cirkulære nr. 1781 af 27. december 2016, senest 1. september efter ydelsesåret afgive en redegørelse for aktiviteten efter § 6 i cirkulæret.
For det statslige aktivitetsafhængige tilskud, jf. § 10 i cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016, skal
regionsrådet senest 1. oktober 2018 afgive en redegørelse for aktiviteten efter § 6 i cirkulæret.
Regionen har udarbejdet en samlet redegørelse, dateret den 31. maj 2018.
Redegørelsen omfatter den gennemførte behandlingsaktivitet i Region Hovedstaden for såvel patienter
fra Region Hovedstaden som fra øvrige regioner.
Ved revisionen har vi haft fokus på følgende forhold:
•

om de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte
bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder om
tilskudsbetingelserne er opfyldt, jf. cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016 statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen m.v. og bekendtgørelse nr. 1781 af
27. december 2016 om den kommunale medfinansiering på

•

om de aktivitetsoplysninger, som regionen har indberettet til Sundheds- og Ældreministeriet,
som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede
og rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler

•

om regionens forretningsgange, sagsbehandling og –opfølgning, samt anvendelse af edb-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder, er hensigtsmæssige og betryggende
tilrettelagt

•

om mulighederne for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er udnyttet

•

om der er sket sammenholdelse af oplysninger fra relevante registre, der anvendes til dokumentation af aktiviteten, herunder opfyldelse af krav ifølge Sundhedsdatastyrelsens ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2017”

Revisionen af aktivitetsregistreringer omfatter alene en vurdering og stikprøvevis test af de af ledelsen
fastlagte forretningsgange for interne kontroller m.m., der er etableret for at sikre kvaliteten i indberetningerne, men ikke den sundhedsfaglige vurdering og fastsættelse af DRG-kodningen.
Revisionen har omfattet kontrol af aktivitetsoplysningerne (antal, enheder m.m.), men ikke en kontrol
af de opgjorte værdier m.m., der fremgår af eSundhed.
Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for oplysningerne i eSundhed,
herunder opgørelse af måltal (baseline), beregning af creep, udtræksparametre, grupperinger, opgørelse af den kommunale medfinansiering, prissætning m.m.
Disse opgørelser m.m. er derfor ikke omfattet af vores revision.
Efterfølgende er der nærmere redegjort for den udførte revision på de enkelte områder.
AKTIVITETSBASERET TILSKUD
4.1

FINANSIERING AF MERAKTIVITET

Den samlede statslige tilskudsramme til finansiering af meraktiviteter i sygehusvæsenet udgør i 2017 i
alt 1.363.392 t.kr. til fordeling mellem regionerne.
Region Hovedstadens andel heraf er 429.912 t.kr., svarende til ca. 31,5 % af det samlede beløb.
I 2016 var der en samlet ramme på 1.339.296 t.kr., hvoraf regionens andel var 422.652 t.kr., svarende
til ca. 31,6 % af det samlede beløb.
Statstilskud opgøres som regionens samlede producerede DRG- og DAGS-værdi med fradrag for creep og
specifikke cirkulærebestemte diagnoser/aktiviteter fratrukket regionens baseline.
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Regionen har i 2017 ikke udnyttet tilskudsrammen fuldt ud. I henhold til den endelige opgørelse for
2017 har regionen haft en statslig meraktivitet på 376.213 t.kr., som er 53.699 t.kr. mindre end regionens andel af den samlede ramme, jf. ovenfor, på 429.912 t.kr. I 2016 opnåede regionen fuld udnyttelse af rammen.
4.2

OPFØLGNING FRA LØBENDE BERETNING AF 8. FEBRUAR 2018 VEDRØRENDE FINANSIERING AF
MERAKTIVITET

Som anført i vores beretning om revision i årets løb, har vi fulgt op på udviklingen i den faktisk opnåede produktion og produktivitet samt dokumentationen herfor og registreringen heraf.
Det var på det tidspunktet for vores afgivelse af den løbende beretning administrationens forventning,
at der for 2017 skulle tilbageføres en indtægt på ca. 430.000 t.kr., men dette beløb udgør således i
den endelige opgørelse 53.699 t.kr.
Den bogførte statslige finansiering består af aktivitetsregistrering pr. 10. januar 2018 samt et skøn over
forventet meraktivitet og udgør 177.912 t.kr. Der er således medtaget 198.301 t.kr. mindre end den
faktiske indtægt på 376.213 t.kr. i det til revision oversendte regnskab for 2017.
Den manglende indtægt på 198.301 t.kr. er indregnet i det endelige regnskab for 2017.
4.3

KOMMUNAL MEDFINANSIERING

Opgørelse af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering og finansiering beregnes ud fra de
samme produktionsværdier, hvor der dog er fastsat maksimumgrænser for medfinansieringen.
Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering og finansiering på sundhedsområdet, som er baseret på regionens produktionsværdier pr. 10. april 2018, udgør i 2017 i alt 6.139.162 t.kr. i medfinansiering og 129.045 t.kr. i finansiering, i alt 6.268.207 t.kr.
Jf. bekendtgørelse nr. 874 af 27. juni 2017 er den øvre grænse for regionernes indtægter for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering for 2017 i alt 16.889.500 t.kr., og Region Hovedstadens andel heraf udgør 5.325.704 t.kr.
Region Hovedstaden har således for 2017 realiseret den maksimale aktivitetsbestemte medfinansiering.
Den beregnede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering udgør pr. 10. april 2018 i alt 813.458
t.kr. kr. mere end rammen. I henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011 af lov om regioners
finansiering tilfalder det overskydende beløb staten, der har tilbageholdt beløbet.
Den bogførte kommunale finansiering består af aktivitetsregistrering pr. 10. januar 2018 på 121.186
t.kr. og regulering fra tidligere på 1.210 t.kr., samt en skønnet indtægt på 13.014 t.kr., i alt 135.627
t.kr.
Forskellen mellem bogførte og realiserede finansieringsindtægter, jf. eSundhed pr. den 10. juni 2018,
vil blive bogført i regnskab 2018.
Den samlede beløb for den kommunale medfinansiering og finansiering, der er medtaget i regnskabet
for 2017, udgør i alt 5.461.331 t.kr. (2016: 6.148.748 t.kr.), der fordeler sig som følger:
•

Kommunal medfinansiering på 5.325.704 t.kr. (2016: 6.148.748 t.kr.)

•

Kommunal finansiering på 135.627 t.kr. (2016: 167.354 t.kr.)

Regionen har i 2017 foretaget løbende afstemning af indberetning og opgørelse af aktiviteter mellem
hospitalernes patientadministrative systemer og Sundheds- og Ældreministeriets system eSundhed, der
benyttes til opgørelse af den kommunale medfinansiering og det statslige tilskud.
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AKTIVITETSREGISTRERINGER M.M.
5.1

REGIONENS REDEGØRELSE FOR AKTIVITETEN FOR 2017

Det fremgår af § 15 i cirkulære nr. 1781 af 27. december 2016, at Regionsrådet for ydelsesåret skal afgive en redegørelse for aktiviteten vedrørende den kommunale medfinansiering efter § 6 i cirkulæret.
Som en del heraf skal der ligeledes afgives en redegørelse for det statslige aktivitetsafhængige tilskud,
jf. § 10 i cirkulære nr. 10374 af 21. december 2016.
Som anført er redegørelsen for 2017 dateret 31. maj 2018.
5.2

ANSVARSFORDELING

Regionens ansvar er at sikre, at der sker korrekt indberetning af aktivitetsbestemte data til Landspatientregisteret, så data er fuldstændige, korrekte og rettidig indberettet. Regionen indberetter aktivitet
på egne hospitaler, sygesikringen samt for behandling af regionens borgere i udlandet.
De private klinikker og sygehuse er forpligtiget til at indberette aktivitetsdata til Landspatientregisteret og dokumentere overfor regionen, at indberetningen er foretaget.
Sundheds- og Ældreministeriet/ Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for at foretage en korrekt DRG-beregning og opgørelse af den statslige og kommunale medfinansiering, herunder prissætning og gruppering.
Herudover har Sundheds- og Ældreministeriet ansvaret for levering af datagrundlag til regionerne vedrørende opgørelse af den kommunale medfinansiering og for betaling mellem staten og regionen, samt
for betalinger mellem regionen og kommunerne.
5.3

FORRETNINGSGANGE OG KVALITETSSIKRING

Region Hovedstaden har 6 sygehusnumre vedrørende de somatiske hospitaler og 1 vedrørende psykiatrien.
De somatiske hospitaler er:
•

Rigshospitalet

•

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

•

Amager og Hvidovre Hospital

•

Herlev og Gentofte Hospital

•

Nordsjællands Hospital

•

Bornholms Hospital

Regionens registreringsorganisation er forankret såvel centralt i regionen som decentralt på hospitalerne med fastlagte arbejdsgange for registreringspraksis.
Regionen har etableret et udvalg vedrørende kvalitetssikring af den patientadministrative registrering
(Datakvalitetsudvalget), som skal medvirke til sikring af, at der sker meningsfuld, korrekt klinisk kodning af de patientadministrative data, herunder at Sundhedsdatastyrelsens vejledning ”Fællesindhold
for basisregistrering af sygehuspatienter” følges.
Regionen har fælles registreringsvejledning/-håndbog for hele regionen på både det somatiske og psykiatriske område til sikring af, at regionen får en ensartet registrering af patientadministrative data.
Regionen arbejder løbende med at forbedre den etablere registreringspraksis, så der sikres en ensartet
og gennemskuelig kvalitetssikringsmodel, der yderligere styrker synligheden og dokumentationen for
validiteten af den kliniske kodning af patientdata for hele regionen.
Regionen har en igangværende proces med tilpasninger af vejledninger m.v. i forhold til Sundhedsplatformen.
Registreringsvejledninger er tilpasset faktiske forhold i fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2017, men er endnu ikke fuldt ud tilpasset Sundhedsplatformens faciliteter.
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Den af regionen udførte kontrol

Regionen udfører løbende kontrol af kvaliteten af registreringer i de patientadministrative systemer
bl.a. ved registreringsaudit gennemgang, hvor en repræsentativ stikprøve af patientregistreringerne
sammenholdes med Sundhedsdatastyrelsens vejledning i korrekt patientregistrering, ”Fællesindhold for
basisregistreringer af sygehuspatienter”.
Regionen har en forretningsgang for kvalitetssikring af den patientadministrative registrering af 20. december 2012. Forretningsgangen foreskriver som opfølgning på registreringskvaliteten bl.a. gennemførsel af to audits pr. år, henholdsvis en registreringsaudit samt en analyse/metode audit.
Som følge af implementering af Sundhedsplatformen har regionen suspenderet audit- og metodegennemgangen for alle hospitaler for 2016 og 2017. Regionen har endnu ikke ændret forretningsgangen,
som vi har fået oplyst skulle have virkning for 2018.
Regionen har for at sikre en korrekt og ensartet kvalitet af aktivitetsdata for 2017 udført kompenserende kontroller, herunder gennemgang af data m.v. Det fremgår, at regionen har haft stor fokus på at
sikre, at aktivitet er indberettet uden fejl til Landspatientregisteret (LPR).
Regionen har oplyst at have foretaget blandt andet følgende kontroller:
•

Auditgennemgange i forbindelse med kontrol af data i Sundhedsplatformen.
Disse gennemgange er dog ikke dokumenterede ved en afrapportering til central afdeling.

•

Løbende gennemgange og udredning af registreringer på LPR fejl-register og fejlregister i
eSundhed.

•

Særlige prioriterede indsatser vedrørende bl.a. klinisk korrekt registrering for kræftpakker og
udredningsret.

•

Auditgennemgangen på regionens hospitaler/afdelinger i lighed med tidligere år. Auditgennemgange udvælges og rapporteres på hospitalerne.

•

Regionens datakvalitetsudvalg og underliggende arbejdsgrupper er medvirkende til at sikre korrekte patientregistreringer, herunder tilpasning af registreringspraksis i Sundhedsplatformen.

I 2017 har der såvel centralt som på hospitalerne været stor fokus på implementering af Sundhedsplatformen, som har givet anledning til opfølgning, gennemgang og fejrettelser på flere områder.
Vi henviser i øvrigt til vores revisionsberetning nr. 16 af 8. februar 2018 om vores kontrol af forretningsgangene.
Konklusion
Det er vores samlede vurdering, at kontroller i forbindelse med den fortsatte proces med implementering af Sundhedsplatformen, etablerede forretningsgange og kontrolrutiner, den etablerede registreringsorganisation – herunder løbende ajourføring heraf, gennemgang af registreringsaudits på hospitalerne, alle delelementer i den samlede kvalitetssikring af de kliniske patientdata for 2017, giver et tilstrækkeligt grundlag til at konkludere, at regionens aktivitetsregistrering har været underlagt tilstrækkelige kontroller.
Vi har dog konstateret, som anført ovenfor, at forretningsgang for kvalitetssikring af den patientadministrative registrering, som er suspenderet for 2016 og 2017, endnu ikke er ajourført, hvilket vi skal anbefale sker, da den bør have virkning fra 2018.
5.4

IKKE FÆRDIGREGISTREREDE PATIENTER / FEJL I LANDSPATIENTREGISTERET

Fristen for indberetning af aktivitetsdata, som danner grundlag for beregning af den kommunale medfinansiering, er den 10. marts efter ydelsesåret, jf. bekendtgørelse 1781 af 27. december 2016 om den
kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Fristen for 2017 er af Sundheds- og Ældreministeriet
ændret til 10. april 2018. Regionen foretager løbende opfølgning på, at aktivitetsdata er færdigregistreret og overført til Landspatientregistret.
Regionen har oplyst, at regionens hospitaler i 2017 har haft stor fokus på, at der er sket færdigregistrering af patienter, og at data er korrekt overført til Landspatientregisteret.
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Vi har forespurgt om, og er ikke blevet bekendt med, at der har været problemer med den tekniske
overførsel af data til Landspatientregisteret.
Den 10. april 2018 udgjorde LPR-fejlregister i alt 21.398 t. kr. i DRG værdier vedrørende 2017 registreringer, heraf 4.695 t.kr. vedrørende kommunal medfinansiering. LPR-fejlregistreringerne har ikke betydning for den kommunale medfinansiering, da rammebeløbene er overskredet.
Regionen har oplyst, at der i 2017 er foretaget løbende opfølgning på de kontroller, som sikrer, at data
overføres korrekt til Landspatientregisteret. Vi er ikke bekendt med, at der har været problemer med
overførsel af data.
Jf. opgørelse for 2017 pr. 10. april 2018, er der registreret 14.312 fejlbehæftede datarecords. I 2016
var der i alt 48.855 fejlbehæftede datarecords pr. 30. april 2017.
Manglende færdigregistreringer og fejlrecords har ikke direkte betydning for mellemregionale afregninger, hvor der sker efterregulering, men kan bevirke manglende kommunal medfinansiering og statslig
finansiering. Der henvises til afsnit 4.
Konklusion
Det er vores vurdering, at regionen har fokus på fejlregistreringer og har en forretningsgang, der sikrer,
at afsluttede kontakter færdigregistreres, således at de manglende registreringer ikke har betydning
for den kommunale medfinansiering.
5.5

REGISTRERING AF AKTIVITETER PÅ PRIVATE OG UDENLANDSKE SYGEHUSE OG HOSPICE

De private hospitaler og hospice er forpligtiget til løbende at foretage indberetning i Landspatientregisteret samt at dokumentere denne. Regionen foretager indberetning af ydelser foretaget på udenlandske sygehuse.
Region Hovedstaden har oplyst, at fakturaer, der modtages fra privathospitalerne, betales, når det er
kontrolleret, at der foreligger en indberetning til Landspatientregisteret, samt at patienten er henvist
fra et offentligt sygehus, og at det er en borger fra Region Hovedstaden.
De private hospitaler kan i lighed med øvrige hospitaler foretage efterregistrering og fejlrettelser efter
årsafslutningen den 10. april.
Aktivitetsregistreringer efter årsafslutningstidspunktet bevirker, at regionen ikke modtager kommunal
medfinansiering heraf, da kun valide records indgår i beregningen. Efterregistrering har dog ikke betydning for den kommunale medfinansiering, da regionen har modtaget maksimalt tilskud herfor.
Konklusion
Det er vores vurdering, at forretningsgangen for den registrerede aktivitet på private og udenlandske
sygehuse samt hospice er hensigtsmæssig.
5.6

YDELSER FRA DEN PRIMÆRE SUNDHEDSSEKTOR

Kommunerne skal betale en andel af visse ydelser i den primære sundhedssektor.
Aktiviteter på sygesikringsområdet registreres løbende i sygesikringssystemet.
Sundhedsstyrelsen foretager udtræk af de ydelser m.m., der skal indgå ved opgørelsen af den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering.
Sundhedsstyrelsen har ansvaret for udtræk, gruppering, prissætning og fordeling af de ydelser, der indgår i ordningen.
Vi har foretaget en gennemgang af regionens endelige kontrol af den aktivitet, som indgår i den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, og har ingen kommentarer hertil.
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Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau.
Det er Region Hovedstadens politisk besluttede vision. Og det er den vision, vi hver dag
arbejder for at nå, når vi arbejder for og med de mennesker, der regner med os.
Vi ved, at vi som samfund og region er under økonomisk pres. Det betyder, at vi hele tiden skal effektivisere og prioritere anvendelsen af vores ressourcer. Vi har en forpligtelse
til at få mest muligt ud af de midler, som vi forvalter på samfundets vegne og så vi får et
stærkt sundhedsvæsen til gavn for borgerne. Et sundhedsvæsen, som sikrer fri og lige adgang for alle og med fokus på hurtig opsporing, diagnosticering og behandling.
Økonomiaftalen for 2019 blev bedre end forventet, men løser ikke alle de udfordringer,
som vi står overfor. Ikke mindst glæder vi os over, at sundhedsvæsenet ikke længere pålægges et årligt produktivitetskrav på 2 procent.
Igen i år er det derfor nødvendigt at træffe beslutninger for at få enderne til at mødes i
budgettet og for, at vi kan tage de næste skridt frem mod at nå vores vision. Det kræver en
stor indsats, særligt af alle medarbejdere. Det er dem, der udfører reformer og tiltag i
praksis, og er vores ansigt udadtil i mødet med patienterne og borgerne.
Budgetforslaget skal forhandles og vedtages i regionsrådet.
Økonomiaftalen tilfører samlet set regionerne ca. 1.000 mio. kr. til udvidelser på sundhedsområdet, hvilket svarer til ca. 300 mio. kr. for Region Hovedstaden. Til trods for
dette er det nødvendigt at gennemføre besparelser på 198 mio. kr., så vi kan omprioritere
og håndtere områder med udgiftspres. Hertil kommer besparelser på det administrative
område på 20 mio. kr.
Af de nye midler i økonomiaftalen er 200 mio. kr. målrettet til psykiatriområdet, svarende
til ca. 63 mio. kr. for Region hovedstaden. Vi har endvidere besluttet, at psykiatriområdet
skal friholdes for besparelser i 2019.
Med økonomiaftalen indføres en ny styringsmodel for regionerne, som flytter fokus væk
fra aktivitet og introducerer nærhedsfinansiering. Formålet med nærhedsfinansiering er, at
der skal være større fokus på sammenhæng i behandlingen og omstilling, så borgerne
modtager den rette behandling, det rette sted. Hvordan vi i Region Hovedstaden konkret
skal arbejde inden for rammerne af den nye styringsmodel, skal vi beslutte i løbet af efter-

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 1 - Side -6 af 141

året. Men det er nødvendigt, at vi drøfter, hvordan arbejdsdelingen skal være mellem hospitaler, praksissektor og kommuner, så vi sikrer at borgerne får løst deres problemer tættere på hjemmet.
Vi har i de seneste år besluttet at frisætte en række områder fra takststyringen og sætte fokus på tilrettelæggelsen af behandlingen, så der skabes mere værdi for patienten. Dette arbejde fortsætter i 2019 og vi skal arbejde med at udbrede erfaringer fra de frisatte områder.
Selvom der ikke længere er knyttet økonomiske konsekvenser fra statens side til regionernes aktivitet, så vil vi fortsat følge aktiviteten på hospitalerne.
Regeringen har igen i økonomiaftalen for 2019 fastholdt, at regionerne skal bidrage med
et omprioriteringsbidrag, som afleveres til statskassen. For regionerne under ét udgør bidraget ca. 60 mio. kr. på sundhedsområdets administration og ca. 30 mio. kr. på det regionale udviklingsområde.
Der er med økonomiaftalen introduceret et teknologibidrag på samlet set ½ mia. kr. årligt
for alle regioner. Teknologibidraget skal medvirke til at sikre, at regionerne moderniserer
og udvikler opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlinger og forbedrede arbejdsgange. Gevinsterne forbliver i de enkelte regioner og skal bidrage til at skabe rum til
håndtering af bl.a. udgiftspres som følge af befolkningsudviklingen.
Dette ligger i god tråd med den måde, som regionen allerede arbejder med løbende effektiviseringer og strukturelle omstillinger. Vi har gennemført hospitalsfusioner, vi samler
og professionaliserer administrative funktioner, senest ved etablering af Koncern Regnskab, vi implementerer hospitalsplan 2020 og optimerer på indkøbsområdet m.v. og det er
et vedvarende fokus også i den daglige drift på hospitalerne.
Det nye i denne sammenhæng er, at vi skal redegøre for vores tiltag og fremdrift.
Forretningsudvalget besluttede i juni 2018 i forbindelse med orienteringen om økonomiaftalen at afskaffe den hidtidige pulje til kapacitetsudvidelser. Det betyder, at ansvaret for
den løbende omprioritering overlades fuldt og helt til hospitalerne. Dette betyder også, at
hospitalerne selv skal omfordele ressourcer internt på hospitalet, så ressourcerne kan målrettes områder, som kan være udfordret af udrednings- og behandlingsretten.
Det indebærer, at der på det enkelte hospital kan være behov for at gennemføre lokale tilpasninger, således at man står rustet til at kunne håndtere løbende udfordringer.
Sundhedsplatformen er i 2017 taget i brug på alle hospitaler i regionen. Det har ikke været
nemt for medarbejdere og ledere på hospitalerne – og det føles fortsat besværligt og bøvlet mange steder. Kritik og frustrationer har været talrige og højlydte. Regionsrådet ser på
kritikken med allerstørste alvor og har stillet klare krav om, at nu skal der ske tydelige
forbedringer af Sundhedsplatformen. Der har i hele 2018 været arbejdet intensivt med at
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forbedre funktionaliteten og optimere opsætningen. Men der er også i 2019 behov for at
arbejde med fortsatte forbedringer af brugeroplevelsen. Også uddannelsen er forbedret, så
uddannelsen nu er mere kliniknær og fokuseret i forhold til de forskellige faggruppers behov.
Der er i budgetforslaget afsat en pulje til politiske prioriteringer på i alt 85 mio. kr. Det er
midler, som indgår i de politiske drøftelser ved budgetforhandlingerne.
Regionernes opgaver på det regionale udviklingsområde svækkes markant med regeringens beslutning om ændringer af erhvervsfremmesystemet. Konkret betyder det for os, at
vi skal reducere budgettet med 195 mio. kr. i forbindelse med, at arbejdet med erhvervsfremme overflyttes til staten og kommunerne.
Vores muligheder for at arbejde med erhvervsudvikling, vækst og turisme i hovedstadsområdet falder bort.
De stående udvalg og forretningsudvalget har i foråret 2018 drøftet forslag til nye initiativer til budgetprocessen. Udvalgenes forslag til nye initiativer indgår i de kommende politiske forhandlinger om budgettet for 2019.

Mindre styring og mere ledelse
Region Hovedstaden skal ledes og organiseres, så vi står rustet til at kunne møde fremtidens behov i sundhedsvæsenet.
Vi har derfor besluttet en ny måde at organisere og lede på i Region Hovedstaden, hvor
fire lederskabsværdier er rammen for forandringen og skal bidrage til mindre styring og
mere ledelse. Vores fire grundlæggende værdier er:





Åbenhed
Professionalisme
Helhedssyn
Tillid

I fremtidens organisation er målet, at medarbejderne skal opleve en større frihed og et
større handlerum til at udføre det arbejde, der giver mest mening i det daglige, og skaber
størst værdi for patienter og borgere, som vil opleve et mere menneskeligt og effektivt Region Hovedstaden.
Det kræver medarbejdere og ledere, der i fællesskab styrker modet hos den enkelte og
skaber den nødvendige opbakning til dem, som tør handle.
Vi er naturligvis bundet af fastlagte procedurer for sundhedsvæsnet, som vi er nødt til at
efterleve. Der er dog forhold, vi selv er herrer over:
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Vi vil sikre, at beslutninger træffes tæt på patienten, hvor fagligheden er stærkest.
Vi vil fjerne bureaukrati og regler, der ikke giver mening.
Vi vil forenkle vores arbejdsgange og udnytte friheden til at tænke i nye og smartere
løsninger.

Vores værdier hænger tæt sammen med vores samlede overordnede strategi – Fokus &
Forenkling – og regionsrådets fire politiske målsætninger:





Patientens situation styrer forløbet
Høj faglig kvalitet
Ekspansive vidensmiljøer
Grøn og innovativ metropol

Formålet med strategien er at fokusere og forenkle processer og opgaver. Og at få målsætningerne til at leve i hele organisationen som tydelige pejlemærker for den enkelte medarbejder og leder.
Regionsrådet vedtog i 2017 en åbenhedspolitik, som skal sætte rammerne for arbejdet i
regionen. Det er ambitionen med politikken, at Region Hovedstaden som koncern målrettet arbejder med åbenhed som værdi, og i endnu højere grad tager afsæt i borgernes situation og skaber udvikling og læring til gavn for borgere og ansatte. Der er tale om en kulturforandring, som ikke kommer af sig selv fra den ene dag til den anden, men kræver en
særligt indsats.
Vi bruger driftsmål i alle led fra afdelingsniveau til koncerndirektionen og regionsrådspolitikere for at sikre forankring hos medarbejdere, ledelse og politikere hele vejen igennem
organisationen. Når vi systematisk følger op på driftsmålene, sikrer vi en tæt sammenhæng mellem det arbejde, organisationen udfører, og de politiske mål. Der arbejdes med
at sikre sammenhængen mellem de vedtagne otte nationale mål for kvalitet og udvikling
af sundhedsvæsenet og vores driftsmålstyring.
Region Hovedstadens strategi sætter dermed rammen og er retningsgivende for det arbejde, som udføres i regionen og for budgetlægningen.
For at understøtte de politiske mål og ambitioner arbejdes der i hele organisationen med
fem strategiske indsatser. Disse er






Fælles om styrket forskning
Sammenhæng for patienter på tværs af sektorer
Bedre behandling med Sundhedsplatformen
Fremtidens hospital
Patientansvarlig læge
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Fremtidens bygninger
Vi investerer i disse år mange mia. kr. i nye hospitalsbygninger, som vil skabe nogle helt
nye fysiske rammer for patienter og personale. Dette sker både via kvalitetsfondsbyggerierne og en række andre store byggerier i regionen. Disse byggerier vil i løbet af nogle år
føre til en fornyelse af ca. 25 procent af regionens bygningsmasse. Men de resterende 75
procent af bygningsarealet er af ældre dato med et markant vedligeholdelsesefterslæb og
et efterslæb i forhold til at sikre tidssvarende funktionalitet.
Der er udarbejdet en analyse, som viser, at der samlet set er behov for at investere ca. 13
mia. kr. over de næste 10 år for at genoprette bygningsstandarden og give patienter en
bedre oplevelse gennem tidssvarende fysiske rammer.
Der er med budgetforslaget 2019 en ramme på 160 mio. kr. til renoveringen af hospitalerne. Hertil kommer øvrige anlægsinvesteringer på i alt 724 mio. kr. til igangværende anlægsprojekter, kræftplan IV mv.

Sundhed
For Region Hovedstaden medfører økonomiaftalen med regeringen konkret, at sundhedsområdets driftsbudget i 2019 tilføres nye midler svarende til 271 mio. kr.
Teknisk set tilføres regionen dog også midler øremærket til at realisere folketingets beslutninger via finansloven og anden lovgivning med økonomisk konsekvens for regionen,
i alt 40 mio. kr.
Samlet set er der indarbejdet udvidelser for 340 mio. kr. Dette beløb omfatter bl.a. 190
mio. kr. til ny medicin på hospitalerne og flere penge til praksissektoren som konsekvens
af befolkningsvækst.
Endvidere er der afsat en pulje på 85 mio. kr. til politisk prioritering af nye indsatser på
sundhedsområdet.
Der er endvidere afsat en generel reserve på 100 mio. kr. til håndtering af eventuelle uafviselige udgifter i løbet af budgetåret.
Der er skabt balance i budgetforslaget ved gennemførelser af besparelser på 198 mio. kr.
på hospitalerne, apoteket og akutberedskabet samt ved administrative besparelser på 20
mio. kr. Hertil kommer udbud og optimeringer på indkøbsområdet på 40 mio. kr.
Der er med Kræftplan IV i alt afsat 500 mio. kr. over årene 2017-2019 til regionerne til
indkøb af apparatur til kræftbehandling. Med budgetforslaget 2019 har regionen anvendt
sin andel af de 500 mio. kr. til medfinansiering af den besluttede udskiftning af 17 af regionens 21 strålekanoner.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 1 - Side -10 af 141

Kræftplanens midler til udvidelse af kapaciteten stiger i 2019 med 29 mio. kr. i forhold til
2018, og disse midler er udmøntet til hospitalerne.
På akutområdet oplever vi et øget pres, og der arbejdes på tværs af hospitaler med at se
på, hvordan vi kan sikre bedre patientforløb og vilkår for medarbejderne. Dette sker som
led i forberedelserne af ibrugtagningen af de nye akutmodtagelser.
I det kommende år skal vi og de 29 kommuner indgå en ny sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal særligt have fokus på koordinering og inddragelse i overgangene mellem hospital,
kommune og den praktiserende læge. Arbejdet med sundhedsaftalerne sker med bred inddragelse af patienter, borgere, fagfolk og politikere.
På psykiatriområdet er der afsat midler til at videreføre bæltefri afsnit og udvidelse af kapaciteten i de psykoterapeutiske ambulatorier. Der er endvidere afsat midler til driften af
de særlige pladser på psykiatriske afdelinger, jf. folketingets beslutning sidste år om, at
regionerne skal oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Regionen har i
sommeren 2018 åbnet de første 32 pladser i Frederikssund, og de sidste 15 pladser ventes
åbnet senere i 2018.
Psykiatrien i regionen skal fortsat udvikles, og vi har en ambition om, at der skal udarbejdes en ny 3-årig plan for dette.
På fødeområdet er der i budgettet afsat 13 mio. kr. til fire fødeklinikker. Der er herudover
budgetteret med regionens andel af de 50 mio. kr., som folketinget har øremærket til at
øge bemandingen og styrke arbejdsmiljøet på landets fødegange. Bevillingen er en forlængelse af en tidligere beslutning i folketinget, som nu er forlænget til at omfatte 2019
og 2020.
På baggrund af lovgivningen om tilskud til tandlægebehandling, der trådte i kraft 1. juni
2018, budgetteres der med et fald i udgifterne til tandlægerne, idet det forventes, at udgifterne tilpasses den forudsatte økonomiske ramme på området.

Den Sociale Virksomhed
Den Sociale Virksomhed leverer ydelser til kommunerne inden for den ramme og de retningslinjer, der aftales i den årlige rammeaftale mellem kommunerne i regionen og Region Hovedstaden. Kommunernes takstbetaling til regionen er budgetteret til 916 mio. kr.
i 2019.
Det gør det muligt at drive og udvikle de regionale sociale tilbud, så beboere og brugere
får ydelser af høj kvalitet, og opgaven løses effektivt.
Region Hovedstaden arbejder med at udvikle den faglige kvalitet inden for rammerne af
regionens vedtagne politiske mål. Vi lægger vægt på løbende udvikling af faglig kvalitet
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og har fokus på borgerinddragelse. Et særligt fokus er anvendelse og udvikling af velfærdsteknologiske løsninger, der kan forbedre kvaliteten af ydelserne og gøre det enkelte
menneske mere selvhjulpen.
Region Hovedstaden har levet op til KKR Hovedstadens beslutning om, at takstudviklingen fra 2014 til 2018 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen minus to procent i
forhold til takstniveauet i 2014, da Den Sociale Virksomhed i perioden har reduceret taksterne med 3,7 procent.

Regional Udvikling og Greater Copenhagen
På det regionale udviklingsområde vil budgettet for 2019 bære præg af bortfald af regionernes opgaver på erhvervsfremmeområdet. Omlægningen betyder, at lovhjemmelsgrundlaget ændres, og der sker en indsnævring af regionens opgaver.
Reduktionen af budgettet som følge af økonomiaftalen er større end de udgifter, der hidtil
er brugt på opgaver, der bortfalder. Samtidigt står vi i nær fremtid over for øgede udgifter
til kollektiv trafik, når letbanen kommer i drift.
Budgetforslaget på det regionale udviklingsområde er udarbejdet, således at der allerede
nu skeles til udfordringerne på længere sigt.
Der vil i 2019 være en politisk prioriteringspulje 84,7 mio. kr. Råderummet skyldes især
en tilbagebetaling fra Movia på 51 mio. kr. vedr. 2017.
Indsatsen på råstof- og jordforureningsområdet videreføres i et uændret niveau i forhold
til 2018.
Der vil fortsat være lovhjemmel til at udarbejde en regional udviklingsstrategi under forudsætning af, at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke indgår. Strategien kan
fremover omfatte lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling, samt i tilknytning
hertil den fremtidige udvikling i regionen, uddannelse, infrastruktur, udvikling i yderområderne, kulturel virksomhed, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder.
Regionen vil endvidere have mulighed for at ansøge og deltage i projekter igangsat af
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inden for kollektiv trafik, uddannelse, kultur og
miljø samt ansøge og deltage i projekter om kvalificeret arbejdskraft under EU’s Socialfond igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Kontingent til Greater Copenhagen betales fortsat, mens aktiviteterne neddrosles som
konsekvens af lov om erhvervsfremme.
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FAKTABOKS
Generelt

Region Hovedstaden har pr. 1. januar 2018 i alt 1,8 mio. indbyggere og omfatter geografisk de 29 kommuner i hovedstadsområdet.

Regionen har 38.000 ansatte og et nettoudgiftsbudget på ca. 40,0 mia. kr.

Region Hovedstadens styrende organ er regionsrådet, som har 41 folkevalgte medlemmer.

Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød.

Regionens opgaver finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne.

Regionernes opgaver og finansiering er opdelt i tre områder: Sundhed, social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling.
Sundhed

Hospitalerne og psykiatrien i Region Hovedstaden skal primært betjene borgerne, som bor i regionens
område.

Flere hospitaler har specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for regionen – herunder
også Grønland og Færøerne.

Regionen samarbejder med kommunerne om den nære sundhed og genoptræning m.m. i de obligatoriske sundhedsaftaler, der er forankret i det regionale sundhedskoordinationsudvalg, hvor både regionen
og kommunerne er repræsenteret og endvidere også repræsentanter for almen praksis.

Region Hovedstadens praksissektor består af godt 1.000 praktiserende læger og godt 3.000 praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter mv.
Socialområdet

Det sociale område er efter lovgivningen henlagt under kommunernes myndigheds- og finansieringsansvar, hvor Region Hovedstaden driver en række tilbud på området efter aftale med kommunerne.

Region Hovedstaden har ansvaret for at drive de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende
undervisningstilbud for både børn, unge og voksne.

Region Hovedstaden har efter aftale med kommunerne blandt andet ansvaret for at drive bo- og rehabiliteringstilbud til sindslidende, specialundervisning, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, rådgivning,
genoptræning, herberg, krisecentre, behandling samt sikrede afdelinger for unge.

Regionen har tilbud inden for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-,
høre- eller synsvanskeligheder.
Regional Udvikling

Region Hovedstaden dækker udgifter til en række regionale busruter, udgifter til lokalbanerne og en del
af trafikselskabet Movias fællesudgifter.

De regionale udviklingsopgaver omfatter også kortlægning af jordforurening, oprensning af forurenede
grunde og beskyttelse af overfladevand, samt godkendelser til råstofindvinding.

Yderligere består den regionale udviklingsopgave af grøn omstilling og klimatilpasning, uddannelse, infrastruktur, udvikling af yderområder samt grænseoverskridende samarbejder
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Hvordan bruges pengene?
Bruttodriftsudgifter i Region Hovedstaden
Regional udvikling 1,0 mia. kr.
Social- og specialuv. 0,9 mia. kr.

Tj.mandspensioner 0,9 mia. kr.

Praksis 6,9 mia. kr.

Administration mv. 0,5 mia. kr.
Hospitaler
24,9 mia. kr.

Sundhed, fælles
3,0 mia. kr.

Tv.g. virksomheder
4,9 mia. kr.

Sundhedsområdet udgør hovedparten af budgettet med i alt 36,1 mia. kr.
Sundhedsområdet er primært finansieret af et statsligt bloktilskud og kommunal medfinansiering.
På socialområdet er der et budget på 866 mio. kr. til at drive 19 tilbud. Området er fuldt
finansieret af kommunal takstbetaling.
Der bruges 983 mio. kr. på det regionale udviklingsområde, heraf 0,5 mia. på kollektiv
trafik. De resterende midler er fordelt til miljøområdet, primært jordforureningsområdet
med 146 mio. kr. og øvrig regional udvikling 312 mio. kr. Det regionale udviklingsområde er finansieret af et statsligt bloktilskud på 758 mio. kr. og et udviklingsbidrag fra
kommunerne på 244 mio. kr.
Det indgår i økonomiaftalen for 2019, at regionernes samlede ramme for regional udvikling reduceres med 600 mio. kr. vedr. opgaverne om erhvervsfremme, svarende til 195
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mio. kr. i Region Hovedstaden. Da lovgivningen først kommer på plads til efteråret, er beløbet foreløbigt reserveret under Øvrig regional udvikling i budgetforslaget.
Der anvendes ca. 866 mio. kr. til tjenestemandspensioner, hvoraf staten refunderer udgifterne for tjenestemænd fratrådt før 2007.
Til administration og en række fælles formål er der afsat ca. 498 mio. kr.
På investeringsområdet er der afsat i alt 2,9 mia. kr. heraf 2,1 mia. kr. til byggerierne af de
nye hospitaler (kvalitetsfondsbyggerierne) og 0,8 mia. kr. (netto) til øvrige byggerier på
sundhedsområdet.

Hvordan er den samlede finansiering?
Regionens samlede udgifter er finansieret via statslige bloktilskud og kommunale bidrag
med i alt 38,2 mia. kr.
Der er budgetteret med et forbrug af likvider/kassetræk på 549 mio. kr.
Der forventes en lånoptagelse på 217 mio. kr. og afdrag på lån med i alt 445 mio. kr. svarende til en nedbringelse af gælden med netto 228 mio. kr.
Der er i økonomiaftalen afsat en pulje til refinansiering af afdrag på 650 mio. kr., som regionerne kan søge. Det er som en teknisk forudsætning indarbejdet i budgetlægningen, at
regionen opnår tilsagn om refinansiering svarende til bloktilskudsfordelingen i 2019.
I den samlede oversigt på næste side er gengivet nettoudgiftsbudgettet for 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022.
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Udgiftsbudget 2019 med overslagsår 2020-2022

Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Hospitaler
Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital

B 2018
(2018P/L)
20.596,9
2.634,7
2.065,3
392,9
4.313,4

Steno Diabetes Center Copenhagen
Nordsjællands Hospital
Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

21.020,9
2.629,3
2.089,6
394,6
4.425,3

20.981,6
2.628,8
2.084,0
394,5
4.414,1

20.980,2
2.630,1
2.084,1
396,7
4.414,6

20.946,5
2.625,8
2.080,2
396,2
4.409,1

60,6
2.271,1

86,7
2.331,9

86,7
2.324,2

86,7
2.324,2

85,9
2.321,9

2.982,6
5.876,2

3.057,6
6.005,8

3.055,6
5.993,7

3.055,6
5.988,1

3.055,6
5.971,6

Sundhedsområdet, fælles
Region Hovedstadens Akutberedskab
Region Hovedstadens Apotek
Center for IT, Medico og Telefoni
Center for HR
Center for Ejendomme
Sygehusbehandling uden for regionen
Fælles driftsudgifter m.v.

7.442,5
757,0
72,8
1.518,9
1.004,4
1.240,1
980,1
1.869,2

7.498,9
771,1
78,1
1.486,0
1.026,6
1.353,8
965,5
1.817,8

7.543,1
771,4
77,6
1.481,4
1.059,9
1.345,1
962,6
1.845,1

7.569,9
771,5
77,6
1.481,4
1.059,9
1.345,0
962,2
1.872,3

7.622,7
771,5
78,1
1.481,4
1.059,9
1.348,8
962,2
1.920,7

Praksisområdet
Praksisområdet

6.681,6
6.681,6

6.855,5
6.855,5

6.855,7
6.855,7

6.849,3
6.849,3

6.849,3
6.849,3

Social- og specialundervisningsområdet
Den Sociale Virksomhed

-46,1
-46,1

-52,4
-52,4

-52,4
-52,4

-52,4
-52,4

-52,4
-52,4

Regional Udvikling
Kollektiv trafik
Erhvervsudvikling
Miljøområdet
Øvrig regional udvikling

963,8
501,3
119,8
139,2
203,5

982,5
436,6
0,0
145,9
400,0

982,5
495,5
0,0
145,9
341,1

982,5
495,5
0,0
145,9
341,1

982,5
495,5
0,0
145,9
341,1

723,5
688,7
16,0
18,7
36.362,2

809,9
774,0
16,6
19,3
37.115,3

804,6
768,9
16,5
19,1
37.115,1

784,6
749,9
16,1
18,6
37.114,1

764,6
730,8
15,6
18,1
37.113,2

2.158,1
737,3
25,0
2.920,4
39.282,6

2.050,0
804,3
25,0
2.879,3
39.994,7

2.970,0
887,4
25,0
3.882,4
40.997,5

2.330,0
853,5
25,0
3.208,5
40.322,6

730,0
669,4
25,0
1.424,4
38.537,5

-36.522,4
-976,8
5,1
-595,3
-1.710,4
666,8
-149,6
-39.282,6

-37.161,7
-1.001,7
14,7
-549,3
-1.524,9
444,8
-216,5
-39.994,7

-37.161,7
-1.001,7
21,0
-456,1
-2.638,1
453,7
-214,5
-40.997,5

-37.161,7
-1.001,7
57,2
-480,1
-1.988,5
456,6
-204,3
-40.322,6

-37.161,7
-1.001,7
80,1
-204,8
-389,9
344,8
-204,3
-38.537,5

Administration
Sundhedsområdet
Socialområdet
Regional udvikling
Nettodriftsudgifter i alt
Investeringer
Kvalitetsfondsmidler
Sundhedsområdet, øvrigt
Social- og specialundervisningsområdet
Investeringsudgifter i alt
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt
Finansiering
Finansiering, sundhed
Finansiering, regional udvikling
Renter
Forbrug af likvide aktiver
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavender
Afdrag på lån
Lånoptagelse
Finansiering i alt
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Grundlag for budgetlægningen
Det samlede budget er baseret på en vurdering af udviklingen i regionens udgifter i 2018,
som den er vurderet ved 2. økonomirapport godkendt i regionsrådet i juni 2018 samt resultaterne af økonomiforhandlingerne for 2019, som forelå med økonomiaftalen fra 5. juni
2018.
Budgettet er endvidere baseret på de beslutninger, der er en konsekvens af tidligere års
budgetaftaler.
Der er som opfølgning på budgetaftalerne for 2016, 2017 og 2018 gennemført en række
analyser og effektiviseringer, som skal medvirke til at forbedre regionens økonomi. En
del af disse effektiviseringer, fx de administrative besparelser, er indarbejdet i budgettet,
mens de sammenlignende analyser af hospitalerne er stillet til rådighed for hospitalerne,
og kan bruges lokalt til at effektivisere driften.
For at opnå balance i den regionale økonomi gennemføres besparelser på hospitaler,
Akutberedskabet og Apoteket, sv.t. 198 mio. kr., og administrative besparelser for 20 mio.
kr., jf. forretningsudvalgets beslutning den 19. juni 2019. Region Hovedstadens Psykiatri
friholdes for besparelser.
Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske
Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2019.

Læsevejledning
Ændringerne på sundhedsområdet i forhold til det oprindelige budget 2018 gennemgås
nærmere i kapitel 2 om forudsætninger for budgetlægningen og i kapitel 3 om udgiftsudviklingen.
Kapitel 3 indeholder et samlet overblik over ændringerne i budgettet for regionen. De beskrevne ændringer er i de resterende kapitler indarbejdet under de relevante bevillingsområder.
De enkelte bevillingsområder er nærmere gennemgået i kapitel 4. Under de enkelte bevillingsområder indgår endvidere det enkelte bevillingsområdes omkostningselementer (hensættelser vedr. feriepenge og tjenestemandspension, afskrivninger m.v.) Indregningen af
disse omkostningselementer i budgettet medfører hverken reduktion i det økonomiske råderum eller likviditetsbelastning.
Oversigt over de samlede omkostningsbaserede bevillinger fremgår af afsnit 8.1.
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Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af det samlede investeringsbudget i budgetperioden
og kapitel 6 redegør nærmere for budgettets indtægter og finansielle poster, herunder renteudgifter, afdrag på lån og lånoptagelse samt leasingforpligtelse.
Endelig indeholder kapitel 7 en beskrivelse af bevillingsreglerne, herunder en nærmere
beskrivelse af den økonomiske styring i regionen.
Kapitel 8 indeholder en række oversigter, som budgettet skal være ledsaget af i henhold til
bekendtgørelse om budget og regnskab for regioner.
Der vil i tabeller kunne forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og ”I
alt” som følge af afrundinger.
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Sundhed
Aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi for 2019 indebærer samlet for regionerne en forøgelse af råderummet på 1.000 mio. kr. i øget bloktilskud, men samtidig reducerer omprioriteringsbidraget på regionernes administration med
60 mio. kr., dvs. netto en forøgelse på 940 mio. kr.
Dertil kommer at regionerne tilføres finansiering vedr. konsekvenser af finanslov 2018 og
DUT-kompensation. Der tilføres regionerne 126 mio. kr. på landsplan, der bl.a. vedrører
helikopterordningen, akuttolkning samt en række DUT-sager.
Det indgår ikke længere i økonomiaftalen, at der skal leveres 2 pct. mere aktivitet i 2019,
målt i drg-værdi. Den statslige aktivitetsfinansiering erstattes af ”Nærhedsfinansiering”,
jf. nærmere beskrivelse nedenfor
For Region Hovedstaden medfører økonomiaftalen, at råderummet på driftsbudgettet i
2019 netto forøges med 311 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2018, sammensat af 271 mio. kr., som følger af økonomiaftalen og 40 mio. kr., som vedrører tidligere afsatte finanslovsmidler samt midler som følge af ny lovgivning (DUT).
Beløbet tilføres regionen som en forhøjelse af bloktilskud og øvrig finansiering på sundhedsområdet, jf. oversigten nedenfor.

Niveau ift. B2018, mio. kr.
Finansieret vækst i ØA19
Bloktilskudsfordeling mv.
Finanslovsmidler og ny lovgivning (DUT) mv.
I alt

2019
296
-25
40
311

Forøgelsen af det samlede råderum på 271 mio. kr. udgøres for det første af 296 mio. kr.,
som er regionens andel af økonomiaftalens forøgelse af bloktilskuddet, inkl. omprioriteringsbidraget på den regionale administration.
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Hertil kommer ændringer i bloktilskudsfordelingen mv., som indebærer en reduktion på i
alt 25 mio. kr., Dette beløb består af tre elementer. For det første en reduktion på 24 mio.
kr., der kan henføres til en række ændringer i værdierne for de anvendte fordelingskriterier.
For det andet en omfordeling mellem regionerne af de effektiviseringsgevinster, der følger af kvalitetsfondsbyggerierne, hvilket i 2019 giver Region Hovedstaden 7 mio. kr.
For det tredje skal en del af den tilførte finansiering afsættes til at håndtere en række fællesoffentligt finansierede it-projekter, sv.t. en reduktion på 8 mio. kr.
Regionen tilføres øremærkede midler i 2019 (til helikopterordning, akuttolkning, udgående palliative teams mv.) og kompenseres for de økonomiske konsekvenser af ny eller
ændret lovgivning via det udvidede totalbalanceprincip (DUT).
Den samlede stigning i Region Hovedstadens økonomiske ramme udgør således i alt 311
mio. kr. i 2019 i forhold til det oprindelige budget for 2018.
Der er i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for anlægsudgifterne i
2019, der gælder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter.
Forslaget til investeringsbudgettet indeholder følgende poster på overordnet niveau:
Investeringsbudget 2019-2022, Sundhedsområdet
Mio. kr., 2019-priser
Kvalitetsfondsprojekter
Sundhedsområdet, Øvrige projekter
Udgifter i alt

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

2.050,0

2.970,0

2.330,0

730,0

804,3

887,4

853,5

669,4

2.854,3

3.857,4

3.183,5

1.399,4

Det forventes, at der i perioden 2019-2022 vil være udgifter til kvalitetsfondsprojekterne,
som angivet i tabellen, dvs. 2.050 mio. kr. i 2019, mens beløbene i de efterfølgende tre år
skønnes at udgøre fra 3,9 mia. kr. faldende til 1,4 mia. kr. årligt. Udgiftsbehovet er opgjort efter de foreliggende tidsplaner, der løbende tilpasses i takt med, at projekterne kvalificeres yderligere.
Regionens budget for øvrigt anlæg i 2019 er i budgetforslaget fastlagt i overensstemmelse
med økonomiaftalens samlede niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 2,56 mia.
kr. Budgetforslaget for øvrigt anlæg fra 2019 og frem er fastlagt på baggrund af administrationens vurdering af udgiftsafløb på allerede igangsatte investeringsprojekter sammenholdt med renoveringsbehovet. Anlægsloftet for 2019 indeholder de finanslovfinansierede
investeringsudgifter afsat med Kræftplan IV, med 110 mio. kr. i 2019.
Til øvrige projekter er der i økonomiaftalen derudover afsat en deponeringsfritagelsespulje i 2019 på 400 mio. kr. til at fremme anvendelse af offentligt-privat partnerskab
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(OPP). Puljen vil blive administreret af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og midlerne
udmøntes efter ansøgning til konkrete projekter.

Social- og specialundervisningsområdet
Der redegøres nærmere for social- og specialundervisningsområdet i gennemgangen af
bevillingsområder i kapitel 4.

Regional udvikling
På det regionale udviklingsområde er den samlede ramme reduceret med 30 mio. kr. som
omprioriteringsbidrag i den offentlige sektor. Regionens andel er ca. 10 mio. kr. Det indgår endvidere i økonomiaftalen for 2019, at regionernes samlede ramme reduceres med
600 mio. kr. vedr. opgaverne om erhvervsfremme, svarende til 195 mio. kr. i Region Hovedstaden. Da lovgivningen først kommer på plads til efteråret, er beløbet foreløbigt reserveret under Øvrig regional udvikling i budgetforslaget.
Der redegøres nærmere for regional udvikling i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel 4.

I forlængelse af de seneste års økonomiaftaler indgår i aftalen om regionernes økonomi
for 2019 en række særlige fokusområder. Heraf kan særligt fremhæves arbejdet med styringen på sundhedsområdet, herunder psykiatrien og initiativer vedrørende et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Styringen på sundhedsområdet
Der har været igangsat et styringseftersyn på sundhedsområdet. Som en del af styringseftersynet har regeringen og Danske Regioner drøftet en ny styringsmodel fra 2019. Der er
gennemført en række analyser af den statslige og regionale styring, og der er kommet bidrag fra interessenter. På den baggrund er der enighed om seks målsætninger for den
fremadrettede styring:
 Hurtig udredning, behandling af høj, ensartet kvalitet og sammenhæng på tværs af aktører
 Opgaveløsning på det mest effektive sted
 Sammenhæng og nærhed som høj prioritet
 Hensigtsmæssig realisering af gevinster fra ny teknologi og bedre behandlingsmuligheder mv.
 Fokus på værdi for patienten
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God ledelse

Målsætningerne skal ses i sammenhæng med bl.a. de nationale mål på sundhedsområdet
og patientrettighederne. Regeringen og Danske Regioner er i forlængelse af de seks målsætninger enige om at foretage en række ændringer i styringsmodellen fra og med 2019.
Produktivitetskrav
Produktivitetskravet, der betyder et krav om aktivitetsvækst på 2 pct., ophører fra 2019.
Teknologibidrag
Der indføres et teknologibidrag, som udgør ½ mia. kr. årligt for alle regioner tilsammen.
Teknologibidraget tilvejebringes gennem realisering af de løbende gevinster ved at modernisere og udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og
forbedrede arbejdsgange.
Teknologibidraget fastholdes på sundhedsområdet som finansieringsbidrag til prioritering
af bedre behandling og kapacitet til håndtering af det demografiske udgiftspres.
Nærhedsfinansiering
Den tidligere aktivitetsafhængige finansiering erstattes af nærhedsfinansiering. Nærhedsfinansieringen er betinget af, at fem kriterier, jf. nedenfor, opfyldes i hver region. Kriterierne opstilles med henblik på at opnå øget sammenhæng og omstilling i behandlingen.
Kriterierne er:
 Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger
 Reduktion i drg-værdi pr. kroniker med KOL og/eller diabetes
 Reduktion i andelen af indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse inden for 30
dage
 Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb
 Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten
De første fire kriterier indebærer, at der skal ske en forbedring i forhold til regionens tidligere resultater, men der er ikke krav til forbedringens størrelse. Det sidste kriterium er et
konkret procesmål.
Opfyldelsen af kriterierne har betydning for regionens finansiering, men ikke for udgiftsloftet. Der planlægges indtil videre ikke med at videreføre en økonomisk konsekvens til
hospitalerne. Der vil være en ledelsesopgave med henblik på at sikre, at der sker konkrete
indsatser på områderne.
Der vil løbende skulle ske opfølgning på kriterierne i forhold til nærhedsfinansiering.
Regionerne skal i den nye styringsmodel også sikre, at flere patienter bliver udredt til tiden, og at udviklingen med korte ventetider fortsætter. Der vil fortsat være fokus på aktivitetsudviklingen opgjort som drg-værdi.
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Psykiatri
I økonomiaftalen er der afsat 200 mio. kr. til et løft og en fortsat kvalitetsudvikling af psykiatrien. Midlerne skal bl.a. bidrage til nedbringelse af genindlæggelser og opbygning af
kapacitet, samt en styrkelse af børne- og ungepsykiatrien.
Der er fokus på bedre anvendelse af kapaciteten, bedre sammenhæng i patientforløb på
tværs af sektorer samt øget kvalitet.

Region Hovedstaden skal i henhold til sundhedsloven udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. En af de centrale planer på
sundhedsområdet er regionens hospitalsplan, hvori retningen for udviklingen af sundhedsvæsenet i regionen er fastlagt.
Hospitalsplanen for Region Hovedstaden blev revideret i foråret 2015 og blev navngivet
’Hospitalsplan 2020’. Grundlaget for den fremtidige opgavefordeling mellem regionens
hospitaler er fastlagt i Hospitalsplan 2020, og planen omfatter både de somatiske hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri. Planen videreførte de overordnede linjer, som regionens første hospitalsplaner havde lagt.
I Hospitalsplan 2020 er der fokus på at udvikle bedre sammenhængende patientbehandling, hvor patientens situation styrer forløbet, og målet er øget kvalitet. Planen understøtter samtidig den fortsatte udvikling af stærke og toneangivende faglige miljøer, som skal
bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Målet er, at
regionens hospitaler skal være det foretrukne valg for både patienter og medarbejdere.
Som led i implementeringen af regionens hospitalsplan er der desuden udarbejdet en
række retningslinjer og anbefalinger om tværgående områder og etablering af funktioner,
der skal være med til at sikre et ensartet højt niveau af undersøgelse, behandling og pleje
på tværs af regionen.
Regionsrådet vedtog i 2014 en ny overordnet strategi: En mission, en vision og en række
politiske målsætninger, som sætter rammen for regionens arbejde og dermed også for regionens sundheds- og hospitalsplanlægning. Målet med strategien er at skabe ’fokus og
forenkling’, bl.a. ved, at der er færre regionale politikker, strategier og handleplaner end
tidligere. Hospitalsplan 2020 er fortsat en central plan i regionens strategiarbejde.
Regionens tidligere hospitalsplaner er løbende implementeret. Siden juni 2015 er der arbejdet målrettet med at implementere Hospitalsplan 2020. Den fulde implementering af
Hospitalsplan 2020 forudsætter dog etablering af helt eller delvist nye fysiske rammer på
alle regionens hospitaler.
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Ny Hospitalsplan for Region Hovedstaden
Det er besluttet i Budget 2018-2021, at den nuværende Hospitalsplan 2020 skal afløses af
ny hospitalsplan, der rækker længere frem. Der behandles flere og flere patienter for de
samme ressourcer, og med et stigende forventningspres om kvalitet og gode patientforløb
er det vigtigt fortsat at have en hospitalsstruktur, som inden for den økonomiske ramme
kan leve op til de stigende krav.
En ny hospitalsplan skal tage højde for den demografiske udvikling i regionen, der viser,
at befolkningens størrelse i regionen vil stige fra ca. 1,8 mio. til 2,0 mio. borgere i 2030,
og at en større andel af befolkningen vil være ældre borgere.
Målet med en ny hospitalsplan er beskrevet i konstitueringsaftalen for Region Hovedstaden for 2018-2021. Målet er, at alle borgere skal have lige god behandling, uanset hvor de
bor, og om deres sygdom er fysisk eller psykisk. Forligspartierne ønsker at fastholde princippet om, at både nærhed og kvalitet er vigtig, så patienterne møder den højeste kvalitet i
behandlingen så tæt på, hvor de bor, som muligt.
En ny hospitalsplan for regionen forventes vedtaget i efteråret 2019.

I kapitel 4 beskrives de enkelte bevillingsområder. For hvert bevillingsområde findes en
beskrivelse af opgaver, økonomi og aktivitet.
For alle bevillingsområder er gengivet såvel udgiftsbaserede opgørelser som omkostningsbaserede opgørelser.
Hospitalernes og virksomhedernes budgetrammer er i udgangspunktet baseret på det vedtagne budget for 2018 korrigeret for ændringer efter budgetvedtagelsen til og med 2. økonomirapport 2018 med virkning for 2019.
Hertil kommer nye korrektioner vedrørende opgaveændringer samt besparelser.
Der er foretaget en nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer i budgetrammerne i afsnittene om de enkelte hospitaler.
Lønbudgetter på sundhedsområdet er fremskrevet med 1,33 pct., og øvrig drift er fremskrevet med 0,72 pct. Indtægter er fremskrevet med 1,07 pct. På investeringsområdet er
budgettet fremskrevet med 2,0 pct. På det regionale udviklingsområde er øvrig drift fremskrevet med 2,27 pct.
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Der udarbejdes aktivitetsbudgetter for hospitaler og psykiatri baseret på de ajourførte aktivitetsbudgetter i 2. økonomirapport 2018. Aktivitetsbudgetterne omfatter fremadrettet al
aktivitet opgjort i drg-værdi, dvs. også den aktivitet, der hidtil har været undtaget fra
takststyring. Aktivitetsbudgetterne vil være grundlag for den fremtidige dialog med hospitaler og psykiatri om aktivitetsudviklingen.
Der vil fortsat være en proces med henblik på at få klarlagt den fremtidige styringsmodel i
regionen, hvor afklaring af aktivitetsbudgetternes rolle vil indgå.
Aktivitetsbudgetterne for hospitalerne for 2019 er beregnet med 2018 drg-takster. Når
taksterne for 2019 foreligger, vil der blive foretaget en teknisk genberegning af aktivitetsbudgetterne.
På det regionale udviklingsområde er det kommunale udviklingsbidrag fastsat til 135 kr.
pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger.
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Det fremgår af kapitel 2, at økonomiaftalen samlet set tilfører regionen en øget økonomisk ramme på 311 mio. kr. målt i forhold til det oprindelige budget for 2018. Udviklingen i nettodriftsudgifterne beskrevet i dette kapitel svarer til udviklingen i finansieringen
på i alt 311 mio. kr.
De 311 mio. kr. kan opgøres i fem hovedelementer på følgende måde:

Udvikling i nettodriftsudgifter
Mio. kr., 2019-priser
Udvidelser mv. i budget 2019
Tidligere vedtagne ændringer
Reserve
Politisk prioriteringspulje
Besparelser
I alt

300
89
100
85
-263
311

Hovedelementerne er beskrevet nærmere i det følgende.
De enkelte poster er opgjort som udgiftsbehovet i 2019 og udtrykker ændringen i forhold
til de afsatte beløb i det oprindelige budget for 2018.
Der er i budgetforslaget afsat en reserve på 100 mio. kr. til håndtering af eventuelle merudgifter på svært styrbare områder i løbet af budgetåret.
Der er afsat en pulje til politisk prioritering på 85 mio. kr. varigt.

Udvidelser mv. i budget 2019
Under Udvidelser mv. er indarbejdet samlet 300 mio. kr. Korrektionerne vedrører merudgifter i forbindelse med aktivitetsvækst samt tekniske ændringer.
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Udvidelser mv. i budget 2019
Mio. kr., 2019-priser
Aktivitetsvækst
Tekniske ændringer
I alt

222
78
300

Aktivitetsvækst
Der afsættes i alt 222 mio. kr. til aktivitetsmæssige ændringer fra 2018 til 2019, jf. følgende specifikation:

Aktivitetsvækst
Mio. kr., 2019-priser
Praksisområdet, ekskl. medicin
Praksisområdet, medicintilskud
Medicin på hospitalerne
Hjemmeboende respiratorpatienter
I alt

47
5
190
-20
222

Udgifter til praksisydelser.
Budgettet for praksisydelser forøges med i alt 47 mio. kr. i 2019 i forhold til budget 2018.
Forøgelsen skyldes et merforbrug i 2018 primært pga. stigende udgifter til almen lægehjælp. Dertil kommer vækst i regionens befolkning i 2019, som forventes at indebære
øget træk på praksissektoren.
Den nye praksisoverenskomst indebærer øgede udgifter i 2019 på 33 mio. kr. I modsat
retning trækker lovindgrebet på tandlægeområdet, som vil reducere regionens udgifter i
2019 med 71 mio. kr.
Budgettet til praksissektoren udgør i alt 5,3 mia. kr. ekskl. medicintilskud.
Praksisområdet, medicintilskud
I 2018 ventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 11 mio. kr. I 2019 ventes igen stigende udgifter, således at der skal afsættes 5 mio. kr. mere end i budget 2018, svarende til
at udgifter til medicintilskud stiger med 16 mio. kr. fra 2018 til 2019.
Medicin på hospitalerne
Det forventede udgiftsniveau i 2018 indebærer et merforbrug på 70 mio. kr. i forhold til
budgettet i 2018. Det afsatte beløb i 2019 giver således mulighed for en vækst i udgifterne
fra 2018 til 2019 på 150 mio. kr., idet hospitalerne kompenseres for 80 pct. af merudgiften
fra den centrale pulje, sv.t. 120 mio. kr.
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Udviklingen afspejler en forventning om en underliggende vækst på 200-250 mio. kr. fra
2018 til 2019, idet der introduceres en række nye dyre præparater bl.a. til kræftbehandling. Imidlertid sker der samtidig et skift i behandlingen til billigere præparater som følge
af udløb af patenter, hvilket forventes at nedbringe væksten.
Det samlede niveau for medicinudgifter på regionens hospitaler er i 2018 ca. 3,4 mia. kr.
Hjemmeboende respiratorpatienter
Budgettet indeholder midler til aflønning af personale, som assisterer patienter med respirationsproblemer i hjemmet. Endvidere indeholder budgettet midler til anskaffelse af respiratorer til patienterne. Antallet af hjemmeboende patienter i 2019 forventes at ligge
væsentligt lavere end tidligere skønnet, som følge af det lave niveau i 2018. Samtidig er
der blevet lavere gennemsnitlige udgifter pr. hjemmeboende respiratorpatient, og på den
baggrund er der indarbejdet en reduktion af budgettet på 20 mio. kr. Det samlede budget
er på 325,7 mio. kr.

Tekniske ændringer
Under tekniske ændringer er indarbejdet nettoudgifter på i alt 78 mio. kr.

Tekniske ændringer
Mio. kr., 2019-priser
Tjenestemandspensioner
Patienterstatninger
Lægelig videreuddannelse & KBU
Indtægter, færdigbehandl.
Indtægtstilpasning
Sundhedsplatform, drift og udvikling
Tilpasning, renoveringspulje drift
Særlige pladser, psykiatrien
Finanslovsmidler og ny lovgivning (DUT) mv.
Øvrige poster
I alt

20
-10
25
5
40
-30
-50
7
40
31
78

Tjenestemandspensioner
Det vurderes, at der vil være merudgifter til tjenestemandspensioner i 2019 på 20 mio. kr.,
hvorefter budgettet udgør 312 mio. kr.
Patienterstatninger
Som følge af et faldende antal anmeldelser forventes færre udgifter til patienterstatninger i
2019. Det samlede budget udgør 296,4 mio. kr.
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Lægelig videreuddannelse
Der afsættes 25 mio. kr. til dækning af en stigning i udgifterne til flere uddannelsesstillinger på hospitalerne mv. inden for den lægelige videreuddannelse. Budgettet udgør samlet
191 mio. kr. i 2019.
Indtægter fra kommunerne vedr. færdigbehandlede
Der afsættes 5 mio. kr. som følge af fortsat fald i indtægterne fra kommunerne vedr. færdigbehandlede.
Indtægtstilpasning
Der afsættes centralt en pulje på 40 mio. kr. til håndtering af et eventuelt fortsat fald i behandlingsindtægterne fra andre regioner. De enkelte hospitalers budget er teknisk justeret,
således at de svarer til budget 2018.
Sundhedsplatform, drift og udvikling
I budget 2018 var der afsat 45 mio. kr. til driften i 2018 af Sundhedsplatformens drifts- og
udviklingsorganisation og engangsudgifter i forbindelse med dobbeltdrift af en række itsystemer i 2018. Beløbet til drifts- og udviklingsorganisationen udgør i budgetforslaget
2019 15 mio. kr., sv.t. en reduktion på 30 mio. kr. Løn til bemanding af drifts- og udviklingsorganisationen er videreført uændret i forhold til budget 2018.
Der var i 2018 endvidere afsat 35 mio. kr. til udviklingsaktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Dette beløb er videreført i budgetforslaget 2019-2022.
Tilpasning, renoveringspulje drift
Som led i overførslen af renoveringspuljen til Center for Ejendomme anvendes 50 mio.
kr. af driftsmidlerne til at nedbringe den samlede ubalance i den regionale økonomi. Der
afsættes i stedet tilsvarende midler til renovering på investeringsbudgettet.
Særlige pladser, psykiatrien
Der tilføres psykiatrien 7 mio. kr. til driften af de særlige pladser. Den samlede økonomi
er herudover finansieret af DUT-midler og indtægter fra kommunerne.
Finanslovsmidler og ny lovgivning (DUT)
Budgettet indeholder en udvidelse på alt 40 mio. kr., som vedrører tilførsel af finanslovsmidler og DUT-midler til en række prioriterede områder.
Midlerne er til helikopterordningen, akuttolkning, udgående palliative teams mv., jf. beskrivelse i afsnit 4.14.
Øvrige poster
Under øvrige poster indgår merudgifter som følge af bortfald af huslejeindtægter, til insulinpumper og til fortsat implementering af en telemedicinsk løsning til KOL-patienter,
som besluttet i økonomiaftalen for 2018.
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Der er herudover fortsat vækst i udgifterne til Dansk Center for Partikelterapi, og elevantallet forventes at vokse i 2019.
Den midlertidige reserve til mindreindtægter indarbejdet i 2018-budgettet bortfalder, og
der indgår en række mindre poster vedr. medicinområdet (Amgros, Medicinrådet og apotekets it-system).
Der indgår endvidere konsekvenserne af den forventede aftale med Region Sjælland vedr.
betaling for højt specialiseret behandling og behandling af psykiatriske patienter.
Der er indtil videre afsat en pulje til de udgiftsposter, der skal overføres fra regional udvikling, indtil det endelige budget på det regionale udviklingsområde er på plads.

Tidligere vedtagne ændringer til budgettet
Tidligere vedtagne ændringer mv. udgør 89 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Tidligere vedtagne ændringer
Mio. kr., 2019-priser
Leasingudgifter
Sterilcentral
Fødeklinikker
Bæltefri afsnit
Rekruttering medicinområdet
Psyk. ambulatorier, øget kapacitet
I alt

31
38
13
5
-2
4
89

Der er som konsekvens af vedtagelsen af tidligere budgetter, behandling af en række sager i regionsrådet, herunder økonomirapporter, samt øvrige politiske drøftelser indarbejdet en række mer- og mindreudgifter med konsekvens i 2019.
Leasingudgifter
Som følge af beslutninger om ekstraordinære afdrag på regionens leasinggæld afsættes
kun yderligere 31 mio. kr. til afholdelse af leasingudgifter i 2019 end i budget 2018. Udgifterne vedrører de nybyggede sterilcentraler, Sundhedsplatformen og den medicotekniske apparaturpulje.
Sterilcentral
I 2019 idriftsættes den nye regionale sterilcentral, der skal varetage al genbehandling af
kirurgiske instrumenter i regionen. Implementeringsprojektet, der har forberedt idriftsættelsen de senere år, går nu ind i en mere intensiv fase frem mod påbegyndelsen af den
egentlige drift. Med 30 operationsafdelinger, der går på via 14 implementeringsrunder,
kommer implementeringen i praksis til at forløbe over perioden 2019–2021.
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Implementeringen indebærer omfattende test af teknik og arbejdsgange, ligesom der ligger en stor opgave i at oprette data på instrumenter og bakker i det nye IT-system T-DOC
samt få defineret hvilke operationsbakker og proceduresæt, der skal leveres til en given
booket operation. Ibrugtagningen af sterilcentralen afføder desuden en kompleks arbejdsomlægning på hospitalerne, idet implementeringen kræver helt nye arbejdsgange på operationsafdelingerne samt ændringer i både den interne og eksterne logistik på hospitalerne.
Der er afsat et budget på 60 mio. kr. i 2019 i forbindelse med idriftsættelsen af sterilcentralen, sv.t. en vækst på 38 mio. kr. ift. 2018-niveauet. Det drejer sig om udgifter til uddannelse, IT-licenser, indtastning af data i IT-systemer, projektledelse, ekstra bemanding i
implementeringsfasen mv.
Fødeklinikker
På baggrund af regionsrådets beslutning d. 17. april 2018 afsættes 13 mio. kr. til fire fødeklinikker i regionen.
Bæltefri afsnit
På baggrund af regionsrådets beslutning d. 19. december 2017 er der varige udgifter i psykiatrien til videreførsel af bæltefri afsnit.
Rekruttering medicinområdet
I budget 2016 besluttedes det, at der skulle udvikles en model for at styrke kompetenceudvikling, pleje og omsorg på det medicinske område. Regionsrådet godkendte på mødet
den 31. januar 2017 prioriterede indsatser. Udgifterne falder med 2 mio. kr. fra 2018 til
2019.
Øget kapacitet på psykoterapeutiske ambulatorier
På regionsrådets møde d. 17. april 2018 blev besluttet at tilføre 4 mio. kr. til psykiatrien til
øget kapacitet vedr. psykoterapeutiske ambulatorier.

Besparelser
I budgettet er indarbejdet besparelser for samlet 263 mio. kr.

Besparelser
Mio. kr., 2019-priser
Generelle besparelser
Administrative besparelser
Optimering af indkøb
Transport og logistik
I alt
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Generelle besparelser
Der er indarbejdet nye besparelser på 198 mio. kr. på hospitaler, akutberedskabet og apoteket. Psykiatrien er friholdt for besparelser.
Besparelserne forudsættes gennemført ved effektiviseringer, som udløser et reduceret udgiftsniveau, og som kan realiseres i 2019. Effektiviseringerne kan fx ske ved omlægning
af de administrative funktioner, optimering af arbejdsgange i kliniske eller servicefunktioner, færre analyser, reduktion af medicinudgifter ved omlægning til billigere præparater
eller lign.
Administrative besparelser
Som forudsat i budgetaftalen for 2018 er der indarbejdet besparelser på administrationen
på 20 mio. kr. i 2019. Besparelsen er fordelt på de bevillingsområder, der omfatter koncerncentrenes bevillinger.
Optimering af indkøb
Udbud af såvel varer som tjenesteydelser med henblik på at opnå den bedst mulige økonomi i regionens indkøb fortsætter i 2019. Der kan opnås yderligere besparelser på indkøbsområdet i 2019 for 40 mio. kr.
Besparelserne opnås blandt andet gennem udbud af en række produktgrupper inden for
kategorierne implantater, sygehusspecifikke forbrugsartikler samt diverse udbud af varer,
udstyr og tjenesteydelser inden for de tekniske områder.

Budgettets nettodriftsudgifter på bevillingsområdeniveau fremgår af nedenstående oversigt med fordeling på løn, øvrig drift og indtægter.
Bevillingsområderne gennemgås nærmere i kapitel 4.
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Udgiftsbudget 2019

Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Hospitaler
Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Steno Diabetes Center Copenhagen
Nordsjællands Hospital
Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet
Sundhedsområdet, fælles
Region Hovedstadens Akutberedskab
Region Hovedstadens Apotek
Center for IT, Medico og Telefoni
Center for HR
Center for Ejendomme
Sygehusbehandling uden for regionen
Fælles driftsudgifter m.v.
Praksisområdet
Praksisområdet
Social- og specialundervisningsområdet
Den Sociale Virksomhed
Regional Udvikling
Kollektiv trafik
Erhvervsudvikling
Miljøområdet
Øvrig regional udvikling
Administration
Sundhedsområdet
Socialområdet
Regional udvikling
Nettodriftsudgifter i alt
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Lønudgifter
17.526,9
2.188,7
1.820,0
296,4
3.191,5
130,3
1.884,5
2.789,1
5.226,3

Øvrige
driftsudgifter
7.416,9
631,9
409,5
111,1
1.512,7
114,7
518,9
435,9
3.682,2

Driftsudgifter
i alt
24.943,7
2.820,6
2.229,4
407,5
4.704,2
245,0
2.403,4
3.225,1
8.908,5

Indtægter
-3.922,9
-191,3
-139,8
-12,9
-279,0
-158,3
-71,5
-167,4
-2.902,8

Nettodriftsudgifter
21.020,9
2.629,3
2.089,6
394,6
4.425,3
86,7
2.331,9
3.057,6
6.005,8

2.445,9
227,9
251,4
563,9
875,9
316,2
-4,1
214,8

5.488,2
543,2
-39,6
926,6
199,9
1.076,7
969,6
1.811,8

7.934,1
771,1
211,7
1.490,6
1.075,7
1.392,9
965,5
2.026,6

-435,2
0,0
-133,6
-4,6
-49,1
-39,0
0,0
-208,8

7.498,9
771,1
78,1
1.486,0
1.026,6
1.353,8
965,5
1.817,8

3,1
3,1

6.866,4
6.866,4

6.869,5
6.869,5

-14,0
-14,0

6.855,5
6.855,5

726,9
726,9

139,0
139,0

865,9
865,9

-918,2
-918,2

-52,4
-52,4

87,8
0,0
0,0
0,0
87,8

939,0
480,9
0,0
145,9
312,2

1.026,8
480,9
0,0
145,9
400,0

-44,3
-44,3
0,0
0,0
0,0

982,5
436,6
0,0
145,9
400,0

325,1
312,2
5,9
6,9
21.115,6

1.038,9
989,3
23,0
26,7
21.888,4

1.364,0
1.301,5
28,9
33,5
43.004,0

-554,1
-527,6
-12,2
-14,2
-5.888,7

809,9
773,9
16,7
19,353
37.115,3
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Amager og Hvidovre Hospital har siden 1. januar 2012 haft fælles ledelse. Pr. 1. januar
2015 overgik de to hospitaler til at være ét bevillingsområde.

Behandlingsopgaver
Amager og Hvidovre Hospital er akuthospital for planlægningsområde Syd, som omfatter
Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner, og følgende bydele i Københavns Kommune: Amager Øst, Amager
Vest, Valby og Vesterbro, i alt ca. 546.000 indbyggere. Hospitalet varetager derfor akutte
og elektive funktioner på hovedfunktionsniveau inden for en række kirurgiske og medicinske specialer for hele planlægningsområde Syd.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner for bl.a. medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, infektionsmedicin, gynækologi, obstetrik og pædiatri og huser på Hvidovre-matriklen den diagnostiske enhed for planlægningsområde Syd.
Hospitalet har en døgnåben akutmodtagelse på Hvidovre-matriklen og akutklinik på både
Amager-matriklen og Glostrup-matriklen. Akutklinikkerne varetager henvendelser fra lokalområdet med akut opstået medicinsk sygdom og mindre skader i tidsrummet kl. 7.0022.00.

Øvrige opgaver
Hospitalet løser særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesopgaver, bl.a. i forbindelse med Hvidovre Hospitals status som universitetshospital.
Hospitalet bidrager til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder sygeplejestuderende, medicinstuderende, radiografstuderende, bioanalytikerstuderende, ergo- og fysioterapeutstuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, køkkenassistentelever samt en række andre elevuddannelser. Der er etableret en
tværfaglig undervisningsenhed til styrkelse af såvel den kliniske som den teoretiske uddannelse på især prægraduat niveau.
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Fysiske rammer
Hospitalet har aktivitet på Italiensvej på Amager (Amager Hospital), på Kettegård Allé i
Hvidovre (Hvidovre Hospital) og på Nordre Ringvej 57 i Glostrup (Glostrup Hospital).
For at rumme de fremtidige funktioner på Hvidovre-matriklen skal der etableres et nyt
kvinde-barn center og en ny fælles akutmodtagelse. Endvidere sker der en ombygning af
sengestuerne og ambulatorierne i det eksisterende hospital.

Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Amager og Hvidovre Hospital
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
2.150,4
674,1
2.824,5
-189,8
2.634,7

2.188,7
631,9
2.820,6
-191,3
2.629,3

2.187,5
632,6
2.820,1
-191,3
2.628,8

2.188,2
633,2
2.821,4
-191,3
2.630,1

2.188,2
628,9
2.817,1
-191,3
2.625,8

-2,5
10,0
0,0
165,9
173,3
2.808,0

-2,5
10,0
0,0
169,1
176,5
2.805,8

-2,5
10,0
0,0
167,8
175,2
2.804,0

-2,5
10,0
0,0
165,9
173,3
2.803,4

-2,5
10,0
0,0
165,9
173,3
2.799,1

13,4

13,4

13,4

13,4

13,4

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

2.634,7
-1,6
35,1
-1,1
31,8
-69,6
2.629,3

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en tilførsel på netto 33,5 mio.
kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 1,1 mio. kr.
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Budgettet forøges med 31,8 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som netto
reducerer budgettet med i alt 69,6 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Hospitalets andel af generelle besparelser udgør 28,4 mio. kr.
 Indtægtsbudgettet vedr. patienter fra andre regioner øges med 41,3 mio. kr., idet indtægtsnedgangen i 2017 og 2018 forudsættes at være midlertidig.
 Indkøbsbesparelser udgør 2,9 mio. kr.
 Hospitalet tilføres 3,0 mio. kr. vedr. fødeklinikker.
Aktivitetsbudgettet for Amager og Hvidovre Hospital fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital
Somatisk sygehusbehandling

BF 2019

DRG-sygehusløb - antal
DRG-sygehusforløb - mio. kr.

615.755
3.037,6
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er beliggende i planlægningsområde Byen, og de to
hospitaler blev ledelsesmæssigt fusioneret den 1. januar 2012. De to hospitaler har været
et bevillingsområde siden 1. januar 2013.

Behandlingsopgaver
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er akuthospital for planlægningsområde Byen, som
udgøres af bydelene Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt Frederiksberg Kommune, i alt ca. 466.000 indbyggere. Hospitalet varetager derfor akutte og elektive funktioner på hovedfunktionsniveau inden for en række kirurgiske
og medicinske specialer for hele planlægningsområde Byen.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner inden for bl.a. dermatologi, kardiologi, kirurgi og neurologi, regionens arbejds- og miljømedicinske klinik samt en landsdækkende giftinformation. Inden for neurologi betjener hospitalet sammen med Rigshospitalet dele af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Hospitalet varetager desuden udredning af patienter med lungekræft for planlægningsområderne Syd og Byen, samt opgaver inden for områderne elektiv ortopædkirurgi, herunder
idrætstraumatologi.
Endvidere huser hospitalet en satellitfunktion for invasiv kardiologi fra Rigshospitalet og
den diagnostiske enhed for planlægningsområde Byen er på Bispebjerg-matriklen.
Hospitalet har en døgnåben akutmodtagelse på Bispebjerg-matriklen og akutklinik på Frederiksberg-matriklen. Akutklinikken varetager henvendelser fra lokalområdet med akut
opstået medicinsk sygdom og mindre skader i tidsrummet kl. 9.00-21.00.

Øvrige opgaver
Hospitalet indgår i den faglige og videnskabelige udvikling og deltager i forskning på en
række områder.
Hospitalet løser uddannelsesopgaver i samarbejde med Københavns Universitet, fx bidrager det til eller varetager grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder sygeplejestuderende, medicinstuderende, radiografstuderende, bioanalytikerstuderende, ergo- og
fysioterapeutstuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, køkkenassistentelever samt en række andre elevuddannelser.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 1 - Side -37 af 141

Særlige enheder
Til hospitalet er knyttet flere forskningsenheder. På Frederiksberg-matriklen findes bl.a.
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Parker Instituttet, der er en reumatologisk forskningsenhed.
Der er etableret et tæt visitationssamarbejde mellem Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
og Rigshospitalet for en række funktioner. Det betyder for enkelte specialer, at hospitalet i
samarbejde med Rigshospitalet varetager funktioner for planlægningsområde Byen.

Fysiske rammer
Hospitalet har funktion på to matrikler. Den ene matrikel er på Bispebjerg Bakke (Bispebjerg Hospital), den anden er på Nordre Fasanvej (Frederiksberg Hospital). Der skal bygges et nyt hospital på det nuværende Bispebjerg Hospitals matrikel med bl.a. et nyt akuthus og laboratorie- og logistikbygning, hvor Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital fysisk fusioneres. Når hospitalerne fysisk fusioneres, skal det nuværende Frederiksberg
Hospital sælges.

Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

1.758,4
445,3
2.203,7
-138,4
2.065,3

1.820,0
409,5
2.229,4
-139,8
2.089,6

1.813,7
410,2
2.223,9
-139,8
2.084,0

1.813,7
410,3
2.224,0
-139,8
2.084,1

1.813,7
406,4
2.220,1
-139,8
2.080,2

-10,0
12,5
-0,2
75,0
77,3
2.142,6

-10,0
12,5
-0,2
78,4
80,7
2.170,3

-10,0
12,5
-0,2
77,6
79,9
2.163,9

-10,0
12,5
-0,2
75,2
77,5
2.161,6

-10,0
12,5
-0,2
75,0
77,3
2.157,5

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

(2018-P/L)

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
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Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

2.065,3
-0,4
35,5
-8,2
25,6
-28,2
2.089,6

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en reduktion på netto 35,1 mio.
kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 8,2 mio. kr.
Budgettet forøges med 25,6 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 28,2 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Hospitalets andel af generelle besparelser udgør 23,3 mio. kr.
 Indkøbsbesparelser udgør 1,9 mio. kr.
 Indtægtsbudgettet vedr. patienter fra andre regioner øges med 6,5 mio. kr., idet indtægtsnedgangen i 2017 og 2018 forudsættes at være midlertidig.
 Fortsat drift af garantiafdelinger vedr. neurologi og radiologi medfører tilførsel på 3,7
mio. kr.
 Besparelse vedr. indfrielse af lokal leasinggæld udgør 0,3 mio. kr.
Aktivitetsbudgettet for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Somatisk sygehusbehandling

BF 2019

DRG-sygehusløb - antal
DRG-sygehusforløb - mio. kr.

453.900
2.433,5
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Behandlingsopgaver
Bornholms Hospital indtager en særlig status i Region Hovedstaden på grund af de geografiske forhold.
Bornholms Hospital betjener øens faste befolkning (ca. 39.500 indbyggere) samt turister
og andre besøgende (ca. 600.000 personer/år). Hospitalet tilbyder behandling på en række
områder inden for kirurgi og medicin, har en akutmodtagelse og varetager fødsler for optageområdet.
Med henblik på at sikre at så mange patientforløb som muligt kan varetages på Bornholms Hospital, er der etableret et tæt samarbejde med regionens øvrige hospitaler, primært Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet.

Øvrige opgaver
Hospitalet bidrager til grunduddannelsen for en række faggrupper, herunder sygepleje-,
medicin-, radiograf-, bioanalytiker-, ergo- og fysioterapeutstuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, køkkenassistentelever samt en række andre elevuddannelser.

Fysiske rammer
Hospitalet er beliggende på Ullasvej i Rønne.
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Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Bornholms Hospital
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
284,9
120,7
405,7
-12,7
392,9

296,4
111,1
407,5
-12,9
394,6

296,3
111,1
407,3
-12,9
394,5

296,3
113,3
409,6
-12,9
396,7

296,3
112,8
409,1
-12,9
396,2

2,0
0,9
0,0
23,1
26,0
418,9

2,0
0,9
0,0
23,4
26,3
420,9

2,0
0,9
0,0
23,4
26,3
420,7

2,0
0,9
0,0
23,1
26,0
422,7

2,0
0,9
0,0
23,1
26,0
422,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

392,9
8,0
2,7
-5,9
4,7
-7,9
394,6

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en tilførsel på netto 10,7 mio.
kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 5,9 mio. kr.
Budgettet forøges med 4,7 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 7,9 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Hospitalets andel af generelle besparelser udgør 4,0 mio. kr.
 Indkøbsbesparelser udgør 1,0 mio. kr.
 Indtægtsbudgettet vedr. patienter fra andre regioner øges med 2,9 mio. kr., idet indtægtsnedgangen i 2017 og 2018 forudsættes at være midlertidig.
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Aktivitetsbudgettet for Bornholms Hospital fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital
Somatisk sygehusbehandling

BF 2019

DRG-sygehusløb - antal
DRG-sygehusforløb - mio. kr.

69.064
386,7
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Herlev og Gentofte Hospital er akuthospital for planlægningsområde Midt, som udgøres
af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og
Rødovre kommuner. Hospitalet varetager således funktioner for et optageområde på ca.
459.000 indbyggere. Hospitalet varetager akutte og elektive funktioner på hovedfunktionsniveau inden for en række kirurgiske og medicinske specialer for hele planlægningsområde Midt.
Hospitalet har en markant profil på kræftområdet og er et af landets seks kræftcentre.
Hospitalet varetager også en række specialfunktioner bl.a. inden for dermatologi-venerologi, lungesygdomme, blodsygdomme, kræftsygdomme (medicinsk og kirurgisk behandling), nyre- og urinvejssygdomme, brystkirurgi og plastikkirurgi. Hospitalet varetager
desuden den hæmatologiske funktion, den urologiske funktion og lungekræftudredning
for planlægningsområderne Midt og Nord. Herudover huser hospitalet på Herlev-matriklen den diagnostiske enhed for planlægningsområde Midt.
Hospitalet har en døgnåben akutmodtagelse på Herlev-matriklen og akutklinik på Gentofte-matriklen. Akutklinikken varetager henvendelser fra lokalområdet med akut opstået
medicinsk sygdom og mindre skader i tidsrummet kl. 7.00-22.00.

Øvrige opgaver
Herlev og Gentofte Hospital varetager som universitetshospital forskningsopgaver og en
række uddannelsesopgaver såvel i relation til den lægelige videreuddannelse som inden
for grund-, efter- og videreuddannelse af sundhedsfagligt og andet personale.
De forskningsmæssige kernefelter og indsatsområder er translationel inflammationsforskning, translationel og klinisk cancerforskning, bevægeapparatet og smerter, billeddiagnostik, genetisk epidemiologi, dysfunktioner af organer i det lille bækken samt basal og anvendt stamcelleforskning.

Særlige enheder
Der sker en kontinuerlig udvikling og forskning inden for behandlingsenheder, som bl.a.
omfatter Enhed For Eksperimentel Kemoterapi (EFEK) og Forskning Dansk Malign Hypertermi Center (narkoseoverfølsomhed) og regionens Center for Robotkirurgi. Hospitalet
huser endvidere Videncenter for Allergi, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og Dansk Børne Astma Center, der er forankret ved Dermatologisk-venerologisk afdeling på Gentofte-matriklen.
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Fysiske rammer
Hospitalet har funktion på Herlev Ringvej i Herlev (Herlev Hospital) og på Niels Andersens Vej i Gentofte (Gentofte Hospital). For at rumme de fremtidige funktioner på Herlev-matriklen skal der etableres et nyt kvinde-barn center og en ny fælles akutmodtagelse.
Endvidere opføres der en tilbygning til hospitalets servicebygning og et kapel, og der sker
ombygning af sengebygning og behandlingsbygning.

Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Herlev og Gentofte Hospital
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
3.102,3
1.522,7
4.625,0
-311,6
4.313,4

3.191,5
1.512,7
4.704,2
-279,0
4.425,3

3.178,7
1.514,4
4.693,1
-279,0
4.414,1

3.178,7
1.514,9
4.693,6
-279,0
4.414,6

3.179,4
1.508,7
4.688,1
-279,0
4.409,1

2,8
19,1
0,0
240,0
261,9
4.575,3

2,8
19,1
0,0
245,3
267,3
4.692,5

2,8
19,1
0,0
243,7
265,7
4.679,8

2,8
19,1
0,0
242,4
264,3
4.678,9

2,8
19,1
0,0
240,0
261,9
4.671,1

10,7

11,7

11,7

11,7

11,7

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

4.313,4
45,2
54,0
-0,9
50,6
-37,0
4.425,3

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en tilførsel på netto 99,2 mio.
kr.
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Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 0,9 mio. kr.
Budgettet forøges med 50,6 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 37,0 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Hospitalets andel af generelle besparelser udgør 43,8 mio. kr.
 Indkøbsbesparelser udgør 7,5 mio. kr.
 Indtægtsbudgettet vedr. patienter fra andre regioner reduceres med 6,8 mio. kr.
 Hospitalet tilføres 3,0 mio. kr. vedr. fødeklinikker.
 Fortsat drift af garantiafdelinger vedr. kardiologi og ortopædkirurgi medfører tilførsel
på 6,4 mio. kr.
 Besparelse vedr. indfrielse af lokal leasinggæld udgør 2,5 mio. kr.
Aktivitetsbudgettet for Herlev og Gentofte Hospital fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital
Somatisk sygehusbehandling

BF 2019

DRG-sygehusløb - antal
DRG-sygehusforløb - mio. kr.

996.814,6
5.892,5

I tilknytning til Herlev og Gentofte Hospital er Steno Diabetes Center Copenhagen etableret.

Regionsrådet vedtog den 17. maj 2016 at overtage Steno Diabetes Center A/S (SDC) efter
aftale med Novo Nordisk A/S, og overtagelsen skete d. 1. januar 2017. Der etableres et
nyt regionalt center for diabetesbehandling og -forskning – Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). SDCC placeres som et center ved Herlev og Gentofte Hospital, Herlevmatriklen, og der opføres en ny bygning, der skal rumme centeret. Byggeriet planlægges
færdigbygget i slutningen af 2020.
SDCC er etableret med en bestyrelse med reference til Region Hovedstadens koncerndirektion. Bestyrelsen er sammensat med en repræsentant fra Region Hovedstadens koncerndirektion (som formand), en repræsentant udpeget af Novo Nordisk Fonden, en repræsentant udpeget af Københavns Universitet, en repræsentant udpeget af kommunerne
og en repræsentant udpeget af medarbejderne på SDCC samt Herlev og Gentofte Hospitals hospitalsdirektør. Bestyrelsen har bl.a. til opgave at udarbejde forslag til centrets strategi og årlige budget samt overvåge, at SDCC lever op til de vedtagne målsætninger og
succeskriterier.
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Visionen er, at SDCC skal være drivkraften i et omfattende klinisk samarbejde om behandling og forebyggelse af diabetes, der understøttes af stærke miljøer inden for klinisk
diabetesforskning, sundhedsfremmeforskning samt uddannelse af patienter, pårørende og
sundhedsprofessionelle.

Behandlingsopgaver
SDCC skal tilbyde og løbende udvikle standardbehandlingen sammen med andre diabetesambulatorier og hospitaler i Region Hovedstaden og i resten af Danmark. Standardbehandlingen tager udgangspunkt i det nuværende behandlingstilbud i regionen, der omfatter ambulant diabetesbehandling, undervisning, rehabilitering, screening for og status på
sendiabetiske komplikationer. Behandlingen inkluderer både hovedfunktioner og specialiserede funktioner. SDCC skal endvidere tilbyde og udvikle et supplerende og udviklingsorienteret behandlingstilbud, der løfter og koordinerer behandlingen både for patienter tilknyttet SDCC og andre patienter i Region Hovedstaden.
SDCC behandler ambulante patienter fra planområde Midt med type 1-diabetes eller type
2-diabetes med komplikationer samt nydiagnosticerede type 1-diabetes fra hele regionen.

Klinisk forskning
SDCC skal være med til at skabe et markant samlet løft og en stærkere sammenhæng i
forskningsindsatsen på tværs af kliniske og basale forskningsmiljøer på hospitaler, universiteter og professionshøjskoler i regionen. SDCC vil fokusere på forskning i klinisk epidemiologi, patofysiologi, systemmedicin, kliniske studier, sundhedsteknologi og tværfaglig
klinisk forskning, og resultaterne herfra skal implementeres i behandlingen på SDCC og i
forebyggelsen af diabetes generelt.

Sundhedsfremme og forebyggelse
SDCC skal udvikle og drive sundhedsfremmeforskningsaktiviteter med fokus på implementering gennem et tæt samarbejde med SDCC’s klinik, kommuner og almen praksis og
være med til at forebygge udviklingen af diabetes hos raske personer i regionen. Ét fokusområde vil være på forebyggelse og håndtering af diabetes i familien, og på at udvikle og
evaluere interventioner, som hjælper familier med at realisere en sundere livsstil.
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Uddannelse
SDCC skal være det førende videnscenter inden for diabetesområdet og har derfor en særlig forpligtigelse til at nå ud til så bred en målgruppe af sundhedsprofessionelle, patienter
og deres pårørende som muligt. Målet er at løfte vidensniveauet for sundhedsprofessionelle, så de kan give den bedst mulige behandling, samt at øge kvaliteten af egenomsorg
for patienter og pårørende.

Fysiske rammer
SDCC er beliggende på Niels Steensens Vej 2, Gentofte, hvor regionen lejer sig ind i centerets hidtidige bygninger.
For at rumme de fremtidige funktioner opføres en ny bygning ved Herlev og Gentofte
Hospital, Herlev matriklen. Byggeriet planlægges færdigbygget i slutningen af 2020.
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Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Steno Diabetes Center Copenhagen
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022

(2018-P/L)
159,1
50,6
209,7
-149,1
60,6

130,3
114,7
245,0
-158,3
86,7

162,5
162,5
325,0
-238,3
86,7

162,5
100,0
262,5
-175,8
86,7

161,8
99,9
261,7
-175,8
85,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aktivitetsområder
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Standardbehandling
Supplerende behandling
Klinisk forskning
Sundhedsfremme og forebyggelse
Uddannelse
Strategisk ledelsespulje
Drift og service
Engangsomkostninger i
transitionsperioden
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter

B 2018
BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022
(2018-P/L)
56,0
89,8
89,8
89,8
89,0
45,0
45,0
75,0
75,0
75,0
38,0
44,0
50,0
50,0
50,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
5,0
5,5
7,0
7,0
7,0
24,8
19,7
9,7
0,7
0,7
1,0
209,7
-149,1
60,6

1,0
245,0
-158,3
86,7

53,5
325,0
-238,3
86,7

0,0
262,5
-175,8
86,7

0,0
261,7
-175,8
85,9

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
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Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

60,6
15,0
11,2
0,0
1,1
-1,3
86,7

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en tilførsel på netto 26,2 mio.
kr.
Budgettet forøges med 1,1 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere ændringer, som reducerer budgettet med i alt 1,3 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Hospitalets andel af generelle besparelser udgør 0,8 mio. kr.
 Indtægtsbudgettet vedr. patienter fra andre regioner øges med 0,5 mio. kr., idet indtægtsnedgangen i 2017 og 2018 forudsættes at være midlertidig.
Novo Nordisk Fonden finansierer udgifter til forskningsopgaver, sundhedsfremme og forebyggelse af diabetes, samt uddannelse af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Centret er etableret med enheder for hvert aktivitetsområde. Fondsfinansieringen
udgør i alt 155,2 mio. kr.
Aktivitetsbudgettet for Steno Diabetes Center fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Steno Diabetes Center Copenhagen
Somatisk sygehusbehandling
DRG-sygehusløb - antal
DRG-sygehusforløb - mio. kr.
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Nordsjællands Hospital er beliggende i planlægningsområde Nord.

Behandlingsopgaver
Nordsjællands Hospital varetager patientbehandling for borgere i planlægningsområde
Nord. Hospitalets funktioner varetages fra hospitalsmatriklerne i Hillerød og Frederikssund. Hospitalet varetager funktioner for et optageområde på ca. 325.000 indbyggere.
Nordsjællands Hospital blev etableret februar 2013, samtidig med at Helsingør Hospital
blev lukket, og der blev oprettet et sundhedshus i Helsingør med en akutklinik og en
række ambulatoriefunktioner, der hører under Nordsjællands Hospital.
Nordsjællands Hospital har akutmodtagelse på matriklen i Hillerød døgnet rundt, og i
Helsingør og Frederikssund er der akutklinik, som varetager behandlingen af akut opstået
medicinsk sygdom og mindre skader i tidsrummet kl. 9.00-21.00.
Hospitalets medicinske funktion på matriklerne i Hillerød og Frederikssund varetager
længerevarende medicinske forløb inden for de internt medicinske specialer. Hospitalet
varetager også en række specialfunktioner inden for bl.a. ortopædkirurgi og øre, næse,
hals-specialet samt pædiatri.
For planlægningsområde Nord varetager hospitalet kvinde-barn funktionerne, neurologi,
onkologi (medicinsk kræftbehandling), palliativ behandling og øre-/næse-/halssygdomme,
ortopædkirurgi, kirurgi og laboratoriefunktioner.
Hospitalet huser endvidere elektive udefunktioner inden for øjensygdomme (fra Rigshospitalet), blodbanksfunktion (fra Rigshospitalet) samt mammografi (fra Herlev og Gentofte Hospital).

Øvrige opgaver
Nordsjællands Hospital indgår i den faglige og videnskabelige udvikling og deltager i
forskning på en række områder og varetager og bidrager til grunduddannelsen af en række
faggrupper. Nordsjællands Hospitals diagnostiske enheder leverer ud over ydelser til de
somatiske hospitaler også ydelser til primærsektoren i den nordlige del af regionen.
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Fysiske rammer
Hospitalet er placeret på to matrikler; Dyrehavevej i Hillerød og Frederikssundsvej i Frederikssund, og sundhedshuset er placeret i Murergade i Helsingør. Der skal bygges et nyt
somatisk hospital ved Hillerød, hvor Nordsjællands Hospital skal samles (dvs. aktiviteten
på matriklerne i Frederikssund og i Hillerød samles). De nuværende matrikler i Hillerød
og Frederikssund skal sælges med undtagelse af de arealer og bygninger, der rummer psykiatriens funktioner. Inden hospitalsfunktionen i Frederikssund lukkes, skal der etableres
et sundhedshus med en akutklinik i Frederikssund.

Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Nordsjællands Hospital
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
1.827,6
514,6
2.342,2
-71,1
2.271,1

1.884,5
518,9
2.403,4
-71,5
2.331,9

1.876,8
518,9
2.395,6
-71,5
2.324,2

1.876,8
518,9
2.395,6
-71,5
2.324,2

1.876,8
516,6
2.393,4
-71,5
2.321,9

6,5
10,0
0,0
100,0
116,5
2.387,6

6,5
10,0
0,0
102,0
118,5
2.450,4

6,5
10,0
0,0
102,0
118,5
2.442,7

6,5
10,0
0,0
100,6
117,1
2.441,2

6,5
10,0
0,0
100,0
116,5
2.438,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019
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Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en tilførsel på netto 55,8 mio.
kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en tilførsel på 0,8 mio. kr.
Budgettet forøges med 27,9 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 23,6 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Hospitalets andel af generelle besparelser udgør 24,7 mio. kr.
 Indkøbsbesparelser udgør 1,9 mio. kr.
 Indtægtsbudgettet vedr. patienter fra andre regioner øges med 2,6 mio. kr., idet indtægtsnedgangen i 2017 og 2018 forudsættes at være midlertidig.
 Hospitalet tilføres 3,0 mio. kr. vedr. fødeklinikker.
 Fortsat drift af garantiafdeling vedr. øre-, næse og halskirurgi medfører tilførsel på 3,2
mio. kr.
 Besparelse vedr. indfrielse af lokal leasinggæld udgør 0,6 mio. kr.
Aktivitetsbudgettet for Nordsjællands Hospital fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital
Somatisk sygehusbehandling
DRG-sygehusløb - antal
DRG-sygehusforløb - mio. kr.
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Region Hovedstadens Psykiatri er regionens psykiatriske hospital. Det er organiseret i
seks almene voksenpsykiatriske centre samt et børne- og ungdomspsykiatrisk center. Hertil kommer tværgående centre, Psykiatrisk Center Sct. Hans og Psykoterapeutisk Center
Stolpegård.
De psykiatriske centre råder over et stort antal ambulante enheder, herunder en række opsøgende og udgående team. Fem af de almenpsykiatriske centre har døgnåbne akutmodtagelser. Regionsfunktioner samt højt specialiserede funktioner er integreret på de enkelte
psykiatriske centre både inden for voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.
Centrene er organiseret omkring fire planlægningsområder, der er tæt sammenfaldende
med de somatiske planlægningsområder. Dog har Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center,
Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Psykiatrisk Center Sct. Hans hele Region Hovedstaden som ét samlet optageområde.
Siden etableringen i 2007 er patienttallet steget med knap 50 pct., og der er gennemført en
række organisatoriske og ledelsesmæssige sammenlægninger og samling af funktioner for
at frigøre ressourcer til patientbehandling.

Behandlingsopgaver
Region Hovedstadens Psykiatri er landets største psykiatriske hospital og varetager både
døgnbehandling på almenpsykiatriske sengeafsnit, der dækker et afgrænset optageområde,
samt ambulant behandling i ambulatorier og opsøgende og udgående team. Region Hovedstadens Psykiatri varetager desuden specialiserede funktioner, der dækker et større
geografisk område, men for mere snævert afgrænsede målgrupper. Det er fx specialiseret
retspsykiatri, behandling af patienter med spiseforstyrrelser, behandling af krigsveteraner
med posttraumatisk stress, behandling af sexologiske lidelser og behandling af traumatiserede flygtninge.
Folketinget vedtog i 2017, at der på landsplan skal etableres 150 særlige pladser for en
mindre målgruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og komplekse problemstillinger. Der er tale om borgere med gentagne indlæggelser og ofte afbrudte indlæggelsesforløb, ligesom mange har misbrug og/eller dom til behandling. Region Hovedstaden skal etablere 47 særlige pladser, og der er åbnet 32 pladser 1. juni
2018, og de sidste 15 pladser forventes åbnet ultimo 2018 på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund.
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Øvrige opgaver
Region Hovedstadens Psykiatri har en række forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtelser. Psykiatriens personale yder psykiatrisk tilsyn på de somatiske afdelinger, og Region Hovedstadens Psykiatri har uddannelsesforpligtelse for en række sundhedsfaglige
uddannelser.
Derudover har Region Hovedstadens Psykiatri en række kompetencecentre og andre funktioner, fx PsykInfo, som samler og formidler viden om psykiske lidelser og deres behandling.

Fysiske rammer
De psykiatriske centre er placeret geografisk spredt i Region Hovedstaden og for Psykiatrisk Center Sct. Hans´ vedkommende i Roskilde, Region Sjælland. Der er psykiatriske
centre i Ballerup, Glostrup (med afdeling i Brøndby og Glostrup), København (med afdeling på Østerbro, Frederiksberg, i Bispebjerg og Gentofte), Nordsjælland (med afdelinger
i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør), på Amager, på Bornholm, Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde og Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte. Hertil
kommer ambulante funktioner i flere andre kommuner og københavnske bydele.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har afdelinger i Hillerød, Glostrup og København.

Satspuljemidler
En mindre del af Region Hovedstadens Psykiatris budget udgøres af ofte tidsbegrænsede
bevillinger, som tildeles af regeringen og de øvrige partier ved de årlige satspuljeaftaler
på psykiatriområdet. Regionen skal redegøre for den konkrete anvendelse af midlerne
samt give status for realisering af de konkrete indsatser, der følger af aftalerne.
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Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Region Hovedstadens Psykiatri
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
2.655,7
433,2
3.088,9
-106,3
2.982,6

2.789,3
435,9
3.225,2
-167,6
3.057,6

2.779,7
435,5
3.215,2
-159,6
3.055,5

2.767,9
435,0
3.202,9
-147,4
3.055,5

2.767,9
435,0
3.202,9
-147,4
3.055,5

4,8
10,0
0,0
59,8
74,7
3.057,3

4,8
10,0
0,0
59,8
74,7
3.132,3

4,8
10,0
0,0
59,8
74,7
3.130,2

4,8
10,0
0,0
59,8
74,7
3.130,2

4,8
10,0
0,0
59,8
74,7
3.130,2

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

I tabellen ovenfor ses Region Hovedstadens Psykiatris samlede nettodriftsudgifter. Den
samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets
investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

2.982,6
-2,6
8,5
-12,7
37,2
44,6
3.057,6

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en tilførsel på netto 5,9 mio. kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 12,7 mio. kr.
Budgettet forøges med 37,2 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som øger
budgettet med i alt 44,6 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Budgettet vedrørende indtægter for behandling af patienter fra andre regioner reduceres med 15,0 mio. kr., sv.t. konsekvenserne af den forventede aftale med Region Sjælland
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I forbindelse med etablering af 47 særlige pladser tilføres psykiatrien netto 24,5 mio.
kr.
Genhusning af PC Kbh. på Gentofte Hospital. Budgettilførsel på 5,6 mio. kr.
Indkøbsbesparelser udgør 0,4 mio. kr.

Aktivitetsbudgettet for Region Hovedstadens Psykiatri fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk behandling

BF 2019

Ambulante besøg - Antal
Sengedage - Antal

590.210
391.210
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Rigshospitalet er regionens centrale, højt specialiserede hospital. Det består af det tidligere Glostrup Hospital og Rigshospitalet, som blev ledelsesmæssigt fusioneret den 1. januar 2015, og nu er et bevillingsområde.

Behandlingsopgaver
Rigshospitalet er landets største hospital og varetager højt specialiserede funktioner inden
for de fleste lægelige specialer. Hospitalet har en særlig status, da det varetager et stort antal funktioner for hele landet samt for de færøske og grønlandske sundhedsvæsener. Alle
specialer, der varetages på Rigshospitalet, varetages på specialfunktionsniveau og for de
fleste specialers vedkommende kun på specialfunktionsniveau.
På Rigshospitalet ligger regionens traumecenter med højt specialiseret traumecenterfunktion. Her modtages svært tilskadekomne patienter og kritisk syge patienter, som kræver
speciel indsats og samarbejde mellem mange diagnostiske og kliniske specialer på højt
specialiseret niveau.
Rigshospitalet varetager hovedfunktionen inden for pædiatri, gynækologi og obstetrik,
øre-, næse- og halssygdomme, øjensygdomme, reumatologi, klinisk onkologi for planlægningsområde Byen og dele af planlægningsområde Syd, samt inden for neurologien. Desuden varetager hospitalet en række kirurgiske og medicinske funktioner for planlægningsområderne Byen og Syd, samt i øvrigt en række specialiserede funktioner for hele regionen.
Alle transplantationer, der foretages i Region Hovedstaden, sker på Rigshospitalet.

Øvrige opgaver
Samtlige kliniske afdelinger har særlige behandlings-, forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtelser. Rigshospitalet har desuden en central rolle i regionens samlede funktion
som sundhedsvidenskabeligt behandlings-, forsknings- og udviklingscenter.
Det er hospitalets mål at bidrage med forsknings- og udviklingsresultater på internationalt
niveau, og hospitalet rummer en række nationalt og internationalt anerkendte forskningsmiljøer. Som konsekvens af den omfattende forskningsaktivitet og videnopbygning har
hospitalet en central rolle i uddannelsen af højt specialiseret sundhedspersonale.
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Særlige enheder
En række institutter og enheder er tilknyttet Rigshospitalet. Af større enheder kan nævnes:
Det Nordiske Cochrane Center, CTU (Copenhagen Trial Unit – Center for klinisk interventionsforskning), Enhed for Kirurgisk Patofysiologi, Dansk Hovedpinecenter, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Dansk Center for Søvnmedicin.

Fysiske rammer
Rigshospitalets centrale bygninger er beliggende på Blegdamsvej og Tagensvej på Østerbro (det ’gamle’ Rigshospital) samt på Nordre Ringvej i Glostrup (Glostrup Hospital).
Hertil kommer, at hospitalet fortsat har neurorehabiliteringsfunktion i Hornbæk.
Der er på matriklen på Blegdamsvej etableret et nyt patienthotel og en ny administration
samt et nyt parkeringshus. Der skal herudover udvides med en nordfløj, BørneRiget til
børn, unge og fødende, og en sterilcentral. På matriklen i Glostrup skal opføres et Neurorehabiliteringshus, der samler den specialiserede neurorehabilitering i Region Hovedstaden.

Økonomi og aktivitet
Udgifts- og omkostningsbevilling - Rigshospitalet
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
5.107,4
3.632,9
8.740,2
-2.864,0
5.876,2

5.226,3
3.682,2
8.908,5
-2.902,8
6.005,8

5.215,1
3.681,6
8.896,7
-2.903,0
5.993,7

5.214,9
3.676,2
8.891,2
-2.903,0
5.988,1

5.210,8
3.663,8
8.874,6
-2.903,0
5.971,6

20,0
21,0
0,0
271,7
312,7
6.188,9

20,0
21,0
0,0
278,1
319,1
6.324,9

20,0
21,0
0,0
277,8
318,8
6.312,4

20,0
21,0
0,0
271,7
312,7
6.300,8

20,0
21,0
0,0
271,7
312,7
6.284,3

18,7

18,7

18,7

18,7

18,7

I tabellen ovenfor ses hospitalets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere hospitalets investeringsramme.
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I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

5.876,2
-18,1
342,4
0,8
66,5
-262,1
6.005,8

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en tilførsel på netto 324,3 mio.
kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en tilførsel på 0,8 mio. kr.
Budgettet forøges med 66,5 mio. kr. som følge af løn- og prisfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet med i alt 262,1 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Hospitalets andel af generelle besparelser udgør 66,9 mio. kr.
 Indkøbsbesparelser udgør 14,8 mio. kr.
 Indtægtsbudgettet vedr. patienter fra andre regioner øges med 187,0 mio. kr., idet indtægtsnedgangen i 2017 og 2018 forudsættes at være midlertidig.
 Hospitalet tilføres 3,0 mio. kr. vedr. fødeklinikker.
 Der tilføres 1,4 mio. kr. vedr. ændring af lov om assisteret reproduktion – dobbeltdonation.
 Der tilføres 2,2 mio. kr. vedr. udgående palliative teams til børn.
Aktivitetsbudgettet for Rigshospitalet fremgår af tabellen nedenfor.
Aktivitetsbudget - Rigshospitalet
Somatisk sygehusbehandling

BF 2019

DRG-sygehusløb
DRG-sygehusforløb - mio. kr.

1.115.630
8.724,7
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Opgaver
Den præhospitale indsats i Region Hovedstaden udøves af ambulancer, akutlægebiler,
akutlægehelikopter, liggende sygetransporter, regionens AMK-Vagtcentral, samt regionens akuttelefon. Hertil kommer planlægning samt udførelse af det operative sundhedsberedskab.
Regionens AMK-Vagtcentral er ”kommandocentral” for regionens samlede akutte beredskab og modtager alle sundhedsfaglige 112-opkald, opkald til Akuttelefon 1813 samt disponerer ambulancer og sygetransporter.
Det sundhedsfaglige personale vurderer, prioriterer og visiterer opkald.

Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Region Hovedstadens Akutberedskab
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

226,2
530,7
757,0
0,0
757,0

227,9
543,2
771,1
0,0
771,1

227,9
543,5
771,4
0,0
771,4

227,9
543,6
771,5
0,0
771,5

227,9
543,6
771,5
0,0
771,5

0,5
0,3
0,0
4,5
5,3
762,3

2,0
0,3
0,0
4,5
6,8
777,9

2,0
0,3
0,0
4,5
6,8
778,2

2,0
0,3
0,0
4,5
6,8
778,3

2,0
0,3
0,0
4,5
6,8
778,3

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

(2018-P/L)

757,0
-0,5
-0,4
-1,2
6,8
9,5
771,1

I tabellen ovenfor ses virksomhedens samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne
– forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere virksomhedens investeringsramme.
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I forhold til vedtaget budget 2018 videreføres som følge af trufne beslutninger til og med
2. økonomirapport 2018 en række budgetændringer, samt ændret virkning af korrektioner
i budget 2018, til budgettet for 2019 svarende til en budgetreduktion på netto 2,1 mio. kr.
Budgettet forøges netto med 6,8 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning, hvor
kontrakterne for driften af ambulancer og liggende sygetransport følger fremskrivningen
på det øvrige sundhedsområde.
Nye korrektioner til budget 2019 udgør samlet en budgettilførsel på 9,5 mio. kr. Her af
vedrører 14,6 mio. kr. Region Hovedstadens andel af DUT-kompensation for den ekstra
helikopter til det landsdækkende helikopterberedskab, mens der er generelle besparelser
på 4,9 mio. kr.
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Opgaver
Apoteket varetager den samlede lægemiddelforsyning til hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri og til det grønlandske sundhedsvæsen. Herudover leveres en række
egenproducerede lægemidler til landets øvrige sygehusapoteker.
Apoteket har følgende hovedopgaver:
 Logistik – indkøb og distribution af lægemidler,
 Produktion – fremstilling af lægemidler med særligt fokus på patientsikkerhed og på
at lægemidlerne er klar til brug for afdelingernes personale,
 Klinisk Farmaceutisk Service – tilbud om medicinservice og klinisk farmaci til samtlige afdelinger, der i væsentligt omfang anvender lægemidler.

Fysiske rammer
Apoteket er beliggende på Marielundvej i Herlev og har apoteksenheder på alle hospitalerne.

Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Region Hovedstadens Apotek
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
233,8
-28,8
205,0
-132,2
72,8

251,4
-39,6
211,7
-133,6
78,1

251,4
-40,2
211,2
-133,6
77,6

251,4
-40,2
211,2
-133,6
77,6

251,4
-39,7
211,7
-133,6
78,1

0,1
1,1
0,0
13,5
14,7
87,5

0,1
0,9
0,0
14,6
15,6
93,7

0,1
0,9
0,0
14,6
15,6
93,1

0,1
0,9
0,0
14,0
15,0
92,6

0,1
0,9
0,0
13,5
14,5
92,6

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

I tabellen ovenfor ses Region Hovedstadens Apoteks samlede nettodriftsudgifter. Den
samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkost-
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ningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere investeringsrammen.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

72,8
-0,5
0,2
0,1
1,6
4,0
78,1

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019, svarende til en reduktion på netto 0,3 mio.
kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en tilførsel på i alt 0,1 mio. kr.
Budgettet forøges med 1,6 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere ændringer, som øger budgettet
med i alt 4,0 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Apotekets andel af generelle besparelser udgør 1,3 mio. kr.
 Besparelse vedr. indfrielse af lokal leasinggæld udgør 0,5 mio. kr.
 Apoteket tilføres 1,8 mio. kr. vedr. tværregional og regional forvaltning af Apovision.
 Apoteket tilføres 4,1 mio. kr. vedr. serialisering af SAD lægemidler.
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Opgaver
Center for It, Medico og Telefoni, (CIMT) varetager alle opgaver vedrørende drift, vedligeholdelse, support og udvikling af udstyr og systemer indenfor områderne it, medico og
telefoni i regionen.
CIMT servicerer alle enheder i regionen inden for områderne samt i korrekt ibrugtagning
og anvendelse af udstyr og systemer.
CIMT sikrer endvidere standardisering i samarbejde med hospitaler, virksomheder og øvrige koncerncentre.

Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Center for IT, Medico og Telefoni
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

562,6
961,0
1.523,5
-4,6
1.518,9

563,9
926,6
1.490,6
-4,6
1.486,0

563,9
922,1
1.486,0
-4,6
1.481,4

563,9
922,1
1.486,0
-4,6
1.481,4

563,9
922,1
1.486,0
-4,6
1.481,4

2,9
1,3
0,0
62,0
66,2
1.585,1

2,9
1,3
0,0
62,0
66,2
1.552,1

2,9
1,3
0,0
62,0
66,2
1.547,6

2,9
1,3
0,0
62,0
66,2
1.547,6

2,9
1,3
0,0
62,0
66,2
1.547,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(2018-P/L)

I tabellen ovenfor ses CIMT´s samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere CIMT´s investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
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Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

1.518,9
-1,4
-4,3
-88,0
13,6
47,0
1.486,0

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en budgetreduktion på 5,7 mio.
kr. Ændringen kan henføres til diverse mindre budgetflytninger til andre bevillingsområder, regulering af indkøbsbesparelse mv.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 88 mio. kr., og
kan henføres til at der som engangsbudget vedr. Sundhedsplatformen blev afsat midler i
en forlænget periode med dobbelt drift, reinvesteringer i infrastruktur mv., samt den fortsatte udvikling og optimering af funktionaliteten.
Budgettet forøges med 13,6 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen forhøjes budgettet med netto 47,0 mio. kr.
Der videreføres 51 mio. kr. af de 88 mio. kr., der var afsat som engangsmidler i 2018.
Midlerne skal anvendes til at håndtere reinvesteringer i infrastruktur, udgifter til licenser,
ekspertbistand mv. samt afhjælpe udfordringerne i forhold til at imødekomme ønsker om
den fortsatte udvikling og optimering af funktionaliteten i Sundhedsplatformen.
Herudover reduceres budgettet med 4,0 mio. kr. i 2019 stigende til 7 mio. kr. i 2020, som
er centrets andel af de samlede besparelser i perioden.

Grundlag for CIMT’s budget
CIMT’s samlede budget dækker over udgifter til aktiviteter til drift, vedligehold, support
og udvikling af it, medico og telefoni i Region Hovedstaden.
Budgettet for 2019 på samlet 1.486,0 mio. kr. kan opdeles i følgende kategorier:
 It-infrastruktur – drift og udvikling af regionens it infrastruktur, herunder drift og udvikling af servere, netværk (inkl. telefoni), slutbrugerredskaber, driftsprojekter samt
supportfunktioner
364,7 mio. kr.
 IT-Systemer/Applikationer – drift og udvikling af regionens system- og applikationsportefølje herunder systemforvaltning, systemvedligeholdelse, -udvikling og -projekter
275,7 mio. kr.
 Medico – drift af medicoteknisk apparatur, herunder drift og vedligeholdelse af apparatur, indkøb og udskiftning af reservedele og teknisk support heraf 270,3 mio. kr.
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Styring og administration – udgifter til strategiarbejde, øvrige stabsfunktioner, generel
ledelse, kantine samt personalerelaterede udgifter
12,5 mio. kr.
Løn – i CIMT
563,9 mio. kr.
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Center for HR (CHR) har til opgave at servicere alle enheder i Region Hovedstaden i forhold til den samlede HR opgave: rekruttering, ansættelser og løn, jura, forretningssystemer, lederudvikling, personalepolitik, arbejdsmiljø og det samlede uddannelsesområde.
Centeret varetager således både rammesættende, forretnings-understøttende og serviceopgaver for hospitalerne.
CHR varetager opgaver inden for løn- og personaleadministration samt en række specialfunktioner inden for HR-området, eksempelvis afstemning og refusioner, vagtplanområdet, barselsfond, tjenestemandspensioner og personalejuridisk rådgivning.
På uddannelsesområdet har CHR ansvaret for tværgående arbejde med grunduddannelse,
specialuddannelse, almen og specialerettet efteruddannelse, lægelig videreuddannelse
samt regionens lederudviklingsprogram. Endelig har CHR et stigende engagement i forskning og træning inden for simulationstræning og uddannelse.
Herudover administrerer CHR regionens overordnede personalepolitiske spørgsmål, regionens MED arbejde og arbejdsmiljø.
Et af hovedformålene med centret er at sikre en standardisering og systemunderstøttelse
af arbejdsgange, målrettet kompetenceudvikling og understøttelse af den decentrale styring samt at opnå et kvalitetsløft gennem udnyttelse af den samlede viden på HR- og uddannelsesområdet.

Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Center for HR
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme
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BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

849,2
203,8
1.053,0
-48,6
1.004,4

875,9
199,9
1.075,7
-49,1
1.026,6

911,1
197,9
1.109,0
-49,1
1.059,9

911,1
197,9
1.109,0
-49,1
1.059,9

911,1
197,9
1.109,0
-49,1
1.059,9

2,0
1,5
0,0
1,1
4,6
1.009,0

0,0
1,5
0,0
1,1
2,6
1.029,2

0,0
1,5
0,0
1,1
2,6
1.062,5

0,0
1,5
0,0
1,1
2,6
1.062,5

0,0
1,5
0,0
1,1
2,6
1.062,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(2018-P/L)
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I tabellen ovenfor ses CHR´s samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning
samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere CHR´s investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

1.004,4
-7,6
-11,7
13,4
12,2
15,9
1.026,6

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en
række budgetændringer for budgettet 2019 svarende til en netto budgetreduktion på 19,3
mio. kr.
Samlet reduceres budgettet med 31,0 mio. kr., heraf kan 25,5 mio. kr. henføres til stillingsudvidelser vedrørende lægernes kliniske basisuddannelse, der blev tilført hospitalerne. De resterende 5,5 mio. kr. kan henføres til opgaveflytninger til andre bevillingsområder.
Herudover forhøjes budgettet med 11,7 mio. kr. til forskellige projekter inden for kompetenceudvikling.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en forøgelse på netto 13,4 mio.
kr., med 21 mio. kr. vedr. implementering af ny SOSU-uddannelse, medens budgettet
blev reduceret med 7,6 mio. kr., ved bortfald af midlertidige aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen, økologisk satsning og en ikke varig andel af budgettet vedr. rekruttering på
det medicinske område er faldet bort i 2019.
Budgettet forøges med netto 12,2 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som forhøjer budgettet med netto 15,9 mio. kr.
Budgettet forhøjes med 25 mio. kr., som kan henføres til den lægelige videreuddannelse
til stillingsudvidelser på hospitaler og i almen praksis. Derudover tilføres der som konsekvens af økonomiaftalen 1,9 mio. kr. vedrørende voksen efter og videreuddannelse
(VEU).
Som konsekvens af overenskomstresultat 2018 forhøjes budgettet til centrale overenskomstaktiviteter med 6 mio. kr. til udviklings- og kompetenceprojekter.
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En ny prognose på elevområdet medfører, at budgettet reduceres med 15,0 mio. kr., som
følge af udfordringer med rekruttering af SOSU elever, et øget antal korte elevforløb og
større andel af ungeelever, og medfører således at der forventes tilnærmelsesvis samme
udgiftsniveau i 2019 som i 2018.
Herudover reduceres budgettet med 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 5,5 mio. kr. i 2020,
som er centrets andel af de samlede besparelser i perioden.

Grundlag for CHR’s budget
Det samlede budget indeholder ud over udgifter til løn mv. til medarbejdere i CHR også
en række fælles udgiftsområder: Elevlønninger mv., barselsfond, lægelig videreuddannelse, lederudviklingsprogrammet, arbejdsmiljø og rekruttering, personalepolitiske udviklingspulje, kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter samt fælles it-systemer.
Budgettet for 2019 på samlet 1.026,6 mio. kr. kan opdeles i følgende kategorier:
 Løn til EUD-elever, herunder social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever,
ernæringsassistentelever og andre udgør efter refusion netto
208,3 mio. kr.
 Regionens samlede barselsfond
297,3 mio. kr.
 Centralt afsatte midler til den lægelige videreuddannelse
190,6 mio. kr.
 Regionens lederudviklingsprogram
9,5 mio. kr.
Hospitalerne, tværgående virksomheder og centre medfinansierer lederudviklingsprogrammet med 50 procent på alle afviklingsomkostninger. Til lederprisen budgetteres med 0,1 mio. kr.
 Tværgående personale- og kompetenceudviklingsprojekter
63,6 mio. kr.
 Fælles it-udgifter såsom lønsystemer, E-rekrutteringssystem, job- og kursusportaler
mv.
53,5 mio. kr.
 Administration, basisløn
151,3 mio. kr.
 Administration, øvrige udgifter
52,5 mio. kr.
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Opgaver
Center for Ejendomme varetager ejendomsdrifts- og vedligeholdelsesopgaver i Region
Hovedstaden. Centeret er desuden regionens samlede bygherreorganisation og står for
gennemførelse af nye byggeprojekter. Centeret varetager i øvrigt overvågningen af regionens energiforbrug, samt en række transportopgaver og regionens lagerfunktion.
Overblikket over regionens vedligeholdelsesbehov skal styrkes, og der skal gennemføres
en mere tværgående prioritering af regionens vedligeholdelsesopgaver gennem en højere
grad af planlagt opgaveudførelse i et stærkt fagligt miljø. Målet for den sammenlagte organisering af bygningsdrift og byggeopgaver er at få mere for pengene, at nå et samlet
kvalitetsløft i regionens bygningsmasse og at nedbringe efterslæbet på vedligeholdelse af
regionens bygninger.
I Center for Ejendomme varetages følgende opgaver:
 Byggeri og projektering af alt fra mindre ombygninger og større renoveringsopgaver
til nye hospitaler og tilbygninger,
 Drift og teknisk vedligehold af regionens bygningsmasse, herunder tekniske installationer, pasning af grønne arealer, vintertjeneste og parkering,
 Systemunderstøttelse og tværgående procesoptimering i relation til bl.a. byggestyring
og projektstyring,
 Energistyring og overvågning af forbrug, samt indsatser i form af energioptimeringsprojekter,
 Miljøinitiativer for at forbedre håndteringen af forskelligt affald, genanvendelse af
materialer, samt udarbejdelse af grønne regnskaber,
 Logistikfunktion og centrallager,
 Administration af regionens lejede bygninger, samt fremleje af ikke-anvendte bygninger.
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Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Center for Ejendomme
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
295,9
975,0
1.270,9
-30,8
1.240,1

316,2
1.076,7
1.392,9
-39,0
1.353,8

316,2
1.067,7
1.383,8
-38,8
1.345,1

316,2
1.067,6
1.383,7
-38,8
1.345,0

316,2
1.067,6
1.383,7
-35,0
1.348,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.240,1

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
1.354,0

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
1.345,3

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
1.345,2

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
1.349,0

142,3

0,0

0,0

0,0

0,0

I tabellen ovenfor ses centerets samlede nettodriftsudgifter. Den samlede omkostningsbevilling, der udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne –
forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger, er endnu ikke på plads efter etablering af driften af centret 1.
januar 2017.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

1.240,1
1,7
29,1
-1,7
11,0
73,6
1.353,8

Der er som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en række
budgetændringer til budgettet for 2018 svarende til en nettobudgetforhøjelse på 30,8 mio.
kr. Ændringen kan henføres til regulering af budgetudskillelsen i forbindelse med flytning
af opgaver fra hospitaler mv.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 1,7 mio. kr.
Budgettet forøges med 11,0 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som forhøjer budgettet med netto 73,6 mio. kr.
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Center for Ejendomme har fået udarbejdet en renoveringsanalyse, der viser, at Region
Hovedstadens bygninger er i en generel dårlig stand. Over de kommende 10 år skal der
afsættes godt 700 mio. kr. årligt til ekstraordinære investeringer til genopretning af bygningstilstanden. Dertil kommer, at der over en 10-årig periode vil være behov for at tilføre
midler til kvalitetsløft på et tilsvarende niveau.
Til renovering af bygninger tilføres på driften 84,2 mio. kr. Disse midler har hidtil været
afsat under sundhedsområdets fællesudgifter. På anlægsområdet tilføres der yderligere
80,0 mio. kr., således at der samlet afsættes 164,2 mio. kr. på området.
De resterende midler til genopretning af regionens bygningsmasse forudsættes tilvejebragt
inden for centrets nuværende økonomiske ramme, bl.a. ved besparelser og effektiviseringer af den nuværende drift.
I forbindelse med straks indfrielse af leasinggæld foretages en reduktion af budgettet på
4,0 mio. kr., og som konsekvens af økonomiaftalen reduceres budget afsat til energimærkning med 0,3 mio. kr., medens der afsættes et engangsbeløb i forbindelse med etablering
af fødeklinikker på 1,2 mio. kr.
Herudover reduceres budgettet med 7,5 mio. kr. i 2019 stigende til 15,0 mio. kr. i 2020,
som er centrets andel af de samlede besparelser i perioden.

Grundlag for CEJ’s budget
CEJ’s samlede budget dækker over udgifter til aktiviteter på tværs af enhederne i Region
Hovedstaden.
Budgettet for 2019 på samlet 1.353,8 mio. kr. kan opdeles på følgende områder:
 Byggeri og projektering af større vedligeholdelses- og byggeprojekter herunder også
arbejdsmiljø projekter
 Drift og teknisk vedligehold af regionens samlede bygningsmasse herunder mindre
vedligeholdelses- og genopretningsprojekter, samt afholdelse af diverse forsyningsudgifter
 Kontinuerligt arbejde med procesoptimering i opgaveløsningen i CEJ, samt systemunderstøttelse ved indkøb af et facility management system (CAFM), som skal understøtte arbejdet med planlægning af vedligeholdelsesopgaver i Region Hovedstaden
 Administrativt fokus på energi og miljø i driften af regionens lokationer, som på sigt
kan give anledning til energieffektive og bæredygtige investeringer
 Logistik og forsyning, der bl.a. forsyner regionens enheder med varer fra regionslageret, samt transporterer kliniske prøver i regionen
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Administration af lejeområdet, afholdelse af udgifter til ejendomsskatter, samt pulje
til tværgående prioritering af projekter med henblik på nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet, sikre et godt arbejdsmiljø og efterkomme nye bygningsmæssige krav,
mv.
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Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Sygehusbehandling uden for regionen
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

-1,7
981,8
980,1
0,0
980,1

-4,1
969,6
965,5
0,0
965,5

-4,1
966,7
962,6
0,0
962,6

-4,1
966,4
962,2
0,0
962,2

-4,1
966,4
962,2
0,0
962,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
980,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
965,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
962,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
962,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
962,2

(2018-P/L)

Der er under dette bevillingsområde afsat midler til betaling for sygehusbehandling af regionens borgere på hospitaler i de øvrige regioner eller ved private og selvejende behandlingsinstitutioner, hospice m.v. Budgettet omfatter udgifter til behandling i såvel somatisk
som psykiatrisk regi ved fremmede hospitaler.
Udgiftsbudgettet på 965,5 mio. kr. i 2019 modsvares af, at regionen modtager indtægter
for patientbehandling fra andre regioner på 2,8 mia. kr., der er budgetteret under hospitalerne.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker der en række ændringer, jf. nedenstående tabel
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

980,1
-1,8
-49,4
0,0
12,0
24,5
965,5

Der videreføres som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018
budgetændringer til budgettet for 2018 svarende til en reduktion på 51,2 mio. kr.
Budgettet forøges med 12,0 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som netto
øger bevillingen med 24,5 mio. kr. Heraf skal fremhæves:
 Indkøbsbesparelser udgør 10,5 mio. kr.
 Budget til Dansk Center for Partikelterapi, en tilførsel på 35,0 mio. kr.
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Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Fælles driftsudgifter m.v.
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

385,0
1.612,2
1.997,2
-128,1
1.869,2

214,8
1.811,8
2.026,6
-208,8
1.817,8

212,7
1.829,4
2.042,0
-196,9
1.845,1

118,4
1.950,5
2.069,0
-196,7
1.872,3

212,2
1.905,2
2.117,4
-196,7
1.920,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.869,2

0,0
0,0
0,0
75,2
75,2
1.893,0

0,0
0,0
0,0
75,2
75,2
1.920,3

0,0
0,0
0,0
75,2
75,2
1.947,5

0,0
0,0
0,0
75,2
75,2
1.995,9

(2018-P/L)

Under fælles driftsudgifter m.v. er budgetteret med udgifter til følgende områder (tabellen
på næste side):
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Fælles driftsudgifter m.v.
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Pulje til kapacitetsudvidelser
Indtægtstilpasning
Medicinvækst
Kræftplan IV
Respiratorbehandling af hjemmeboende patienter
Patienterstatninger og administration
DUT-sager
Uddannelsesinitiativer
De decentrale enheder på sundhedsområdet
Forskning
Udvikling og kvalitet
Tværsektorielle indsatser
Indtægter færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning
Renoveringspulje mv.
Mindreindtægter ved aftaler med Region Sjælland, Grønland og Færøerne
Trafikale omlægninger ifm. investeringsprojekter
Leasing af apparatur og sundhedsplatform
Praksisplanlægning m.v.
Sundhedsstrategi og finanslovsmidler
Etablering af SDCC
Tilbagebetaling af energiafgift
Implementering af sterilcentraler
Dansk Center for Partikel Terapi
Initiativ på demensområdet
Reserve
Politisk prioriteringspulje
Øvrige budgetposter
I alt

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
163,3
90,0
243,9
32,6
342,6
304,2
74,0
14,9
45,6
66,6
38,9
38,0
-132,1
133,3

67,7
40,0
286,9
8,0
325,7
296,4
55,9
15,1
29,6
74,5
39,1
88,3
-128,5
0,0

67,7
40,0
286,9
8,0
325,7
296,4
55,8
15,1
28,1
73,5
37,1
48,4
-128,5
0,0

67,7
40,0
286,9
8,0
325,7
296,4
55,3
15,1
28,1
73,5
35,9
48,4
-128,5
0,0

67,7
40,0
286,9
8,0
325,7
296,4
57,2
15,2
28,1
70,4
35,9
45,4
-128,5
0,0

61,4
1,4
120,4
48,8
115,1
1,0
-40,0
22,2
18,0
5,8
0,0
0,0
59,2
1.869,2

61,8
7,4
159,0
19,4
29,8
1,0
-30,2
60,0
0,0
0,0
100,0
85,0
125,9
1.817,8

61,8
7,4
207,5
19,4
29,8
11,9
-30,2
60,0
0,0
0,0
100,0
85,0
138,1
1.845,1

61,8
7,3
247,2
19,4
29,8
0,0
-30,2
60,0
0,0
0,0
100,0
85,0
139,3
1.872,3

61,8
7,3
287,3
19,4
29,8
0,0
-30,0
60,0
0,0
0,0
100,0
85,0
151,5
1.920,7

Pulje til kapacitetsudvidelser
Der resterer ved budgetforslagets udarbejdelse 67,7 mio. kr. i puljen til kapacitetsudvidelser. Midlerne forventes udmøntet til kapacitetsudvidelser med varig virkning i forbindelse
med økonomirapporterne i 2018.
I forlængelse af forretningsudvalgets beslutning i juni 2018 afsættes ikke yderligere midler til kapacitetsudvidelser.
Indtægtstilpasning
I budget 2018 blev afsat en midlertidig reserve på 90 mio. kr. til imødegåelse af mindreindtægter. Der er risiko for et fortsat lavere niveau for indtægter, og der er således afsat en
pulje på 40 mio. kr. i 2019 og frem til at imødegå et fortsat indtægtstab.
Medicinvækst
Det afsatte beløb i 2019 på 286,9 mio. kr. giver mulighed for en vækst i udgifterne fra
2017 til 2018 på ca. 200 mio. kr., som er forventningen ved udarbejdelsen af budgetforslaget, og fra 2018 til 2019 på 150 mio. kr., idet hospitalerne kompenseres for 80 pct. af
merudgiften fra den centrale pulje.
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Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, således at vækst i medicinudgifter på det enkelte hospital ud over 2½ pct. af hospitalets budget til øvrig drift dækkes fuldt ud af den
centrale pulje.
Udviklingen afspejler en forventning om en underliggende vækst på 200-250 mio. kr. fra
2018 til 2019, idet der introduceres en række nye dyre præparater bl.a. til kræftbehandling. Imidlertid sker der samtidig et skift i behandlingen til billigere præparater som følge
af udløb af patenter, hvilket forventes at nedbringe væksten betydeligt.
Det samlede niveau for medicinudgifter på regionens hospitaler er i 2018 ca. 3,4 mia. kr.
Kræftplan IV
Der tilbagestår 8 mio. til finansiering af Kræftplan IV, som indtil videre afsættes centralt
med henblik på senere udmøntning. Midlerne er hovedsageligt afsat til uddannelsesinitiativer fx inden for kræftkirurgi.
Driftsmidlerne fra finanslov 2017 vedr. udvidet kapacitet blev udmøntet i 2018 med en
stigende profil i 2019, svarende til udviklingen i finanslovsmidlerne.
Respiratorbehandling af hjemmeboende patienter
Budgettet indeholder midler til aflønning af personale, som assisterer patienter med respirationsproblemer i hjemmet. Endvidere indeholder budgettet midler til anskaffelse af respiratorer til patienterne. Antallet af hjemmeboende patienter i 2019 forventes at ligge på
omkring 200, hvilket er færre end tidligere forventet. De gennemsnitlige udgifter pr.
hjemmeboende respiratorpatient forventes også at ligge lavere end tidligere, og på den
baggrund er der indarbejdet en reduktion af budgettet på 20 mio. kr. Det samlede budget
er på 325,7 mio. kr.
Patienterstatninger og administration
Regionen er selvforsikret vedrørende patienterstatninger. Det samlede budget til patienterstatninger og administration er på 296,4 mio. kr.
I forhold til budgettet for 2018 er der tale om en reduktion på 10 mio. kr. til udbetalinger
af patienterstatninger. I de seneste år er regionens udgifter til erstatninger til patienter faldet en smule. Der har været tale om et stagnerende antal anmeldelser af patientskader
samt en faldende anerkendelsesprocent af de anmeldte sager.
Udgifter til administrationen i Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed indgår i beløbet.
DUT-sager
Budgettet på 44,5 mio. kr. omhandler midler til et antal DUT-sager.
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Der er afsat et budget på 25,2 mio. kr. til tarmkræftscreening til udgifter til stigende aktivitet, it-drift, forsendelser, analysesæt m.m.
Der er til betaling af gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed for et risikobaseret tilsyn
med behandlingsstederne afsat 5,9 mio. kr. Til bekendtgørelse om hospice er afsat 4,0
mio. kr. Til den nye lov, som sætter klare rammer for brugen af tvang over for syge mennesker, som ikke kan tage vare på sig selv (varigt inhabile), er afsat 4,8 mio. kr. til øget
behandling, administration og klageadgang. Endvidere er det afsat 3,2 mio. kr. til forebyggelse af spredning af CPO. CPO er en fællebetegnelse for en række bakterietyper, som
kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige over for flere typer antibiotika.
Uddannelsesinitiativer
Der afsættes 15,1 mio. kr. i budgettet til uddannelsesinitiativer til specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræft, hygiejne og intensivbehandling.
De decentrale enheder på sundhedsområdet
Det drejer sig om 2 enheder, som organisatorisk hører til koncerncentrene, Enheden for
evaluering og brugerinddragelse og forsknings- og innovationsområdet, herunder patenter
svarende til samlet 29 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mindre end i 2018, da enheden
Forskningscenter for forebyggelse og sundhed (FCFS) er overført til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Enhedernes budgetter er reduceret med en andel af koncerncentrenes
administrative besparelse med 1 mio. kr. i 2019 stigende til 3 mio. kr. i 2020.
Derudover er der tilført 1 mio. kr. på lønområdet som konsekvens af, at opgaverne vedr.
erhvervsfremmeområdet ikke mere skal varetages af regionerne, og således at samarbejdsprojekter på sundhedsområdet og erhvervsfremmeområdet kan fortsætte.
Forskning
Til forskningsprojekter og forskningsstillinger m.v. udgør det centrale budget 75 mio. kr.
I budgettet indgår Region Hovedstadens regionale pulje til sundhedsforskning på 22 mio.
kr. Puljen udmøntes årligt til projekter på regionens hospitaler og virksomheder.
Derudover er der fra 2017 til 2021 afsat 3 mio. kr. til finansiering af samarbejdsprojekter
om kunstig intelligens, vedrørende rammeaftalen mellem Region Hovedstaden og IBM
Danmark, jf. regionsrådets møde den 13. juni 2017.
Fra budget 2019 afsættes der 8 mio. kr. som konsekvens af, at erhvervsfremmeområdet
ikke længere skal varetages af regionerne. Beløbet kan henføres til fortsatte aktiviteter
vedr. EU-kontoret og Copenhagen Health Science Partners.
Udvikling og kvalitet
Til udvikling og kvalitet er der samlet afsat 39,1 mio. kr. Af det samlede budget anvendes
28,9 mio. kr. til nationale udviklingsaktiviteter, herunder finansiering af regionens bidrag
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til de nationale kvalitetsdatabaser, landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser
(LUP), Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) mv. Derudover
er der afsat 10,2 mio. kr. til diverse projekter og aktiviteter inden for området, såsom
abonnementer, drift af kvalitetsorganisation, forbedringsprojekter, rationel medicinanvendelse, dokumentstyring, patientinddragelse og VIP-portal.
Tværsektorielle indsatser
Der er samlet afsat 88,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 50 mio. kr. i forhold til budget
2018. Midlerne er fordelt således på områderne:
Et sammenhængende sundhedsvæsen:
Det afsatte budget på området udgør 31 mio. kr. i 2019 til de centralt afsatte indsatser
vedrørende sammenhængende sundhed, herunder initiativer som følger af sundhedsaftalen
mv. Dette er en stigning på 15,3 mio. kr. i forhold til 2018, da budgetbeløbet på 15,3 mio.
kr. i 2018 blev anvendt til politisk prioritering af engangsudgifter.
Det telemedicinske center
Til telemedicin er samlet afsat 19,1 mio. kr., heraf anvendes til drift af telemedicinske løsninger 6,7 mio. kr. Til udbredelse af telemedicin til borgere med KOL er budgettet i 2019
på 12,3 mio. kr., hvorefter der til den varige drift på området i de efterfølgende år er afsat
2,6 mio. kr. I forhold til 2018 er det en stigning på 7 mio. kr.
Aktiv patientstøtte
Der er tilført 32 mio. kr. til projekt for aktiv patientstøtte for 2019 fra det afsatte samlede
budget til sundhedsstrategi. Budget til dette for 2017 og 2018 er hidtil blevet tilført via
økonomirapporterne de enkelte år. Til projektet Aktiv patientstøtte er der via økonomiaftalerne tilført budgetmidler for en tre-årig periode.
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Øvrige tværsektorielle indsatser, herunder afsatte midler vedr. hospitalsplan mv.
Til disse aktiviteter er der afsat 6,2 mio. kr. Det drejer sig om hygiejnekurser for kommuner, implementering rehabilitering/palliation, børnedatabase og information og kommunikation med borgere og patienter.
Budgetbeløb på 3 mio. kr., der fra 2018 var afsat til forskning i forebyggelse i forlængelse
af udspillet ”Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering” – i en 4-årig
periode, er ved økonomiopfølgningen i 2018 overført til Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital.
Indtægter færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning
Der er budgetteret med indtægter på -128,5 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter inden for somatik og psykiatri og kommunernes betaling for hospice og
specialiseret ambulant genoptræning.
Der er i forhold til 2018 indarbejdet et fald i indtægterne på 5 mio. kr. for færdigbehandlede patienter. Det forventede fald er skønnet med udgangspunkt i tidligere år og afregninger i 2018.
Renoveringspulje mv.
Der er ikke afsat budget til renoveringspulje i 2019, idet budgettet er overført til Center
for Ejendomme.
Mindreindtægter ved aftaler med Region Sjælland, Grønland og Færøerne
Som følge af de indgåede aftaler med Region Sjælland samt Grønland og Færøerne om
afregning for patienter på hoved- og regionsfunktionsniveau forventes et indtægtstab på
61,8 mio. kr. i 2019. Der er i forhold til 2018 tale om et uændret niveau.
Indtægtstabet modgås i et vist omfang af en besparelse på behandling på Region Sjællands hospitaler på kontoen for sygehusbehandling uden for regionen.
Trafikale omlægninger i forbindelse med investeringsprojekter
Som følge af byggerierne på flere af regionens hospitaler gennemføres en række trafikale
omlægninger, hvor udgifterne vil skulle afholdes som driftsudgifter. Der afsættes et årligt
budget på 7,4 mio. kr. i 2019 og frem til kommende projekter. Herunder kan nævnes vejanlæg ved de store byggerier i Herlev, ved Bispebjerg og Rigshospitalet samt ved Nyt
Hospital Nordsjælland.
Leasing af apparatur og sundhedsplatform
Der er under sundhedsområdets fællesudgifter afsat et budget på 157,0 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur og til sundhedsplatformen, sv.t. det forventede niveau i 2019.
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Der er budgetteret med stigende leasingudgifter i de efterfølgende år op til 287,3 mio. kr. i
2022, som det er beskrevet i kapitel 6. Det vil give en finansieringsmæssig udfordring,
som indtil videre er teknisk håndteret under Øvrige budgetposter i overslagsårene.
Praksisplanlægning mv.
Det samlede budget på området udgør 19,4 mio. kr. hvilket er en reduktion på 29 mio. kr.
i forhold til 2018. Regionerne gav ved sidste overenskomst med de praktiserende læger
tilsagn om årligt at afsætte midler til opgaveudvikling i almen praksis i forlængelse af en
aftale om decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg. Forhandlingerne om udmøntning af midlerne gik i stå, hvorfor midlerne i 1. økonomirapport 2018 blev overført til
praksisbevillingen.
De resterende midler er afsat til kvalitet i almen praksis, regionalt afsatte midler og til
praksiskonsulenter samt til praksisplanlægning i forbindelse med praksisplanerne.
Sundhedsstrategi og finanslovsmidler
Der afsættes i alt 29,8 mio. kr. til finansiering af Sundhedsstrategi. Midlerne afsættes indtil videre centralt med henblik på senere udmøntning.
Der er bl.a. afsat 7,9 mio. til hospitalerne til kapacitetsudvidelser på skånsom kirurgi, som
er godkendt af regionsrådet. Endvidere er der afsat 15,1 mio. til kvalitetsprojekter.
Etableringsudgifter, Steno Diabetes Center Copenhagen
Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2019 til evt. yderligere etableringsudgifter vedrørende Steno
Diabetes Center Copenhagen.
Tilbagebetaling energiafgifter
Skatterådet har truffet en afgørelse, der indebærer, at regionen modtager en tilbagebetaling (refusion) af energiafgifter betalt i foregående år. Der forventes en tilbagebetaling på
ca. 30 mio. kr. i 2019.
Implementering af sterilcentraler
Der er afsat et budget på 60 mio. kr. i 2019 i forbindelse med idriftsættelsen af sterilcentralen. Det drejer sig om udgifter til uddannelse, IT-systemer, projektledelse, ekstra bemanding i implementeringsfasen mv., som ikke kan indeholdes i budgetrammerne til byggeriet af sterilcentralen.
Dansk Center for Partikelterapi
Der er ikke afsat budget til Dansk Center for Partikelterapi på fælleskontoen, da budgettet
er overflyttet til kontoen vedr. sygehusbehandling uden for regionen.
Initiativer på demensområdet
Der er ikke afsat budget til demensområdet på fælleskontoen. Budgettet er udmøntet til
hospitalerne.
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Reserve
Som følge af forretningsudvalgets beslutning i juni 2018 afsættes til en reserve på 100
mio. kr. Reserven afsættes med henblik på at kunne imødegå eventuelle merudgifter
og/eller mindreindtægter i løbet af året. Det er således ikke hensigten at udmønte beløbet.
Politisk prioriteringspulje
Der er afsat 85 mio. kr. til politisk udmøntning i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Øvrige budgetposter
Øvrige budgetposter omfatter i 2019 et samlet budget på 125,9 mio. kr. til drift af en
række forskellige områder.
Der er forudsat en indtægt på 32,0 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed
Amgros I/S. Beløbet er regionens andel af en udlodning af overskuddet fra indkøb af medicin til hospitalerne.
Til finansiering af Medicinrådet, som er etableret i regi af Danske Regioner, afsættes 14,2
mio. kr., som er regionens forholdsmæssige andel af driftsudgifterne.
Til anskaffelse af insulinpumper og glukosesensorer afsættes 15,4 mio. kr. Pumper og
sensorer øger sikkerheden for diabetespatienter bl.a. ved at nedsætte risikoen for insulinchok og for følgesygdomme samt forbedre patienternes livskvalitet.
Der er afsat 4,6 mio. kr. til dækning af en række løbende udgifter, herunder bl.a. til udgifter til konsulenter og advokater.
Der er afsat en pulje til hjemtagelse af analyser og forsknings- og udviklingsaktivitet fra
Statens Serum Institut på de fagområder, som ikke har kritisk betydning for smitteberedskabet. Puljen skal endvidere håndtere udeståender i forbindelse med omlægningen af finansieringen af Statens Serum Institut og hospitalernes udgifter til analyser.
Der er afsat midler til udviklingsaktiviteter, herunder diverse i relation til siddende patientbefordring, herunder bestillingssystemet TAXI-systemet, samt til medfinansiering af
hospitalerne og virksomhedernes konsulent- og revisionsudgifter bl.a. i forbindelse med
bilagsgennemgang og overholdelse af reglerne for den eksterne forskning, samt til konsekvenserne af en ny rammeaftale og finansieringen af udbud af næste generation fællesoffentlige infrastrukturkomponenter (MitID, NemLog-in og Digital Post).
Der er afsat en pulje til at imødegå konsekvenserne på det somatiske område af den forventede aftale med Region Sjælland om betaling for højt specialiseret behandling.
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Da der er et lovgivningsmæssigt krav om, at visse administrative fællesudgifter skal fordeles på de tre kasser: Sundhed, Regional Udvikling og Socialområdet, medfører reduktionen på det regionale udviklingsområde vedr. erhvervsfremme, at sundhedsområdet kommer til at bære en større andel af fællesudgifterne. Dette er opgjort til 3 mio. kr.
Niveauet for Øvrige budgetposter i budgetoverslagsårene 2020-22 afspejler, at der beregningsteknisk i budgetlægningen anvendes et uændret niveau for finansieringen, dvs. bloktilskud mv. Således sikres balance i regionens samlede budget.
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Behandlingsopgaver
Praksisområdet omfatter udgifter til honorarer til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og fysioterapi mv. samt udgifter til medicintilskud. Hertil kommer udgifter til visse
forebyggelsesopgaver.
De nærmere vilkår for praksisområdets aktiviteter fastsættes i overenskomster og aftaler
indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og de organisationer, der
repræsenterer praksisområdets ydere. Praksisområdets ydere omfatter de praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter
m.fl., som har overenskomst med det offentlige.

Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Praksisområdet
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

3,1
6.688,8
6.691,8
-10,2
6.681,6

3,1
6.866,4
6.869,5
-14,0
6.855,5

3,1
6.866,6
6.869,7
-14,0
6.855,7

3,1
6.860,2
6.863,3
-14,0
6.849,3

3,1
6.860,2
6.863,3
-14,0
6.849,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.681,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.855,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.855,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.849,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.849,3

(2018-P/L)

Praksisområdet
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Praksisområdet, ekskl. medicintilskud
Medicintilskud
I alt

B 2018
BF 2019 BO 2020 BO 2021
(2018-P/L)
5.101,1
5.280,6
5.280,7
5.274,4
1.580,5
1.575,0
1.575,0
1.575,0
6.681,6
6.855,5
6.855,7
6.849,3

BO 2022

B 2018
BF 2019 BO 2020 BO 2021
(2018-P/L)
2.504,9
2.715,8
2.715,9
2.709,6
1.544,8
1.570,3
1.570,3
1.570,3
529,2
470,5
470,5
470,5
522,3
524,1
524,1
524,1
5.101,1
5.280,6
5.280,7
5.274,4

BO 2022

5.274,4
1.575,0
6.849,3

Praksisområdet, ekskl. medicintilskud
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Almen lægehjælp
Speciallægehjælp
Tandlægebehandling
Øvrige praksisydelser
Nettodriftsudgifter
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Forbruget på praksisområdet bestemmes i vidt omfang af borgernes efterspørgsel og ydernes behandlingsmønstre. Mulighederne for at styre udgifterne afhænger blandt andet af, i
hvilken grad der kan ske påvirkning gennem kontrolstatistik, controlling, kvalitetsinitiativer, overenskomster m.v.

Praksisydelser (eksklusiv medicintilskud)
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

5.101,1
-7,6
86,2
-0,4
67,3
34,0
5.280,6

I forhold til vedtaget budget 2018 videreføres som følge af tidligere trufne beslutninger til
og med 2. økonomirapport 2018 en række ændringer til budgettet for 2019 svarende til en
forøgelse på i alt 78,6 mio. kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 0,4 mio. kr.
Budgettet forøges med 67,3 mio. kr. som følge af pris- og lønregulering fra 2018 til 2019.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, der netto
forøger bevillingen til praksisydelser eksklusiv medicin med 34,0 mio. kr. Heraf skal
fremhæves:
 På baggrund af befolkningsvæksten og højt forbrugsniveau i 2018 er bevillingen øget
med 85,6 mio. kr.
 Merudgifter som følge af ny overenskomst med praktiserende læger udgør 32,6 mio.
kr.
 Ændret overenskomst vedr. tandlæger medfører bevillingsreduktion på 70,9 mio. kr.
 Ændret basishonorar til almen praksis medfører bevillingstilførsel på 9,6 mio. kr.
 Udvikling af forløbsplaner inkl. NemID. Bevillingsreduktion på 8,6 mio. kr. idet udgifterne til dette afholdes nationalt.
 Ophør af tilskud til psykologbehandling af visse patientgrupper i praksis. Bevillingsreduktion på 20,5 mio. kr.

Medicintilskud
I 2018 forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 11 mio. kr. I 2019 ventes stigende udgifter og bevillingen er øget med 15,7 mio. kr.
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Medicintilskud
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Medicintilskud
I alt

(2018-P/L)
1.580,5
1.580,5

BF 2019
1.575,0
1.575,0

BO 2020
1.575,0
1.575,0

BO 2021
1.575,0
1.575,0

Omlægning af tilskudspraksis medfører en bevillingsreduktion på 11,8 mio. kr.
Budgettet udgør herefter 1.575,0 mio. kr.
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Social- og specialundervisningsområdet i Den Sociale Virksomhed (DSV) omfatter 19 tilbud med 482 døgnpladser, 415 dagpladser og 172 pladser på forsorgs- og misbrugsområdet. Der er tale om:




bo-, behandlings- og undervisningstilbud for børn, unge og voksne med psykiske lidelser,
bo- og behandlingstilbud for personer med sociale problemer og misbrugsproblemer,
bo- og dagtilbud for mennesker med forskellige fysiske handicaps.

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret og omfattet
af et balancekrav, hvor takstindtægterne skal dække regionens omkostninger ved at drive
tilbuddene og administrationen på området.
Budgettet er baseret på følgende forudsætninger:



Som forrentningsprocent er anvendt renten på et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit på 1,37 pct.
Hensættelsen til tjenestemandspensioner udgør 20,3 pct.

Begge ovenstående forudsætninger svarer til bestemmelserne i den kommunale rammeaftale på det sociale område.
Kommunerne kan efter §§ 186 og 186 a i serviceloven overtage sociale tilbud, der drives
af regionen. Budgettet er baseret på, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger endelige aftaler om, at kommunerne overtager tilbud fra regionen i 2019.
Det skal bemærkes, at budgettet er udarbejdet på et foreløbigt grundlag inden indgåelse af
den kommunale rammeaftale på det sociale område, der ifølge lovgivningen skal vedtages
senest 15. oktober 2018. Den kommunale rammeaftale består af dels en udviklingsstrategi, dels en styringsaftale, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det
kommende år. Rammeaftale 2019 og de fælles mål er sendt til politisk godkendelse i hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden med frist den 11. september 2018.
Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (KKR Hovedstaden) besluttede den 14. marts
2014, at grundlaget for arbejdet med styringsaftalen var, at kommunerne i Hovedstadsområdet og Region Hovedstaden vedtog en strategi om, at taksterne på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt måtte stige med pris- og
lønudviklingen minus en procent i forhold til takstniveauet i 2014.
I 2016 viste takstudviklingen for Den Sociale Virksomhed (DSV) en reduktion på 3,0 procent, hvorfor Region Hovedstaden levede op til aftalen.
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KKR Hovedstaden besluttede efterfølgende, at takstudviklingen fra 2016 til 2018 ligeledes maksimalt måtte stige med pris- og lønudviklingen minus en procent i forhold til
takstniveauet i 2016. Med en reduktion i taksterne på 0,7 pct. fra 2016 til 2018 har DSV
indfriet kravet.
Samlet set er taksterne på regionens tilbud således reduceret med 3,7 pct. fra 2014 til
2018.
Budgetteret resultat
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Takst- og beboerindtægter
Overførsel af overskud fra tidligere år
Tilbudsdrift - omkostninger
Direkte administrationsomkostninger
Indirekte administrationsomkostninger
Årets resultat
(-) = overskud (+) = underskud

B 2018
(2018-P/L)
-881,7
0,0
845,7
25,2
10,8
0,0

BF 2019
-915,9
-0,1
879,7
25,5
10,8
0,0

Både i budget 2018 og i budgetforslaget for 2019 er der budgetteret med balance mellem
indtægter og omkostninger.
Omkostningsbevillingen på området er specificeret nedenfor.
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Udgifts- og omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Tilbudsniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Forrentning
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Direkte henførbar administration
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Forrentning
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Takstindtægter
Beboerindtægter
Omkostningsbevilling

BF 2019 BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)
687,6
125,5
813,1
-2,3
810,8

712,5
128,3
840,8
-2,3
838,5

712,5
128,3
840,8
-2,3
838,5

712,5
128,3
840,8
-2,3
838,5

712,5
128,3
840,8
-2,3
838,5

1,5
1,6
0,0
25,3
6,5
34,9
845,7

1,1
1,6
0,0
32,7
5,8
41,2
879,7

1,1
1,6
0,0
32,7
5,8
41,2
879,7

1,1
1,6
0,0
32,7
5,8
41,2
879,7

1,1
1,6
0,0
32,7
5,8
41,2
879,7

14,2
10,6
24,8
0,0
24,8

14,4
10,7
25,0
0,0
25,0

14,4
10,7
25,0
0,0
25,0

14,4
10,7
25,0
0,0
25,0

14,4
10,7
25,0
0,0
25,0

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
25,2
-881,7
0,0
-10,8

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
25,5
-915,9
0,0
-10,8

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
25,5
-915,9
0,0
-10,8

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
25,5
-915,9
0,0
-10,8

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,4
25,5
-915,9
0,0
-10,8

Da der i 2019 ikke bruges midler af det akkumulerede overskud på området til at finansiere driften af tilbuddene, svarer omkostningsbevillingen, hvor takstindtægterne som i
2018 er 10,8 mio. kr. større end omkostningerne, til den del af fællesomkostningerne i
koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed.
Budgetforslaget svarer til en videreførelse af budgetoverslag 2019 fra budget 2018 med
de varige korrektioner, der er foretaget i den efterfølgende økonomirapportering. Derudover foretages mindre tekniske tilpasninger af tilbuddenes driftsøkonomi med en forøgelse af omkostningselementerne på netto 2,9 mio. kr.
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Det samlede budget til regional udvikling udgør 982,5 mio. kr. i 2019.
Budgettet er øremærket til aktiviteter og administration for at kunne indfri de politiske
målsætninger for regional udvikling.
I budgettet, jf. tabellen nedenunder, er der tilvejebragt balance mellem indtægter og udgifter.
Regional udvikling
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Udviklingsbidrag fra kommunerne
Bloktilskud fra staten
Aktivitetsmidler - udgifter
Indirekte administration - udgiftsbaseret
Årets resultat - udgiftsbaseret
Omkostningselementer
Aktivitetsmidler
Indirekte administration
Årets resultat - omkostningsbaseret

B 2018
BF 2019
(2018-P/L)
-238,2
-243,9
-738,6
-757,8
963,8
982,5
18,7
19,3
5,7
0,0
0,3
-5,8
0,3

0,5
-8,2
-7,6

BO 2020

BO 2021

BO 2022

-243,9
-757,8
982,5
19,1
-0,1

-243,9
-757,8
982,5
18,6
-0,6

-243,9
-757,8
982,5
18,1
-1,1

0,5
-8,2
-7,9

0,5
-8,2
-8,9

0,5
-8,2
-9,9

Økonomiaftalen 2019 mellem regeringen og Danske Regioner indeholder konsekvenser af
aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Aftalen betyder, at opgaver inden for
erhvervsfremme, turisme og vækst med et samlet budget på 600 mio. kr. overføres til
kommunalt og statsligt regi. For Region Hovedstaden betyder det en reduktion på ca. 195
mio. kr. De økonomiske konsekvenser bliver fra statens side udmøntet som en midtvejsregulering af bloktilskuddet i juni 2019, da lovgivningen vedr. erhvervsfremmeområdet
endnu ikke er vedtaget i folketinget. Det betyder, at budgettet teknisk er baseret på en
uændret finansiering, og at der er afsat en teknisk pulje i budgettet, svarende til det, som
regionen skal aflevere til juni 2019.
Yderligere reduceres det regionale udviklingsområde på landsplan med 30 mio. kr. vedr. 1
pct. omprioriteringsbidrag. Dette svarer til, at regionens bloktilskud er reduceret med 10
mio. kr. Dertil kommer en opskrivning af bloktilskuddet for alle regioner på 50 mio. kr. til
at understøtte de regionale busruter. Region Hovedstadens andel er 16,4 mio. kr.

Bevillinger under regional udvikling
Det regionale udviklingsområde er et omkostningsbaseret område og består af tre bevillingsområder:




Kollektiv trafik
Miljø
Øvrig regional udvikling
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De omkostningsbaserede budgetter for de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående
tabel. Selv om områderne er omkostningsbaserede, skal disse leve op til udgiftsloftet,
hvor regionerne forpligter sig til ikke at bruge mere, end de modtager i tilskud.
Omkostningsbevilling
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Kollektiv trafik
Erhvervsudvikling
Miljøområdet
Øvrig regional udvikling
Omkostningsbevilling i alt
Lokal investeringsramme

B 2018
(2018-P/L)
501,3
119,8
139,5
203,5
964,1
0,0

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

436,6
0,0
146,2
400,2
983,0

495,5
0,0
146,2
341,3
983,0

495,5
0,0
146,2
341,3
983,0

495,5
0,0
146,2
341,3
983,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Udgiftsbevilling
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Kollektiv trafik
Erhvervsudvikling
Miljøområdet
Øvrig regional udvikling
Udgiftsbevilling i alt
Lokal investeringsramme

B 2018
(2018-P/L)
501,3
119,8
139,2
203,5
963,8
0,0

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

436,6
0,0
145,9
400,0
982,5

495,5
0,0
145,9
341,1
982,5

495,5
0,0
145,9
341,1
982,5

495,5
0,0
145,9
341,1
982,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Regionen yder ifølge lov om trafikselskaber tilskud til trafikselskabet Movia. Regional
Udvikling afholder udgifter til busdrift, lokalbaner og fællesudgifter. Udgifterne under bevillingsområdet for kollektiv trafik udgøres af en række øvrige poster, herunder anlæg og
(kommende) drift af letbanen, investeringer i lokalbanen og pensionsudgifter til tidligere
tjenestemandsansatte ved lokalbanerne.
For fremadrettet at fastholde en rimelig fordeling af midler til kollektiv trafik og de øvrige
områder inden for regional udvikling, fastholdes måltallet for regionens samlede udgiftsramme til kollektiv trafik. Måltallet er i 2019 539,8 mio. kr.
Den omkostningsbaserede bevilling i 2019 udgør 436,6 mio. kr. inklusiv investeringstilskuddet fra staten til lokalbanerne på 44,3 mio. kr.
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Udgifts- og omkostningsbevilling - Kollektiv trafik
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

0,0
544,6
544,6
-43,3
501,3

0,0
480,9
480,9
-44,3
436,6

0,0
539,8
539,8
-44,3
495,5

0,0
539,8
539,8
-44,3
495,5

0,0
539,8
539,8
-44,3
495,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
501,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
436,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
495,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
495,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
495,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(2018-P/L)

Regionens nettoudgifter på de enkelte trafikområder fordeler sig således:

Bevillingsområde - Kollektiv trafik
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau

BF
2019

BO
2020

BO
2021

BO
2022

(2018-P/L)

Busdrift (Movia)
Lokalbaner inkl. leasing (Movia)
Fællesudgifter (Movia)
Investeringer i lokalbanen
Driftsudgifter under anlæg af letbane i Ring 3
Fremkommelighedstiltag linje 200S
Ny station - Favrholm (trinbræt)
Sti- og brofindelse - Favrholm station
Pensionsudgifter til tidligere tj. Ansatte
Letbane (Anlæg)
Letbane (Drift)
Tilbagebetaling fra Movia
I alt

238,4
121,6
163,5
15,3
2
0
0
0
13,2
0
0
-9,4
544,6

201,6
122,7
162,4
15,6
8,5
2,8
0
4,9
13,4
0
0
-51
480,9

211,4
120,7
157,7
13,5
8,5
0
2
4,9
12,9
40,3
0
0
571,9

209,2
120,1
155,3
0
8,5
0
17,7
0
12,2
68,1
0
0
591,1

207,6
116
151,2
15,6
8,5
0
0
0
11,7
68,1
0
0
578,7

Måltal inkl. omprioriteringsbidrag og midler
budgetaftale 2017 og 2018

544,6

539,8

539,8

539,8

539,8

Samlet tilpasningsbehov
Investereringstilskud fra staten
Nettodriftsudgifter

0
-43,3
501,3

-58,9
-44,3
436,6

32,2
-44,3
495,5

51,3
-44,3
495,5

39
-44,3
495,5

Budgettet er baseret på det budgetforslag, som Movias administration har forelagt bestyrelsen til 1. behandling i juni 2018.
Der er endvidere taget udgangspunkt i regionernes og kommunernes bestillinger for 2019
og de generelle budgetforudsætninger for den kollektive trafik. Heri indgår forventninger
til driftsudgifter og passagertal.
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Regionens bidrag til Movias drift er ved budget 2016 omlagt, så regionens andel af administrationsudgifter er sat ned, mens udgifter til busdrift er sat op. Det betyder, at regionens
bidrag er blevet mere følsomt over for ændringer i brændselspriser, passagerindtægter og
andre driftsudgifter.
Der er indarbejdet et tilskud til investeringer vedrørende lokalbanerne på 44,3 mio. kr. i
2019, hvilket svarer til det årlige statslige tilskud til regionen.
I forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland skal der etableres en sti- og broforbindelse
mellem hospitalet og Favrholm Station. Udgifterne for regionen udgør i alt 18,2 mio. kr.,
jf. den indgåede aftale med Hillerød Kommune. Regionens udgift fordeles mellem sundhedsområdets budget og det regionale udviklingsområdes budget. Under det regionale udviklingsområde er der afsat i alt 9,8 mio. kr. til projektet, fordelt med halvdelen i 2019 og
halvdelen i 2020.
I budgettet for 2019 indgår desuden en tilbagebetaling fra Movia vedr. efterregulering fra
2017 på 51,0 mio. kr.
Region Hovedstaden afgav ekstraordinært sin trafikbestilling af det kommende års regionale bus- og lokaltogstrafik til Movia allerede i april 2018. Bestillingen blev afgivet forud
for vedtagelsen af Movias budget og regionens budgetforhandlinger for 2019 af hensyn til
arbejdet med tilpasningen af busnettet frem mod metro cityringens åbning. Fokus for trafikbestillingen har derfor været at sikre et fortsat effektivt og sammenhængende kollektivt
trafiknet.
Letbanen
Loven om anlæg af letbanen blev endeligt vedtaget i folketinget den 31. maj 2016 og betyder, at der er enighed mellem ejerne om den samlede anlægsfinansiering. Godkendelse
af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbane langs Ring 3 blev godkendt på
regionsrådsmødet 30. januar 2018.
Som følge af de indgåede kontrakter om anlæg og drift af letbanen ændres der ikke i de
eksisterede betalingsaftaler mellem Hovedstadens Letbane og ejerne.
Regionen betaler i henhold til anlægsloven 26 pct. af anlægsudgifterne, svarende til 1.243
mio. kr. (2017-priser), inkl. reserver. Hertil kommer regionens bidrag på 21,5 mio. kr.
(2017-priser) til en ændret linjeføring ved DTU, hvilket medfører en forlængelse af letbanen med ca. 0,5 km og etablering af en ekstra station.
Regionens andel af udgifterne til anlæg og drift af letbanen afholdes af den regionale udviklingskasse, der til indbetaling af engangsindskuddet i 2019 til anlæg af letbanen modtager et internt lån fra regionens kasse, som tilbagebetales over 40 år fra 2020-2059.
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Regionens engangsindbetaling i 2019 udgør 15 pct. af det samlede anlægsbidrag, inkl.
korrektionsreserve, svarende til 190 mio. kr. (2017-priser). De øvrige 85 pct. af anlægsudgiften lånefinansieres gennem Hovedstadens Letbane, som regionen tilbagebetaler over
40 år.
Tilbagebetalingen af det interne lån fra regionens kasse samt det løbende årlige indskud til
finansiering af de resterende 85 pct. af regionens andel af anlægsudgifterne medfører, at
den regionale udviklingskasse får en udgift på 40,3 mio. kr. i 2020 og 68,1 mio. kr. om
året i perioden 2021-2059 (beløb i 2019-priser). Hvis det ved anlægsarbejdets afslutning
viser sig, at der er behov for at trække på hele den forhøjede korrektionsreserve, vil regionen skulle indbetale yderligere 11,0 mio. kr. om året i 35 år fra 2025.
Yderligere betaler det regionale udviklingsområde det skønnede driftstilskud på 38 mio.
kr. (2019-priser) om året fra 2025, hvor letbanen forventes ibrugtaget. Udover finansiering af den løbende drift indeholder beløbet regionens andel af finansieringen af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, herunder til togsæt og driftscenter.

Regionen har en række drifts- og myndighedsopgaver på miljøområdet. Herudover er der
et politisk mål om, at regionen styrker sin position som en grøn og bæredygtig metropol,
og samtidig går foran som virksomhed i forhold, der vedrører energibesparelser og grønne
løsninger og vækst
Som omkostningsbaseret bevilling udgør miljøområdet i 2019 146,2 mio. kr.
Udgifts- og omkostningsbevilling - Miljøområdet
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

0,0
139,2
139,2
0,0
139,2

0,0
145,9
145,9
0,0
145,9

0,0
145,9
145,9
0,0
145,9

0,0
145,9
145,9
0,0
145,9

0,0
145,9
145,9
0,0
145,9

0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
139,5

0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
146,2

0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
146,2

0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
146,2

0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
146,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(2018-P/L)

Den altovervejende del af udgifterne på miljøområdet går til jordforureningsområdet, hvor
regionen har drifts- og myndighedsopgaver, der går ud på at kortlægge og undersøge kil-
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der til forurening samt rydde op på forurenede grunde for at sikre drikkevandet og fornuftig anvendelse af de forurenede grunde. Yderligere har regionen til opgave at beskytte
overfladevand mod påvirkning fra jordforurening samt at kortlægge råstofforekomster og
indvindingsområder i en råstofplan.
Regionen har også fokus på at udvikle innovative metoder til mere miljøvenlig og effektiv
jordoprensning.

Den omkostningsbaserede bevilling på øvrig regional udvikling udgør 398,6 mio. kr. i
2019 til aktiviteter inden for uddannelse, infrastruktur, udvikling i yderområderne, kulturel virksomhed, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning og grænseoverskridende samarbejder. Yderligere indeholder området øvrig regional udvikling også
det politiske råderum samt den afsatte tekniske pulje svarende til den udgiftsreduktion,
som er en konsekvens af udmøntningen af lov om forenkling af erhvervsfremme.
Udgifts- og omkostningsbevilling - Øvrig regional udvikling
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme
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BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

99,4
104,1
203,5
0,0
203,5

87,8
312,2
400,0
0,0
400,0

87,8
253,3
341,1
0,0
341,1

87,8
253,3
341,1
0,0
341,1

15,5
304,3
319,8
21,3
341,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
203,5

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
400,2

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
341,3

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
341,3

0,0
0,0
0,0
0,2
0,2
341,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(2018-P/L)
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Bevillingsområde - Øvrig regional udvikling

Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Kultur
Uddannelse
Internationalt arbejde
Copenhagen EU Office
Greater Copenhagen
Copenhagen Health Office partners
Klima
Infrastruktur
Regionalt udviklingsarbejde (tidl. ReVUS)
Rammeaftale med IBM
Internationale AIDS Society konference
Administration incl. løn
Reserve - pris- og lønregulering
Teknisk reserve
Politisk prioriteringspulje
Nettodriftsudgifter

B 2018
(2018P/L)
10,0
7,0
0,9
6,1
11,3
4,9
2,3
3,6
39,0
3,0
0,0
112,3
3,1
0,0
0,0
203,5

BF
2019

0,0
3,1
2,0
4,2
3,5
0,0
0,8
3,6
12,7
0,0
0,0
101,9
0,0
183,5
84,7
400,0

BO
2020

0,0
3,1
2,0
4,2
3,5
0,0
0,8
0,2
12,7
0,0
0,0
101,9
0,0
183,5
29,2
341,1

BO
2021

0,0
0,0
2,0
4,2
3,5
0,0
0,8
0,2
12,7
0,0
0,0
101,9
0,0
183,5
32,3
341,1

BO 2022

0,0
0,0
2,0
4,2
3,5
0,0
0,8
0,2
12,7
0,0
0,0
101,9
0,0
183,5
32,3
341,1

Uddannelse
Der er afsat 3,1 mio. kr. til at understøtte uddannelsesindsatsen i regionen, til videreudvikling af Copenhagen Skills initiativet.
Internationalt
Til det internationale arbejde er der afsat 2,0 mio. kr. Midlerne anvendes til String sekretariatet med 0,6 mio. kr. og med 1,4 mio. kr. til Interreg.
Copenhagen EU Office
Sammen med Københavns Universitet, DTU, CBS og kommunerne i hovedstadsregionen,
yder regionen tilskud til Copenhagen EU Office, som varetager regionens interesse over
for EU-systemet for udviklingen i Greater Copenhagen. Konkret arbejder kontoret for at
tiltrække EU-midler til ovenstående ved at styrke indflydelsen på EU’s strategier og initiativer samt ved at rådgive medlemmerne i EU-funding inden for udvalgte områder, fx
sundhed, grønne løsninger mv. Der er afsat 4,2 mio. kr. til Copenhagen EU Office.
Greater Copenhagen
Til det videre arbejde er der afsat 3,5 mio. kr. til medlemskab af Greater Copenhagen
samarbejdet.
Klima
Region Hovedstaden har i 2019 afsat 0,8 mio. kr. til at fortsætte nogle af de allerede
igangværende klimaindsatser. En række af regionens indsatser på klimaområdet løftes
desuden fremadrettet i regi af den regionale udviklingsstrategi, det gælder bl.a. nye metoder og teknologier – til løsninger på fremtidens klimaudfordringer i regionen, fx via afværgeløsninger.
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Infrastruktur
Til videreførelse af elbilindsatsen er der ved budgetaftalen 2016 afsat 3,0 mio. kr. årligt i
perioden 2016 til 2019, samt 0,5 mio. kr. til GREAT trafikkorridor. Der anvendes yderligere 0,1 mio. kr. til cyklismeprojekter, så der samlet er afsat 3,6 mio. kr. i 2019.
Regionalt udviklingsarbejde (Tidl. ReVUS)
Som følge af aftalen om forenkling af erhvervsfremme bortfalder regionens forpligtelse til
at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi. Regionerne kan fra 2019 udarbejde
en regional udviklingsstrategi. Strategien kan omfatte regionernes lovhjemlede opgaver
inden for regional udvikling, samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen,
infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og
klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. Til dette arbejde afsættes
12,7 mio. kr.
Rammeaftale med IBM
Regionsrådet besluttede d. 13. juni 2017, at der indgås en rammeaftale mellem Region
Hovedstaden og IBM Danmark om udvikling af kunstig intelligens til sundhedsvæsenet.
Aftalen indebærer, at der afsættes 3 mio. kr. årligt i fem år på sundhedsområdet, og tilsvarende på det regionale udviklingsområde. Som følge af aftalen om erhvervsfremme er der
fra 2019 ikke hjemmel til at finansiere denne type indsatser på det regionale udviklingsområde, hvorfor indsatsen fremadrettet alene finansieres af sundhedsrammen.
International AIDS SOCIETY konference
Med budgetaftale 2018 blev der afsat 3,0 mio. kr. til en international AIDS SOCIETY
konference. Midlerne skulle udmøntes i budgetår 2019. Med den nye aftale omkring erhvervsfremme systemet, er der ikke en hjemmel inden for regional udvikling til at afholde
konferencen.
Administration
Administrationen af budgettet for regional udvikling er lagt under Øvrig regional udvikling. Der er i alt budgetteret med 101,9 mio. kr. til løn og administration på det regionale
udviklingsområde.
Administrationsudgifterne er opdelt med henholdsvis 87,8 mio. kr. til løn og 14,1 mio. kr.
til øvrig drift.
Teknisk reserve
Der er som konsekvens af lov om forenkling af erhvervsfremmesystemet afsat 194,5 mio.
kr. som forventes udmøntet som en midtvejsregulering af bloktilskuddet i juni 2019 til det
regionale udviklingsområde i 2019.
Da regionens tilskud til regional udvikling falder som følge af udmøntningen af forenkling af erhvervsfremme forventes det, at omprioriteringsbidraget også korrigeres tilsvarende. Det forventes, at omprioriteringsbidraget for Region Hovedstaden falder med 2
mio. kr.
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Som en konsekvens af overførslen af budget ifm. forenkling af erhvervsfremmesystemet
falder det samlede budget til regional udvikling, hvorfor andelen af den indirekte administration også falder. Da korrektionen først sker i løbet af 2019, er der afsat den forventede
effekt. Der er indregnet et fald på 3,5 mio. kr. Yderligere er der afsat en andel af Bornholms direkte udbetalte udviklings- og bloktilskud, da det må forventes, at dette også vil
blive korrigeret som følge af forenkling af erhvervsfremmesystemet. Det forventes, at
Bornholms andel vil falde med 4,2 mio. kr.
Der er ved en fejl fra Finansministeriets side afsat en korrektion til bloktilskuddet under
det regionale udviklingsområde vedr. Ambulancerederuddannelsen. Region Hovedstadens
andel er 1,3 mio. kr. Korrektionen forventes overført til sundhedsområdet ved midtvejsreguleringen i 2019.
Samlet er der derfor afsat 183,5 mio. kr., som forventes udmøntet ved midtvejsreguleringen.
Politisk prioriteringspulje
Der er i 2019 afsat en pulje på 84,7 mio. kr. til politisk prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne.
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Opgaver
Dette bevillingsområde omfatter en række fælles udgiftsområder for regionen, fx udgifter
til pensionerede tjenestemænd og forsikringer. Herudover indgår udgifter til regionens
centrale administration.
Administrationens opgave er at understøtte den politiske styring, ledelse og udvikling af
Region Hovedstaden, herunder bistå regionsråd og forretningsudvalg med realiseringen af
de overordnede politiske mål. Administrationen skal endvidere bidrage til at sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats, som sikrer samspil mellem den politiske ledelse og
regionens virksomhedsområder. Som led heri indgår tillige samarbejde med regionens
eksterne samarbejdspartnere som kommuner, stat, øvrige regioner, højere læreanstalter og
erhvervsvirksomheder.
Administrationen bistår de brugerrettede områder med at levere en effektiv service af højest mulige kvalitet. Dette sker i tæt samarbejde med hospitaler, virksomheder og institutioner.
Administrationsbudgettet omhandler lønninger og øvrige driftsmidler til koncerncentrene:
Sundhed, Kommunikation og Økonomi samt til Sekretariatet. Hvad angår Center for It,
Medico og Telefoni, Center for HR og Center for Ejendomme er deres budgetter som hidtil afsat som særskilte bevillinger. Under området for Regional Udvikling indgår som hidtil også løn til medarbejderne i centret.

Økonomi
Udgifts- og omkostningsbevilling - Administration
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Lønudgifter
Øvrige driftsudgifter
Driftsudgifter i alt
Indtægter
Nettodriftsudgifter
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningselementer i alt
Omkostningsbevilling
Lokal investeringsramme
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BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

270,0
1.000,0
1.270,0
-546,5
723,5

325,1
1.038,9
1.364,0
-554,1
809,9

321,7
1.036,6
1.358,2
-553,7
804,6

301,7
1.036,6
1.338,2
-553,7
784,6

281,7
1.036,6
1.318,2
-553,7
764,6

1,2
-285,2
0,0
47,0
-237,1
486,4

1,2
-309,1
0,0
47,0
-260,9
549,0

1,2
-309,1
0,0
47,0
-260,9
543,7

1,2
-309,1
0,0
47,0
-260,9
523,7

1,2
-309,1
0,0
47,0
-260,9
503,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(2018-P/L)
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I tabellen ovenfor ses de samlede nettodriftsudgifter under administrationsområdet. Den
samlede omkostningsbevilling udgøres af nettodriftsudgifterne tillagt værdien af omkostningselementerne – forskydning i hensættelse til feriepenge, hensættelse til tjenestemandspension, lagerforskydning samt afskrivninger. I tabellen ses endvidere virksomhedens investeringsramme.
I forhold til vedtaget budget 2018 sker en række ændringer, jf. nedenstående tabel.
Budget 2018 (2018-P/L)
Korrektioner i 3. og 4. økonomirapport 2017
Korrektioner i 1. og 2. økonomirapport 2018
Ændret virkning af budget 2018 korrektioner
Pris- og lønfremskrivning
Nye korrektioner ved budget 2019
Budget 2019

723,5
57,6
5,5
-21,2
9,9
34,8
809,9

Der er som følge af tidligere beslutninger til og med 2. økonomirapport 2018 en række
budgetændringer til budgettet for 2019 svarende til en nettoforhøjelse på 63,1 mio. kr.
Ændringen kan henføres til budgetflytninger i forbindelse med flytning af opgaver fra/til
andre bevillingsområder.
Hovedparten af ændringen kan henføres til oprettelse af enheden Koncernregnskab, som
indebærer, at der overflyttes budget og medarbejdere på regnskabsområdet fra hospitalerne til det centrale administrationsområde. Samtidig med overflytningen blev realiseret
en besparelse på 8 mio. kr.
Ændret virkning af korrektioner i budget 2018 indebærer en reduktion på 21,2 mio. kr.,
som hovedsageligt kan henføres til de ved budgetlægningen indarbejdede besparelser på
det administrative område på 20 mio. kr. i 2019.
Budgettet forøges med 9,9 mio. kr. som følge af pris- og lønfremskrivning.
I forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer, som forøger
budgettet med netto 34,8 mio. kr.
Af dette beløb kan 20 mio. kr. henføres til forhøjelse af budget til udbetaling af tjenestemandspensioner for regionens ansatte med 20 mio. kr.
Som nævnt medførte budgetaftalen for 2018, at der skulle realiseres besparelser på det administrative område på 20 mio. kr. i 2019, stigende til 40 mio. kr. i 2020, 60 mio. kr. i
2021 og 80 mio. kr. i 2022. Disse reduktioner blev indarbejdet i budgetterne i overslagsårene 2019 til 2021 på administrationens fællesudgifter.
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I forbindelse med udmøntningen af besparelserne på de enkelte koncerncentre flyttes besparelserne for 2019 og 2020 til de respektive bevillingsområder med hhv. 14,5 mio. kr. i
2019 og yderligere 15 mio. kr. i 2020.
Den samlede udgiftsramme til administration for 2019 udgør 810 mio. kr.
Det samlede administrative budget indeholder, ud over udgifter til løn til medarbejdere
m.v. i administrationen, også en række fælles udgiftsområder.
Det drejer sig om forsikringsområdet, herunder risikostyringstiltag og mæglerbistand, udgifter i forbindelse med den politiske organisation, budget til it-systemer som økonomiog indkøbssystemer, regionens samlede udgifter til tjenestemandspensioner, kontingentet
til Danske Regioner m.v.
Større udgiftsposter indeholdt i administrationsbudgettet
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Bruttodriftsudgifter
Tjenestemandspensioner til fratrådte før 1. januar 2007 og andre indtægter
Nettodriftsudgifter
Heraf:
Lønudgifter til personale i koncerncentrene
Økonomi-, logistik- og indkøbssystem, sygesikrings-IT, Web samt FLIS mv.
Tjenestemandspensioner til fratrådte efter 1. januar 2007
Forsikringspræmier
Kontingent til Danske Regioner
Revision
Politikerkonti
Større poster i alt

1.364
-554
810
316
54
312
26
43
6
17
774

Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder
På administrationsområdet skal omkostningsbevillingen fordeles på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, der svarer til de tre aktivitetsområders budgetter.
Det samlede administrationsomkostningsbudget kan indirekte henføres til de tre områder.
Sundhedsområdet tildeles i alt 525,6 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde tildeles henholdsvis 10,8 og 12,6 mio. kr. Denne
del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker
på den fælles administration i koncerncentrene.
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Når budgettet i løbet af 2019 på det regionale udviklingsområde vedr. erhvervsfremme reduceres, vil sundhedsområdet og den sociale virksomhed komme til at bære en større andel af fællesudgifterne. Dette er opgjort til 3,5 mio. kr. Der er under sundhedsområdets
fællesudgifter afsat kompensation for sundhedsområdets andel på 3 mio. kr.
Indirekte administrationsudgifter

Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Udgiftsbevilling
Forskydning i hensættelse
til feriepenge
Hensættelse til tjenestemandspension
Lagerforskydning
Afskrivninger
Omkostningsbevilling

Sundhed
774,1

Social- og
specialundervisning
16,5

Regional
udvikling
19,3

I alt
809,9

1,1
-294,3
0,0
44,8
525,6

0,0
-6,8
0,0
1,0
10,8

0,0
-7,9
0,0
1,2
12,6

1,2
-309,1
0,0
47,0
549,0

På administrationsområdet afholdes regionens samlede udgifter til tjenestemænd, som er
gået på pension. Ved opgørelse af omkostningsbevillingen skal denne fratrækkes og erstattes af årets hensatte beløb til tjenestemandspensioner.
Afskrivninger på anlægsaktiver består af afskrivninger på administrationsbygninger til regionshovedsædet samt øvrige anlægsaktiver, som ikke kan henføres direkte til et af de tre
aktivitetsområder.
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Der er i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner fastsat loft for anlægsudgifterne i
2019, der gælder for henholdsvis kvalitetsfondsprojekter og for øvrige projekter.
Investeringsbudget 2019-2022, Sundhedsområdet
Mio. kr., 2019-priser
Kvalitetsfondsprojekter
Sundhedsområdet, Øvrige projekter
Udgifter i alt

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

2.050,0

2.970,0

2.330,0

730,0

804,3

887,4

853,5

669,4

2.854,3

3.857,4

3.183,5

1.399,4

Forslaget til investeringsbudgettet indeholder følgende poster på overordnet niveau:
Det forventes, at der i perioden 2019-2022 vil være udgifter til kvalitetsfondsprojekterne,
som angivet i tabellen, dvs. 2.050 mio. kr. i 2019, mens beløbene i de efterfølgende tre år
skønnes at udgøre fra 3,9 mia. kr. faldende til 1,4 mia. kr. årligt. Udgiftsbehovet er opgjort efter de foreliggende tidsplaner, der løbende tilpasses i takt med, at projekterne kvalificeres yderligere.
Regionens budget for øvrigt anlæg i 2019 er i budgetforslaget fastlagt i overensstemmelse
med økonomiaftalens samlede niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 2,56 mia.
kr. Budgetforslaget for øvrigt anlæg fra 2019 og frem er fastlagt på baggrund af administrationens vurdering af udgiftsafløb på allerede igangsatte investeringsprojekter sammenholdt med renoveringsbehovet. Anlægsloftet for 2019 indeholder de finanslovfinansierede
investeringsudgifter afsat med Kræftplan IV, med 110 mio. kr. i 2019, sv.t. 35 mio. kr. for
regionen.
Til øvrige projekter er der i økonomiaftalen derudover afsat en deponeringsfritagelsespulje i 2019 på 400 mio. kr. til at fremme anvendelse af offentligt-privat partnerskab
(OPP). Puljen vil blive administreret af Økonomi- og Indenrigsministeriet, og midlerne
udmøntes efter ansøgning til konkrete projekter. Det er på nuværende tidspunkt endnu
ikke fastlagt, hvorvidt Region Hovedstaden har projekter, der kan søges om deponeringsfritagelse til projekter i 2019.

Byggeprojekter med støtte fra den statslige kvalitetsfond
Der er i den statslige kvalitetsfond til støtte af nye sygehusbyggerier i regionerne afsat i
alt 41,4 mia. kr. (09-pl). Finansiering af byggeprojekterne fordeles mellem en statslig finansiering på 24,75 mia. kr. og en regional egenfinansiering på 16,65 mia. kr.
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Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn på samlet 12,85 mia. kr. (09-pl) til
gennemførelse af seks konkrete projekter. Det drejer sig om projekterne på Rigshospitalet,
Herlev Hospital, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital
og Bispebjerg Hospital.
De 12,85 mia. kr. tilvejebringes ved en forventet statslig medfinansiering på 7,68 mia. kr.
og regionens egenfinansiering på 5,17 mia. kr. Af regionens egenfinansiering vil 3,56
mia. kr. kunne forventes at skulle tilvejebringes gennem opsparede midler fra bloktilskud
(deponering), og 1,61 mia. kr. vil kunne tilvejebringes gennem lånefinansiering. Staten
forudsætter samtidig, at provenu ved salg af nedlagte hospitalsejendomme skal anvendes
til at nedbringe behovet for lånoptagelse.
De seks projekters samlede investeringsramme og tidspunkt for endeligt tilsagn fra ekspertpanelet er som følger:








Etablering af Nordfløj på Rigshospitalet – samlet investeringsramme 1,85 mia. kr. –
endeligt tilsagn er meddelt i juni 2011,
Ud- og ombygning på Herlev Hospital – samlet investeringsramme 2,25 mia. kr. –
endeligt tilsagn er meddelt i maj 2012,
Udbygning af retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans – samlet investeringsramme 0,55 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i september 2012,
Ud- og ombygning af Hvidovre Hospital – samlet investeringsramme 1,45 mia. kr.
– endeligt tilsagn er meddelt i april 2013,
Fusion af Helsingør Hospital, Frederikssund Hospital og Hillerød Hospital på et nybygget hospital ved Hillerød – samlet investeringsramme 3,8 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt i juni 2013,
Fusion af Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital til et nyt hospital på Bispebjerg Bakke – samlet investeringsramme 2,95 mia. kr. – endeligt tilsagn er meddelt
i februar 2014.

I økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og Danske Regioner er der på landsplan
skønnet et afløb på kvalitetsfondsprojekter på samlet set 4,8 mia. kr. i 2019. Administrationen har i forlængelse heraf budgetteret med et afløb i 2019 med udgifter på 2.050 mio.
kr. Dette beløb er lavere, end hvad der tidligere er forudsat af afløb i 2019. Reduktionen
skal ses i lyset af, at der erfaringsmæssigt sker forsinkelser på nogle af kvalitetsfondsprojekterne. Der er dog samtidig med økonomiaftalen for 2019 tilkendegivet nødvendigheden
af, ”at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer. ”
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kr.,af
2019-priser

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

Nyt Hospital Bispebjerg
Etape 1 - Totalrådgivning og bygherreomkostninger

200,9

146,1

20,9

Rådighedsbeløb

129,1

733,9

729,1

420,0

Nyt Hospital Bispebjerg i alt

330,0

880,0

750,0

420,0

0,0

Nyt Hospital Herlev
Udførelse af delprojekt A og B

490,0

Rådighedsbeløb
Nyt Hospital Herlev i alt

490,0

0,0

0,0

Nyt Hospital Nordsjælland
Indledende anlægsarbejder inkl. projektering, bygherrerådgivning

280,3

148,7

113,8

Rådighedsbeløb

179,7

1.321,3

1.376,2

310,0

Nyt Hospital Nordsjælland i alt

460,0

1.470,0

1.490,0

310,0

344,3

198,3

Nyt Hospital Hvidovre
Nybyggeri/Totalrådgiver
Ombygning af sengebygninger

44,6

31,9

20,3

Rådighedsbeløb

61,1

149,8

59,7

450,0

380,0

80,0

0,0

160,0

0,0

0,0

0,0

160,0

196,6

0,0

0,0

0,0

43,4

10,0

0,0

160,0

240,0

10,0

0,0

Udgifter i alt

2.050,0

2.970,0

2.330,0

730,0

Statslig finansiering

1.140,6

1.775,5

1.392,9

436,4

767,3

1.194,5

937,1

293,6

Nyt Hospital Hvidovre i alt
Det Nye Rigshospital
Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst
Totalrådgivning

4,5
0,2

IT, Medico, teknologi, inventar

71,4

Rådighedsbeløb

84,0

Det Nye Rigshospital i alt
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Nybyggeri
Rådighedsbeløb
Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt

Regional egenfinansiering
Lånefinansieret (Energilån BK2020)
Finansiering i alt

142,1

0,0

0,0

0,0

2.050,0

2.970,0

2.330,0

730,0

Region Hovedstaden har som tidligere beskrevet modtaget endeligt tilsagn om tilskud til
etablering af samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
Projekterne forudsættes finansieret ved udbetaling af midler fra kvalitetsfonden samt ved
regional egenfinansiering, der i budgettet regnskabsteknisk sker ved frigivelse af de deponerede midler. Midler fra kvalitetsfonden udbetales først, når der foreligger en godkendt
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udbetalingsanmodning for det enkelte projekt. På nuværende tidspunkt er der indgået aftale om udbetaling af midler fra kvalitetsfonden for projekterne på Rigshospitalet, på Herlev Hospital og for projektet på Bispebjerg. I takt med at der foreligger udbetalingsaftaler
med staten, vil der blive taget stilling til behovet for låntagning.
I de ovenstående udgifter indgår dels konkrete bevillinger godkendt i perioden fra 2013 til
2018, dels rådighedsbeløb afsat til kommende bevillinger.

Øvrige projekter
Region Hovedstadens andel af anlægsloftet giver en ramme for anlægsudgifter til øvrige
projekter på sundhedsområdet på 804,3 mio. kr. i 2019 (inkl. afsatte midler vedr. Kræftplan IV). Regionsrådet har i 2017 besluttet, at midler fra Kræftplan IV skal anvendes til
medfinansiering af en udskiftning af regionens strålekanoner.
For det sociale område er der i alt afsat en investeringsramme på 25 mio. kr. til investeringer, der indregnes i den kommunale takstbetaling. Investeringsrammen på det socialpsykiatriske område i 2019 skal benyttes til løbende istandsættelser og forbedringer af tilbuddene.
Region Hovedstaden forventer i de kommende år et væsentligt investeringsbehov, både
hvad angår løbende vedligehold af bygninger og reinvesteringer i apparatur og IT.
Det store investeringsbehov skyldes bl.a. et vedvarende lavt anlægsniveau over de seneste
år, samtidig med en modernisering af sygehusstrukturen frem mod 2020 i overensstemmelse med den vedtagne hospitalsplan sammenholdt med en ældre bygningsmasse. Størstedelen af disse investeringer er ikke dækket af kvalitetsfonden.
Med de aftalte lofter over regionernes anlægsudgifter siden 2012 har det ikke været muligt i tilstrækkelig grad at foretage renoveringen løbende, så der er nu oparbejdet et generelt renoveringsmæssigt efterslæb på regionens bygninger.
Center for Ejendomme har gennemført en tilstandsanalyse af regionens bygninger. Analysen påviser, at regionen har et renoveringsmæssigt efterslæb, der vil beløbe sig til 7,2 mia.
kr. at få løftet tilstanden af bygningerne til et acceptabelt niveau over de kommende ti år.
Samtidig er behovet for udskiftning af apparatur særligt stort over de kommende år, grundet en nødvendig udskiftning af den nuværende apparaturpark. Hertil kommer store behov
for IT-investeringer, der skal understøtte øget brug af data, telemedicin med videre. Et
vedvarende lavt niveau for investeringer, som i 2017, kan derfor bevirke, at visse projekter må udskydes.
Der henvises til den følgende oversigt:
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Mio. kr., 2019-priser

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

116,8

193,4

225,6

150,2

Ny Psykiatri Bispebjerg

106,4

193,4

225,6

150,2

0,0

0,0

0,0

Nordblok Bispebjerg
Herlev og Gentofte Hospital
Fondsfinansierede udgifter (SDCC)
Fondsfinansieret tilskud (SDCC)
SDCC (afledte regionale engangsudgifter)
Rigshospitalet
Udskiftning af vinduer (lånefinansieres)
Nybyggeri neurologiske patienter
BørneRiget
Fondsfinansierede udgifter (BørneRiget)
Fondsfinansieret tilskud (BørneRiget)
Nordfløj etape 2
Fælles projekter - sundhedsområdet

10,4
2,1
277,7

294,4

16,1

-277,7

-294,4

-16,1

544,9

478,8

370,2

2,1
357,6
12,8

10,6

235,6

255,1

106,8

8,8

40,8

279,2

372,0

361,4

40,5

277,3

369,5

358,9

-40,5

-277,3

-369,5

-358,9

149,0

149,0

149,0

68,4
327,8

Udisponeret ramme

22,0

It-investeringer

50,0

50,0

50,0

50,0

Renoveringsmæssigt efterslæb

80,0

30,0

30,0

30,0

Anskaffelser - Kræftplan IV

34,6

Reserve til håndtering af igangværende projekter

65,0
69,0

69,0

69,0

69,0

804,3

887,4

853,5

669,4

Social- og specialundervisningsområdet

25,0

25,0

25,0

25,0

Investeringsramme Den Sociale Virksomhed

25,0

25,0

25,0

25,0

829,3

912,4

878,5

694,4

Flere fødestuer i eksisterende bygninger
Lokale investeringsrammer - virksomhederne
Samlet investeringsramme, sundhedsområdet

Samlet investeringsramme
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Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Som led i aftale om Hospitalsplan 2020 indgår det, at Psykiatrisk Center København og
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fremover skal ligge i sammenhæng
med det nye Bispebjerg Hospital.
Byggeriet er en del af det samlede projekt for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg,
der gennemføres med baggrund i den udarbejdede helhedsplan for det samlede projekt.
Projektets samlede udgift skønnes at udgøre ca. 1,1 mia. kr., og der afsættes i 2019-2022 i
alt 686 mio. kr. til det videre arbejde med at realisere dette projekt. Udgifterne fordeler sig
med 116,8 mio. kr. i 2019, 193,4 mio. kr. i 2020, 225,6 mio. kr. i 2021 og 150,2 mio. kr. i
2022. Det regionalt finansierede nybyggeri, som er en del af Ny Psykiatri Bispebjerg, forventes at stå færdigt i 2022, mens renoveringen af eksisterende psykiatriske bygninger på
Bispebjerg forventes gennemført i 2024.
Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2017 at afsætte 10 mio. kr. på investeringsbudgettet for 2019-22, til medfinansiering af opførelsen af den såkaldte Nordblok som er
en del af det kvalitetsfinansierede byggeri på Bispebjerg.

Herlev og Gentofte Hospital
Region Hovedstaden indgik i 2015 aftale med Novo Nordisk Fonden om opførelse af et
nybyggeri på Herlev matriklen. Byggeriet skal rumme det kommende Steno Diabetes
Center Copenhagen og har en forventet investeringsramme på ca. 700 mio. kr., som finansieres af Novo Nordisk Fonden.
Der er afledte regionale udgifter forbundet med nybyggeriet til bl.a. genhusning og nedrivning. Der afsættes med budgetforslaget for 2019 i alt 2,1 mio. kr. i 2019 til afholdelse
af afledte udgifter i forbindelse med Steno Diabetes Center Copenhagen, som forventes at
kunne ibrugtages i 2021.

Rigshospitalet
Der er i 2013 igangsat en flerårig plan for udskiftning af vinduer og isolering af vinduesbrystninger i Centralkomplekset, Sydkomplekset og Mellembygningen. Der afsættes således i perioden 2019-2020 i alt 23,4 mio. kr. til udskiftning og isolering af vinduerne fordelt med 12,8 mio. kr. i 2019 og 10,6 mio. kr. i 2020. Der er energibesparelser forbundet
med projektet, hvorfor udgifterne er forudsat lånefinansieret.
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På baggrund af aftalen om Hospitalsplan 2020 er der igangsat et projekt vedrørende nybyggeri for neurologiske patienter. Nybyggeriet medfører en samling af afsnit for traumatisk hjerneskadede fra Hvidovre Hospital til Rigshospitalet, Glostrup matriklen, samt flytning af Afdelingen for rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup matriklen, som forudsat
i Hospitalsplan 2007. Byggeriet forventes færdigt i løbet af 2021.
Der afsættes således i perioden 2019-2022 i alt 606,2 mio. kr., fordelt med 235,6 mio. kr. i
2019, 255,1 mio. kr. i 2020, 106,8 mio. kr. i 2021 og 8,8 mio. kr. i 2022.
Region Hovedstaden har i 2016 indgået aftale med Ole Kirks Fond om medfinansiering af
et nyt børnehospital i forbindelse med det eksisterende Rigshospital – Blegdamsvej. Projektet, der har fået navnet BørneRiget, har en anlægssum på 2 mia. kr. Fonden bidrager
med 600 mio. kr., mens Region Hovedstaden afholder udgifter for 1,4 mia. kr. frem til
forventet ibrugtagning i 2024. Der afsættes med budgetforslaget 1.053,5 mio. kr. frem til
2022 til afholdelse af den regionalt finansierede andel.
Regionsrådet godkendte på mødet i april 2017 at afsætte 180 mio. kr. til opførelse af et
nybyggeri i forlængelse af kvalitetsfondsprojektet på Blegdamsvej. Sidenhen har regionsrådet i maj 2018 besluttet at forhøje beløbet med 79 mio. kr. Nybyggeriet skal gøre det
muligt at rømme Rockefeller-komplekset, der efter planen skal nedrives for at gøre plads
til det kommende BørneRiget
Der afsættes med budgetforslaget 68,4 mio. kr. i 2019 til færdiggørelse af projektet.

Udisponeret ramme
Der er 22 mio. kr. til rådighed til udmøntning i 2019.

It-investeringer
Der afsættes 50 mio. kr. i 2019 til gennemførelse af tværoffentlige og øvrige sundheds-it
projekter. Samlet afsættes der med budgettet 24,4 mio. kr. til afholdelse af udgifter i regi
af det regionale samarbejde i RSI. De økonomisk største projekter vil i 2019 være Praksys
med forventede udgifter på 7,9 mio. kr. og den nationale henvisningsformidling med forventede udgifter på 4,9 mio. kr.
Derudover afsættes 10 mio. kr. til en pulje til projekter på det billeddiagnostiske område
samt en pulje på 10 mio. kr. til projekter inden for laboratorieområdet, herunder patologiområdet, hvor der pt. er en analyse i gang. Hvilke projekter der igangsættes på laboratorieområdet vil afhænge af resultaterne fra denne analyse. Resultaterne forventes klar ultimo 2018.
Endelig afsættes 2,5 mio. kr. til det nye projekt, der omhandler genudbud og indkøb af
publiceringsløsning til patientinformation.
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Renoveringsmæssigt efterslæb
Der er i budgetforslaget afsat en pulje til renovering på 80 mio. kr. i 2019, mens der i
årene 2020-22 med budgetforslaget afsættes en årlig pulje på 30 mio. kr. til at imødegå renoveringsbehovet i Region Hovedstadens eksisterende bygningsmasse.
En nærmere prioritering af midlerne, sammen med midlerne på driftsrammen, vil blive foretaget i regi af Center for Ejendomme på baggrund af den gennemførte gennemgang af
bygningsmassens tilstand.

Kræftplan IV
Med økonomiaftalen for 2019 blev det regionale anlægsloft under et løftet med 110 mio.
kr. i 2019 til indkøb af apparatur som følge af Kræftplan IV. Samlet er der i forbindelse
med Kræftplan IV i perioden 2017 til 2019 afsat 500 mio. kr. til indkøb af apparatur. Løftet finansieres af Finansloven for 2017 og udbetales via bloktilskuddet.
Der afsættes med budgetforslaget for 2019 34,6 mio. kr. 2019 til medfinansiering af en
udskiftning af 17 af Region Hovedstadens nuværende 21 strålekanoner. Udskiftningen vil
finde sted over en årrække. Den resterende finansiering af udskiftningen af regionens strålekanoner tilvejebringes via leasingindkøb.

Reservepulje til igangværende byggerier
Til håndtering af budgetudfordringer på igangværende byggeprojekter, afsættes der i 2019
en pulje på 65 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med byggerierne.
Regionsrådet vil senere blive forelagt særskilte sager om udmøntning af midlerne.

Fødestuer
Regionsrådet godkendte på mødet i april 2018, i forbindelse med en sag om øget kapacitet
på fødeområdet, at der med budgettet for 2019 skulle afsættes midler til etablering af de
fornødne fysiske rammer til håndtering af den forventede stigning i antallet af fødsler i
Region Hovedstaden.
Der afsættes med budgetforslaget for 2019 derfor 7,2 mio. kr. til etablering af flere fødestuer på de eksisterende hospitaler.
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Lokale investeringsrammer - virksomhederne
I budgetforslaget for sundhedsområdet er indeholdt en investeringsramme til mindre projekter. Rammerne er udskilt af virksomhedernes nettodriftsbevilling. De lokale investeringsrammer udgør årligt samlet 69 mio. kr. Center for Ejendomme, der blev etableret
med budget 2016, vil være involveret i opgaven med disponering af de lokale investeringsrammer.

Medicoteknisk apparatur og øvrige forhold
Det lægges til grund, at der ud over ovennævnte investeringer efter regionsrådets beslutning kan anskaffes større medicoteknisk apparatur inden for en ramme på 185 mio. kr.
Anskaffelserne forudsættes leasingfinansieret efter vilkårene i regionens rammeaftale
herom.
Der fastsættes med budgetforslaget for 2019 indtil videre en årlig ramme på 70 mio. kr. til
hospitalernes og apotekets anskaffelser af apparatur ved leasingfinansiering, idet de afledte driftsudgifter til leasingafgift forudsættes afholdt inden for de givne rammer for
driftsbudgettet. Anskaffelserne kræver ikke politisk forelæggelse, bortset fra enkeltanskaffelser af apparatur som overstiger 10 mio. kr.
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Indtægter til sundhed
De finansielle indtægter til sundhed kan opgøres til:

Indtægter til sundhed
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)

Finansiering, sundhed
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne

-6.275,8

-6.097,3

-6.097,3

-6.097,3

-435,5

-442,2

-442,2

-442,2

-442,2

Bloktilskud fra staten

-29.811,1

-30.622,2

-30.622,2

-30.622,2

-30.622,2

I alt

-36.522,4

-37.161,7

-37.161,7

-37.161,7

-37.161,7

Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag

-6.097,3

Den samlede finansiering til sundhedsområdet udgør 37.162 mio. kr.
Der er budgetteret med de af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte beløb til regionerne i 2019 for så vidt angår det statslige bloktilskud.
For de øvrige poster er budgettet baseret på økonomiaftalens forudsætninger.
Der er indtil videre budgetteret med Region Hovedstadens andel af den statslige aktivitetsafhængige finansiering, idet lovgrundlaget vedr. nærhedsfinansiering afventes. Der er
budgetteret under forudsætning om, at regionen opnår fuld udnyttelse af andelen af den
statslige pulje. Forudsætningen vedr. finansieringen har ikke betydning for det samlede
indtægtsgrundlag, men kun for sammensætningen.

Indtægter til regional udvikling
De finansielle indtægter til regional udvikling kan opgøres til:
Indtægter til regional udvikling
B 2018
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

(2018-P/L)

Finansiering, regional udvikling
Udviklingsbidrag fra kommunerne

-238,2

-243,9

-243,9

-243,9

Bloktilskud fra staten

-738,6

-757,8

-757,8

-757,8

-757,8

I alt

-976,8

-1.001,7

-1.001,7

-1.001,7

-1.001,7
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Finansieringen af regional udvikling er baseret på økonomiaftalens forudsætninger af de
generelle tilskud til regionerne i 2019.

Indtægter til social- og specialundervisningsområdet
Finansieringen på social- og specialundervisningsområdet baseres på, at området skal
være fuldt takstfinansieret. Der er budgetteret med indtægter fra kommunerne på i alt 916
mio. kr.
Indtægterne er indeholdt i nettobevillingen i afsnit 4.16.

Finansielle poster
Udgangspunktet for beregningerne er regnskabsresultatet for 2017 samt konsekvenserne af
2. økonomirapport 2018 sammenholdt med resultatet af aftalen mellem Danske Regioner
og regeringen om økonomien for 2019.
Den langfristede gæld forventes at udgøre godt 3.791 mio. kr. primo 2019 og 3.563 mio.
kr. ultimo 2019 excl. gæld til kvalitetsfondsprojekterne.
Gælden vedrørende kvalitetsfondsmidlerne forventes at udgøre godt 820 mio. kr. primo
2019 og 1.832 mio. kr. ultimo 2019.
Der er i økonomiaftalen 2019 etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag
inden for en ramme på 650 mio. kr. I budgetforslaget er forudsat lånoptagelse til refinansiering af afdrag svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel.
I overslagsårene er der ligeledes indregnet en refinansiering svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel
På baggrund af økonomiaftalens likviditetsforudsætninger sammenholdt med de mere specifikke finansielle forudsætninger kan der for regionen beregnes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2019 på årsbasis på 2,5 mia. kr. og 0,6 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige
et samlet beløb på 3,1 mia. kr., som forrentes.
Nedenfor er de enkelte budgetposter nærmere beskrevet.

Renteudgifter og -indtægter
Regionens budgetterede renteindtægter og renteudgifter fremgår af nedenstående tabel:
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Renter
B 2018
Mio. kr., løbende priser
Renter af likvide aktiver
Renter af kortfristede tilgodehavender
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt
Renteindtægter
Renter af kortfristet gæld
Renter af langfristet gæld
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsprojekter
Kurstab og kursgevinster
Renteudgifter
Renter m.v. i alt

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

-23,0
-5,5
-4,9
-33,4
13,0
22,1
3,4
0,0
38,5

-12,0
-5,5
-2,0
-19,5
15,0
16,5
2,7
0,0
34,2

-25,0
-5,5
-2,0
-32,5
20,0
23,8
9,7
0,0
53,5

-20,0
-5,5
-3,5
-29,0
23,9
40,3
22,0
0,0
86,2

-20,0
-5,5
-4,0
-29,5
26,6
57,7
25,3
0,0
109,6

5,1

14,7

21,0

57,2

80,1

BO 2021

BO 2022

0,0
-3,5
-3,5

0,0
-4,0
-4,0

Nettorenteudgiften i 2019 forventes at blive 14,7 mio. kr. Nettorenteudgifterne skønnes at
udgøre 21 mio. kr. i 2020 og stiger til 80,1 mio. kr. i 2022.
Renteindtægterne er budgetteret til 19,5 mio. kr. i 2019. Renteindtægter af likvide aktiver
er budgetteret til 12 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig forrentningsprocent
på ca. 0,5 pct. Den gennemsnitlige likvide beholdning er budgetteret til 2,5 mia. kr.
Renter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,5 mio. kr. svarende til regnskabet
for 2017. Indtægten er rentetilskud fra staten vedrørende overtagelsen af Kennedy Centret.
Renter af langfristede tilgodehavender på 2 mio. kr. i 2019 vedrører deponerede midler for
lejemål.
Renteindtægterne af langfristede tilgodehavender fordeler sig således:
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt
B 2018
Mio. kr., løbende priser
Rentehenlæggelse vedr. kvalitetsfond
Renter vedr. lejemål m.v.
I alt

0,0
-4,9
-4,9

BF 2019
0,0
-2,0
-2,0

BO 2020
0,0
-2,0
-2,0

Renteudgiften for kortfristet gæld er budgetteret til 15,0 mio. kr., som dækker over renter
til patienterstatninger på 9 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 6 mio. kr. især vedrørende
oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing
Renteudgiften for langfristet gæld i 2019 forventes at udgøre 19,2 mio. kr. Der er kalkuleret
med en rente på 0,25 pct. p.a. på de variabelt forrentede lån. Der skønnes en langfristet gæld
på 5,395 mia. kr. ved udgangen af 2019 inkl. lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne på
1,832 mia. kr.
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Finansforskydninger
Forbrug af likvide aktiver
Primo 2019 forudsættes en kassebeholdning på -806,1 mio. kr. svarende til den budgetterede ultimo likviditet i 2. økonomirapport 2018.
Korrigeres der for forventede genbevillinger fra 2018 til 2019 vedr. investerings- og driftsbudgettet ændres primo kassebeholdningen 2019 til 839 mio. kr.
Den budgetterede kassebeholdning ultimo 2019 udgør efter korrektion for genbevillinger
290,2 mio. kr.
Budgettet indebærer i øvrigt følgende bevægelser, der samlet svarer til et likviditetstræk på
549,3 mio. kr.:
Forskydning (m io. kr.)

BF 2019

Likviditetstræk, investeringssager
Udnyttelse af råderum vedr.merindtægt tidligere bonuspulje
Finansiering af Letbanen

-17,1

BO 2020

BO 2021 BO 2022

-83,1

-49,2

134,9

-17,1

-17,1

-17,1

-197,0

Renteudgifter før finansiering i økonomiaftale

-14,7

-21,0

-57,2

-80,1

Finansiering af renteudgifter i økonomiaftale

24,1

24,1

24,1

24,1

Anlægsindtægter, forudsat i økonomiaftalen

-32,6

-32,6

-32,6

-32,6

-133,5

-133,5

-133,5

-133,5

10,8

10,9

11,3

11,8

0,1

0,6

1,1

34,5

30,7

21,1

22,5

-228,3

-239,2

-252,3

-140,5

Forudsat likviditetsfinansiering af anlæg
Socialområdet, likviditetsvirkning af drifts- og investeringsbudget
Regional udvikling, likviditetsvirkning af driftsbudget
Frigivelse af deponering (lejemål)
Nettoafdrag langfristet gæld
Andet
I alt

4,5

4,6

4,7

4,6

-549,3

-456,1

-480,1

-204,8

Tabellens poster kan sammenfattes som nedenfor, hvor likviditetstrækket på 549,3 mio.
kr. i 2019 er kategoriseret. Posterne vedrørende lån, afdrag og deponering udløser et likviditetsforbrug på i alt 386,3 mio. kr. Posterne vedrørende anlægsområdet er neutrale, mens
posterne vedrørende bloktilskudsforudsætningerne udviser et kassetræk på 163 mio. kr.
Forskydning (m io. kr.)

BF 2019

BO 2020

0,0

-83,1

-49,2

134,9

Ændringer i forhold til bloktilskudsforudsætningen

-163,0

-169,1

-204,4

-226,3

Finansielle ændringer (lån, afdrag, deponeringer m.v.)

-386,3

-203,9

-226,5

-113,4

I alt

-549,3

-456,1

-480,1

-204,8

Anlægs og investeringssager

BO 2021 BO 2022

Der er ikke indregnet virkning af eventuelle overførsler fra 2018 til 2019 og fra 2019 til
2020.
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Finansforskydninger vedrørende tilgodehavender
Forskydningerne kan specificeres som følger:
Finansforskydninger
B 2018
Mio. kr., løbende priser
Kortfristede tilgodehavender og gæld
Kortfristede tilgodehavender1
Langfristede tilgodehavender
Deponerede midler2
Finansforskydninger i alt
1) Mellemregning kvalitetsfonden
2) Kvalitetsfonden inkl. renter

0,0
-2.158,1
92,2
355,5
-1.710,4

BF 2019
197,0
-2.050,0
-34,5
362,6
-1.524,9

BO 2020
0,0
-2.970,0
-30,7
362,6
-2.638,1

BO 2021

BO 2022

0,0
-2.330,0
-21,1
362,6
-1.988,5

0,0
-730,0
-22,5
362,6
-389,9

Kortfristet gæld i 2019 er regionens engangs-/forudbetaling vedrørende anlægsfinansiering
af letbanen.
Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk
indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsplanen.
Ændringer i de langfristede tilgodehavender vedrører frigivelse af deponerede beløb. I 2019
frigives 34,5 mio. kr., som vedrører frigivelse af deponerede midler for lejemål og andre
langfristede tilgodehavender.
De hensatte midler til kvalitetsfondsprojekterne anvendes i takt med ministeriets godkendelse af de enkelte projekter.
I alt skønnes de deponerede midler at udgøre 1221 mio. kr. primo 2019. Beløbet fordeler
sig med 392 mio. kr. vedrørende deponering for lejemål og andre langfristede tilgodehavender samt 829 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsprojekter.
Nedenfor er vist et skøn over udviklingen i hensættelsen vedrørende kvalitetsfondsprojekterne baseret på skøn over fremdriften i projekterne:
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F2018

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

Mio. kr. Løbende- priser
Primo året
Årlig hensættelse
Forbrug til projekter i alt
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter
Lånoptagelse
Energilån
Rentetilskrivning
Ultimo året
Statslig finansiering
Regional finansiering
Finansiering i alt

829,2

604,1

-108,5

30,1

249,4

-1.840,3

-2.050,0

-2.970,0

-2.330,0

-730,0

Kortfristede tilgodehavender og gæld
I 2019 og overslagsårene 2020 til 2022 budgetteres ikke med betalingsforskydninger mellem årene. Det bygger på en forudsætning om uændrede betalingstidspunkter for afregning
af lønudgifter, A-skattebetalinger og øvrige driftsudgifter samt afregning af praksisudgifter
m.v.

Afdrag på lån og lånoptagelse
Der budgetteres med følgende bevægelser vedr. den ”almindelige” langfristede gæld:

B2018

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

Mio. kr. Løbende- priser
Langfristet gæld primo året
Afdrag
Lånoptagelse
Delvis lånoptagelse
Lånoptagelse energipulje
Afdrag og lånoptagelse
Langfristet gæld ultimo året

517,2
-3.793,5

228,3
-3.562,8

239,2
-3.323,6

252,3
-3.071,3

140,5
-2.930,8

1) Ultimo gæld i regnskab 2017 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

Den langfristede gæld forventes at udgøre 3.791 mio. kr. primo 2019 og 3.563 mio. kr. ultimo 2019.
Der er i økonomiaftalen 2019 etableret en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag
inden for en ramme på 650 mio. kr. Det betyder, at der i budgetforslaget indregnes en lånoptagelse svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel for 2019. I overslagsårene

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 1 - Side -117 af 141

er der ligeledes indregnet en refinansiering svarende til Region Hovedstadens bloktilskudsandel.

Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne
Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering af investeringstakten fra den
statslige kvalitetsfond på 59,78 pct. og en egenfinansiering på 40,22 pct.
Egenfinansieringen er opdelt i en finansiering på 27,72 pct., som finansieres via de hensatte
midler til kvalitetsfondsprojekter, som er afsat på en deponeringskonto. De resterende 12,5
pct. kan lånefinansieres, hvis der er behov herfor. Da ministeriet er af den opfattelse, at
regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten,
er der forudsat følgende lånoptagelser i årene 2018-2022.

R2017

F2018

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

Mio. kr. Løbende- priser
Langfristet gæld primo året
Det nye Rigshospital
Hvidovre Hospital
Herlev Hospital
Nordsjællands Hospital
Bispebjerg Hospital
Sct. Hans Hospital
Lånoptagelser
Langfristet gæld ultimo året

465,4
465,4

354,6
820,0

1.011,5
1.831,5

293,4
2.124,9

0,0
2.124,9

Finansiel leasing forpligtigelse
I budgettet er det forudsat, at visse udgifter i 2018 - 2022 til sterilcentralerne, sundhedsplatformen, køle- og nødstrøm på Bispebjerg, OPP projekter på hhv. Glostrup og Bispebjerg matriklerne, ESCO projekt på Hvidovre, nødstrøm på Herlev og Gentofte, automatiseret laboratorieudstyr på Herlev, strålekanoner, varmegenvindingsanlæg på Herlev og
Gentofte, biler, medicoteknisk apparaturpulje samt apparaturanskaffelser på hospitalerne
leasingfinansieres.
Nedenfor er vist konsekvenserne for driftsbudgettet samt de afledte finansielle konsekvenser. Der skal ved leasing betales forrentning af det leasede beløb til leasingselskabet.
For apparaturanskaffelser forudsættes det, at der som hovedregel færdigindkøbes i samme
år, som budgettet er givet. I praksis viser det sig, at det ikke i alle tilfælde er muligt at færdiganskaffe flere af de meget store anskaffelser inden for ét år. Det betyder, at tidspunktet
for levering og opstart af tilbagebetaling forskubber sig.
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Forventede anskaffelser i 2018, samt budget 2019 – 2022, der i budgetforslaget er forudsat leasingfinansieret
Mio.kr.

2018

Rigshospitalet Sterilcentral
Herlev og Gentofte Hospital Sterilcentral

2019

2020

2021

2022

86,0

30,5

10,0

7,0

0,0

82,5

55,0

0,0

0,0

0,0

108,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bispebjerg Frederiksberg Hospital Fjernvarmekonvertering OPP

26,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Bispebjerg Frederiksberg Hospital - Nødstrømsanlæg OPP

63,8

3,0

0,0

0,0

0,0

Amager og Hvidovre Hospital - ESCO

94,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Herlev og Gentofte Hospital Automatiseret laboratorieudstyr

24,0

20,0

0,0

0,0

0,0

Herlev og Gentofte Hospital Nødstrøm

40,0

24,7

0,0

0,0

0,0

Strålekanoner

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Herlev og Gentofte Hospital Varmegenvindingsanlæg

15,0

37,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,8

3,2

0,0

0,0

170,0

185,0

185,0

185,0

185,0

47,7

47,7

47,7

47,7

47,7

76,8

14,1

0,0

0,0

0,0

It sundhedsplatform
Rigshospitalet -Glostrup - Køle og nødstrøm OPP

Køretøjer
Medicoteknisk apparaturpulje, årlig ramme
Hospitaler og apoteket (lokale apparaturanskaffelser)
Medicoteknisk apparaturpulje tidligere år (udmøntet men ikke færdiganskaffet)
Hospitaler og apoteket - lokale apparaturanskaffelser tidligere år (udmøntet
men ikke færdiganskaffet)
I alt

13,7

10,0

0,0

0,0

0,0

894,0

443,8

245,9

239,7

232,7

Forventet leasingydelse 2018-2022 (driftsudgift) - inkl. førtidsindfrielse i 2018

Mio.kr.

2018

2019

2020

2021

2022

Rigshospitalet Sterilcentral

0,0

22,3

23,5

24,4

24,7

Herlev og Gentofte Hospital Sterilcentral

0,0

20,9

21,1

21,2

21,5

It sundhedsplatform

47,6

29,2

29,4

29,6

30,0

Rigshospitalet -Glostrup - Køle og nødstrøm OPP
Bispebjerg Frederiksberg Hospital Fjernvarmekonvertering
OPP

55,7

0,0

0,0

0,0

0,0

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

Bispebjerg Frederiksberg Hospital - Nødstrømsanlæg OPP

0,0

5,8

5,8

5,9

5,9

Amager og Hvidovre Hospital - ESCO

8,3

14,4

14,5

14,6

14,8

Herlev og Gentofte Hospital Automatiseret laboratoriudstyr

0,0

4,4

4,4

4,5

4,5

Herlev og Gentofte Hospital Nødstrøm

0,0

4,3

4,4

4,4

4,5

Strålekanoner

6,4

6,5

6,5

6,6

6,6

Herlev og Gentofte Hospital Varmegenvindingsanlæg

0,0

10,4

10,5

10,6

10,7

Køretøjer
Medicoteknisk apparaturpulje*
Hospitaler og apoteket (lokale apparatur-anskaffelser udmøntet på hospitaler og apotek)*
I alt

2,3

4,0

4,6

4,7

2,6

152,0

80,2

127,1

165,4

204,5

30,5

21,0

33,6

43,5

53,6

306,5

227,1

289,1

339,1

387,7

* der er ved beregning af 2018 taget udgangspunkt i erfaringstal for, hvor meget af årets ramme der færdiganskaffes i året og
i efterfølgende år. For 2019 og frem er beregnet med fuld anskaffelse i budgetåret

For en række af anskaffelserne gælder, at der i forbindelse med sagsfremstillingen for regionsrådet er redegjort for, at leasingydelserne finansieres af den opnåede besparelse ved
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anskaffelsen. Ligeledes afholdes leasingydelserne til biler og hospitalernes lokale apparaturanskaffelser af eksisterende driftsbudgetmidler.
Leasinggæld - forventet udvikling
Mio.kr.
Nettoforøgelse i året
Akkumuleret leasing forpligtigelse
ultimo året

2017
136,4

2018
333,4

2019
307,6

2020
27,5

2021
-85,0

2022
-137,6

810,7

1.144,1

1.451,7

1.479,1

1.394,1

1.256,5

For de leasingfinansierede anskaffelser betales den påløbende rente (oparbejdningsrente)
af det centrale rentebudget, indtil anskaffelsen afsluttes. Når tilbagebetalingen påbegyndes, indarbejdes de renter, der herefter påløber, i leasingydelsen.
Renteberegningen er baseret på den aktuelle rente samt KommuneLeasings forventninger
til den fremtidige udvikling. Hertil lægges administrationsbidrag på 0,15 pct.-point.
Aktuelt er renten i 2018 på 0, og der er forudsat en tilvækst på 0,25 pct.-point i hvert af
årene 2019-2022.
Med ovenstående renteforudsætning samt den forventede anskaffelsestakt, vil der påløbe
renteudgifter (dvs. både oparbejdningsrenter og rente i perioden, hvor leasingforpligtigelsen afvikles) som nedenfor vist.
Oparbejdningsrenterne (renter, der påløber i perioden før tilbagebetalingen påbegyndes)
er indarbejdet i budget vedrørende rente af kortfristet gæld. Renter, der påløber efter tilbagebetaling er påbegyndt, er en del af den budgetlagte leasingydelse.
Forventet
Renter i mio. kr.
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Økonomistyring i Region Hovedstaden
Regionens bevillingsregler er de økonomiske spilleregler i regionen og fastlægger blandt
andet budgetansvar og kompetencer. Bevillingsreglerne udgør rammerne for økonomistyringen i form af de styringsprocesser, som regionen har iværksat i organisationen med
henblik på at anvende ressourcerne og tilrettelægge aktiviteterne, så regionens målsætninger opfyldes bedst muligt.
Regionens økonomiske styring bygger overordnet på mål- og rammestyring. Målstyringen
beskriver det service- og kvalitetsniveau, der er på de enkelte områder, og fastsætter de
fremtidige ønsker på området. Rammestyringen vedrører de økonomiske rammer, der er
til rådighed.
Den økonomiske styring bygger på en udstrakt grad af delegering af kompetence og ansvar til hospitaler, virksomheder og centre.
Regionsrådet og forretningsudvalget fastsætter de generelle mål og foretager de overordnede prioriteringer, hvorefter det er hospitalernes, virksomhedernes og centrenes ansvar at
tilrettelægge aktiviteterne, så de fastsatte mål realiseres inden for rammen.
Som en del af strategiarbejdet Fokus og Forenkling arbejdes der med driftsmålstyring på
alle områder i Region Hovedstaden. Formålet med driftsmålstyringen er, at organisationen får et klart fælles billede af fælles regionale strategier, indsatser og mål. Programmet
indeholder et enkelt målhierarki og en operationel målstyring, som sikrer en sammenhængende og fokuseret indsats for udvikling og effektivitet i Region Hovedstaden gennem tydelige definitioner af roller og ansvar og tydelig definition af indsatser og mål på alle niveauer i organisationen.
Der er i april 2016 indgået en politisk aftale mellem regeringen, Danske Regioner og
Kommunernes Landsforening om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Målene omfatter både kvalitetsmål og mål for sundhedsvæsenets udvikling. Der er god overensstemmelse mellem de nationale mål og de mål og indikatorer, der indgår i regionens driftsmålsstyring.
Budgetloven og ændringen af loven om regionernes finansiering (indførelse af betinget
bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af
budgetterne), som Folketinget vedtog i juni 2012, har skærpet behovet for den løbende
økonomistyring og -opfølgning på såvel sundhedsområdet som området for regional udvikling.

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 1 - Side -121 af 141

Det følger af budgetloven og loven om ændring af regionernes finansiering, at der ikke
kan ske overskridelse af årets udgiftsloft (aftalt i de årlige økonomiaftaler) fx med henvisning til mindreforbrug i tidligere år. Rammerne må altså ikke overskrides, og samtidig
skal det sikres, at de forudsatte aktiviteter gennemføres.
Derfor fortsættes den aktive indsats for at undgå merforbrug og indsatsen med, at der tilstrækkeligt tidligt sker en synliggørelse af eventuelle mindreforbrug med henblik på, at
der politisk kan tages stilling til relevant, alternativ anvendelse.
For at muliggøre den aktive indsats er det nødvendigt, at der på driftsområdet fra årets begyndelse på de enkelte hospitaler og virksomheder foreligger retvisende, periodiserede
budgetter, og at der foretages jævnlig opgørelse af forbrug og prognosticering af det forventede regnskabsresultat.
Økonomistyringen skal muliggøre, at der ved tendens til overskridelse af budgetterne kan
iværksættes modgående foranstaltninger. Omvendt skal der ved tendens til mindreforbrug
tilvejebringes et beslutningsgrundlag til eventuelt at iværksætte andre aktiviteter.

Formkrav
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat en række bestemmelser om, hvordan de regionale budgetter skal opstilles, hvilke poster de skal omfatte m.v.
Regionernes økonomi er opdelt i tre aktivitetsområder: Sundhedsområdet, institutionsdrift
på social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde, jf. § 1 i
lov om regionernes finansiering.
Regionerne finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. De tre områder finansieres særskilt og skal være i balance hver for sig.
Sundhedsområdet skal være i balance efter udgiftsbaserede principper, mens indtægterne
på social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde skal være
større end eller lig med omkostningerne opgjort efter omkostningsbaserede principper.
Vedrørende regional udvikling skal der tillige sikres balance efter udgiftsbaserede principper.
Opdelingen af regionernes økonomi i tre aktivitetsområder indebærer, at der ved brug af
fordelingsnøgler på baggrund af budgetfordeling skal foretages en opdeling af regionernes
administrative fællesomkostninger og finansielle omkostninger, og at de skal fordeles på
de tre aktivitetsområder.
Regionernes løbende indtægter er som udgangspunkt reserveret til et af de tre aktivitetsområder. Det gælder både for tilskuddene fra staten og bidragene fra kommunerne.
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Såfremt der undervejs i budgetbehandlingen fremkommer et eller flere ændringsforslag,
der ændrer forudsætningen for balancen i det oprindelige budget, skal der i forbindelse
med de enkelte forslag tilvejebringes balance i det reviderede budget inden for det aktivitetsområde, ændringsforslagene vedrører.
Balancekravet indebærer, at et ændringsforslag, der medfører øgede omkostninger, skal
modsvares af merindtægter eller mindre omkostninger inden for samme område, såfremt
det forventede årsresultat er budgetteret til nul.
Nedenfor gennemgås de centrale elementer i den overordnede økonomiske styring med
hovedvægten på bevillingstekniske aspekter. Det drejer sig om emner som lovkrav til
budgettets udformning, procedure og budgetbehandling, budgetansvar og bevillingskontrol, forretningsudvalgets bevillingskompetence, regionens tillægsbevillingsregler m.v.

Overordnede lovbestemmelser om procedure og tidsfrister
Regionsloven og bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision
m.v. indeholder en række bestemmelser og procedurer og tidsfrister i forbindelse med
budgetters udarbejdelse og vedtagelse.
Der skal senest den 15. august udarbejdes forslag til budget for det kommende regnskabsår og budgetoverslag for en flerårig periode (tre år).
Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i regionsrådet med mindst tre ugers mellemrum. Første behandling foretages senest den 24. august.
Kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen skal senest den 1. september drøfte det forslag til kommunernes årlige udviklingsbidrag, som er indeholdt i forslaget til årsbudget.
Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftligt meddele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.
Regionsrådet skal ved andenbehandling, som foretages senest den 1. oktober, vedtage forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag.
Regionerne har en lovbestemt leverandørpligt i forhold til kommunerne for en række sociale tilbud og visse specialundervisningstilbud. Regionsrådet skal senest den 15. oktober
indgå en årlig rammeaftale med kommunerne beliggende i regionen om bl.a. det samlede
antal pladser og tilbud, som regionsrådet stiller til rådighed for kommunerne i regionen.
Efter budgettets endelige vedtagelse indsendes det til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Kommunerne orienteres om udviklingsbidrag for det kommende regnskabsår.
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Budgetansvar og bevillingskontrol
Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra regionsrådet til at afholde omkostninger til et
nærmere angivet formål eller oppebære indtægter af en nærmere angiven art inden for de
fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de generelle og specielle vilkår,
hvorunder bevillingen er givet.
I regionslovens § 21, stk. 4, jf. § 40, stk. 2, 1. punktum, i den kommunale styrelseslov,
fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at
det som hovedregel ikke er tilladt for regionsrådet at delegere bevillingsmyndigheden.
Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller omkostninger, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling.
Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan om fornødent iværksættes uden regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.
Udgifter, der afholdes under bevillingsområderne sygehusbehandling uden for regionen
og praksisområdet, kan i et vist omfang betragtes som kalkulatoriske, når der tages hensyn
til de love og regler, der gælder på de to områder.
Forretningsudvalget fører tilsyn med, at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er opført på
det vedtagne årsbudget, samt de beløb, der er bevilget ved særlig beslutning, ikke overskrides uden regionsrådets samtykke.
For at sikre overblik over regionens finansielle og bevillingsmæssige situation udarbejdes
der blandt andet i løbet af året økonomirapporter om regionens økonomiske ressourceanvendelse og opfyldelse af aktivitetsmål. Økonomirapporterne forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

Omkostningsbevillinger
Regionerne budgetterer på alle tre hovedområder med omkostningsbaserede bevillinger.
I forhold til økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner er udgangspunktet
fortsat baseret på udgiftsprincipper. Dette indebærer, at regionerne fortsat også skal kunne
opgøre udgiftsbudgetterne, og dette vil blive sikret ved en selvstændig budgettering og
styring af likviditetsforbruget i de enkelte år.
De omkostningselementer, som indgår i bevillingerne (ud over udgifter til løn, varekøb og
tjenesteydelser, som forbruges i anskaffelsesåret) er følgende:
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Optjening af feriepenge,
Optjening af tjenestemandspensioner,
Forskydninger i lagerbeholdninger (for lagre med en værdi over 100.000 kr.),
Afskrivninger vedr. aktiver – samt for det sociale område også forrentning af investeret kapital.

Indregningen af disse elementer i driftsbevillingen medfører bl.a., at denne ikke er identisk med et tilsvarende likviditetstræk (faktiske betalinger).
I det udgiftsbaserede system periodiseres udgifter efter, hvornår der er en tilhørende betaling, og i det omkostningsbaserede system henføres forbruget til det tidspunkt, hvor ressourcerne forbruges i produktionen af ydelser.
Selvom der er indført omkostningsbaserede principper, har regionen stadig brug for at
holde styr på hvor mange penge, der bliver taget op af kassen det enkelte år (likviditetstrækket). Dette kan bl.a. ske gennem likviditetsbudgettet og pengestrømsopgørelsen.
Dette skal også ses i lyset af, at staten fortsat ønsker, at den samlede regionale økonomi
overordnet set skal opgøres efter udgiftsbaserede principper, hvilket nødvendiggør, at forbruget kan opgøres efter såvel udgiftsbaserede som omkostningsbaserede principper.

Investeringsbudget
Investeringsbudgettet vedrører investeringer, anskaffelser eller projekter, der opfylder nedenstående definition på et aktiv og dermed skal registreres i regionens anlægskartotek:




Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. brugstid / levetid på mere
end ét år)
Aktivets værdi kan måles pålideligt
Aktivet har en anskaffelsesværdi / kostpris, der er lig med eller større end 100.000 kr.

Investeringsbudgettet i Region Hovedstadens budget er overordnet opdelt i udgifter til
kvalitetsfondsprojekter og øvrige projekter. Øvrige projekter er opdelt i to dele – et centralt investeringsbudget og et decentralt investeringsbudget. Sidstnævnte udgør virksomhedernes lokale investeringsrammer.
Investeringsbudgettet til kvalitetsfondsprojekter og det centrale investeringsbudget (over
10 mio. kr.) omfatter centralt afsatte og prioriterede midler, som kræver, at der foretages
en særskilt bevillingsafgivelse med forelæggelse af en sag for forretningsudvalg og regionsråd.
De lokale investeringsbudgetter er virksomhedsspecifikke rammer og kan udmøntes efter
lokal beslutning og dermed uden der foretages en særskilt bevillingsafgivelse i forretningsudvalg og regionsråd. Undtaget herfra er dog enkeltinvesteringer, som overstiger 10
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mio. kr., idet disse i henhold til ”Budget og regnskabssystem for regioner” kræver en politisk forelæggelse og afgivelse af særskilt bevilling samt ved afslutning aflæggelse af særskilt, revisionspåtegnet investeringsregnskab.
Der er i Sundheds- og Ældreministeriets ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra
Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri” fastsat retningslinjer for pris- og lønregulering af statens udbetaling af kvalitetsfondsmidler.
Kvalitetsfondsmidlerne bliver jf. regnskabsinstruksen pris-og lønreguleret med den regionale anlægs p/l, og der foretages én gang årligt en regulering med henholdsvis det reviderede og det endelige p/l-niveau tilknyttet det pågældende år. På denne baggrund er administrationen bemyndiget til at foretage en tilsvarende teknisk justering af godkendte investeringsbevillinger for kvalitetsfondsprojekterne.

Kompetence i økonomisk styring
Begrebet bevillingsniveau knytter sig til detaljeringsgraden af den styring, som budgettets
opdeling i bevillinger er udtryk for. Regionsrådet fastsætter bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger (bevillingsområder) i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.
Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på
regionsrådets vegne.
Ifølge regionslovens § 19 fastsætter Økonomi- og Indenrigsministeriet de nærmere regler
om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil regionsrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.
Regionsrådet skal ved årsbudgettets endelige vedtagelse som minimum give særskilte
driftsbevillinger for hver af hovedkonto 1-3 og for hovedkonto 4-6 under ét. Regionsrådet
kan efter denne bestemmelse frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger.
Dette skal dog ske under hensyntagen til, at balancekravet skal være opfyldt for hvert af
de tre regionale aktivitetsområder, dvs. at der som minimum skal gives særskilte driftsbevillinger til hvert af områderne.
For 2019 er driftsvirksomheden opdelt på 22 bevillingsområder. På sundhedsområdet er
der 16 bevillingsområder, svarende til at hvert hospital, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstadens Apotek, Region Hovedstadens Akutberedskab, Center for HR,
Center for It, Medico og Telefoni, Center for Ejendomme, Sygehusbehandling uden for
regionen, Fælles driftsudgifter samt Praksisområdet hver udgør et bevillingsområde. På
det sociale område er der et bevillingsområde, regional udvikling er opdelt på tre bevillingsområder, og administration er et bevillingsområde.
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Driftsbevillinger gives som en ramme til dækning af udgifter, indtægter, omkostningselementer samt statsrefusion. Der afsættes endvidere virksomhedsspecifikke, lokale investeringsrammer.
Det finansielle område er opdelt i fire bevillingsområder. Heraf to vedrørende renter (renteindtægter og renteudgifter), ét vedrørende finansiering på sundhedsområdet (kommunalt
aktivitetsafhængigt bidrag, statsligt aktivitetsafhængigt bidrag/nærhedsfinansiering og
statsligt bloktilskud til sundhed), og ét vedrørende finansiering af regional udvikling
(kommunalt udviklingsbidrag og statsligt bloktilskud til regional udvikling). Øvrige finansielle poster (forskydninger i kassebeholdningen, finansforskydninger, afdrag på lån
og lånoptagelse) fremgår af balance og pengestrømsopgørelse. Bevilling til afdrag på lån
og optagne lån opnås ved regionsrådets godkendelse af pengestrømsopgørelsen.
Bevillinger kan i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler afgives enten som
bruttobevillinger eller som nettobevillinger.
En bruttobevilling vil sige, at der gives såvel en omkostningsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb mulighed for at opnå indtægter ud over det budgetterede,
kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra regionsrådet anvendes til forøgelse af omkostningerne.
En nettobevilling vil sige, at regionsrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoomkostningerne, dvs. omkostninger fratrukket indtægter. Bevillingshaveren
vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en
forøgelse af omkostningerne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle
indhente en tillægsbevilling fra regionsrådet.
Regionens hospitaler og virksomheder er nettostyrede således, at der styres på en nettoramme. Bevillinger vedrørende de finansielle poster på hovedkonto 5 og 6 afgives som
bruttobevillinger.

Rammer for studieture
Regionsrådet har i april 2014 godkendt rammerne for studieture for valgperioden 20142017.
Regionsrådet træffer beslutning om rammerne for studieture i valgperioden 2018-2021.
Nedenstående rammer har været gældende i valgperioden 2014-2017:
Såfremt et udvalg ønsker at planlægge en studietur, skal dette forelægges regionsrådet,
som træffer beslutning herom. Forelæggelsen skal indeholde forslag til program for turen,
et specificeret budgetforslag, forslag til embedsmandsdeltagelse og en begrundelse for,
hvordan studieturen kan bidrage til udviklingen af Region Hovedstadens opgaveløsning.
Efter afslutningen af studieturen udarbejdes rapport og regnskab.
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Der er fastsat følgende rammer:
 For hvert af de stående udvalg, inkl. forretningsudvalget, kan der afholdes studieture
for et samlet beløb af 15.000 kr. pr. medlem. Der kan alene arrangeres studieture inden for Europa.
Der kan arrangeres to studierejser for hele regionsrådet, hvor hvert medlem alene kan tilmelde sig til en. Regionsrådsformanden kan dog vælge at deltage i begge studierejser. Beløbsrammen udgør 22.000 kr. for hvert medlem af regionsrådet. Disse ture kan gå til destinationer uden for Europa. Formandsskabet forelægger forslag til studieture direkte for
regionsrådet.

Bevillingshavernes dispositionsfrihed
Det enkelte hospital og den enkelte virksomhed er inden for omkostningsbevillingen nettostyret. Undtaget herfra er afvigelser vedrørende indtægter fra behandling af regionseksterne patienter og afskrivninger.
Det betyder, at hospitalerne og virksomhederne inden for det enkelte budgetår administrativt kan flytte rundt mellem de forskellige elementer, der indgår i omkostningsbevillingen.
Det indebærer eksempelvis, at der kan flyttes bevilling mellem løn og øvrig drift.
På sundhedsområdet kræver flytning mellem investeringsrammen og driftsrammen bevillingsmæssig godkendelse.
For alle dispositioner, som hospitalerne og virksomhederne ønsker at foretage inden for
deres bevillinger, gælder den afgørende binding, at likviditetstrækket ikke må forøges.
Der kan – i forbindelse med delegeringen af konkrete bevillinger – sættes særskilte rammer for bevillingshaverens dispositionsfrihed.
Med budgetlovens indførelse er der et øget behov for, at regionen og de enkelte bevillingsområder tager initiativer til modgående foranstaltninger ved tendens til budgetoverskridelser, ligesom der ved tendens til mindreforbrug skal tilvejebringes beslutningsgrundlag for eventuelle nye aktiviteter. På regionalt niveau sker dette sædvanligvis som
led i den løbende økonomirapportering.
Hvis der i forbindelse med 4. økonomirapport opgøres et mindreforbrug, vil der ved ekstraordinære afdrag på leasinggæld og/eller ekstraordinær fremrykning af indkøb af fx medicin og/eller genforsikring af tjenestemandspensioner kunne tilvejebringes et råderum i
det eller de efterfølgende år til anvendelse til andre formål.
Beslutning vedrørende ekstraordinære afdrag på leasinggæld og/eller ekstraordinær fremrykning af indkøb og/eller genforsikring af tjenestemandspensioner vil normalt ikke
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kunne afvente regionsrådets bevilling hertil ved godkendelse af 4. økonomirapport i december måned, hvis beslutningen skal kunne effektueres i samme år.
Koncerndirektionen bemyndiges derfor til at træffe beslutning om sådanne ekstraordinære
afdrag og/eller ekstraordinære fremrykkede indkøb og/eller genforsikring med sigte på at
tilvejebringe et råderum i det eller de efterfølgende år til regionsrådets beslutning om anvendelse til andre formål. Bemyndigelsen er betinget af samlet budgetoverholdelse for regionen under ét.
Såfremt der disponeres midler til fremrykning af indkøb kan dette alene vedrøre medicin
til Region Hovedstadens Apotek, standardvarer inden for medicinsk udstyr (implantater)
og it-udstyr.

Overførsel af over- eller underskud
Efter det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at det vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den ordinære
bevilling. Der kan føjes restriktioner på en tilkendegivelse om genbevilling, fx kan overførselsadgangen begrænses til en bestemt procentdel af bevillingen, og/eller den kan gøres
betinget af, at det opsparede beløb anvendes til en bestemt, større anskaffelse.
Sådanne tilkendegivelser vil udgøre regionsrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt
konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende
område. Der må således efterfølgende forelægges en tillægsbevillingsansøgning i de tilfælde, hvor en bevillingshaver ønsker at udnytte overførselsadgangen.
På denne baggrund anføres i årets sidste økonomirapport hvilke mindreforbrug, der foreløbigt ønskes overført til det følgende år. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer
heri.
Det følger af lovgivningen omkring budgetloven, at overførsel af mindreforbrug fra tidligere år er tilladt, men at der ikke kan ske overskridelse af årets udgiftsloft med henvisning
til mindreforbrug i tidligere år. Reglerne indebærer, at der foretages en samlet vurdering
af hvilke mindreforbrug, det vil være muligt at overføre.
Der gælder i øvrigt følgende principper for hvilke mindreforbrug, der kan søges overført
til det følgende år:


Ved forsinkelse af besluttede projekter på driftsområdet eller på en lokal investeringsramme vil tilsvarende mindreforbrug i forhold til den ajourførte bevillingsramme
kunne søges overført til færdiggørelse af projektet i det følgende år,
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Ved forsinkelse af projekter finansieret af eksterne tilskud vil mindreforbrug i projektet inden for den ajourførte bevillingsramme kunne søges overført til dækning af de
uopfyldte forpligtelser over for tilskudsgiver,



Hvis der derudover opstår mindreforbrug afledt af tilbageholdenhed som følge af
usikkerhed om det endelige regnskabsresultat, vil mindreforbrug kunne søges overført
til ikke varige driftsformål (apparaturanskaffelser og lignende) inden for en ramme på
0,4 pct. af nettobevillingen,



Der kan ikke overføres merforbrug (”lånes” af bevillingen) til det efterfølgende år,
med mindre der træffes særskilt beslutning herom i forbindelse med økonomirapporteringen,



Ved forsinkelse af investeringsprojekter med særskilt bevilling, der udløser mindreforbrug af rådighedsbeløb, vil mindreforbruget kunne søges overført til færdiggørelse
af projektet i det eller de følgende år,



For det regionale udviklingsområde vil årets resultat kunne søges overført til det følgende år,



For social- og specialundervisningsområdet vil årets resultat blive overført fuldt ud på
grund af kravet om balance på området.

Forretningsudvalgets bevillingskompetence
Hovedreglen i regionslovens § 21 er som tidligere nævnt, at bevillingsmyndigheden er
hos regionsrådet. Bevillingsmyndigheden kan som hovedregel ikke delegeres.
Regionsrådet kan dog bemyndige forretningsudvalget til at meddele tillægsbevillinger i
tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller investeringsbevilling ønskes overført til en anden
drifts- eller investeringsbevilling, jf. nedenfor om tillægsbevillinger.
Regionsrådet bemyndiger forretningsudvalget til at godkende flytning af mindre beløb efter følgende retningslinjer:


Forretningsudvalget kan inden for hver af de tre kasser: sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling, godkende overførsel inden for driftsrammen fra et
bevillingsområde til et andet bevillingsområde samt fordeling af godkendte puljer,



Forretningsudvalget kan godkende overførsel fra en investeringsbevilling til en anden
investeringsbevilling. Der kan alene ske overførsel fra en investeringsbevilling, der er
meddelt endeligt,



Overførsel fra en driftsbevilling til en investeringsbevilling opført på det centrale investeringsbudget eller omvendt kræver forelæggelse for regionsrådet,
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For overførsel mellem driftsbevillinger omfatter bemyndigelsen beløb op til 5 pct. af
den aktuelle bevilling i budgettet, dog maksimalt 25 mio. kr. Procentgrænsen skal ses
i forhold til såvel den bevilling, der overføres fra, som den bevilling, der overføres til,



For overførsel mellem investeringsbevillinger omfatter bemyndigelsen beløb op til en
grænse på 10 pct., dog maksimalt 10 mio. kr.,



Forretningsudvalget kan godkende overførsel af puljemidler fra en driftsbevilling til
andre driftsbevillinger samt overførsel fra driftsbevillinger til centrale puljer. Forretningsudvalgets bevillingskompetence ved fordeling af puljer gælder puljer, som er angivet i bevillingsbudgettet. Der er ingen procent- eller beløbsgrænse,



Forretningsudvalgets bevillingskompetence omfatter kun overførsler med konsekvens
i indeværende budgetår eller som teknisk korrektion til næste budgetår. Fordeling af
puljemidler samt overførsel fra driftsmidler til centrale puljer er dog undtaget herfra.

Forretningsudvalget kan generelt beslutte, at en given sag forelægges for regionsrådet,
selv om sagen ligger inden for forretningsudvalgets kompetence.

Stående udvalg
Regionerne har fra 1. januar 2014 haft mulighed for at oprette stående udvalg med del i
den umiddelbare forvaltning.
Regionsrådet har ved konstitutionen nedsat 6 stående udvalg samt 2 særlige udvalg (§17
stk. 4 udvalg). Endvidere er der nedsat et Dialogforum om Sundhedsplatformen.
Den styrelsesvedtægt, som regionsrådet har vedtaget ved andenbehandlingen den 30. januar 2018, er baseret på den såkaldte Skanderborgmodel. Det betyder, at det er regionsrådet, der har den umiddelbare forvaltning af alle ansvarsområderne, mens de stående udvalg og forretningsudvalget har en politikformulerende rolle.
Det betyder, at de stående udvalg ikke har noget selvstændigt budgetansvar. Udvalgene
har derfor ikke nogen samlet budgetmæssig ramme, som deres budgetbidrag skal prioriteres indenfor, men udvalgene kan bidrage til budgetprocessen med forslag til initiativer,
ændringer og omlægninger, som udvalget som led i sin politikformulerende funktion mener, er hensigtsmæssige set ud fra en politisk vurdering af udvalgets ansvarsområder, og
som bidrager til understøttelse af de politisk vedtagne målsætninger.
Ifølge styrelsesvedtægten udarbejder forretningsudvalget et budgetforslag til regionsrådets
stillingtagen. Forretningsudvalget kan beslutte at anmode de stående udvalg om at fremkomme med bidrag til budgettet inden for de områder, hvor det enkelte udvalg varetager
rådgivende funktioner over for regionsrådet.
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Tillægsbevillingsregler
Regionsrådet har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger til såvel
drifts- som investeringsbevillinger samt rådighedsbeløb.
Ansøgninger om tillægsbevillinger forelægges som hovedregel samlet i økonomirapporterne. Det fremgår af regionslovens § 21, stk. 4, at enhver tillægsbevilling skal rumme en
angivelse af, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres. Tillægsbevillinger for merudgifter skal som udgangspunkt finansieres ved tilsvarende mindreudgifter eller merindtægter inden for de pågældende aktivitetsområder, jf. dog retningslinjerne for overførselsadgang.

Byggestyringsregler
Byggestyringsreglerne fastlægger principper, rammer og ansvarsfordeling for byggestyring og ejendomsadministration. Regionsrådet godkendte i maj 2017 en revideret version
af Region Hovedstadens byggestyringsregler.
I forbindelse med gennemførelse af Region Hovedstadens kvalitetsfondsprojekter og andre større byggerier i regionen skal udarbejdes en styringsmanual. Formålet er at fastlægge retningslinjer, der danner grundlag for styring af hvert af byggerierne, herunder politisk inddragelse, projektorganisering, styring af økonomi, risiko, tid samt rapportering
og opfølgning. Regionsrådet har i maj 2017 godkendt et revideret paradigme for en styringsmanual, der danner grundlag for udarbejdelse af styringsmanualer for de enkelte
byggeprojekter. Paradigmet udgør et supplerende regelsæt til Region Hovedstadens byggestyringsregler.

Aktivitet på hospitalerne
Økonomiaftalen for 2019 (indgået i juni 2018) indfører nærhedsfinansiering. Der vil i
2018 fortsat være en politisk proces omkring en konkret omsætning af økonomiaftalen til
regionens styringsmodel.
På den baggrund afskaffes den aktivitetsafhængige bevillingsstyring og indføres en ny
model for opfølgning på hospitalernes aktivitet. I stedet for automatisk korrektion af hospitalernes bevilling som følge af ændret aktivitet lægges op til en dialogbaseret tilgang til
løbende tilpasning.
Den løbende opfølgning på aktiviteten sker ud fra følgende retningslinjer:


Der udarbejdes hospitalsspecifikke aktivitetsbudgetter, som beskriver det forventede
antal sygehusforløb fordelt på patienter med bopæl i Region Hovedstaden og øvrige
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patienter. Endvidere beskrives forventet produktionsværdi målt i DRG.


Eventuel mer- eller mindreaktivitet i forhold til aktivitetsbudgettet indgår i den løbende dialog mellem hospitalsledelse og administration. Denne dialog kan føre til tilpasning af kapacitet og bevilling ved varige ændringer i produktionsniveau.



Hospitalsdirektionen fordeler eventuelle mer- eller mindrebevillinger til de udførende
afdelinger/enheder under hensyntagen til aktiviteten og hospitalets samlede prioriteringer,



Ved afvigelser i forhold til aktivitetsbudgettet for regionseksterne borgere gennemføres en korrektion af indtægtsbudgettet svarende til den faktiske indtægtsvirkning. Korrektionen af indtægtsbudgettet sikrer, at der for hospitalet er det samme økonomiske
incitament uanset patientens bopæl.
Ved forventning om varige ændringer i indtægtsniveauet gennemføres tillige en tilpasning af udgiftsbudget/kapacitet på baggrund af nærmere dialog.



Aktivitetsbudgettet fastlægges på hospitalsniveau i forbindelse med budgetlægningen.
DRG-værdi beregnes som udgangspunkt som beskrevet i det landsdækkende takstsystem.



Der foretages regulering af aktivitetsbudgettet i årets løb, hvis der sker korrektioner af
driftsbudgettet, der har konsekvenser for aktiviteten omfattet af aktivitetsbudgettet.



Endvidere kan der ske tilpasninger af drifts- og aktivitetsbudget, hvis der gennemføres omlægning af patientbehandlingen (herunder fx fra stationær til ambulant behandling, overgang til sammedagsbehandling, telemedicin) eller registreringspraksis (herunder f.eks. øget værdi pr. forløb – såkaldt ”kryb”).

Retningslinjer vedrørende leasing m.v.
Leasing er et finansieringsmæssigt instrument i forhold til bestemte former for anskaffelser, hvor udgiften fordeles over flere år, og regionen dermed pålægges en økonomisk forpligtelse over en længere årrække. Reglerne vedrørende leasing fremgår både af bevillingsreglerne og regionens finansielle politik.
Der er to former for leasing:



Operationel leasing og
Finansiel leasing.

Operationel leasing svarer i princippet til en lejeaftale og benyttes typisk ved kopimaskiner eller lignende. Leasingtager får ikke med operationel leasing ejendomsret til aktivet,
og leasingudgiften kan dermed siges at være udtryk for brugsværdien.
Omkring anvendelse af operationel leasing fastlægges følgende generelle bestemmelser:
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Der kan i mindre omfang indgås leasingaftaler via en afgrænset ramme på samlet op
til 50 mio. kr. til leasing af kontormaskiner m.v.,
Leasingaftaler i forbindelse med den almindelige drift kræver godkendelse af direktøren for Center for Økonomi. Beløbsgrænsen vedrørende det leasedes værdi for administrative godkendelser fastlægges til 1,0 mio. kr. Beløb over denne grænse skal godkendes af forretningsudvalget.

Operationelle leasingudgifter afholdes som driftsudgifter.
Finansiel leasing er en finansieringsmodel for anskaffelse af aktiver, der f.eks. benyttes
ved anskaffelser af medicoteknisk apparatur og it-systemer m.v.
Fordelen ved anvendelse af finansiel leasing af større apparatur og it-systemer er, at der
kan ske en aflastning af anlægsudgiftsniveauet, da de løbende leasingudgifter er en driftsudgift og fordeles over flere år. Samtidig er der mulighed for, at leasingtager overtager
ejerskabet til anlægsaktivet, når leasingperioden er afsluttet.
Region Hovedstaden har i maj 2014 indgået en masteraftale om leasing med Kommuneleasing. Masteraftalen indebærer, at Kommuneleasing i perioden frem til 30. april 2016
stiller et beløb på 600 mio. kr. til rådighed for Region Hovedstaden til indgåelse af leasingaftaler med option på at forlænge aftalen 2 gange af op til 12 måneders varighed samt
mulighed for at udvide rammebeløbet op til 2 mia. kr., hvor begge disse optioner er taget i
brug. Masteraftalen muliggør, at der løbende kan træffes beslutninger i konkrete anskaffelsessager om, at anskaffelsen finansieres ved finansiel leasing. Region Hovedstaden har
i februar 2017 indgået en ny Masteraftale på 2 mia. kr., der løber frem til februar 2019
med mulighed for forlængelse 2 gange 12 måneder.
Som eksempler på finansiel leasing kan nævnes anskaffelse af større medicoteknisk apparatur, teknisk udstyr og apparatur til sterilcentralfunktioner, it-anskaffelser – herunder
sundhedsplatform – samt OPP-projekter. Derudover kan nævnes hospitalernes og apotekets beslutninger om anskaffelse af apparatur (jf. nedenstående regler).
For leasing af biler er der afsat en ramme på 30 mio. kr., inden for hvilken regionens hospitaler, virksomheder og centre kan lease primært fossilfri biler, idet leasingydelsen afholdes inden for eget eksisterende driftsbudget. For at sikre, at leasingrammen ikke overskrides, skal der altid indhentes godkendelse i Center for Økonomi før leasingaftale indgås.
På den baggrund fastsættes følgende generelle bestemmelser om anvendelse af finansiel
leasing:



Administrationen er bemyndiget til at træffe beslutning om fordeling af medicotekniske puljer inden for de vedtagne kriterier.
Administrationen bemyndiges til at lade hospitaler og apoteket træffe beslutninger om
anskaffelse af apparatur inden for en samlet økonomisk ramme pr. år, der fastsættes i
budgettet (under investeringsbudgettet). Enkeltanskaffelser af apparatur som hver især
overstiger 10 mio. kr. kræver dog beslutning i regionsrådet.
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Administrationen bemyndiges til at godkende leasing af biler indenfor den afsatte leasingramme på 30 mio. kr.
Der kan i øvrigt kun indgås aftaler om finansiel leasing i konkrete anskaffelsessager
efter beslutning i regionsrådet.
De nærmere forretningsgange for administration af leasingaftaler fastsættes af Center
for Økonomi.

Der må ikke indgås sale-and-lease-back aftaler, det vil sige aftaler om benyttelse af ejendomme, lokaler, anlæg, inventar, driftsmidler eller apparatur, der før aftalens indgåelse
har været i regionens eje.
Deponering for lejemål
Indgåelse af lejemål kræver efter lånebekendtgørelsen for regioner deponering af et beløb,
der svarer til værdien af det lejede, da indgåelse af lejeaftaler om fast ejendom betragtes
som låntagning. Lejemål til en værdi under 5 mio. kr. kræver dog ikke deponering. Kortvarige lejemål med en løbetid på indtil 3 år henregnes heller ikke til regionens låntagning,
hvis aftalen ikke kan forlænges og revisionen har påset, at disse vilkår er opfyldt.
Lejemål af den nævnte karakter, som ikke kræver deponering efter lånebekendtgørelsen,
kan indgås administrativt, forudsat at udgifterne kan afholdes inden for den pågældende
virksomheds bevillingsmæssige rammer.
Modtagelse af gaver og donationer fra private
For at regionen kan modtage en gave eller donation fra private, skal retningslinjerne på
området være overholdt. Retningslinjerne er beskrevet i publikationen ”God adfærd i det
offentlige”, som Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner udarbejder i fællesskab.
Modtagelse af donationer fra private på op til 0,5 mio. kr. kræver forhåndsgodkendelse af
direktøren for Center for Økonomi og meddeles regionsrådet efterfølgende via formandsmeddelelse. Modtagelse af gaver og donationer over dette beløb kræver godkendelse i regionsrådet.
Salg af ejendomme med en offentlig ejendomsvurdering på op til 5 mio. kr.
Koncerndirektionen er af regionsrådet bemyndiget til at godkende salg af ejendomme med
en offentlig ejendomsvurdering på op til 5 mio. kr., som ikke kan anvendes til regionale
formål, såfremt ejendommene sælges til markedspris og i øvrigt i overensstemmelse med
retningslinjerne for offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste
ejendomme.
Alle aftaler om salg af fast ejendom skal fortsat underskrives af regionsrådsformanden eller næstformanden i forening med regionsdirektøren eller en koncerndirektør jævnfør bestemmelserne i regionsloven.
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Omkostningsbevilling 2019 og budgetoverslag 2020-2022
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Hospitaler
Amager og Hvidovre Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev og Gentofte Hospital
Steno Diabetes Center Copenhagen
Nordsjællands Hospital
Region Hovedstadens Psykiatri
Rigshospitalet

B 2018
(2018-P/L)
21.639,3
2.808,0
2.142,6
418,9
4.575,3
60,6
2.387,6
3.057,3
6.188,9

BF 2019

BO 2020

BO 2021

BO 2022

22.083,9
2.805,8
2.170,3
420,9
4.692,5
86,7
2.450,4
3.132,3
6.324,9

22.040,6
2.804,0
2.163,9
420,7
4.679,8
86,7
2.442,7
3.130,3
6.312,4

22.025,7
2.803,4
2.161,6
422,7
4.678,9
86,7
2.441,2
3.130,2
6.300,8

21.988,9
2.799,1
2.157,5
422,2
4.671,1
85,9
2.438,5
3.130,2
6.284,3

Sundhedsområdet, fælles
Region Hovedstadens Akutberedskab
Region Hovedstadens Apotek
Center for IT, Medico og Telefoni
Center for HR
Center for Ejendomme
Sygehusbehandling uden for regionen
Fælles driftsudgifter m.v.

7.533,3
762,3
87,5
1.585,1
1.009,0
1.240,1
980,1
1.869,2

7.665,5
777,9
93,7
1.552,1
1.029,2
1.354,0
965,5
1.893,0

7.709,7
778,2
93,1
1.547,6
1.062,5
1.345,3
962,6
1.920,3

7.736,0
778,3
92,6
1.547,6
1.062,5
1.345,2
962,2
1.947,5

7.788,2
778,3
92,6
1.547,6
1.062,5
1.349,0
962,2
1.995,9

Praksisområdet
Praksisområdet

6.681,6
6.681,6

6.855,5
6.855,5

6.855,7
6.855,7

6.849,3
6.849,3

6.849,3
6.849,3

Social- og specialundervisningsområdet
Den Sociale Virksomhed

-10,8
-10,8

-10,8
-10,8

-10,8
-10,8

-10,8
-10,8

-10,8
-10,8

Regional Udvikling
Kollektiv trafik
Erhvervsudvikling
Miljøområdet
Øvrig regional udvikling

964,1
501,3
119,8
139,5
203,5

983,0
436,6
0,0
146,2
400,2

983,0
495,5
0,0
146,2
341,3

983,0
495,5
0,0
146,2
341,3

983,0
495,5
0,0
146,2
341,3

486,4
462,9
10,8
12,7
37.293,9

549,0
525,6
10,8
12,6
38.126,2

543,7
520,5
10,7
12,4
38.121,9

523,7
501,4
10,3
11,9
38.106,9

503,7
482,4
9,8
11,4
38.102,3

235,3

94,0

94,0

94,0

94,0

Administration
Sundhedsområdet
Socialområdet
Regional udvikling
Omkostningsbevilling i alt
Virksomhedernes investeringsramme
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I alt
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Fælles formål og administration
D. Renter
E. Finansforskydninger
Forøgelse i likvide aktiver
Afdrag på lån og leasingforpligtelser
Øvrige finansforskydninger
Finansforskydninger i alt
SUM (A+B+C+D+E)

Udgifter

Indtægter

41.640,0
3.151,5
1.364,0
40,0

-4.418,7
-272,1
-554,1
-25,3

0,0
444,8
-1.524,9
-1.080,1
45.115,3

0,0
0,0
-5.270,1

0,0

-549,3
-216,5
-6.097,3
-442,2
-31.380,0
-915,9
-243,9
-39.845,2

45.115,3

-45.115,3

F. Finansiering
Andel af forbrug af likvide aktiver
Optagne lån og ny leasinggæld
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag
Bloktilskud fra staten
Objektive finansieringsbidrag/takstbetaling
Udviklingsbidrag fra kommunerne
Finansiering i alt
BALANCE

Sundhed
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Andel af fælles formål og administration
D. Andel af renter
E. Andel af finansforskydninger
Forøgelse i likvide aktiver
Afdrag på lån og leasingforpligtelser
Øvrige finansforskydninger
Andel af finansforskydninger i alt
SUM (A+B+C+D+E)

Udgifter

Indtægter

39.747,3
3.126,5
1.301,5
34,2

-4.372,1
-272,1
-527,6
-25,3

0,0
444,8
-1.524,9
-1.080,1
43.129,4

0,0
0,0
-5.197,1

0,0

-554,1
-216,5
-6.097,3
-442,2
-30.622,2
-37.932,3

43.129,4

-43.129,4

F. Finansiering
Andel af forbrug af likvide aktiver
Andel af optagne lån og ny leasinggæld
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag
Bloktilskud fra staten
Finansiering i alt
BALANCE
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Social- og specialundervisning
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau

Udgifter

A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Andel af fælles formål og administration
D. Andel af renter
E. Andel af finansforskydninger
Forøgelse i likvide aktiver
Afdrag på lån og leasingforpligtelser
Øvrige finansforskydninger
Andel af finansforskydninger i alt
SUM (A+B+C+D+E)

Indtægter
865,9
25,0
28,9
5,8

-2,3
0,0
-12,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
925,6

0,0
0,0
-14,5

0,0

4,9
0,0
-915,9
-911,0

925,6

-925,6

F. Finansiering
Andel af forbrug af likvide aktiver
Andel af optagne lån og ny leasinggæld
Objektive finansieringsbidrag/takstbetaling
Finansiering i alt
BALANCE

Regional udvikling
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
A. Driftsvirksomhed
B. Anlægsvirksomhed
C. Andel af fælles formål og administration
D. Andel af renter
E. Andel af finansforskydninger
Forøgelse i likvide aktiver
Afdrag på lån og leasingforpligtelser
Øvrige finansforskydninger
Andel af finansforskydninger i alt
SUM (A+B+C+D+E)

Udgifter

Indtægter

1.026,8
0,0
33,5
0,0

-44,3
0,0
-14,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1.060,3

0,0
0,0
-58,5

0,0

-0,1
0,0
-757,8
-243,9
-1.001,9

1.060,3

-1.060,3

F. Finansiering
Andel af forbrug af likvide aktiver
Andel af optagne lån og ny leasinggæld
Bloktilskud fra staten
Udviklingsbidrag fra kommunerne
Finansiering i alt
BALANCE
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Sundhedsområdet
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag
Bloktilskud fra staten
Indtægter
Nettodriftsomkostninger
Andel af fælles formål og administration
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster
Andel af finansielle indtægter
Andel af finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

B 2018
(2018-P/L)
-6.275,8
-435,5
-29.811,1
-36.522,4
35.854,2
462,9
-205,3
-33,4
32,0
-206,7
0,0
0,0
-206,7

BF 2019

-6.097,3
-442,2
-30.622,2
-37.161,7
36.604,9
525,6
-31,2
-19,5
28,4
-22,3
0,0
0,0
-22,3

Social- og specialundervisning
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Takst- og beboerindtægter
Indtægter
Nettodriftsomkostninger
Andel af fælles formål og administration
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster
Andel af finansielle indtægter
Andel af finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

B 2018
(2018-P/L)
-881,7
-881,7
864,4
10,8
-6,4
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0

BF 2019

-915,9
-915,9
899,4
10,8
-5,7
0,0
5,8
0,1
-0,1
0,0
0,0

Regional udvikling
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Udviklingsbidrag fra kommunerne
Bloktilskud fra staten
Indtægter
Nettodriftsomkostninger
Andel af fælles formål og administration
Resultat før finansielle poster og ekstraordinære poster
Andel af finansielle indtægter
Andel af finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

B 2018
(2018-P/L)
-238,2
-738,6
-976,8
964,1
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

BF 2019

-243,9
-757,8
-1.001,7
983,0
12,6
-6,1
0,0
0,0
-6,1
0,0
0,0
-6,1
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Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Årets resultat
Likviditetsreguleringer til årets resultat
+ afskrivninger
+ intern forrentning
+ lagerforskydning
+ hensættelse til feriepenge
+ hensættelse til tjenestemandspension
- andre reguleringer, primo
+ andre reguleringer, ultimo
A. Likviditetsvirkning af årets resultat

Sundhedsområdet
22,3

Socialområdet
0,0

Regional
udvikling
6,1

1.113,8
0,0
-0,2
28,6
87,4

32,7
5,8
0,0
1,2
1,9

0,5
0,0
0,0
0,0
0,0

-248,4
981,2

-5,9
35,8

-6,7
-6,2

1.147,0
5,8
-0,2
29,8
89,3
0,0
-261,0
1.010,8

I alt
28,4

Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer
- køb af immaterielle anlægsaktiver
+ salg af immaterielle anlægsaktiver
- køb af materielle anlægsaktiver
+ salg af materielle anlægsaktiver
+/- andre forhold
B Likviditetsvirkning af investeringer

-2.854,3

-25,0

-2.854,3

-25,0

0,0

0,0
0,0
-2.879,3
0,0
0,0
-2.879,3

C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B)

-1.850,8

10,8

0,0

-1.840,1

Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter
+/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender
+/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser
+ optagelse af eksterne lån
- afdrag på eksterne lån
- forrentning af interne lån
+/- øvrige finansielle poster
D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter

216,5
-444,8
-5,8
1.524,9
1.290,8

E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D)

-549,3

F. Likvider, primo budgetåret
G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F)
Mellemværende - socialområdet
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
Primo 1. januar
Årets likviditetsvirkning
Forrentning af saldo
Ultimo 31. december

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

1.157,0
607,7

BF 2019
BO 2020
BO 2021
479,7
475,4
471,0
-10,8
-10,9
-11,3
6,5
6,4
6,4
475,4
471,0
466,0

BO 2022
466,0
-11,8
6,3
460,6
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Bemærkninger til bilag
I dette bilag er der for Den Sociale Virksomhed opgjort økonomi og aktivitet på tilbudsniveau.
Aktiviteten er opgjort som antal pladser samt budgetlagt belægningsprocent for 2019.
Institutionsbudgetter i Den Sociale Virksomhed
Mio. kr., 2019-pris- og lønniveau
3-Kløveren
Behandl. Nødebogård
Bredegård
Børneungecentret for Rehabilitering
Center for Forsorg og Behandling 1, 2
Dansk Røde Kors Herberg
Geelsgårdskolen
Jonstrupvangbebyggelsen
Kommunikationscenteret
Lunden
Lyngdal
Orion
Pensionatet Hulegården
Pensionatet Kamager
Rønnegård
Skovvænget
Solgaven
Svendebjerggård
Sølager
Fællesdriftsmidler
Samlet nettobudget
1) Tidligere Nordsjællands misbrugscenter
2) Indeholder også udgiften til CFB Solvang

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

B 2018
(2018-P/L)
38,1
63,1
38,3
10,9
59,0
7,9
128,5
49,1
50,0
37,0
39,9
40,5
26,8
33,0
43,0
25,5
46,8
12,8
40,8
19,7
810,7

BF
2019
39,6
67,7
39,2
11,1
59,2
9,4
138,8
49,7
50,6
37,6
40,4
45,5
27,8
36,0
38,6
25,8
47,4
13,0
41,3
19,9
838,5

BO
2020
39,6
67,7
39,2
11,1
59,2
9,4
138,8
49,7
50,6
37,6
40,4
45,5
27,8
36,0
38,6
25,8
47,4
13,0
41,3
19,9
838,5

BO
2021
39,6
67,7
39,2
11,1
59,2
9,4
138,8
49,7
50,6
37,6
40,4
45,5
27,8
36,0
38,6
25,8
47,4
13,0
41,3
19,9
838,5

BO
2022
39,6
67,7
39,2
11,1
59,2
9,4
138,8
49,7
50,6
37,6
40,4
45,5
27,8
36,0
38,6
25,8
47,4
13,0
41,3
19,9
838,5
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Kapacitet i Den Sociale Virksomhed
Pladser i
2019 på forsorgs- og

Institution
3-Kløveren
Behandl. Nødebogård
Bredegård
Center for Forsorg og Behandling 1, 2
Dansk Røde Kors Herberg
Geelsgårdskolen
Jonstrupvangbebyggelsen
Lunden
Lyngdal
Orion
Pensionatet Hulegården
Pensionatet Kamager
Rønnegård
Skovvænget
Solgaven
Svendebjerggård
Sølager
Børnecentret for Rehabilitering
Kommunikationscenteret
I alt
1) Tidligere Nordsjællands Misbrugscenter
2) Indeholder også udgiften til CFB Solvang

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Døgnpladser Dagpladser
2019
2019
25
40
34
40
42

16
46
36
15
42
41
44
26
30
66

252
23

15

15

13
2

14
20

Forventet
belægmisbrugsningsområdet
procent
100%
99%
100%
116
99%
27
90%
100%
99%
98%
99%
99%
98%
100%
100%
99%
98%
29
100%
100%

Ingen pladsreservation
482

415

172

Forslag til budget 2019 – 2022
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Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Forslag til budget
2019 – 2022
- udvalgene
Nye Initiativer
Sundhedsområdet

Region Hovedstaden
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NYE BUDGETFORSLAG
2019-2022
SUNDHEDSOMRÅDET
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Budget 2019-2022
Nr.
Mio.kr.
SUNDHEDSOMRÅDET
1.0
Sundhedsudvalget
1.1
Flere hospicepladser
1.2
Opnormering af bemanding
1.3
Ressourcer til løft i akutmodtagelserne
1.4
Mindske risiko for overbelægning (kan skaleres)
1.5
Uddannelse af flere neonatologer (sygdomme hos nyfødte børn)
Tekstforslag til fokusområder i B19:
1.6
Nedbringe ventetid på udredning af demens
1.7
Kendt jordemoder
1.8
Tilbud om HIV-forebyggende behandling (PrEP)
1.9
Indkvartering og transport af pårørende til alvorligt syge patienter
I alt Sundhedsudvalget
2.0
Social- og Psykiatriudvalget
2.1
Flere psykoterapeutiske behandlinger
2.2
Aktivitetstilbud på intensive sengeafsnit
2.3
Flere intensive senge
2.4
En styrket børne-og ungdomspsykiatri, herunder styrkelse af Tværgående Udgående Team (TUT)
Tekstforslag:
2.5
En styrket psykiatri
I alt Social- og Psykiatriudvalget

2019

Drift
2020

2021

2022

5,6
14,3
46,3
8,0
3,0

5,6
14,3
46,3
8,0
3,0

5,6
14,3
46,3
8,0
3,0

5,6
14,3
46,3
8,0
3,0

77,2

77,2

77,2

77,2

8,0
7,5
3,0
7,5

16,0
7,5
6,0
7,5

16,0
7,5
6,0
7,5

16,0
7,5
6,0
7,5

26,0

37,0

37,0

37,0

3.0
3.1
3.2
3.3

Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng
Fortsættelse af samarbejdsaftale med Røde Kors om drift af omsorgscenter til hjemløse borgere
Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn
Pulje til Sundhedsfremme og Forebyggelse i Region Hovedstaden
I alt Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng

2,1
0,5
5,0
7,6

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

4.0
4.1

Miljø- og Klimaudvalget
Øget genanvendelse af plastikaffald
I alt Miljø- og Klimaudvalget

1,3
1,3

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

5.0

Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget
Øge niveau til strategisk forskningspulje til tidligere niveau
I alt Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

11,0
71,0

11,0
40,0

11,0
40,0

11,0
40,0

10,0
2,0

10,0
2,0

2,0

2,0

109,0

63,0

53,0

53,0

224,1

187,2

177,2

177,2

5.1

6.0
Udvalg for Værdibaseret styring
Tekstforslag:
Pejlemærker for implementering af værdibaseret styring
6.1
I alt Udvalg for Værdibaseret styring
7.0
Forretningsudvalget
7.1
Sikring af efteruddannelse af sundhedspersonalet *)
7.2
Nødvendige forbedringer i forhold til Sundhedsplatformen, diverse tiltag **)
7.3
Forbedring af bygningstilstanden på regionens hospitaler, renoveringer, parkering mv
7.4
Mere patientvenlige afdelingsnavne
7.5
Flere midler til socialsygeplejersker
Ikke prioriteret ift. forslagene ved eventuelt ledige midler:
7.6
Fremrykning af små-apparatur, it
7.7
Fremrykning af indkøb af medicin
7.8
Ekstraordinær anskaffelse af sterilinstrumenter
7.9
Ekstra ordinære afdrag på leasing
I alt Forretningsudvalget
I alt Sundhedsområdet

15,0

*) Vedr. budgettet for Efteruddannelse af speciallæger, er der kun medtaget flad profil. Beløbet kan skaleres i årene 2020-2022, stigende med 5. mio. kr. om året.
**) Vedr. punkt e) Åbne for lokal diktering - under Sundhedsplatformen er der medtaget gennemsnittet af de 3-5 mio. kr. gennem årene 2019-2022.
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
SUNDHEDSUDVALGET
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.1 Flere hospicepladser
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
Oprettelse af flere hospicepladser. Mindre udgift på hospitalerne, da patienten flyttes fra
hospitalsseng. Merudgift til hospiceplads.
Ifølge Hospiceforum Danmark er der mangel på hospicepladser i Region Hovedstaden. Dette
underbygges af ventetiden til hospiceplads, samt de mange der desværre ikke når, at få
opfyldt ønsket om at komme på hospice. Hvad vil eksempelvis 3, 5 og 10 ekstra
hospicepladser koste? Og er det muligt, at udvide kapaciteten på de hospices som er
beliggende i regionen?
Administrationens kommentarer
Administrationen har været i kontakt med Region Hovedstadens fire hospices. Tre hospices
har umiddelbart ikke plads eller vil skulle bygge til for, at kunne etablere flere pladser. Et
enkelt hospice kan med mindre ændringer etablere flere pladser. Nedenstående er derfor et
eksempel, men hvis der skal ske en udvidelse, vil der skulle indgås nærmere dialog med alle
hospices.
Sankt Lukas har primo 2019 mulighed for, at oprette 4-8 nye hospicepladser i de eksisterende
bygningsmæssige rammer. I 2020 vil der kunne oprettes flere pladser, hvilket dog kræver
større ændringer.
Det skal bemærkes, at en udvidelse af hospicepladserne kan indvirke positivt på ventelisten til
hospice. Men dette er dog ikke ensbetydende med en besparelse på hospitalerne, hvor der
også opleves kapacitetsudfordringer på bl.a. de palliative pladser jf. budgetforslag om ”Flere
palliative pladser til kirurgiske patienter”.
Udgående hospiceteam
Flere af regionens hospices har anbefalet, at der etableres flere pladser i de udgående
hospiceteams, så de mange patienters ønske om at dø i eget hjem kan understøttes.
Det tværfaglige hospiceteam består af sygeplejersker, læger, socialrådgiver, psykolog og
præst. Teamet støtter dels med besøg i hjemmet, dels med opringninger til patient og
pårørende. En udvidelse vil kræve en opnormering af alle faggrupper svarende til udvidelsen i
patientantallet.
En udvidelse af udgående hospiceteam med eksempelvis 15 nye pladser vil kunne hjælpe
omkring 60 patienter om året, og vil forventeligt koste omkring 3 mio. kr. årligt.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
En stationær hospiceplads koster ca. 2 mio. kr. i årlig drift afhængig af, hvor mange pladser
det enkelte hospice har samt etableringsomkostningerne. Heraf er der kommunal finansiering
på 0,6 mio. kr. for Region Hovedstaden er nettoudgiften således 1,4 mio. kr.
En udvidelse med 4 hospicepladser vil indebære følgende økonomi.
Forslaget kan skaleres, hvis dette ønskes:
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

5,6
*

5,6
*

5,6
*

5,6
*

5,6

5,6

5,6

5,6

Angiv antal

Samlet udgift

*Det bemærkes, at evt. etableringsomkostninger ikke er medtaget. Etableringsomkostninger
vil forøge den samlede udgift og således også sengedøgnstaksten.
Det forventes, at en børnehospiceplads vil koste det samme som en hospiceplads til voksne.
Det kan også overvejes, om der skal etableres flere pladser i de udgående hospiceteams,
hvilket vil koste ca. 3 mio. kr. årligt svarende til ca. 60 yderligere pladser.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.2 Opnormering af bemanding
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
I forbindelse med forhandlingerne om de nye overenskomster har der været rejst kritik af, at
det ikke har været muligt, at etablere nødberedskab på en række afdelinger. På hvilke
områder er der behov for mere personale.
Der ønskes forslag til forbedringer og opprioriteringer de aktuelle steder. Herunder hvad det
vil koste, at øge bemandingen på de afdelinger, hvor der er udfordringer med for lidt
personale.
Administrationens kommentarer
Danske Regioner har udarbejdet en samlet opgørelse over årsager til, at sygeplejersker blev
undtaget fra lockout i forbindelse med strejken. På 18 % af afdelingerne var undtagelsen
begrundet med, at der ikke kunne stilles nødberedskab på afdelingen. Det dækkede blandt
andet over, at der var ledige stillinger eller at sygeplejerskerne ikke var medlem af en
fagforening, der havde indgået overenskomst.
Erfaringen fra andre analyser viser, at det kræver en grundigere gennemgang at vurdere
personalets belastning og afdække, hvor der er behov for mere personale. De fire store
akuthospitaler har påpeget, at særligt gastroenhederne er pressede og har behov for en
opprioritering. På det grundlag er der i foråret 2018 igangsat en analyse af gastroområdet. På
denne baggrund foreslås det, at der iværksættes initiativer, der kan afhjælpe problemerne på
gastroenhederne, sideløbende med, at der i efteråret 2018 igangsættes en bredere analyse af
den personalemæssige situation.
Sygeplejersker til gastroenhederne
Gastroenhederne behandler patienter med sygdomme i mave- og tarme, herunder
kræftsygdomme, og de er kendetegnet ved et stort pres på sengekapaciteten og et højt
akutindtag. Samtidig er det afdelinger med meget vagtarbejde aften, nat og weekend.
På plejesiden har det i en årrække betydet, at der hovedsagelig har kunnet rekrutteres
nyuddannede sygeplejersker. Mange af disse sygeplejersker med kort arbejdserfaring oplever
at blive udfordret på deres kompetencer i behandlingen af svært syge patienter, og nogle af
dem kun bliver i afdelingerne kortvarigt - på trods af en stor indsats for at introducere og sikre
tilstrækkelige kompetencer hos de nye medarbejdere. Der har de sidste tre år været en
omsætning på mellem 20 % og 30 % årligt i plejegruppen.
Denne høje personaleomsætning påvirker afdelingerne. Det har betydning for kvalitet,
patienttilfredshed og personaletrivsel - og det betyder også, at det erfarne personale udtrættes.
Det er analysens vurdering, at personalenormeringen er for lav især i vagttid, og at en
forbedret normering i vagttid er nødvendig, hvis rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne
skal vendes. Hospitalerne vurderer, at der optimalt set er behov for opnormering på 15
sengeafsnit, heraf 11 kirurgiske sengeafsnit og 4 medicinske sengeafsnit. Det er særligt de
kirurgiske sengeafsnit, der er pressede.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk*
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
14,3

2020
14,3

2021
14,3

2022
14,3

Ca. 39

Ca. 39

Ca. 39

Ca. 39

Angiv antal**

Samlet udgift
14,3
14,3
14,3
14,3
* Beløbet er beregnet ud fra, at det i gennemsnit koster 950.000 kr. per år at opnormere med
en sygeplejerske i aftenvagten på de 15 sengeafsnit på gastroenhederne. Antallet af årsværk
overstiger de 15 afsnit, da der for at dække alle aftener skal ansættes mere end én
sygeplejerske per afsnit.
Det er muligt at skalere forslaget, så de enkelte hospitaler kan prioritere, hvilke sengeafsnit
der har mest behov for en opnormering.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.3 Ressourcer til løft i akutmodtagelserne
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
Vi ser et øget pres på akutafdelinger og klinikker. Der ønskes et øget budget til, at tage sig af
patienterne.
Administrationens kommentarer
Akutmodtagelserne i Region Hovedstaden har i de seneste år oplevet et tiltagende pres. Dette
medvirker til øget ventetid for borgerne og et presset arbejdsmiljø for de ansatte.
Alle akutte patienter skal tilbydes høj kvalitet og service under et akut udrednings- og
behandlingsforløb. Formålet med, at tilføre flere ressourcer til akutområdet er netop at
understøtte akutmodtagelserne i at sikre det rette kompetenceniveau hos personalet, samt
muligheden for at opretholde den fornødne kapacitet døgnet rundt. Det er samtidig målet at
forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i akutmodtagelserne, da der opleves et konstant højt
arbejdspres, og der er stor udskiftning i personalegrupperne.
Akutmodtagelserne får desuden en helt central rolle i det fremtidige hospitalsvæsen, når de
nye byggerier står klar, hvor en større andel af patienterne forventes at blive færdigbehandlet i
akutmodtagelsen uden behov for indlæggelse på en specialiseret sengeafdeling. For at
understøtte akutmodtagelserne foreslår administrationen, at akutmodtagelserne tilføres
ressourcer til:
•
•
•

Ekstra personale, især i aften- og nattetimerne for at opretholde den fornødne
kapacitet
Flere speciallæger i front
Nødvendig kompetenceudvikling i akutmodtagelserne

Hospitalerne oplyser, at øgede ressourcer til akutmodtagelserne vil medvirke til at nedbringe
overbelægning på hospitalets øvrige afdelinger, idet patienterne hurtigere vil blive udredt,
behandlet og udskrevet. Færre patienter vil dermed få behov for indlæggelse på en
specialiseret sengeafdeling.
Opgørelser for aktiviteten tyder på, at der sket en forskydning i døgnmønsteret, hvilket har
betydning for kapaciteten og planlægningen af arbejdet i akutmodtagelserne. Forskydningen i
døgnmønstret ses, fordi aktiviteten ser ud til at stige kraftigt lige efter kl. 16, hvor de
praktiserende læger lukker samt igen efter kl. 22. Administrationen er i gang med en nærmere
beskrivelse og analyse af udviklingen i aktivitet og mulige årsager til det øgede pres.
Der er igangsat et samarbejde mellem akuthospitalernes direktioner, ledelser af
akutmodtagelserne samt regionens ledelse og administration om, hvordan der på tværs af
regionen sikres bedre patientforløb, kvalitetsløft for patienter, samt vilkår for medarbejdere
som led i ibrugtagningen af de fire nye akutmodtagelser (inkl. Bornholm). I den forbindelse
er der fokus på bl.a. bemanding og organisering i regionens akutmodtagelser samt nødvendig
kompetenceudvikling.
Ift. bemanding er der ud fra bl.a. Sundhedsstyrelsens anbefalinger ”Styrket akutberedskab Planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen” fastsat regionale rammer for
bemanding af både sygeplejersker og læger i akutmodtagelserne. Det handler bl.a. om hvilke
speciallæger der skal have fast tilstedeværelse i akutmodtagelsen og hvilke der skal være
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tilstede på matriklen. Med beslutningen om et nyt speciale i akutmedicin skal
akutmodtagelserne desuden fremover varetage uddannelsen af speciallæger i akutmedicin.
Det er tanken, at endnu flere patienter fremover skal færdigbehandles i akutmodtagelserne, og
det vil i højere grad kræve speciallæger i front.
Ift. kompetenceudvikling har administrationen med inddragelse af en bred vifte af
medarbejderrepræsentanter, afdelingsledelser mv. foretaget en afdækning af arbejdsopgaver,
samarbejdsflader og kompetencebehov i akutmodtagelserne. På den baggrund er udarbejdet et
koncept for mono- og tværfaglig kompetenceudvikling, der dækker et bredt behov for
kompetenceudvikling af forskellige faggrupper i regionens akutmodtagelser. Nogle aktiviteter
retter sig mod enkelte faggrupper (monofaglig), og andre går på tværs af to eller flere
faggrupper.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
40,0
6,3

2020
40,0
6,3

2021
40,0
6,3

2022
40,0
6,3

46,3

46,3

46,3

46,3

Angiv antal

Samlet udgift

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

Uddybende beskrivelse:
Antallet af årsværk vil afhænge af hvilke personalegrupper, der opnormeres. Fordelingen af
midler mellem hospitaler og personalegrupper er ikke endeligt fastlagt endnu.
Ved tildeling af midler skal aftales hvordan effekten måles, fx ved kortere ventetid og
hurtigere diagnosticering af patienterne og bedre arbejdsmiljø for personalet.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.4 Mindske risiko for overbelægning
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
Mindske risiko for overbelægning.
Administrationens kommentarer
I Region Hovedstaden er der på de enkelte hospitaler stort fokus på overbelægning, og der er
igangsat flere målrettede indsatser igennem de seneste år.
Opgørelsen over overbelægningen på medicinske afdelinger viser, at der særligt på
Nordsjællands Hospital har været udfordringer med overbelægning over en længere periode.
På den baggrund har administrationen bedt Nordsjællands Hospital om at komme med input
til, hvordan risikoen for overbelægning fremadrettet kan reduceres.
Det er hospitalets vurdering, at hvis overbelægning skal mindskes, vil det kræve en styrket
akutafdeling, herunder en styrkelse af speciallægerne i front, da det vil være med til at aflaste
stamafdelingerne. Derudover er det en generel udfordring, at der behandles meget komplekse
medicinske patienter, og at der i perioder er en høj belastning af isolationspatienter. En
tidligere benchmark i regionen har desuden vist, at der på Nordsjællands Hospital er en
udfordring med lav plejenormering på de medicinske afdelinger.
En opnormering af sygeplejepersonale kan være et tiltag, som vil kunne mindske risikoen for
overbelægningen, da det er væsentligt i forhold til at sikre et hurtigt og sikkert patientflow
samt rettidig og gode udskrivningsforløb, der kan minimere genindlæggelser. Hvis
plejenormeringen til vagtbærende personale på tre af Nordsjællands Hospitals afdelinger
(Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Kardiologisk Afdeling og Endokrinologisk og
Nefrologisk Afdeling) eksempelvis bliver løftet fra det nuværende 1,2 til 1,3 plejenormering
pr. seng, vil det svare til en ekstra udgift på 8 mio. kr.
Hvorvidt der også på regionens øvrige hospitaler er behov for opnormering af
sygeplejepersonale afklares i forbindelse med forslaget om løft af akutmodtagelserne.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
En opnormering af vagtbærende sygeplejepersonale på tre afdelinger Nordsjællands Hospitals
afdelinger estimeres til at koste 7,8 mio. kr. svarende til 16 årsværk pr. år:
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
8,0

2020
8,0

2021
8,0

2022
8,0

16

16

16

16

8,0

8,0

8,0

8,0

Angiv antal

Samlet udgift
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Dette dækker således udelukkende en opnormering af sygeplejepersonale på ét hospital.
Budgettet kan skaleres såfremt det ønskes.
Et scenarie for skalering er, hvis den årlige ekstra udgift nedskaleres til 4. mio., hvilket vil
svare til en opnormering med 8 årsværk.
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
4,0

2020
4,0

2021
4,0

2022
4,0

8

8

8

8

4,0

4,0

4,0

4,0

Angiv antal

Samlet udgift

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.5 Uddannelse af flere neonatologer (sygdomme hos
nyfødte børn)
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
Som følge af det stigende fødselstal er der behov for flere neonatologer, som er speciallæger,
der tager sig af nyfødte børn med komplikationer, medfødte sygdomme og misdannelser,
herunder for tidligt fødte. Problemet forstærkes af, at mange neonatologer går på pension
inden for de næste 10 år.
Hvis behovet for neonataloger i regionen fremover skal imødekommes, er der behov for at
øge uddannelsesvolumen på Rigshospitalet. I dag er én speciallægestilling/et årsværk
(svarende til 750.00 kr.) afsat i normeringen på Rigshospitalet til neonatal-videreuddannelse.
Videreuddannelsen af speciallæger i pædiatri til neonataloger tager tre år, hvoraf 1½-2 år skal
foregå på Rigshospitalet. Uddannelsen er et ekspert-uddannelsesprogram godkendt af Dansk
Pædiatrisk Selskab og har kørt efter denne model i 15 år.
Der er behov for at tilføre Rigshospitalet minimum 1,5 mio. kr. årligt, svarende til en
opnormering på to fra en uddannelsesstilling til samlet set tre neonatale uddannelsesstillinger
(á ca. 750.000 kr. = én afdelingslæge). Imidlertid vil en sådan opnormering være i
underkanten, da den alene tager højde for, at de nuværende neonataloger forventes at gå på
pension omkring de 67 år.
Det betyder, at der stadig ikke vil være taget højde for det forventede stigende fødselstal på 14
% flere fødsler frem til 2022. Andelen af børn med neonatalt behov ligger historisk set stabilt
på omkring 10 % af det samlede antal fødte babyer.
Der er i 2018 ansat 18 neonatologer samt otte under uddannelse i alt samlet set 26 neonatale
speciallægestillinger. Der er frem til 2022 et øget behov på mindst 3,6 neonataloger. Dertil
kommer et øget behov for neonatallæger, hvis der etableres et nyt fødested på Bispebjerg.
Administrationen estimerer derfor, at Rigshospitalet skal tilføres minimum fire nye neonatale
uddannelsesstillinger pr. år, svarende til 3 mio. kr. årligt, som dækker behovet frem til 2022.
Udviklingen efter 2022 er vanskelig at vurdere i dag.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om at sikre høj faglig kvalitet.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes

2019
3,0

2020
3,0

2021
3,0

2022
3,0

4

4

4

4

3,0

3,0

3,0

3,0

nye) Angiv antal

Samlet udgift

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.6 Nedbringe ventetid på udredning af demens
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
At nedbringe ventetid på udredning af demens.
Forslaget har ikke for nuværende økonomiske konsekvenser.
Administrationens kommentarer
Der har i perioder været lange ventetider for, at komme til udredning i regionens
demensenheder (hukommelsesklinikkerne). Der er i forbindelse med den nationale
handleplan for demensområdet tilført regionerne midler til bl.a. udvidelse af aktiviteten – og
dermed mulighed for, at få nedbragt ventetiderne. Midlerne udløber imidlertid med udgangen
af 2019, hvorfor det er vigtigt også fremover at have fokus på at nedbringe ventetiderne.
Nedenstående tekst kan indgå i den videre budgetproces/indgå i en budgetaftale vedr.
demensområdet:
Hukommelsesklinikkerne tilføres satspuljemidler (ca. 15 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019)
til øget aktivitet, således at ventetid til udredning - og behandling - på demensområdet kan
bringes ned. Ventetiderne er nedadgående efter tilførsel af satspuljemidlerne. Der skal være
fokus på fortsat at nedbringe ventetiden og på at sikre, at lave ventetider fastholdes på et
tilfredsstillende niveau, når satspuljemidlerne er opbrugt med udgangen af 2019. Eventuelt
ved tilførsel af ekstra midler til demensområdet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

Angiv antal

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

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.7 Kendt jordemoder
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
Indføre kendt jordemoderordning til gravide kvinder.
Forslaget har for nuværende ingen økonomiske konsekvenser.
Administrationens kommentarer
Kendt jordemoderordning består typisk af et jordemoderteam med tre til fire jordemødre, der
betjener en gruppe af gravide med såvel jordemoderkonsultationer som fødselsforberedelse
samt fødsel og barsel. Det er formentlig ikke alle jordemødre, der ønsker at indgå i en kendt
jordemoderordning.
Set i relation til den nuværende normering på regionens fødesteder, vil kendt
jordemoderordning kræve en væsentlig opnormering med jordemødre, idet en fuldtidsansat
jordemoder i kendt jordemoderordning kan varetage færre fødsler end en jordemoder i normal
ansættelse. Der foreligger ikke et præcist skøn over, hvad det vil koste at indføre en ordning
med kendt jordemoder. Aktuelt er der mangel på jordemødre, og der forventes en stigning i
antallet af fødsler, som udfordrer jordemoderkapaciteten yderligere.
Tidligere erfaringer med kendt jordemoderordning i regionen har vist, at sygefraværet falder
markant hos jordemødre, der arbejder på denne måde. Nogle ordninger har ligeledes vist, at
indgrebsfrekvenserne på en række områder er lavere hos kvinder, der føder med en kendt
jordemoder. Begge forhold kan på længere sigt vise sig, at være en økonomisk gevinst for
fødestederne.
Erfaringerne med kendt jordemoderordning er, at kvinderne føler tryghed, fordi jordemoderen
kender kvinden, og så er ordningen med til at skabe sammenhæng i forløbet, fordi det er den
samme jordemoder, den gravide møder før, under og efter fødslen.
Det foreslås, at der udarbejdes en nærmere analyse af mulighederne for at oprette kendt
jordemoderordning også set i forhold til lignende ordninger i andre regioner samt det projekt,
der er igangsat på Herlev Hospital for perioden 1. september 2017 til 1. september 2019. I
analysen inddrages øvrige relevante analyser om kendt jordemoder.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

Angiv antal

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

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 1.8 Tilbud om hiv-forebyggende behandling (PrEP)
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
Formålet med at igangsætte et tilbud om hiv-forebyggende behandling med Pre-Exposure
Prophylaxis (PrEP) i regionen er, at nedbringe antallet af nysmittede hiv-patienter.
Administrationens kommentar
Ifølge opgørelser fra Statens Seruminstitut blev der i 2016 anmeldt 182 personer med nydiagnosticeret hiv samt 62 personer, der allerede var diagnosticeret i udlandet.
PrEP er forebyggende medicinsk behandling til mennesker med risiko for udsættelse for hivsmitte.
I efteråret 2017 foretog Sundhedsstyrelsen en faglig vurdering af PrEP til særlige
risikogrupper, hvori det vurderes, at PrEP bør tilbydes i regi af de infektionsmedicinske
afdelinger.
Af styrelsens vurdering fremgår det desuden, at PrEP bør tilbydes i Danmark til en afgrænset
målgruppe med høj risiko for hiv-smitte. Sundhedsstyrelsen afgrænser i deres vurdering ikke
en målgruppe, men fastslår, at en forudsætning for opstart af PrEP er, at personen ikke er hivsmittet. Derudover kan målgruppen omfatte transkvinder og mænd, der har sex med mænd;
partnere til hiv-smittede, der ikke er velbehandlet; og personer, der har haft ubeskyttet analsex
med skiftende partnere i den forudgående periode.
Sundhedsstyrelsen antager, at PrEP er relevant at tilbyde mellem 200 og 500 personer årligt,
og at PrEP-behandling vil koste ca. 12.000 kr. pr. patient pr. år. Denne pris omfatter direkte
udgifter til lægemidler og udgifter til ambulante besøg på sygehus (fire besøg årligt). Dette
omkostningsestimat bygger på Sundhedsstyrelsens antagelse om, at det er muligt for regioner
at indkøbe medicin med en prisreduktion på op til 80 pct. som følge af regionalt fællesindkøb
og generisk konkurrenceudsættelse.
Administrationen bemærker, at størstedelen af patienter i hiv-behandling i Danmark
behandles i Region Hovedstaden, hvorfor størstedelen af målgruppen for PrEP-behandling
ligeledes forventes at skulle behandles i regionen.
Administrationens vurdering er, at Sundhedsstyrelsens estimat over antal relevante patienter
er for lavt, og at efterspørgslen på behandling vil være stor.
Administrationen estimerer, at udgifter til medicin vil beløbe sig til 10.000 kr. pr. år pr.
patient, hvilket betyder, at de samlede omkostninger til medicin til PrEP-behandling af 1.000
patienter vil udgøre 10 mio. kr. pr. år. Estimatet er beregnet ud fra tal fra Sundhedsstyrelsens
vurdering med undtagelse af estimatet af antal patienter.
Derudover vurderer administrationen, at fire årlige ambulante besøg à ca. 30 minutter pr.
patient vil betyde, at PrEP-behandling af 1.000 patienter kræver 1,3 årsværk (0,8 til læge og
0,5 til sygeplejerske). Det er for nuværende ikke muligt at fastslå, om budgetforslaget vil
kræve etableringsudgifter.
I regi af Danske Regioner er der igangsat et arbejde om at opnå et fælles beslutningsgrundlag
om tilbud af PrEP-behandling. Dette sker ud fra en betragtning af, at beslutninger om
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ibrugtagning af en ny behandling bør træffes på tværs af regionerne grundet målsætningen om
lighed i sundhed og det frie sygehusvalg. Administrationen skal dog bemærke, at Region
Hovedstaden kan vælge at tilbyde forebyggende hiv-behandling, førend en tværregional
beslutning foreligger.
Nedenstående tekst kan indgå i en budgetaftale:
Partierne er enige om, at man gerne vil tilbyde PrEP til en nærmere defineret målgruppe, hvor
effekten vil være størst. Tilbud om hiv-forebyggende behandling er i tråd med
Sundhedsstyrelsens rekommandationer samt regionens fokus på forebyggelse. Det er vigtigt,
at nye medicinske muligheder for forebyggelse koordineres på tværs af regionerne for at sikre
lighed i sundhed og under hensyntagen til patienternes ret til frit sygehusvalg. Det er
endvidere afgørende for en god implementering af tilbuddet, at regionernes økonomiske
grundlag for varetagelse af denne nye opgave beskrives.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Patientens situation styrer forløbet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Det har for nuværende ingen økonomiske konsekvenser.
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

Angiv antal

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

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: 1.9 Indkvartering og transport af pårørende til alvorligt syge
patienter
Fremsat af: Sundhedsudvalget
Formål og indhold
Når en meget syg patient er indlagt f.eks. på Rigshospitalet og pårørende bor langt væk, kan
den/de nærmeste pårørende ikke være tæt på den alvorligt syge uden at det koster en formue.
Det er meget dyrt at bo på Patienthotellet eller på et hotel i nærheden. Der laves en analyse af
de nuværende ledsagetilbud samt analyse af mulige udvidelser af de eksisterende
servicetilbud.
Administrationens bemærkninger
Pårørende til patienter kan få dækket deres udgifter til transport og indkvartering forudsat, at
de opfylder de fastsatte betingelser om eksempelvis befordringsgodtgørelse.
Transport og indkvartering til patienter og pårørende (ledsager) er reguleret af sundhedsloven
og den tilhørende bekendtgørelse om befordringer og befordringsgodtgørelse. Dette udgør
således lovgrundlaget for i hvilket omfang, regionen kan give befordringsgodtgørelse,
overnatningsgodtgørelse samt time- og dagpenge til patient og til eventuel ledsager(e).
Med henblik på, at undersøge om og eventuelt hvilke persongrupper og geografiske områder,
der måtte have særlige behov for ændrede regler, har administrationen adspurgt alle regionens
hospitaler, herunder også Bornholms Hospital samt Bornholms Ældreråd og Bornholms
Regionskommune, idet der kan være særlige udfordringer på Bornholm.
Tilbagemeldingerne viser, at der er flere situationer, hvor pårørende fra Bornholm har særlige
udfordringer med hensyn til, at få dækket udgifter til transport og indkvartering. Det gælder
eksempelvis, når patienten overflyttes akut fra Bornholm til ét af regionens øvrige hospitaler.
Desuden har Bornholms Regionskommunes administration bemærket, at der er en generel
utilfredshed og utryghed over, hvor store udgifterne er til transport og ophold.
Hospitalernes tilbagemeldinger viser også, at der er et behov for at udvide tilbuddet om
befordring med hensyn til pårørende til børn og unge. Tilbuddene vurderes blandt andet ikke
at være tilstrækkelige, hvis barnet er for handicappet eller sløj til at tage offentligt transport,
men ikke er kandidat til en ambulance/liggende kørsel. En anden udfordring er i forhold til
indkvartering, hvor hospitalet kun dækker indkvartering for én omsorgsperson.
På baggrund af tilbagemeldingerne kan den udvidede udfordringsret afprøves i forhold til
reglerne i sundhedsloven om befordring/befordringsgodtgørelse. Det er medarbejdere, ledere
og private leverandører i stat, region og kommune, som har mulighed for at udfordre blandt
andet statslige regler. Forslag til regelforenkling skal indsendes ved, at sende et
ansøgningsskema til det relevante ressortministerium, som i denne sammenhæng er
Sundheds- og Ældreministeriet. Ansøgningsskemaet skal kvalitetssikres og godkendes
politisk af regionen inden, at forslaget indsendes.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere forslagets økonomiske konsekvenser.
2019

2020

2021

2022

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes
nye) Angiv antal

Samlet udgift
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2023
Budget/finansieringsforslag: – 2.1 Flere psykoterapeutiske behandlinger
Fremsat af: Social- og Psykiatriudvalget
Formål og indhold
Siden 2009 er antallet af patienter, som årligt udredes og behandles i Region Hovedstadens
Psykiatri, vokset med 20 % fra 40.000 patienter til 50.000 patienter samtidig med, at
ventetiderne er nedbragt betragteligt. Det er en voldsom stigning i antal patienter, specielt når
det tages i betragtning, at den økonomiske ramme ikke er øget i samme periode.
Et øget befolkningstal (som er steget 10 % siden 2009), kortere ventetider til ambulant
udredning og behandling og vækst i forekomsten af psykiske lidelser er medvirkende
forklaringer på stigningen i patienter. Væksten er hidtil imødegået ved, at øge den ambulante
kapacitet – både ved ressourcetilførsel (gennem omprioriteringer) og ved, at hver behandler
ser flere patienter end tidligere.
Væksten er fortsat i 2018, og der har fra uge 2-12 været en vækst på 13 % i antallet af
visitationer til psykoterapeutisk behandling sammenlignet med samme periode i 2017. Det er
positivt, at flere får psykoterapeutisk behandling, som medvirker til at reducere indtaget af
medicin, og i nogle tilfælde helt kan erstatte medicin. En række former for psykoterapi er
evidensbaseret og hjælper patienten til selvindsigt og personlig udvikling.
I børne- og ungdomspsykiatrien er ventetiden til udredning steget i det seneste år til trods for
et markant øget indtag af patienter i ambulatorierne. På lidt længere sigt er det ikke muligt at
imødekomme det voksende behov i hospitalsregi. Det er derfor nødvendigt, at der på
landsplan sker en øgning af udrednings- og behandlingskapaciteten i primærsektoren.
I voksenpsykiatrien vurderes det, at væksten i antal patienter på kort sigt kan håndteres ved en
vækst i antal behandlere for, at undgå længere ventetider og/eller reduceret kvalitet. Det
foreslås derfor, at der afsættes ressourcer til at øge den ambulante udrednings- og
behandlingskapacitet.
For at imødekomme behovet for psykoterapeutisk behandling i voksenpsykiatrien bør der
ansættes ca. 25 flere behandlere (typisk psykologer) og 3-4 flere sekretærer. Hertil kommer
udgifter til øvrig drift (rengøring, kurser, inventar, mv.). Den samlede årlige udgift vil være
ca. 20 mio. kr., når personalet er fuldt indfaset. I 1. økonomirapport 2018 er der allerede
bevilliget 4 mio. kr., hvorfor restbehovet udgør 16 mio. kr.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
6,3
0,2
1,5
10

2020
15,6
0,4
25

2021
15,6
0,4
25

2022
15,6
0,4
25

2023
15,6
0,4
25

8

16

16

16

16

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2023
Budget/finansieringsforslag: – 2.2 Aktivitetstilbud på intensive sengeafsnit
Fremsat af: Social- og Psykiatriudvalget
Formål og indhold
Patienter og pårørendes forventninger til hvad der skal ske under en indlæggelse på et psykiatrisk
sengeafsnit, er voksende. Det er udtryk for en positiv bevægelse, hvor behandlingen i stigende
grad tager udgangspunkt i patientens behov. Centrale elementer er recovery-orientering med
fokus på, at komme videre i livet og genfinde ny mening, nedbringe brugen af tvang, herunder
særligt bæltefikseringer, fokus på behandling og meningsfulde aktiviteter under indlæggelse og
sammenhængende forløb gennem stadig tættere samarbejder mellem sengeafsnit, kommuner og
ambulante tilbud.
Under overskriften ”flere og bedre kompetencer i psykiatrien” har Region Hovedstadens Psykiatri
siden 2015 arbejdet med aktivitetsmedarbejdere på de intensive sengeafsnit, hvor
aktivitetsmedarbejdere blev ansat som ekstra personale. Fokus har særligt været på at forbedre
aktivitetsmulighederne for patienter under indlæggelser. Indsatsen har været finansieret af
satspuljeforliget 2015-2018 og udløber med udgangen af 2018.
Det er et stort ønske, at aktivitetsmedarbejderne kan fortsætte, da de bidrager til at nedbringe
konfliktniveauet på sengeafsnittene. Indholdsmæssigt er det samtidig en del af en strategi om et
mere generelt kompetenceløft på sengeafsnittene, hvor plejepersonalet skal styrkes i at kunne
tilbyde patienterne aktiviteter og samtaler, der tilsammen bidrager til at forbedre og intensivere
behandlingen.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
7,5

2020
7,5

2021
7,5

2022
7,5

2023
7,5

16

16

16

16

16

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Angiv antal

Samlet udgift

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

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 2.3 Flere intensive senge
Fremsat af: Social- og Psykiatriudvalget
Formål og indhold
En af de ændringer, der har været central for Region Hovedstadens Psykiatri, har været at øge
bemandingen til at tage sig af de akutte og dermed mest behandlingskrævende patienter. Det
er særligt i den akutte fase af indlæggelsen, at konfliktniveauet er højest, og der er mest brug
for personale omkring patienten for, at begrænse brugen af tvang og undgå selvskade,
selvmord og mulige arbejdsskader for personalet. Derfor har Region Hovedstadens Psykiatri
øget antallet af intensive senge (der har højere bemanding end åbne senge) med 34 % fra 386
intensive senge i 2007 til 524 senge i 2018. Det er en udvikling, der ønskes fortsat.
Region Hovedstadens Psykiatri er desuden nået langt i forhold til en orientering mod recovery
og nedbringelse af brugen af tvang. Der er etableret en skole for recovery, der er ansat
recoverymentorer (ansatte med brugerbaggrund) mange steder, og patienternes ønsker og
behov står centralt i behandlingen.
Omlægningen af et åbent afsnit (15 - 16 senge) til et intensivt afsnit inkl. ansættelse af en
recoverymentor og en aktivitetsmedarbejder vil give en ekstraudgift på 6,0 mio. kr. årligt.
Dertil kommer engangsudgifter til ombygning og sikring.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
3,0

2020
6,0

2021
6,0

2022
6,0

?
12

12

12

12

3,0

6,0

6,0

6,0

Angiv antal

Samlet udgift

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

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 2.4 En styrket børne- og ungdomspsykiatri
Fremsat af: Social- og Psykiatriudvalget
Formål og indhold
Som følge af stigningen i tilgangen til børne- og ungdomspsykiatrien er der behov for, at løfte
området og understøtte igangværende indsatser.
Projekt TUT (Fastholdelse af Tværfagligt Udgående Team i børne- og ungdomspsykiatri)
Region Hovedstadens Psykiatris primære ønske for at styrke børne- og ungdomspsykiatrien er
en permanent finansiering af det igangværende satspuljeprojekt Tværfagligt Udgående Team
(TUT).
Ca. 9.000 børn og unge er årligt i psykiatrisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri.
Det er en vækst på 50 % siden 2009, men ifølge fagfolkene er der fortsat børn og unge, som
ikke får behandling.
Administrationen forventer, at væksten fortsætter og gode tværsektorielle patientforløb er
derfor centrale. Region Hovedstadens Psykiatri har allerede fokus på - og erfaringer med tværsektorielle patientforløb. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center fik med
satspuljeaftalerne 2014-2017 og 2015-2018 midler til etablering af et Tværfagligt Udgående
Team (TUT), der har følgende funktion:
•
•

at understøtte, at indlagte børn og unge i alderen 7-17 år opretholder tilknytningen til
skole- og hverdagsliv og viden fra indlæggelsen formidles til det professionelle
netværk
at styrke samarbejdet mellem de professionelle i børne- og ungdomspsykiatrien og
kommunerne.

TUT er brobygger til kommunen, herunder barnet eller den unges skole, dag- eller
døgninstitution. I tæt samarbejde med kommunerne TUT laver også børne- og
ungdomspsykiatriske udredningsopgaver for de børn og unge, der ikke formår at komme til
udredning på centret.
Med TUT er der gode erfaringer med, at sikre sammenhængende forløb efter udskrivelse
tilbage til barnets eller den unges hverdagsmiljø. Det er en indsats, som både medvirker
stærkt til at binde det børne- og ungdomspsykiatriske forløb i regionen sammen med det
kommunale forløb samt til at undgå genindlæggelser. Det er et ønske, at denne funktion kan
fortsætte efter endt satspuljefinansiering med udgangen af 2018. Der er tale om et
landsdækkende projekt, og udfordringen med manglende permanente midler forventes rejst i
de fælles regionale økonomiforhandlinger.
Såfremt der er politisk ønske om at styrke området ud over projekt TUT, kunne det overvejes
at styrke behandlingen af børn og unge med debuterende psykoser i alderen 14-18 år. Der
foreligger ikke præcise økonomiske beregninger på nuværende tidspunkt, men typisk er
udgiften til et team ca. 5 mio. kr.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal

2019
7,2
0,3

2020
7,2
0,3

2021
7,2
0,3

2022
7,2
0,3

14

14

14

14

7,5

7,5

7,5

7,5

ansættes nye) Angiv antal

Samlet udgift

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 2 - Side -34 af 75

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 2 - Side -35 af 75

BUDGETFORSLAG 2019-2022
SOCIAL- OG
PSYKIATRIUDVALGET
TEKSTFORSLAG

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 2 - Side -36 af 75

Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 2.5 En styrket psykiatri
Fremsat af: Social- og Psykiatriudvalget
Formål og indhold
"Social- og psykiatriudvalget ønsker at fortsætte de gode erfaringer fra arbejdet med den
nuværende treårsplan for psykiatrien og vil derfor allerede i 2018 starte arbejdet med at lave
en ny treårsplan for perioden 2020-2022. Social- og psykiatriudvalget vil tilstræbe en
inddragende proces med eksterne interessenter, patienter, pårørende, medarbejdere, og ledere.
Herudover skal der sikres en helhedsorienteret behandling både internt og gennem et øget
samarbejde mellem sektorerne samt en styrkelse af borgere med psykiatriske sygdomme og
sociale udfordringer. I forlængelse heraf vil social- og psykiatriudvalget udarbejde
anbefalinger, der sikrer bedre sammenhængende patientforløb for borgere, som lider af
samtidige somatiske og psykiatriske sygdomme. Social- og psykiatriudvalget vil arbejde for
at fremme lighed i sundhed og ser gerne, at der i samarbejde med Kommunernes
Landsforening og Danske Regioner etableres et Videnscenter for Lighed i Sundhed, der kan
rådgive kommuner og regioner. Endelig vil social- og psykiatriudvalget følge status for
alarmsystemerne på regionens psykiatriske centre."
Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

Angiv antal

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

Evt. uddybende beskrivelse:
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 3.1 Fortsættelse af samarbejdsaftale med Røde Kors om drift
af omsorgscenter til hjemløse borgere
Fremsat af: Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
Formål og indhold
Formålet med forslaget er at sikre den fortsatte drift af omsorgscenteret i Thorsgade.
Omsorgscentret drives af Røde Kors og er målrettet hjemløse borgere, som efter udskrivning
fra hospitaler i hovedstadsregionen har behov for pleje og restituering. Omsorgscenteret er
drevet af frivillige og et mindre antal lønnede medarbejdere.
Budgettet er 2,1 mio.kr. årligt og dækker husleje, kost til beboerne, plejeartikler og afløning
af det ansatte sygepleje- og omsorgspersonale (ca. 2,5 årsværk). En eventuel
budgetoverskridelse vil blive dækket af Røde Kors.
Omsorgscentret i Thorsgade har 8 døgn-pladser målrettet hjemløse borgere, som efter
udskrivning fra hospitaler i hovedstadsregionen har behov for pleje og restituering, inden de
kan klare de ofte hårde livsomstændigheder, de skal tilbage til. Omsorgscentret giver
mulighed for, at borgerne ikke udskrives til gaden, men heller ikke opholder sig længere end
nødvendigt på hospitalet.
Effekterne af omsorgscenterets indsats undersøges på såvel borger som samfundsøkonomisk
niveau gennem forskningsprojektet ’Bridge Copenhagen – respite care for homeless people’,
som gennemføres under ledelse af professor og forskningsleder Ove Andersen fra Klinisk
Forskningscenter på Amager og Hvidovre Hospitaler. Resultaterne fra forskningsprojektet
forventes at foreligge i staten af juli 2018.
Tilbuddet blev frem til 31.dec 2017 finansieret af satspuljemidler. Regionsrådet bevilligede
på møde 19.december 2017 2,1 mio. kr. til forsat drift af centeret i 2018. Det fremgik af
regionsrådets beslutning, at der er tale om en midlertidig løsning, og at der lægges vægt på
det sundhedsfaglige indhold i tilbuddet. Regionsrådet ønskede desuden at udarbejdelse af
forslag til en varig løsning, skal ske i en dialog med kommunerne omkring indhold i samt
finansiering af tilbuddet.
Regionsadministrationen har været i dialog med Københavns Kommune (bruger ca. 50 % af
pladserne) omkring en fælles varig løsning vedrørende indhold og finansiering. Kommunens
holdning er, at der ikke inden for en 1-3årige tidshorisont kan afsættes midler til formålet. Det
er ved at blive afdækket, om der evt. fra kommunens side kan afsættes ressourcer i form af
sygepleje og/eller lægelig bistand. Kommunen pointerer, at i givet fald, skal disse ressourcer
alene tilgå hjemløse som Københavns Kommune er handle- og/ eller betalingskommune for.
De hjemløse er en patientgruppe, der har behov for en periode med yderligere pleje efter
udskrivning. Dette plejebehov kan forstærkes yderligere af, at en del hjemløse selv ønsker at
blive udskrevet hurtigt, da de blandt andet kan have svært ved at følge de almindelige regler
på et hospital, fx regler ift. alkohol og rygning.
Endvidere vurderes det, at den foreslåede organisering af Røde Kors Omsorgscentret hænger
godt sammen med Sundhedsaftalen 2016-2018 indgået mellem Region Hovedstaden og de 29
kommuner i Regionen, hvor mulighederne for et systematiseret samarbejde med frivillige
foreninger fremhæves.
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Endelig lever organiseringen op til sundhedsaftalens mål om, med afsæt i eksisterende
erfaringer, at indgå aftaler, der skal sikre lettere adgang til opfølgende pleje og
behandlingsindsatser efter udskrivelse fra hospital for særligt sårbare borgere.
For at sikre fortsat drift af omsorgscenter Thorsgade, foreslås det, at der for 2019 bevilges
fuld regional finansiering under forudsætning af, at der i regi af samarbejde mellem
kommuner og region under sundhedsaftaler arbejdes på tilvejebringelse af et varigt
samarbejde med kommuner om tilbuddet, både hvad angår det indholdsmæssige som
finansieringen af tilbuddet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal
Samlet udgift

2019

2020

2021

2022

2,1

Evt. uddybende beskrivelse:
Opnås der indgåelse af aftale med kommunerne om medfinansiering af området, vil budgettet
skulle reduceres med kommunernes finansieringsandel.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 3.2 Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn
Fremsat af: Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
Formål
At der udvikles værktøjer til forebyggelse af, at børn udvikler psykisk sygdom (pilotprojekt).
Indhold
Samarbejde mellem en eller flere kommuners PPR og psykolog(er) udpeget af regionen om at
udvikle metode til at opspore og forebygge, at børn med særlige udfordringer udvikler
psykisk sygdom. Initiativet ligger fint i tråd med Danske Regioners indsats sammen med
Psykologforeningen for at forebygge, at børn udvikler psykisk sygdom. Det må forventes at
have et stort potentiale for færre unge og voksne med psykisk sygdom, hvis der kan udvikles
værktøjer til tidlig opsporing og indsats for at undgå børn og unge med psykisk sygdom.
Supplerende kommentarer fra administrationen
•

Da forslaget omfatter et samarbejde med en eller flere kommuner og en opgave
omkring tidlig opsporing og forebyggelse, som primært er et kommunalt
ansvarsområde, er det naturligvis en forudsætning, at der kan etableres et sådant
samarbejde.

•

Fra regional side er det oplagt, at bidraget især skal omhandle en rådgivende funktion,
hvor ekspertisen i børne- og ungepsykiatrien stilles til rådig for en styrket kommunal
indsats ift. både tidlig opsporing og en forebyggende indsats. Dette indgår som indsats
i Danske Regioners forebyggelsesudspil (indsatsen er ikke igangsat og der er ikke
afsat midler hertil).

•

Der kunne tænkes følgende elementer ind i forslaget:
o Indgå samarbejde med en eller flere kommuner om initiativet (Det kan i den
forbindelse nævnes, at der i KL´s forebyggelsesudspil også lægges op til en
styrket indsats ift. børns mentale trivsel).
o Udarbejde en beskrivelse af, hvordan den tidlige opsporing i kommunen skal
foregå, herunder hvilken rolle og muligheder fx sundhedsplejen, skoler og
daginstitutioner kan/skal spille.
o Udarbejde en beskrivelse af, hvilke forebyggelsesindsatser der kan
igangsættes. Herunder, hvornår der skal henvises til et udrednings- eller
behandlingsforløb i den regionale psykiatri.
o Udarbejde en beskrivelse af, hvilke behov for rådgivning kommunen har fra
den regionale børne-ungepsykiatri.
Ovennævnte indsatser vil formentlig tage ca. 1 år (afhængigt af ressourcer på både
kommunal og regional side). Herefter kan der tages stilling til, om modellen skal
afprøves i en eller flere kommuner.

•

Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. i et år til den regionale del af indsatsen. Midlerne
tænkes anvendt til udarbejdelse af den faglige del af projektet samt
projektledelse/koordinering.

•

Initiativet ligger fint i tråd med, at Danske Regioner, Dansk Psykologforening, Børne
og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri har foreslået (marts 2018), at der i
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alle kommuner etableres et tilbud som er supplement til PPR, der skal sikre mulighed
for lettere behandling af psykiske lidelser hos børn i nærmiljøet. Regionerne skal sikre
mulighed for den nødvendige sparring og supervision. Parterne bag dette forslag, har
foreslået, at der findes midler hertil ifm. regionernes og kommunernes
økonomiforhandlinger med Finansministeriet.
•

Den tidlige opsporing af børn med mental mistrivsel er et kommunalt ansvar, og der
arbejdes allerede i mange kommuner med at implementere screening af småbørn ved
sundhedsplejens besøg. Der findes flere metoder hertil. Der arbejdes aktuelt på
baggrund af indsats nr. 37 i den nuværende Sundhedsaftale med at beskrive disse
værktøjer og deres udbredelse blandt kommunerne i Region Hovedstaden.

•

Det skal også nævnes, at Region Hovedstadens psykiatri sammen med et par
kommuner søger om nationale midler til udvikling af regionale implementeringsplaner
for forløbsprogrammer målrettet børn og unge med psykisk lidelse (ADHD,
angst/depression og spiseforstyrrelser. Desuden søger Region Hovedstadens psykiatri
om midler fra to relaterede nationale puljer til hhv. fremskudt psykiatri og behandling
af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

•

Herudover er der igangsat et projekt i regi af Sundhedsaftalens indsats om afprøvning
af nye samarbejdsformer om ”Tidlig opsporing af børn og unge med tegn på
mistrivsel”. Det omhandler et styrket samarbejde mellem almen praksis og den
kommunale PPR og afprøves aktuelt i Halsnæs og Frederiksberg Kommune.

•

Der er således en række relevante erfaringer og relaterede indsatser, som en indsats
om ”Forebyggelse af psykisk sygdom blandt børn” skal koordineres med.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal
Samlet udgift

2019

2020

2021

2022

0,5

0,5

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 3.3 Pulje til Sundhedsfremme og Forebyggelse i Region
Hovedstaden
Fremsat af: Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng
Formål og indhold
Alt for mange danskere dør tidligere end forventet på grund af sygdomme, der med den rette
indsats kunne forebygges. På forebyggelsesområdet har regionerne sammen med
kommunerne ansvaret for den "patientrettede forebyggelse", og hovedfokus på
forebyggelsesområdet har derfor været rettet mod patienter på hospitalerne, f.eks. i form af
fokus på rygestop inden operation, opsporing af sårbare gravide eller alkoholvaner hos
patienter. Men regionen har også en stigende erkendelse af, at der skal sætte ind langt
tidligere end, når vi møder borgerne som patienter i sundhedsvæsenet, hvis folkesundheden
skal løftes for alvor. Det vil sikre flere gode leveår til borgerne, og mindske sygdomsbyrden
og behandlingsbehovet i sundhedsvæsenet. Det er derfor vigtigt, at regionen aktivt indgår i
stærke samarbejder med kommuner og andre aktører på området.
Regionsrådet har i konstitueringsaftalen besluttet at prioritere forebyggelse, hvor et stærkt
Sundhedsvæsen, også skal sætte fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Opgaven skal
varetages i Udvalget for forebyggelse og sammenhæng. Udvalget skal bidrage til, at
forebyggelsesområdet prioriteres i regionen og sætte retning på hvilke områder, der skal
indgå i en styrket regional indsats på området. En plan for det videre arbejde med at sikre
større fokus på forebyggelsesområdet forventes klar primo 2019.
Administrationen foreslår, at der fra 2019 afsættes en årlig pulje på 5 mio. kr., som skal
anvendes til at understøtte en styrket regional forebyggelsesindsats indenfor de politisk
prioriterede områder/temaer. Idéer til områder, som udvalget drøftede, at puljemidlerne kan
anvendes til, er for eksempel brede indsatser der løfter folkesundheden, indsatser der
forebygger tidlig rygestart, rygestop og alkoholrådgivning til patienter, indsatser der forbedrer
sundheden for mænd i udsatte boligområder¸ samtalegrupper til diabetespatienter og
forebyggelse af leverskader hos patienter med hepatitis C.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om, at patientens situation skal styre forløbet
samt målsætningen om at sikre høj faglig kvalitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift i mio. kr.
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal
Samlet udgift

2019

2020

2021

2022

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 2 - Side -43 af 75
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 4.1 Øget genanvendelse af plastikaffald
Fremsat af: Miljø- og Klimaudvalget
Formål og indhold
Fremskyndelse af affaldssortering, først og fremmest plastikgenanvendelse, på hospitalerne,
så det sker før den nuværende plan.
Der sendes ufattelige mængder genanvendeligt materiale til forbrænding fordi hospitalerne
ikke affaldssorterer nok i dag. Særligt plastprodukter, der indebærer en stor klima- og
miljøbelastning at producere og forbrænde. Når kommunerne omkring hospitalerne
affaldssorterer virker det som en overkommelig opgave at koble hospitalerne på en
eksisterende affaldssortering. Er dette ikke tilrådeligt, virker det også overkommeligt at lave
en egen løsning, som kan implementeres inden for få måneder, snarere end år. Helt
lavpraktisk kan det vel klares med en beholder til genanvendelig plast på stuerne, som
rengøringspersonalet samler i sække, der kan transporteres til et depot inden renovationen
afhenter til videre transport til genbrugsstation eller lignende.
Administrationens vurdering
Formålet med forslaget er at fremskynde genanvendelsen af plastaffald på regionens
hospitaler. Konkret ved at dække den merudgift der er forbundet ved at bortskaffe blandet
hård plast til genanvendelse.
Det er administrationens vurdering, at det ikke vil være muligt at udrulle kildesorteringen
hurtigere på regionens hospitaler end den allerede ambitiøs affaldsressourceplan, som ligger
under Grøn Drift og Udviklings indsatsen. Udrulningen af det forbedrede
genanvendelsessystem på regionens hospitaler forventes fuldt implementeret med udgangen
af 2019.
Verdensmarkedet for affaldsplast er presset grundet Kina har stoppet for al import af
plastaffald til forarbejdning. Siden da har priserne været stigende og regionens aftager af
genanvendelige affald (Stena Recycling) har varslet yderligere prisstigninger.
Plastaffald fra regionens hospitaler sendes i dag kun i begrænset mængde til genanvendelse.
Med udgangen af 2019 skal samtlige hospitaler minimum kildesortere papir, pap, glas,
porcelæn, metal, småt elektronik og plast i affaldsrum. Det er imidlertid ikke planen at
kildesortere al den hårde plast, som følge af den betragtelige merudgift, men kun udvalgte
fraktioner, som det er muligt at afsættes til en ’god’ økonomi og genanvendelse.
Det bemærkes, at det ”blandet hård” plast, der sendes til genanvendelse gennemgår en
sorteringsproces (kvalitet, sammensætning, renhed mv.) under hvilken en del af plasten
vurderes ikke egnet til genanvendelse og derfor alligevel sendes til forbrænding.
Regionen samarbejder med en række kommuner og affaldsselskaber om etablering af et
plastsorteringsanlæg der kan højne miljøeffekten samt minimere udgifterne til behandling.
Ligeledes på at øge andelen af plastemballage der egner sig til genanvendelse via grønne
indkøb.
De nuværende erfaringer peger på, at der generelt er stort engagement blandt personalet
overfor kildesortering af plast til genanvendelse. Kildesortering af den fulde andel hård plast
til genanvendelse vil have en positiv afsmittende effekt ift. den øvrige kildesortering og
dermed bidrage meget positivt til indfrielse af regionens genanvendelsesmål.
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Tiltaget forventes at kunne reducere regionen CO2-udledning med 250-500 tons. Hvis CO2
reduktion er målet, så kan vi nå dette 5-8 gange mere kost-effektivt med energirenovering.
Der vil være stor usikkerhed forbundet med den årlige omkostning, dels fordi vi ikke præcist
ved, hvor store mængder hård plastaffald vi har i regionen. Dels pga. stor usikkerhed omkring
markedsprisen for afsætning af blandet hård plast. Udgiften skønnes til i størrelsesordenen 12 mio. kr.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter den politiske målsætning om en grøn og innovativ metropol.
Forslaget bidrager positivt til reduktion i CO2-udledning – kongeindikatoren.
Forslaget understøtter desuden den koncernfælles strategi ’Grøn Drift og Udvikling’ og målet
om at Region H skal genanvende 30 pct. i 2019, 35 pct. i 2022 og 40 pct. i 2025. I 2016 var
genanvendelsen på knap 22 pct.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

1,3

2,0

2,0

2,0

1,3

2,0

2,0

2,0

Angiv antal

Samlet udgift

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

Evt. uddybende beskrivelse:
Budgetforslaget skal dække den årlige merudgift ved afsætning af blandet hård plast til
genanvendelse fremfor forbrænding. Der er således tale om en årlig ekstra udgift af variabel
størrelse.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 5.1 Øge niveau til strategisk forskningspulje til tidligere
niveau
Fremsat af: Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget
Formål og indhold
Region Hovedstaden har i dag en international styrkeposition inden for sund vækst, med et
effektivt offentligt sundhedsvæsen baseret på fri adgang for alle og en international stærk
tilknyttet erhvervsklynge, som skaber vækst og arbejdspladser på regionens hospitaler og
universiteter. Den internationale styrkeposition danner grundlag for forskning i verdensklasse,
samt udvikling af nye behandlinger, produkter og virksomheder.
Dog er den internationale konkurrence hård, og hvis Region Hovedstaden fortsat skal være
førende og sikre forskning i verdensklasse, er der behov for at styrke den strategiske
forskning. Derfor er det også afgørende, at det er attraktivt at arbejde i og samarbejde med
forskningsmiljøet i Region Hovedstaden.
Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning støtter regional forskning af høj
kvalitet, og er en væsentlig medspiller i videreudviklingen af sundhedsforskningen i Region
Hovedstaden. Styrkelsen af forskningsfonden skal ses i sammenhæng med regionens fokus på
strategisk forskning i samarbejde med vidensinstitutioner og erhvervslivet. Den samlede
indsats vil skabe flere forskningsresultater og innovative løsninger der gavner patienter, det
samlede sundhedsvæsen og regionens vækst.
Det er ca. 4.000 fagprofessionelle medarbejdere på hospitalerne som udgør kernen i Region
Hovedstadens forskning, og knap 1.000 medarbejdere, der bidrager med teknisk støtte. For at
sikre de bedste vilkår for deres arbejde og for at sikre at den nyeste viden bliver til gavn for
patienterne og det samlede sundhedsvæsen foreslås det at styrke bevillingen til Region
Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.
Det foreslås, at Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning udvides til 25
mio. svarende til det tidligere niveau for fonden. 2018 niveauet for forskningsfonden er 22
mio. hvorfor rammen foreslås udvidet med 3,0 mio.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der er behov for strategisk støtte til at fastholde og udvikle
forskning i Region Hovedstaden, både i forhold til de veletablerede forskningsgrupper, til
vækstlaget og til de forskningsområder, som hidtil har haft vanskeligt ved at udføre forskning,
men som er nødvendige for at løse kliniske behov i regionen
En styrkelse af forskningsfonden vil også være med til at understøtte Region Hovedstadens
Forskningsstrategi. Samtidig vil det være et stærkt billede på, at man i regionen understøtter
den forskningsbaserede vidensopbygning og brugen af denne, fra forskning til
implementering.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Budgetforslaget er en direkte understøttende aktivitet i forhold til den politiske målsætning
”ekspansive vidensmiljøer”. Herunder strategien i ”Fokus og Forenkling” med fokus på
hjemtag af eksterne midler til forskning og innovation, der afspejles i forskningsfondens
incitamentspulje til øget hjemtag af internationale forskningsmidler. Ligeledes vil
budgetforslaget understøtte Region Hovedstadens forskningsstrategiske ambition: ”Excellent
forskning skal i stærkt samspil med klinik og uddannelse sikre en sundere befolkning og
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patientbehandling i international topklasse i et sammenhængende og effektivt
sundhedsvæsen”
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
UDVALG FOR VÆRDIBASERET
STYRING - TEKSTFORSLAG
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 6.1 Pejlemærker for implementering af værdibaseret styring
Fremsat af: Udvalget for Værdibaseret styring
Formål og indhold
Forslag til tekst i budgetforligsteksten:
”I forhold til udviklingen af en ny styringsmodel for hospitalerne i Region Hovedstaden
arbejdes der i Region Hovedstaden videre med en model, hvor nærhedsfinansieringen, som
regeringen har aftalt med regionerne i økonomiaftalen for 2019, ikke videreføres til
hospitaler og afdelinger i form af en økonomisk incitamentsmodel. Opfølgningen på
regionens opfyldelse af kriterierne i nærhedsfinansieringen skal ske via ledelsessystemet og
forankres i koncernledelsen.
I 2019 begynder Region Hovedstaden at samle erfaringer fra de igangsatte forsøg med
værdibaseret styring med henblik på at beskrive mulige forslag til nye styringsværktøjer og metoder”.
Udvalget bemærker, at VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - kan
bistå med erfaringsopsamling og beskrivelse af forslag til nye styringsværktøjer. VIVEs
bistand kan finansieres af de 700.000 kr., som oprindeligt var afsat til at foretage 3.
delevaluering af Bornholms Udviklingshospital, men som alligevel ikke anvendes til dette
formål, jf. sag nr. 11 på regionsrådsmødet den 17. april 2018.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter arbejdet med at afprøve styring efter hvad der skaber værdi for
patienten og understøtter dermed regionsrådets politiske målsætninger om høj faglig kvalitet
og at patientens situation styrer forløbet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Ikke relevant
Mio.kr.
2019
2020
2021
2022
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Evt. uddybende beskrivelse:
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).
Ikke relevant
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 7.1 Sikring af efteruddannelse til Sundhedspersonalet
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Der er et stort behov for at sikre sundhedspersonalet den efteruddannelse de har ret til, samt at
sikre medarbejderne de kompetencer, som er nødvendige både nu og i forhold til fremtidens
kompetencebehov.
Administrationen har udarbejdet en kortlægning af regionens uddannelsesprofil, aktiviteten
på uddannelsesområdet og organiseringen, som blev præsenteret på budgetseminaret for
regionsrådet i april. Denne kortlægning peger bl.a. på at det vil være nødvendigt at sikre en
agilitet i beslutningsprocesser, så strategiske valg om uddannelse og kompetenceudvikling
kan træffes løbende. Dette gælder ikke mindst i forhold til uddannelsessystemet, men kan
også ses som en vigtig parameter i forhold til efteruddannelsesområdet.
I forhold til fremtidens kompetencebehov i sundhedssektoren peges på kompetencer i forhold
til patientsamarbejde, teknologiske og digitale kompetencer, specialistkompetencer etc. Men
også andre perspektiver kan anlægges i forhold til efteruddannelsesindsatsen.
Indsatsen kan målrettes forskellige personalegrupper eller forskellige specialer, men kan også
bruges til opkvalificering af medarbejdergrupper til varetagelse af nye opgaver, afhjælpning
af rekrutteringssituationen på det medicinske område, løft inden for hygiejneområdet etc.
Der foreslås følgende indsatser:
a) Opkvalificering af medarbejdergrupper på udvalgte områder. Der afsættes en pulje,
der eksempelvis kan målrettes afhjælpning af rekrutteringssituationen på det medicinske
område, samt medvirke til omstilling og opkvalificering af lægesekretærer til nye opgaver.
b) Opruste kompetenceudvikling af medarbejdere i sundhedsvæsenet til fremtidens
behov. Inden for en række områder er der behov for løbende opkvalificering af
medarbejderne. Det drejer sig både i forhold til patientsamarbejdet, inden for medarbejdernes
kerne- og specialistkompetencer, de teknologiske og digitale kompetencer samt
kompetenceudvikling på tværs af faggrupper og specialer og på tværs af aktører i
sundhedsvæsenet.
c) Efteruddannelse af Speciallægerne. Mange speciallæger er afhængige af midler fra
Lægemiddelindustrien for at kunne deltage på faglige kongresser eller kurser. Det varierer
meget fra speciale til speciale i hvor høj grad, det er muligt at få sin efteruddannelse betalt af
lægemiddelindustrien. Midlerne vil derfor kunne målrettes en systematisk indsats, der sikrer
at alle speciallæger kan få efteruddannelse, uanset om lægemiddelindustrien ønsker at bidrage
til betalingen eller ej.
Med en ramme på 5,0 mio. kr. årligt vil ca. 300-450 af regionens ca. 3.000 afdeling- og
overlæger kunne tilgodeses med 10-15.000 kr. I denne model kan ydermere indlægges en
årlig politisk drøftelse om prioritering og effekten af indsatsen.
Alternativt kan der opbygges en pulje over tid, som har en tilstrækkelig størrelse til at
hospitalernes midler til konference- og kursusaktivitet på et tidspunkt permanent kan forøges.
Det vil tage 10 år at opbygge puljen så alle speciallæger kan tilgodeses årligt med 10.00015.000kr.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Sikring af høj faglig kvalitet i arbejdet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
a) Opkvalificere medarbejdere til varetagelse af andre områder inden for
sundhedsvæsenet
Mio.kr.
2019
2020
2021
2022
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
3,0
3,0
3,0
3,0
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

3,0

3,0

3,0

3,0

b) Opruste kompetenceudviklingen af medarbejderne i sundhedsvæsenet
Mio.kr.
2019
2020
2021
2022
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
3,0
3,0
3,0
3,0
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift

3,0

c) Efteruddannelse af speciallæger, flad profil
Mio.kr.
2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
5,0
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

3,0

2020

3,0

2021

3,0

2022

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Angiv antal

Samlet udgift

5,0

c)Efteruddannelse af speciallæger, stigende profil
Mio.kr.
2019
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
5,0
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2020

2021

2022

10,0

15,0

20,0

10,0

15,0

20,0

Angiv antal

Samlet udgift

5,0

Beløbet kan skaleres.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 7.2 Forbedringsindsatser i forhold til Sundhedsplatformen
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Der er ønsket et overblik over mulige tiltag, som kan medvirke til at forbedre
sundhedsplatformen.
Der er med dette forslag peget på 7 initiativer (a - g) med beskrivelse af diverse tiltag og
forbedringer i forhold til Sundhedsplatformen:
a: Integration af infusionspumper
b: Mobile enheder til læger
c: Specialegennemgange og optimering
d: Flere rapportudviklere
e: Åbne for lokal diktering
f: Pulje øremærket til lægesekretærer
g: Ekstraordinær indsats for at forbedre regionens indberetninger til de kliniske
kvalitetsdatabaser
Efterspørgslen efter mere effektive arbejdsgange særligt på intensivområdet opleves både i
SP-dialogforum og i brugerundersøgelsen, og forslagene a til c er således anført i prioriteret
rækkefølge på baggrund heraf.
For en række initiativer kan de med fordel påbegyndes allerede i 2018, da oplæring af
medarbejdere til at understøtte disse indsatser forventes at tage op til ½ år, og investeringerne
kan således evt. fordeles over 2 år, jf. skemaerne for de enkelte initiativer. Der er derudover
afledte driftsudgifter forbundet med forslagene.
a: Integration af infusionspumper for intensiv og anæstesi
Flere af intensivafdelinger i Region Hovedstaden har før indførelse af Sundhedsplatformen
været understøttet med automatisk overførsel af data fra infusionspumper til tidligere
systemer. Efterspørgslen på en løsning til opsamling og overførsel af pumpedata er derfor stor
hos Sundhedsplatformens brugere på intensivafdelinger, og ligeså på anæstesiafdelingerne.
Brugerne ønsker en løsning, der kan fjerne den tunge manuelle arbejdsgang ved tidstro
dokumentation, hver gang der justeres på pumpernes hastighed eller indgives en
bolusinfusion (ekstra dosis) via pumperne. Løsning med manuel indtastning har derudover
mindre patientsikkerhed pga. risiko for ukorrekt og/eller mangelfuld indtastning, da det vil
skabe et fejlagtigt billede af patientens reelle indgift af medicin, væske og ernæring.
Via MDI platformen, som har til formål at understøtte automatisk overførsel af data fra
medicoteknisk udstyr til Sundhedsplatformen, kan det lade sig gøre at understøtte automatisk
overførsel af data fra infusionspumperne til Sundhedsplatformen (envejs kommunikation).
Dette vil minimere risikoen for fejlagtig dokumentation og mindske klinikernes forbrugte tid i
forbindelse med manuel registrering og indtastning. Forslagets samlede udgifter kan
reduceres ved en prioritering af det ene område frem for det andet.
Supporten per år i Medico medfører varig forøgelse med 2 årsværk. Udgift til Epic estimeres
til kr. 0,4 mio. kr.
b. Mobile enheder til læger
Haiku og Canto er applikationer til mobile enheder, som er en del af Sundhedsplatformen,
målrettet læger, og som er afprøvet af 18 læger i en minipilot. Evaluering viste bl.a., at der
var ulemper i SP2015 versionen, som forventes løst i SP2018 versionen, men der er
formentligt stadig behov for Epic udvikling i forhold til konkrete danske forhold samt
konfiguration af applikationerne, hvis Haiku-Canto skal kunne erstatte brugen af PC indenfor
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visse arbejdsgange. Teknisk set blev det vurderet i piloten, at Haiku-Canto er fejlfrit og
stabilt, udgør en minimal belastning af det trådløse netværk og stiller begrænsede krav til
udvidelse af den eksisterende SP serverinfrastruktur. Øvrige it-driftsomkostninger i CIMT
skal dog afdækkes. Udgiften til indkøb af mobile enheder er som udgangspunkt placeret hos
hospitalerne og anslås til 4,6 mio. kr.
c. Specialegennemgange og optimering
Sundhedsplatformen er implementeret med specialespecifikt indhold. Efter implementering er
i 2018 gennemført specialeoptimeringsaktivitet i for nuværende 2 kirurgiske specialer og obstetrik på baggrund af, at især de kirurgiske specialer og obstetrik har rapporteret om reduceret aktivitet. Erfaringerne viser, at der er behov for lokale tilpasninger af de værktøjer, der
understøtter de specialespecifikke arbejdsgange i Sundhedsplatformen og fokus på implementering af disse. Ligesom der er behov for fokus på de tværgående arbejdsgange, når patienterne flyttes mellem akut, ambulant og indlagt.
Derfor er der lige nu ikke en samlet pakke af løsninger, men en pakke af tilbud i forbindelse
med en specialegennemgang. På baggrund af SP-supportens tilstedeværelse og analyse i
specialets afdelinger vil indsatsen bl.a. være kortlægning af det specialespecifikke indhold,
optimering af det ambulante workflow, end-to-end gennemgang af udvalgte patientforløb,
samt review af afdelingens brug og udbytte af det specialespecifikke indhold i SP, mhp. at
rette/optimere/udbygge dette. Der vil i 2019 stadig være behov for specialegennemgang i
Sundhedsplatformen i samarbejde med de sundhedsfaglige råd og ledende faglige eksperter.
d. Flere rapportudviklere
Det er administrationens vurdering, at der er behov for flere forskellige tiltag, som kan
supplere og understøtte hinanden i bestræbelserne på at få klargjort flere rapporter, som kan
understøtte klinikerne i patientbehandlingen.
Scenarie 1: Udpegning af flere rapportudviklere på hospitalerne ved lokal omprioritering af
ressourcer. Der skal afsættes 1 mio. kr. til softwarelicenser til dette i det første år og herefter
0,2 mio. kr. årligt. Herudover ansættelse af 3 rapportudviklere centralt som kan udvikle nye
rapporter i Epics værktøj (operationelle rapporter) samt supportere de lokale rapportudviklere
og vedligeholde de rapporter der er i drift. Der vil i dette scenarie kun kunne bygges rapporter
på de moduler (datagrundlag), der allerede er udviklet eller er under udvikling. Antallet af
rapporter som en erfaren lokal rapportudvikler kan lave, afhænger meget af kompleksiteten,
men i gennemsnit er to til tre publicerede rapporter om måneden realistisk.
Scenarie 2: Ansættelse af yderligere 4 årsværk centralt til datamodellering. Det vil betyde, at
der vil blive flere forskellige typer kliniske data til rådighed for rapportudviklerne på
hospitalerne, som de kan bygge rapporter på. Der vil med dette scenarie kunne udvikles 4 til 6
moduler (afhængigt af kompleksiteten) om året mod 2 til 3 med den nuværende bemanding.
Herudover vil der kunne arbejdes med udvikling af datavarehuset som vil give bedre
mulighed for dataleverancer til fx forskningsprojekter.
Scenarie 3: Ansættelse af yderligere 4 årsværk centralt til datamodellering. Det vil betyde, at
der vil blive flere forskellige typer kliniske data til rådighed for rapportudviklerne på
hospitalerne, som de kan bygge rapporter på. Udpegning af flere rapportudviklere på
hospitalerne ved lokal omprioritering af ressourcer. Der skal afsættes 1 mio. kr. til
softwarelicenser til dette i det første år og herefter 0,2 mio. kr. årligt.
Herudover ansættelse af 3 rapportudviklere centralt som kan udvikle nye rapporter i Epics
værktøj (operationelle rapporter) samt supportere de lokale rapportudviklere og vedligeholde
de rapporter der er i drift.
I forhold til overvejelserne omkring det tidsmæssige aspekt i forhold til rapportudviklingen
overvejes, om EPIC eller andre konsulenter kan bidrage med løsninger i en opstarts- og
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overgangsperiode. Det foreslås, at der afsættes 5-10 mio.
e. Åbne for lokal beslutning om diktering:
I forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen er det blevet besluttet, at det ikke
længere skulle være muligt at diktere. Dette af hensyn til at sikre strukturerede og tidstro data
både af hensyn til patienterne og af hensyn til dataunderstøtte klinisk udvikling og
forskningsmæssige forhold.
Der er dog et ønske fra nogle læger om at få mulighed for fortsat at kunne diktere.
I forbindelse med budgetaftalen for 2018 aftalte partierne, at det skulle undersøges om
talegenkendelse, som både kan levere strukturerede og tidstro data, kunne indgå i den videre
udvikling af SP.
Diktering indenfor SP: Det indebærer ikke direkte meromkostninger at diktere i SP, da
funktionaliteten i forvejen er indbygget – dog vil det kræve åbning af rettigheder. Det skal
dog fremhæves, at diktering indenfor SP kun kan anvendes til bestemte formål, og at
brugeroplevelsen muligvis ikke modsvarer det man kender fra tidligere - eksempelvis via
MIRSK.
Diktering udenfor SP: MIRSK-løsningen kan anvendes bredere end diktering indenfor SP og
er den løsning klinikken kender fra tidligere. Det vil være forbundet med omkostninger at
åbne for MIRSK igen. Et forsigtigt estimat er således, at en fuld (gen)åbning af MIRSK vil
koste i omegnen af 3-4 mio. kr. årligt + opstartsomkostninger + øgede udgifter til support og
systemforvaltning i CIMT. Endvidere vil det indbefatte en forhandling af en ny kontrakt med
MIRSK, hvilket kan påvirke de årlige priser på licenser. En sådan løsning vil ikke bidrage til
at sikre mere tidstro data og strukturerede data.
Talegenkendelse og SP:
Som opfølgning på budgetaftalen er der foreløbigt udarbejdet en analyse og der pågår arbejde
med en egentlig pilottest, som skal løbe over en periode på 12 uger om omfatte ca. 30 læger
og sygeplejersker som skal afdække fordele og ulemper. Teknologien er under udvikling og
det skal bl.a. undersøges om det ved anvendelse af talegenkendelse også er muligt at
understøtte arbejdet omkring strukturerede data. Talegenkendelse vil endvidere kunne
understøtte navigeringen rundt i systemet. Projektet er endnu på et meget tidligt stadie, men
det vurderes at give mening at afsætte 5 mio. kr. i 2019 til projektet. Men det er vurderingen,
at en udrulning i fuld skala vil kræve yderligere midler.
f. Videreførelse af puljen øremærket til lægesekretærer = 22 millioner kroner årligt.
I forbindelse med budgettet for 2018 er der gennemført en reduktion i antallet af lægesekretærer på regionens hospitaler. Tilførsel af ekstra midler til lægesekretærer forventes at afbøde nogle af udfordringerne med registrering og kodning i Sundhedsplatformen og understøtte lægeressourcer til øget aktivitet inden for en samlet ramme 22 mio. kr.
g. Ekstraordinær indsats for at forbedre regionens indberetninger til de kliniske
kvalitetsdatabaser.
De kliniske kvalitetsdatabaser er et af regionens vigtigste værktøjer til at dokumentere
kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser og dermed grundlaget for at arbejde målrettet med
udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden.
Med Sundhedsplatformen (SP)var det forventningen, at data fra patientforløbene automatisk
tilflød disse databaser, således at klinikerne kunne undgå at registrere data både i SP og i
databasernes egne, separate indberetningssystemer. Denne integration har vist sig både meget
teknisk udfordrende og ressourcekrævende. Derfor er kun et fåtal fuldt integreret, og i 2018
forventes kun to yderligere integrationer. Indberetning af alle relevante patienter i databaserne
er et lovkrav.
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Det må forudses at arbejdet med at udvikle og implementere den automatiske integration vil
strække sig over en længere årrække. I SP oplever klinikerne at de mangler overblik over de
data, de skal hente frem på den enkelte patient, - de kan være svære at finde, eller de
eksisterer slet ikke. Der er derfor et stort behov for, at klinikernes arbejde med indberetning
til databaserne lettes, således at de nødvendige data indarbejdes i Sundhedsplatformens
workflow. Ved at registrere disse data i SP på det rigtige tidspunkt i patientforløbet, er det
muligt hurtigt at genfinde data og trække dem ud til indtastning i det separate system.
Denne tilpasning af SP kan foretages af en sundhedsfaglig medarbejder med kompetencer
/uddannelse til at programmere i SP (en såkaldt ’klinisk bygger’). Funktionen forankres i
hospitalernes kvalitetsenheder, og der sikres koordinering på tværs via eksisterende,
samarbejdende netværk for klinisk kvalitet.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Investeringerne understøtter politisk mål om høj faglig kvalitet og effektive arbejdsgange i
Sundhedsplatformen.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
a) Integration af infusionspumper
Mio.kr.
2019
2020
2021
2022
Løn til evt. nye årsværk
3,6
1,2
1,2
1,2
Øvrig drift
Etableringsudgifter
9,6
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal
6
2
2
2
Samlet udgift
13,2
1,2
1,2
1,2
Heraf kan etableringsudgifterne samt ansættelse af personale fremrykkes til 2018 svarende
9,8 mio. kr.
b) Mobile enheder til læger
Mio. kr.
2019
2020
2021
2022
Løn til evt. nye årsværk
1,2
Øvrig drift
1,3
0,3
0,3
0,3
Etableringsudgifter
5,6
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal
2
Samlet udgift
8,1
0,3
0,3
0,3
Heraf kan etableringsudgifterne samt ansættelse af personale fremrykkes til 2018 svarende til
4,9 mio. kr.
c) Specialegennemgange og optimering
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Byggere
Kliniske it-konsulenter
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Byggere

2019
7,2
2,4
4,8

2020

2021

2022

2,5
12
Kliniske it-konsulenter
4
8
Samlet udgift
9,7
Heraf kan ansættelse af personale fremrykkes til 2018 svarende til 1,8 mio. kr.
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d) Flere rapportudviklere
Mio. kr.
Scenarie 1
Scenarie 2
Scenarie 3

2019
2,6
3,0
5,6

2020
1,8
3,0
4,8

2021
1,8
3,0
4,8

2022
1,8
3,0
4,8

e) Åbne for lokal diktering – udenfor Sundhedsplatformen
Mio. kr.
2019
2020
2021
2022
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift*
3-5
3-5
3-5
3-5
Etableringsudgifter**
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal
Samlet udgift*) **)
3-5
3-5
3-5
3-5
*) Hertil kommer øgede udgifter til support og systemforvaltning **) Hertil kommer
opstartsomkostninger
f) Pulje øremærket til lægesekretærer
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal
Samlet udgift

2019
22,0

2020
22,0

2021
22,0

2022
22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

g) Ekstraordinær indsats for at forbedre regionens indberetninger til de kliniske
kvalitetsdatabaser
Mio. kr.
2019
2020
2021
2022
Løn til evt. nye årsværk
3,0
3,0
3,0
3,0
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal
5
5
5
5
Samlet udgift
3,0
3,0
3,0
3,0
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: - 7.3 Forbedring af bygningstilstanden på regionens hospitaler,
renoveringer, parkering mv.
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Den gennemførte renoveringsanalyse – forelagt Regionsrådet på mødet den 15. maj 2018
viser at regionens hospitalsbygninger generelt er i dårlig stand. Den nuværende
vedligeholdelsesindsats er ikke tilstrækkeligt til at undgå en yderligere væsentlig forværring.
Det foreslås, at der i forhold til en kommende budgetaftale medtages ønsket om en væsentlig
forbedring af bygningstilstanden på regionens hospitaler. Det kræver at der afsættes
betydelige midler i de kommende år for at modvirke mange års efterslæb på
vedligeholdelsesområdet.
Når der igangsættes renoveringsprojekter skal der samtidigt være fokus på tiltag, som gavner
den grønne omstilling.
Derudover foreslås det, at der også skabes mulighed for at forbedre parkeringsmulighederne
på regionens matrikler.
Som det fremgår af mødesag om det bygningsmæssige og kvalitetsmæssige efterslæb for
regionens hospitaler, godkendt af Regionsrådet på mødet den 15. maj 2018, er der et samlet
investeringsbehov for bygningsvedligeholdelse på 13 mia. kr., som kan fordeles på
bygningsmæssigt efterslæb med 7 mia. kr. og et kvalitetsmæssigt efterslæb med 6 mia. kr.
I renoveringsanalysen er der anført nogle foreløbige overvejelser om finansiering, hvor
forventningen er, at 7 mia. kr. af dette investeringsbehov, kan finansieres inden for det
eksisterende budget over den næste 10-årige periode.
Der peges på en på en række mulige finansieringsmæssige kilder, men det ændrer ikke ved at
der er behov for at tilføre området flere midler ved en udvidet prioritering af renovering i
regionens drifts- og anlægsbudget. Hvis der samlet kan tilvejebringes 7 mia. kr. de næste 10
år, bør beløbet afsættes løbende til indhentning af det bygningsmæssige efterslæb.
Renoveringsanalysen lægger op til, at indhentning af det bygningsmæssige efterslæb kan
igangsættes ved en øget indsats i løbet af 2019 og 2020. Indtil videre kan der for 2019
planlægges iværksættelse af arbejder for ca. 180 mio. kr. inden for Center for Ejendommes
nuværende budgetramme samt 120 mio. kr. afsat til renoveringsarbejder, der samtidig
indebærer energiforbedrende foranstaltninger (ESCO). Yderligere midler vil eventuelt kunne
prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for 2019.
Der vil herefter udestå tilvejebringelse af yderligere 6,2 mia. til det nødvendige kvalitetsløft,
og løsning af denne udfordring vil kræve en samtidig afklaring i forbindelse med
økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner om mere rummelige
anlægsniveauer for regionerne over den kommende årrække.
Hvad angår parkeringsmulighederne på Regionens matrikler er der udfordringer med mangel
på P-pladser på nogle af matriklerne. Det gælder især på Rigshospitalet på Blegdamsvej samt
Herlev og Gentofte Hospital. Generelt ventes P-forholdene på nogle af hospitalerne at være
forbedret, når byggerierne er afsluttet. Det er med i overvejelserne, at en større udbygning af
parkeringskapaciteten bør tilvejebringes som led i et kommende OPP-samarbejde.
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De kommende års udbygninger af offentlig transport i Region Hovedstaden kan være med til
at ændre transportmønsteret og behovet for at køre i egen bil til hospitalerne. Der arbejdes
også for at fremme, at flere benytter cykel. Driften og kontrol af p-pladserne planlægges
udbudt, evt. som et OPP-samarbejde, og evt. nettoindtægter fra P-kontrol kan bruges til at
forbedre parkeringsforholdene.

Sammenhæng til de politiske målsætninger
Fokus og Forenkling: At Region Hovedstaden bliver en grøn og innovativ metropol med høj
vækst og livskvalitet for borgerne, samt et sammenhængende sygehusvæsen i international
topklasse.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

Angiv antal

Samlet udgift
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: - 7.4 Patientvenlige afdelingsnavne
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Der skal ikke være forvirring over, hvilken afdeling man er henvist til, eller hvilken vej man
skal gå, når man har tid på ambulatoriet - eller blot skal besøge sin familie eller venner på
hospitalet. Derfor foreslås det at afsætte 10 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 på
anlægsrammen, så vi kan fortsætte udskiftningen af skilte med latinske navne og erstatte dem
med skilte, der er til at læse og forstå - med patientvenlige afdelingsnavne. F.eks. skal
patienter og pårørende mødes af et skilt for "Afdeling for Hudsygdomme" i stedet for som
hidtil "Afdeling for Dermatologi". Og ifølge brugerundersøgelser foretrækker patienter
danske afdelingsnavne på hospitalerne.
Administrationens bemærkninger
De fleste af Region Hovedstadens hospitaler er store, komplekse bygninger, som i sagens
natur kan være vanskelige at finde rundt i. Derfor skal vi minimere forvirringen, hvor vi kan,
og det handler både om patientvenlige afdelingsnavne og om at forbedre vejfinding med
logisk og konsistent skiltning.
Bornholms Hospital og Herlev og Gentofte Hospital er de første hospitaler i Region
Hovedstaden, der bliver skiltet med udgangspunkt i beslutningen om at indføre nye, fælles
danske navne. I 2017 er der gennemført et pilotprojekt på Bornholms Hospital, hvor man
konsekvent bruger danske afdelings- og afsnitsnavne, så det bliver nemmere for patienter og
pårørende at læse dem. Skiltning med patientvenlige navne er klar til udrulning på Herlev og
Gentofte Hospital ved udgangen af 2018 og forventes at være fuldt implementeret primo
2019.
Med et budget på 10 mio. kr. i 2019 kan nyskiltning med danske navne på Herlev og Gentofte
Hospital fuldendes med fremføring og tilslutning af el til lysskilte og digitale oversigtsskilte,
samtidig med, at der igangsættes og gennemføres tilsvarende nyskiltning på Rigshospitalet,
herunder Glostrupmatriklen, sidstnævnte med et samlet forventet budget på 7 mio. kr.
I 2020 følger de resterende hospitaler: Amager og Hvidovre Hospital og Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital med et samlet estimeret budget på 10 mio. kr. NOH indgår ikke i
skilteprojektet.
Den samlede bevilling 25 mio. kr. over år (5 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2019-2020)
dækker således en total indendørs nyskiltning af regionens eksisterende hospitalsmatrikler,
herunder opdatering af den eksisterende udendørs skiltning, som den indendørs nyskiltning
har implikationer på.
Årsværk, der indgår i opgaven fra koncerncentre og hospitaler bliver taget inden for den
eksisterende lønramme.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Indsatsen udspringer af ønsket om, at patientens situation skal styre forløbet. Vi skal indrette
os patientvenligt, så patienter og pårørende – også hvis de er i krise – instinktivt kan finde vej
og føle sig trygge i navigationen. På den måde får patienter og pårørende mulighed for at
bevare overblikket og følelsen af kontrol, hvilket er det bedste udgangspunkt for et godt
samarbejde mellem patienterne og hospitalet. Målet om at inddrage patienterne mest muligt i
eget forløb forudsætter også, at de forstår, hvad de er en del af. Her kan det ikke nytte, at man
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skal slå afdelingsnavnet op i en latinordbog eller et lægeleksikon, før man bliver klar over,
hvad man er indkaldt til.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

10,0

10,0

10,0

10,0

2021

2022

Angiv antal

Samlet udgift

Note. Priser er i mio. kr., ekskl. lønsumsafgift og er i 2018-priser

Evt. uddybende beskrivelse:
Midlerne afsættes på anlægsrammen.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: - 7.5 Flere midler til socialsygeplejersker
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Vi ønsker at styrke og udbrede brugen af socialsygeplejersker, da vi kan se at ordningen er til
stor gavn for borgere på kanten af samfundet, og som ikke selv er opsøgende i forhold til at få
behandling. Socialsygeplejerskernes arbejde handler derfor om, at gå op imod ulighed i
sundhed.
Antallet af socialsygeplejersker udvides med 1 medarbejder på henholdsvis AmagerHvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Bornholms Hospital.
Administrationens vurdering
Hjemløse, stofbrugere, mennesker med alkoholmisbrug og andre med socialt svært belastende
livsvilkår har et markant større forbrug af sundhedsydelser og bliver hospitalsindlagt fem
gange hyppigere end den øvrige befolkning. Overdødeligheden er betydelig. Den
gennemsnitlige levetid er 19 år under den øvrige befolknings. Flere undersøgelser peger
samtidig på, at der for denne gruppe patienter er en række barrierer med hensyn til at opnå
samme kvalitet i og udkomme af behandlingen sammenlignet med øvrige patientgrupper.
Nogle af disse barrierer er mistillid til systemet, dårlig kommunikation og en oplevelse af
fordomme blandt sundhedspersonalet samt manglende opsporing og dårlig koordinering
mellem det socialfaglige og det sundhedsfaglige område.
Fra 2012 blev der etableret en permanent socialsygeplejerskeordning i Region Hovedstaden,
med det formål at forbedre hospitalernes indsats over denne gruppe patienter
Socialsygeplejerskerne bidrager med specialistviden om socialt udsatte og arbejder for at
patienterne modtager en (lige)værdig behandling. Blandt kerneopgaverne er desuden at støtte
op om, at patienterne formår at færdiggøre deres behandling og at de bliver udskrevet til
relevante tilbud i kommunalt eller humanitært regi. Det sker blandt andet ved at sikre en
forbedret kommunikation mellem patienterne og behandlingsafdelingerne. En væsentlig
funktion er desuden at sikre vejledning vedr. abstinensbehandling og smertebehandling for
denne patientgruppe. Socialsygeplejerskeordningen er fra 2015 udvidet, således at der i dag er
socialsygeplejerskebetjening på alle somatiske hospitalsmatrikler i regionen, dog undtaget
Bornholm. Der i dag ansat 10 socialsygeplejersker i regionen.
Behovet for socialsygeplejerskebetjening har længe være oplevet større end hospitalernes
enlige socialsygeplejerske kan imødekomme.
Patienterne med de tungeste problemer (hjemløse med massive fysiske, psykiske og sociale
problemer, som tillige er vanskelige at fastholde i en indlæggelse) bliver selvsagt prioriteret
højest. Det har som konsekvens, at gruppen af socialt udsatte patienter med skadeligt forbrug
af alkohol ikke får tilbudt socialsygepleje i det omfang, der er hensigten med ordningen, og i
samme udstrækning, som der er mulighed for på regionens øvrige hospitaler. De møder op i
hospitalets Akutmodtagelse, hvor det udækkede behov for socialsyge-plejerskebistand derfor
er mest udtalt.
Der indlægges og udskrives dagligt patienter til afrusning i Akutmodtagelserne. Afrusning er
alene symptombehandling, og der er i øjeblikket ikke kapacitet til at følge op på patienterne.
Derfor kommer mange af dem igen. De bliver ’svingdørspatienter’. Patienterne opfattes
herudover ofte som ’besværlige, ’tidskrævende’ og patienter, som selv er skyld i deres
problemer. I forhold til denne situation vil en socialsygeplejerske kunne skabe nogle
relationer til patienterne, som gør at hospitalet bedre kan hjælpe dem. Desuden har
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socialsygeplejersker nogle kompetencer, som en sygeplejerske i en akutmodtagelse normalt
ikke har.
Med overgangen til Fælles Akutmodtagelse med dertil hørende ’flowkultur’, vil
udfordringerne med at tilbyde denne patientgruppe en kvalificeret og værdig behandling blive
yderligere udtalt.
Med en styrkelse af socialsygeplejerskebetjeningen vil det således være muligt at højne
kvaliteten i hospitalets indsats for disse patienter, og samtidig styrke brobygningen til
kommunale samarbejdspartnere og frivillige organisationer, der beskæftiger sig med
alkoholproblematikker. Det er desuden forventningen, at antallet af ’svingdørspatienter’ kan
reduceres markant.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Lighed i sundhed
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
2,0

2020
2,0

2021
2,0

2022
2,0

4

4

4

4

2,0

2,0

2,0

2,0

Angiv antal

Samlet udgift

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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
FORRETNINGSUDVALGET –
IKKE PRIORITERET IFT.
FORSLAGENE VED EVENTUELT
LEDIGE MIDLER
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: - 7.6 Fremrykning af små-apparatur, it
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Fremrykning af it-indkøb vil kunne aflaste de fælles driftsudgifter i 2019.
Det er vurderingen, at det på relevante områder vil være muligt at kunne indkøbe for ca. 10
mio. kr. ekstra til slutbrugerredskaber (bl.a. pc’ere) og udvalgte infrastrukturkomponenter i
2018.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal
Samlet udgift

2019

2020

2021

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: - 7.7 Fremrykning af indkøb af medicin
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Fremrykning af medicinindkøb vil kunne aflaste de fælles driftsudgifter i 2019.
Mængden af medicin, som kan indkøbes i 2018 til aflastning af driftsudgifterne i 2019,
afhænger af, hvor sent på året aflastningen besluttes iværksat, da det afhænger af
leverandørens kapacitet og leverancemuligheder.
Der blev i 2017 som følge af mindreforbrug truffet beslutning om at fremrykke indkøb af
medicin fra 2018 til 2017, hvorfor medicinudgifterne i 2018 aflastes med 170 mio. kr. Heraf
er 140 mio. kr. disponeret til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter vedr. behandling af
patienter fra andre regioner. De resterende 30 mio. kr. er indregnet som forventet
mindreforbrug i prognosen for 2018.

Sammenhæng til de politiske målsætninger

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal
Samlet udgift

2019

2020

2021

Evt. uddybende beskrivelse:
Der er tale om et etårigt projekt med skalerbar størrelse
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: - 7.8 Ekstraordinær anskaffelse af operationsinstrumenter i
forbindelse med idriftsættelsen af den kommende nye regionale sterilcentral
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 at opføre en ny regional sterilcentral,
som skal forsyne regionens hospitaler med sterile flergangsoperationsinstrumenter.
Sterilcentralen opføres på to matrikler, henholdsvis på Rigshospitalet (Blegdamsvej) samt på
Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) med forventet ibrugtagning i 2019.
Grundlaget for beslutningen var, at tidligere analyser af kvaliteten på de eksisterende
genbehandlingsenheder viste et behov for et kvalitetsløft, hvis hospitalerne i fremtiden
skulle kunne leve op til de stigende krav til kvalitet, arbejdsmiljø og fysiske rammer.
Som forberedelse til idriftsættelsen af den kommende regionale sterilcentral afholdes en
række udgifter til nye flergang-operationsinstrumenter som følge af standardisering af
kirurgiske instrumenter og operationsbakker på tværs af regionen samt som følge af et behov
for en øget instrumentvolumen grundet transporttid mv.
Med dette budgetforslag lægges der op til, at der anvendes midler til indkøb af instrumenter
til sterilcentralen med henblik på øget instrumentvolumen. Det vurderes på nuværende
tidspunkt, at finansieringsbehovet i 2019 er 15 mio. kr. Så snart instrumenterne er købt ind,
kan de tages i brug på hospitalerne, hvorfor hospitalerne allerede kan have gavn af de nye
instrumenter, før de regionale sterilcentraler tages i brug.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Det er vigtigt at den nye sterilcentral og hospitalerne har en tilstrækkelig mængde af
operationsinstrumenter, så sterilcentralen kan forsyne hospitalerne med steriliserede
instrumenter til operationsgange og ambulatorier med henblik på rettidig afvikling af
regionens operationsaktiviteter mv.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid
Mio. kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal
Samlet udgift

2019

2020

2021

2022

15,0

15,0

Instrumentindkøbet kan skaleres op eller ned alt efter budgettilførslens størrelse.
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt):
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: - 7.9 Ekstra ordinære afdrag på leasing
Fremsat af: Forretningsudvalget
Formål og indhold
For at der kan foretages indfrielse af leasinggæld før tid, er det nødvendigt at anskaffelsen er
færdigindkøbt og tilbagebetalingen er sat i gang.
Det betyder, at det er muligt at førtidsindfri leasingfinansierede anskaffelser, der er ”sat i
administration”, og hvor der er betalt leasingydelse i kalenderåret forud.
Det er et krav, at en anskaffelse indfries fuldt og helt, dvs. det er ikke muligt at indfri en
anskaffelse delvist.
I 2018 forventes det, at der er mulighed for følgende indfrielse:
Indfrielsesbeløb
2018 eksklusiv
Muligheder for
Besparelse Besparelse Besparelse Besparelse
ordinær
førtidsindfrielse 2018 leasingydelse
2019
2020
2021
2022
Medicotekniske
94,1
31,3
31,3
31,3
0,0
puljer
Lokale
18,4
6,5
6,5
5,3
0,0
leasingrammer
Sundhedsplatformen
162,4
20,2
20,2
20,2
20,2
Køl og Nødstrøm
51,7
4,0
4,0
4,0
4,0
Sum - mio. kr.
326,6
62,0
62,0
60,8
24,2

Sparet
leasingydelse
- sidste år
2021
2021
2026
2031

Ved 1. økonomirapportering 2018 var der angivet en mulighed for førtidsindfrielse på 275
mio. kr. Årsagen til ændringen i ovenstående kan henføres til en evt. indfrielse af Køl og
Nødstrøm på 51,7 mio. kr.
I 2019 forventes det, at der er mulighed for følgende yderligere indfrielse:
Forventede
muligheder for
førtidsindfrielse
2019
Medicotekniske
puljer
Lokale
leasingrammer
Sundhedsplatform
Fjernvarmekonvertering
Sum - mio. kr.

Indfrielsesbeløb
2019 ekskl. ordinær
leasingydelse
Besparelse 2020

Besparelse 2021 Besparelse 2022

Sparet
leasingydelse
- sidste år

79,9

26,6

26,6

26,6

2022

15,0
86,1

5,0
10,8

5,0
10,8

5,0
10,8

2022
2027

48,6
229,6

3,7
46,1

3,7
46,1

3,7
46,1

2032

Det bemærkes, at i det omfang mulighederne for førtidsindfrielse i 2018 ikke udnyttes fuldt
ud, vil disse også være til rådighed i 2019. Dog vil indfrielsesbeløbet til den tid være
reduceret svarende til den betalte leasingydelse i 2019.
Den forventede opnåede besparelse i overslagsårene svarer til det budget der forventes rullet
ud (for medicotekniske anskaffelser og Sundhedsplatformen). Og for hospitaler og apotekets
lokale leasingrammer samt Fjernvarmekonverteringsprojektet, vil besparelsen svare til
beløbet anvendt til førtidsindfrielse fordelt over de resterende år anskaffelsen skulle være
tilbagebetalt over – et beløb som budgettet skal reduceres med på hospital eller apotek.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Beskrivelse af, hvordan forslaget forholder sig til regionsrådets politiske målsætninger.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio. kr.
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
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Forslag til budget
2019 – 2022
- udvalgene
Nye Initiativer
Regional udvikling

Region Hovedstaden
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NYE BUDGETFORSLAG
2019-2022
REGIONAL UDVIKLING
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Budget 2019-2022
Nr. Mio.kr.
REGIONAL UDVIKLING
8.0
8.1
8.2
8.3

9.0
9.1
9.2
9.3
9.4

10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

2019

Drift
2020
2021

2022

Erhvervs-Vækst- og Forskningsudvalget
Fortsættelse af praktikpladsenheden
Copenhagen 2021 (Pride)
Videreførelse af Cachet, CHI og CHC
I alt Erhvervs-Vækst- og Forskningsudvalget

5,0
3,0
18,0
26,0

5,0
3,0

5,0
3,0

8,0

8,0

0,0

Miljø- og Klimaudvalget
Udvikling af økonomisk og bæredygtig håndtering og forureningsfaner
Energi på tværs 3 - Fossilfri 2035
Fossilfri drift på de regionale lokalbaner
Belyse muligheder for at fremme symbioser i Hovedstadsregionen
I alt Miljø- og Klimaudvalget

3,0
7,5
1,0
3,6
15,1

2,0

2,0

0,0

0,0

Trafikudvalget
Anlægsinvesteringer på Lokalbanen via midler fra efterregulering fra Movia
Tiltag til øgning af cyklisme i Region Hovedstaden
Supercykelstier
Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe følgevirkninger af støjforurening
Investeringer i busfremkommelighed
I alt Trafikudvalget

60,7
3,6
3,0
2,0
5,1
74,4

3,6
3,0

-0,5
2,1
3,0

-0,7
0,3
3,0

6,6

4,6

2,6

I alt Regional Udvikling

115,5

16,6

12,6

2,6

Der er ikke foretaget en vurdering af hvilke konsekvenser, den nye erhvervsfremme aftale har for forslagene. Vurderingen vil blive
udarbejdet inden budgetforhandlingerne påbegyndes.
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
ERHVERVS- VÆKST- OG
FORSKNINGSUDVALGET
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 8.1 Fortsættelse af praktikpladsenheden
Fremsat af: Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget
Formål og indhold
I august 2012 etablerede den regionale praktikpladsenhed, som en treårig indsats, med en
bevilling på 3,3 mio. kr. årligt, i alt 10 mio. kr. Regionsrådet besluttede i forbindelse med
budgetaftalen for 2015, at forlænge praktikpladsenhedens indsats til og med 2018 med en
bevilling på 6,5 mio. kr. årligt, i alt 26 mio. kr. Ved udgangen af 2018 udløber midlerne til
praktikpladsenheden. Der er derfor behov for en økonomisk og indholdsmæssig stillingtagen
til en fremadrettet regional praktikpladsindsats.
Formålet med den regionale praktikpladsenhed er, at udvikle og implementere nye metoder til
at styrke, koordinere og kvalificere det praktikpladsopsøgende arbejde og sikre, at der bliver
oprettet flere praktikpladser, hvor der er behov. Samtidig har regionens arbejde på
praktikpladsområdet været en platform til, at samle en række regionale aktiviteter, så centrale
aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet trækker i samme retning i tråd
med anbefalingerne fra strategisk rundbord om faglært til vækst.
Den regionale praktikpladsenhed har gennem en række indsatser med regionale parter
medvirket til, at sikre over 5.000 praktikpladser og udvikle det praktikpladsopsøgende arbejde
på tværs af erhvervsskolerne i regionen.
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der fortsat er behov for en regional praktikpladsindsats
på følgende områder:
1. Flere STEM-praktikpladser – realisering af teknologipagt
Med etableringen af den nationale teknologipagt er det målsætningen, at 20 % flere skal
gennemføre en erhvervsuddannelse inden for STEM (science, technology, engineering og
math) i 2025. Administrationen vurderer, at der er behov for at samle centrale regionale parter
om en fælles STEM-erhvervsuddannelsesindsats, som både kan sikre praktikpladser og
rekruttering af flere unge på tværs af regionen. (Udvikling og implementering af STEM
indsats kræver ca. 2 årsværk, samt midler til aktiviteter).
2. Praktikpladser på hospitalsbyggerierne i Region Hovedstaden
I årene frem mod 2025 bliver der investeret over 20 mia. kr. i nye hospitalsbyggerier. I 2017
og 2018 er Kuben Management indkøbt til, at kvalificere uddannelsesklausul- og
praktikpladsindsatsen. For at sikre implementeringen af Kuben Managements anbefalinger og
udnyttelse af praktikpladspotentialet fremadrettet, er der behov for en fortsat regional indsats
på området. (Realisering af praktikpladspotentialet kræver 1 årsværk samt midler til
konsulentbistand).
3. Praktikpladser på bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland
Der investeres i disse år mange milliarder i bygge- og anlægsprojekter på hele Sjælland.
Erfaringerne viser, at realiseringen af det fulde praktikpladspotentiale fordrer en koordineret
og håndholdt indsats, og et fokus på at øge rekrutteringen af elever til erhvervsuddannelserne.
(Realisering af praktikpladspotentialet kræver 2 årsværk).
4. Koordination, sammenhæng og samarbejde på praktikpladsområdet.
Region Hovedstaden spiller fortsat en central rolle i at sikre koordination, sammenhæng og
samarbejde mellem de forskellige indsatser og aktører på praktikpladsområdet. Hensigten er,
at sikre en ramme der gør det muligt, at parterne kan arbejde i samme retning. (Sikring af
koordination og samarbejde for den samlede praktikindsats kræver et 1/2 årsværk samt midler
til aktiviteter)
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Flere praktikpladser og øget rekruttering – indsats på to ben
De betydelige udfordringer med, at øge rekrutteringen af elever til erhvervsuddannelserne
betyder, at en fremtidig praktikpladsindsats både har fokus på, at øge antallet af
praktikpladser, men også at øge rekrutteringen af elever til praktikpladser inden for områder
med mangel på arbejdskraft.
Det vurderes, at et budget på 5 mio. kr. årligt frem til 2021, i alt 15 mio. kr., kan løfte
ovenstående indsatser og samtidig sikre 1.000 nye praktikpladser årligt samt sætte fokus på,
at øge rekrutteringen af elever på områder, hvor der er behov for arbejdskraft.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Det har siden 2015 været regeringens målsætning, at 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal
vælge en erhvervsuddannelse. I Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi
fra 2015 er målet, at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft i regionen, herunder at 25 % af en
ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. I 2018
valgte 13,7 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse. Dette er en lille stigning i forhold
til 2017, hvor søgetallet var 13,2 %. Der er derfor stadig behov for en indsats for, at flere
unge vælger en erhvervsuddannelse. Et af værktøjerne til at sikre dette er, at der er
praktikpladser nok i regionen, så det er attraktivt for de unge, at vælge en
erhvervsuddannelse.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2022

Angiv antal

Samlet udgift

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

Forslaget kan ikke tilsagnsbudgetteres.
Hidtil har der været brugt i alt 6,5 mio. kr. årligt på praktikpladsenheden i perioden 20152018.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 8.2 Copenhagen 2021 (Pride)
Fremsat af: Erhvervs- Vækst- og Forskningsudvalget
Formål og indhold
Der er fremsat forslag om, at Region Hovedstaden medfinansierer projektet ’Copenhagen
2021’, der dækker over planlæggelse og afholdelse af de to events WorldPride og
EuroGames.
I oktober 2017 vandt Copenhagen Pride retten til at afholde WorldPride 2021 og i marts 2018
vandt Pan Idræt vinder retten til at afholde EuroGames.
Pan Idræt og Copenhagen Pride har i fællesskab stiftet projektorganisationen, Happy
Copenhagen til at drive eventet og facilitere samarbejdet, planlægningen og eksekveringen af
Copenhagen 2021. Begge events er bundet til afvikling i København, men Happy
Copenhagen har et ønske om, at inddrage hele Greater Copenhagen i begivenhederne.
World Pride består bl.a. en global menneskerettighedskonference med fokus på LGBTpersoners udfordringer og rettigheder. Der vil være deltagere fra hele verden samt
oplægsholdere af internationalt format.
Derudover afholdes i regi af WorldPride en bred vifte af kulturevents overalt i regionen både
arrangeret og drevet af ’Copenhagen 2021’ og regionens kulturinstitutioner, herunder en
World Pride Parade, hvor der forventes 60.000 deltagere. I alt estimerer Happy Copenhagen,
at flere end 700.000 tilskuere vil deltage ved de forskellige events i løbet af WorldPride.
Endelige skal der afholdes en International menneskerettigheds- og sportslederkonference
med fokus på menneskerettigheder og foreningskultur i sport indeholdende taler, workshops
og paneldebatter med udgangspunkt i LGBTQ-rettigheder.
EuroGames indeholder bl.a. sportsarrangementer for alle med 25-30 sportsgrene, som finder
sted over hele regionen. Happy Copenhagen har en målsætning om, at 6.000 LGBT-atleter fra
hele verden vil tilmelde sig sportsprogrammet. Samtidig hermed skal alle borgere i Greater
Copenhagen indbydes til at deltage i folkeidræt som cykling, løb mv.
Derudover skal der afholdes en Idrætslederkonference for de tilrejsende idrætsledere fra hele
verden. Konferencen skal lære deltagerne om den danske foreningskultur og styrkerne i at
arbejde sammen om sundhed, idræt og fællesskaber på tværs af seksualitet, kønsidentitet og
sociale forhold.
Projektet forventes at have et budget på omkring 100 mio. kr. og det samlede offentlige
tilskudsbehov er på ca. 69 mio. kr. De resterende midler søges i private fonde og
erhvervssponsorater.
Region Hovedstadens medfinansiering vil indgå i det samlede budget og bl.a. gå til
sekretariatsdrift, markedsføring, samt etablering af kulturarrangement og sportsbegivenheder
under henholdsvis World Pride og EuroGames. Happy Copenhagen og Wonderful
Copenhagen forventer at WorldPride og Eurogames vil skabe turismeøkonomisk omsætning
for op til 123 mio. kr.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
’Copenhagen 2021’ er i tråd med Region Hovedstadens politiske vision om at skabe høj
økonomisk vækst og livskvalitet. Projektet medvirker til at løse den regionale udfordring om
at tiltrække internationale kultur- og sportsevents, der fremgår af ReVUS, Kreativ Vækst.
Med en markant turismeøkonomisk omsætning (ca. 123 mio. kr.) medvirker ’Copenhagen
2021’ til at skabe vækst i service- og turismesektoren. Kultur-, sport- og
mangfoldighedsevents er specifikke investeringspunkter i ReVUS og ’Copenhagen 2021’
dækker dem alle. Derud har projektet fokus på demokrati og borgerrettigheder som
grundlæggende elementer for livskvalitet – noget, der ikke kan tages for givet i alle de lande,
som de internationale deltagere kommer fra.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2022

Angiv antal

Samlet udgift

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

Evt. uddybende beskrivelse:
Forslaget kan enten finansieres over de tre budgetår 2019-2021 eller tilsagnsbudgetteres med
9 mio. kr. i budgetåret 2019
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 8.3 Videreførelse af CACHET, CHI og CHC
Fremsat af: Erhvervs- Vækst og Forskningsudvalget
Formål og indhold
Greater Copenhagen har et stort vækstpotentiale i forhold til at fremme virksomheder, der
beskæftiger sig med life science området. Region Hovedstaden besluttede i 2015 at
igangsætte tre indsatser, der skulle fremme sund vækst på det sundhedsteknologiske område i
samarbejde med kommuner, vidensinstitutioner og industri. Det medførte blandt andet
etableringen af de tre satsninger Copenhagen Health Technology (CACHET), Copenhagen
Health Innovation (CHI) etableret og Copenhagen Health Tech Cluster (CHC).
De tre organisationer har nu eksisteret i 2-4 år, og de hver især opnået gode resultater
indenfor life science området og er med til at understøtte Region Hovedstadens ambition om
at være international styrkeposition for sund vækst. Bevillingerne udløber ultimo 2018,
hvorfor administrationen anbefaler en videreførelse af satsningerne for en 2-årig
forlængelsesperiode.
Administrationens vurdering
Det er vurderingen, at de tre satsninger vil skulle bruge minimum yderligere 2 år til at opnå
en passende grad af modenhed. Efter denne periode forventes regionen at kunne nedtone eller
helt stoppe med sit økonomiske bidrag til disse.
Administrationen anbefaler, at regionsrådet godkender en 2-årig tilsagnsbevilling på i alt 18
mio. kr. i 2019 og 2020, hvor fordeling til de tre organisationer over de 2 år vil være
følgende: 4 mio. kr. til CACHET; 4 mio. kr. til CHI og 10 mio. kr. til CHC.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
De tre organisationer er en del af nuværende regionale vækst og udviklingsstrategi 20152018, hvor Region Hovedstaden ønsker at udvikle Greater Copenhagen som en førende
sundhedsklynge, med et dynamisk økosystem bestående af excellente sundhedsprofessionelle,
forskere og igangsættere koblet sammen med konkurrencedygtige små og mellemstore
virksomheder, som udvikler nye og bedre sundhedsteknologiske løsninger til gavn for
patienter og borgere.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

18,0

Angiv antal

Samlet udgift

18,0

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.
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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).
Det anbefales at bevillingen tilsagnsbudgetteres over en 2-årig periode.
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 9.1 Udvikling af økonomisk og bæredygtig håndtering af
forureningsfaner
Fremsat af: Miljø- og Klimaudvalget
Formål og indhold
Der foreslås afsat en udviklingspulje på 5 mio. kr. i alt målrettet indsatsen til udvikling af nye
metoder til håndtering af afværgning af forurening, der allerede har spredt sig i grundvandet.
Formålet er at udvikle nye metoder og viden til håndtering af forureningsfaner.
Det er et kriterie for puljens anvendelse, at udviklingen sker i samarbejde med private
virksomheder og forskningen. Det er ambitionen med puljen, at de udviklede metoder kan have
et bredt sigte og giver mulighed for at reducere eksisterende driftsomkostninger til
afværgeforanstaltninger.
Udfordring
Regionen håndterer gamle og ofte kraftige forureninger, der allerede har spredt sig i vores
grundvand og danner såkaldte forureningsfaner. Forureningsfaner kan være helt op til 1-2 km
lange og ødelægger vores drikkevandsressource. Når forureningen først har spredt sig i
grundvandet har vi i dag kun én metode til håndtering af dette: Oppumpning, rensning i et lokalt
renseanlæg og udledning af det rensede vand; såkaldt afværgepumpning. Afværgepumpning
holder forureningsfaner i skak, men fjerner kun begrænsede mængder af forureningen.
Pumpningerne skal derfor fortsætte i årtier fremover, og de er derfor ikke en bæredygtig og
økonomisk holdbar løsning.
Ide og indhold
Det anbefales at iværksætte et ambitiøst og flerstrenget projekt til at håndtere forureningsfaner.
Projektet består af 2 delprojekter:
1. Udvikling af oprensningsmetoder i grundvandet uden oppumpning – såkaldte in
situ metoder. I 2017 gennemførte administrationen en idekonkurrence om udvikling af
in situ metoder til oprensning af forureningsfaner. Af økonomiske hensyn blev én ide
udvalgt, og den testes nu. Men en række andre lovende ideer blev foreslået, og det vil
være oplagt at udvikle en eller flere af disse eller helt nye ideer, da geologiske og
forureningsmæssige forhold kan favorisere den ene teknik frem for den anden.
2. Vurdering af miljøøkonomi og bæredygtighed. In situ oprensningsmetoder og
afværgepumpning har meget forskellig profil ud fra en økonomisk betragtning: In situ
metoder vil typisk være dyre i etablering men have meget begrænsede
vedligeholdelsesudgifter, mens afværgepumpning vil være relativt billige at etablere,
men have en vedvarende betydelig driftsudgift i årtier fremover. Der kræves en grundig
analyse af detaljerne i de enkelte sager, for at kunne afgøre, hvilken metode, der ud fra
en økonomisk betragtning er bedst. Fx vil klynger af forureninger adskille sig fra
enkeltstående forureninger. Også i bæredygtighedsregnskaber adskiller metoderne sig
fra hinanden – fx i form af energiforbrug, ressourceforbrug, gener for omgivelser osv.
Der foreslås udviklet metoder skræddersyet til at administrationen kan foretage disse
vurderinger på et detaljeringsniveau, så de bedste løsninger kan blive valgt fremover. En
videreudvikling af metoder til vurdering oprensningsmetoders bæredygtighed vil
ligeledes kunne bidrage til Region Hovedstadens arbejde med FN´s bæredygtighedsmål.
Udbytte af projektet
Den samlede indsats i de 2 delprojekter sikrer et stærkt fokus på udvikling af nye metoder til
håndtering af forurening, der allerede har spredt sig i vores grundvand, parallelt med at den
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eksisterende metode forbedres. Samtidig opnår vi et bedre helhedsbillede, der gør det muligt at
vurdere og optimere metoderne i forhold til miljøøkonomi og bæredygtighed ved forskellige
anvendelsesformer.
Organisering og samarbejdspartnere
For at sikre, at den nyeste viden og kreativitet inddrages, vil danske forskningsinstitutioner blive
involveret. Desuden skal private virksomheder spille en stor rolle, da det sikrer, at metodernes
levedygtighed på det praktiske og forretningsmæssige plan opfyldes. Da udfordringen med
forureningsfaner er parallel i mange andre lande, vil udvikling af innovative løsninger fra
danske firmaer og forskere understrege og udbygge Danmarks position på verdenskortet inden
for håndtering af jord- og grundvandsforurening.
Administrationen har i dag et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner og danske
virksomheder, som hver især har ekspertiseområder på et af de to delprojekter. Ved udvikling af
nye teknologier tilstræbes det desuden, at disse forankres og evt. patenteres hos teknologiske
SMV’er i regionen. Samarbejdet med disse etableres via eksisterende netværk eller i dialog med
Væksthus Hovedstadsregionen.
Projektet har til hensigt at løse en kerneudfordring i Region Hovedstadens opgave på jordforureningsområdet og derfor vil der i projektet blive afsat væsentlige interne medarbejderressourcer,
så de udviklede løsninger opfylder regionens behov og implementering ressourcemæssig kan
løftes.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget understøtter regionsrådets politiske målsætning en innovativ og grøn metropol med
høj vækst og livskvalitet. Ren jord og rent drikkevand er en af forudsætningerne for vækst, bl.a.
fordi et sundt og uforurenet miljø er en af de faktorer, som har stor betydning i forhold til at
tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft.
Forslaget understøtter effektmålet i den politisk vedtagne jordplan, at 80 % af
hovedstadsregionens grundvandsressource inden 2025 er sikret mod forurening fra de grunde,
som udgør den største risiko for grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten, samtidig
med at det understøtter vækst i de grønne virksomheder.
Forslagets konsekvenser – økonomi personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019
0,3
2,7

2020
0,3
1,7

0,5

0,5

3,0

2,0

2021

2022

Angiv antal

Samlet udgift

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

Projektet kan ikke tilsagnsbudgetteres
Evt. uddybende beskrivelse:
Det er muligt at skalere projekt op og gennemføre flere metodeafprøvninger.
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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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 9.2 Energi på Tværs 3, Strategisk Energiplanlægning fossilfri 2035
Fremsat af: Miljø- og Klimaudvalget
Formål og indhold
Strategisk energiplanlægning - fossilfri 2035/Energi på tværs 2, er et projekt, hvor 33
kommuner, 10 forsyningsselskaber, Gate 21 og Region H. samarbejder om udvikling af en
fælles strategisk energiplan og på at accelerere energiomstillingen i Greater Copenhagen (se
mere: http://energipåtværs.dk/).
Et ’Energi på Tværs 3’ skal have til formål at fastholde og understøtte det unikke fælles
samarbejde og at udvikle løsninger, der sikrer en bæredygtig energiomstilling. Fokus i denne
fase er handling og implementering af strategiske vigtige indsatser i Roadmap 2025, som
understøtter realisering af den samlede energivision for hovedstadsregionen. Blandt
hovedaktiviteterne er implementering af udvalgte projekter, understøtte og koordinere lokal
handling, sikre forankring og kommunikation, samt udvikle fælles fremtidige planer og
løsninger
Projektet understøttes af et sekretariat, som vil være ansvarlig for den videre udvikling af
fremtidige regionale indsatser samt koordinering og implementering af tiltagene i Roadmap
2025. Sekretariatet skal bidrage til at sikre en kommunal oversættelse af den strategiske
energiplan, sikre fælles fodslag og fokus på udvikling af løsninger, samt opdatere og sikre
overblikket over investeringer og prognose for målopfyldelsen, så parterne har sikkerhed for,
at der ikke sker fejlinvesteringer. Implementering af de konkrete indsatser er de enkelte
kommunes/forsyningers ansvar. Sekretariatet forventes at have samme størrelse som i fase 2
dvs. 3 årsværk.
Projektet skal finansieres ud fra samme model som i fase 2. Den regionale medfinansiering
udgør 50 % og udmøntes under forudsætning af kommuner og forsyningselskabers
medfinansiering i form af dels kontante midler fra forsyningsselskaberne og medgået tid fra
både kommuner og forsyninger.
Administrationens vurdering
Formålet med projektet ’Energi på Tværs 3’ er, at understøtte realisering af den fælles
energivision for hovedstadsregionen, som regionsrådet og Kommunekontaktrådet
Hovedstaden vedtog juni 2015. Visionen er at: Hovedstadsregionens el- og varmeforsyning er
fossilfri i 2035 og transportsektoren er fossilfri i 2050.
Projektets fase 1 havde til formål at formulere en fælles vision og udarbejde det analytiske
grundlag for handling. Fase 2 har fokuseret på at tilvejebringe en strategisk energiplan –
Roadmap 2025, et investeringsoverblik og et regionalt CO2-regnskab samt pege på en vifte af
relevante tiltag.
Det er nu vigtigt, at fastholde det unikke samarbejde på tværs af forsyninger og kommuner
for at sikre realisering af de fælles mål i den strategiske energiplan og samtidig undgå
fejlinvesteringer.
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Sammenhæng til de politiske målsætninger
Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en ambitiøs
politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet og
mål om at sænke CO2-udledningen.
Den overordnede målsætning for ’Energi på Tværs’ er at omstille energisystemet til
fossilfrihed for at sænke CO2-udledningen, og samtidig bidrage til at fastholde en høj
forsyningssikkerhed, øge mængden af vedvarende energikilder, samt at sikre dialog og
koordinering for at undgå suboptimering og fejlinvesteringer i omstillingen.
Projektet spiller derudover ind i en samlet vision om at styrke Greater Copenhagen som en
førende region for grøn omstilling og vækst.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

7,5

Angiv antal

Samlet udgift

7,5

Det forventes at forslaget kan tilsagnsbudgetteres
Evt. uddybende beskrivelse:
Projektet kan gennemføres ved at afsætte 2.5 mio. årligt til finansiering eller
tilsagnsbudgetteres i 2019 med henblik på en løbetid i 3 år. Kan evt. forlænges med
yderligere et år.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x

Møde i Forretningsudvalget d. 14-08-2018

Punkt nr. 9 - Forslag til budget 2019-22
Bilag 3 - Side -21 af 39

Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 9.3 Fossilfri drift på regionale lokalbaner
Fremsat af: Miljø- og Klimaudvalget
Formål og baggrund
Budgetforslagets sigte, er at afdække om og hvordan man kan lave et (for)projekt for fossilfri
drift/el-drift på regionens lokalbaner. Administrationen anmodes om at tænke ud af boksen
ift. tekniske muligheder og finansierings/fundingmuligheder ift. et konkret (for)projekt.
Forslaget skal bidrage til at løse transportsektorens udfordringer med omstilling til
klimavenlig drift.
Med forslaget kan der enten afsættes midler til en konkret løsning eller til en undersøgelse af
mulighederne for omstilling til fossilfri drift ved fx ombygning eller anskaffelse af nyt
togmateriel.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et for-projekt for Nærumbanen er det mest oplagte projekt at
igangsætte. For-projektet skal resultere i et konkret og realiserbart projekt for Nærumbanen,
med mulighed for på sigt, at skalere løsningen til regionens øvrige banestrækninger.
Eksisterende togmateriel og leasing:
I Region Hovedstaden anvender Lokaltog A/S i alt 29 togsæt heraf:
 25 togsæt af typen ’Alstom Coradia LINT 41’ (herefter benævnt LINT)
 4 togsæt af typen ’ Siemens-Duewag RegioSprinter’ (herefter benævnt RegioSprinter)
Lokaltog A/S leaser de 25 LINT togsæt af et datterselskab, som er 100% ejet af
Lokaltog A/S. Der er tale om såkaldt ’finansiel leasing’, som betyder at Lokaltog A/S har
ejendomsret over togene. I praksis skal leasingen mere ses som en afbetalingsordning end en
traditionel leasingaftale hvor leasingtageren betaler for brugen af det leasede. Finansiel
leasing er som udgangspunkt uopsigelig ind til udløbet af leasingperioden, som i dette
tilfælde er frem til år 2034. Lokaltog A/S har dog mulighed for at sælge togene fordi de har
ejendomsretten.
Movia oplyser, at salgsprisen for brugt togmateriel normalt ligger på 60-70% af restgælden
(den resterende leasingforpligtigelse). Restgælden for de 25 LINT togsæt var ved årsskiftet
362 mio. kr. Altså en forventelig salgspris på omkring 217-253 mio. kr. Movia oplyser
endvidere at markedet for brugte dieseltog af denne type er forholdsvist lille.
De 4 RegioSprinter tog kører udelukkende på Nærumbanen. Togsættene blev betalt ved
anskaffelsen i 1999. Der er således ingen restgæld i disse tog. Togene vurderes
udskiftningsmodne i 2025.
Miljøtiltag på eksisterende togmateriel:
Movia oplyser, at de arbejder på et forslag om miljøtiltag på de 25 LINT togsæt.
Miljøtiltagene har fokus på løsninger der kan reducere partikeludledningen og forbedre
brændstoføkonomien. Forslaget vil først være muligt at implementere fra år 2020. Det
skyldes at værkstedskapaciteten hos Lokaltog A/S er fuldt udnyttet frem til 2020 pga.
implementering af udstyr i togene til det nye signalsystem ERTMS, og pga. nødvendigt
vedligeholdelsesarbejde på togenes motorer som skal udføres når togene har kørt et vist antal
tusinde kilometer.
DTU samarbejde og nyt togmateriel:
Omkring nye tekniske muligheder har Danmarks Tekniske Universitet - Center for
jernbaneteknologi (Railtech DTU) ved en uforpligtende forespørgsel givet udtryk for at DTU
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gerne vil bidrage med en kvalificering af et for-projekt. DTU har løbende kontakt med
industrien/banebranchen, og det er først og fremmest inden for materiel til lokalbaner/mindre
regionalbaner, at DTU ser en udvikling i designet af batteri- og brinttog. DTU peger på at det
kunne være relevant, at se på den aktuelle drift med de nye Alstom brinttog (iLint) i
Nordtyskland. Togene er tilnærmelsesvis af samme type/design, som dem der kører på
lokalbanerne i dag, hvilket kan give en række drifts- og vedligeholdelsesfordele. DTU
foreslår at tage udgangspunkt i Nærumbanen, hvor togmateriellets (de 4 RegioSprinter tog)
levetid er kortest og vurderes udskiftningsmodne i 2025.
Nærumbanens og Letbanens infrastruktur:
Hovedstadens Letbane har den 18. maj 2018 besluttet, at igangsætte en analyse af mulige
driftsformer på Nærumbanen fra 2023. Analysen er en screening af de trafikale, økonomiske
og miljømæssige perspektiver ved enten en fysisk sammenbinding af Nærumbanen og
Letbanen eller etablering af fælles faciliteter for omstigning mellem de to baner. Ved fysisk
sammenbinding vil Nærumbanen omdannes til letbane og udstyres med køreledninger.
Budgetforslaget om et for-projekt for Nærumbanen vil indeholde et krav om udveksling af
viden mellem de to projekter således, at deres resultater ikke direkte modarbejder hinanden.
EU-finansieringsmuligheder:
Det muligt, at søge EU-midler under Interreg ØKS til projekter der relaterer sig til
miljøvenlig transport og smarte løsninger. Det vil dog være et krav, at projektet bidrager til
grænseregional merværdi (erfaringsudveksling, kompetenceudvikling, fælles
projekt/aktivitetsudvikling) samt, at projektet har et udviklingselement, som gør, at indsatsen
ikke ville have været udført uden Interreg midler. Der må altså ikke alene være tale om drift.
Administrationen vurderer, at muligheden for EU-midler til for-projektet er begrænset, men at
resultatet af for-projektet måske vil kunne realiseres vha. EU-finansiering.
Administrationens forslag:
På baggrund af den forholdsvis korte levetid på de 4 gældfrie RegioSprinter togsæt, som
kører på Nærumbanen foreslår administrationen, i overensstemmelse med DTU’s anbefaling,
at tage udgangspunkt i Nærumbanen. Med den nuværende teknologiske modenhed af batteriog brinttog er Nærumbanen oplagt til et for-projekt, fordi driften på banen er isoleret fra øvrig
banetrafik og fordi banen blot er 8 km lang. For-projektet skal resultere i et konkret og
realiserbart projekt for Nærumbanen, med udgangspunkt i fossilfrie teknologier som batteriog brinttog. Resultatet af for-projektet skal indebære mulighed for på sigt, at udbrede
konceptet på regionens øvrige baner i takt med at teknologien forbedres og modnes (fx
batterikapaciteten).
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget kan bidrage til at gøre hovedstadsregionen til en grøn og innovativ metropol med
effektiv og bæredygtig mobilitet. Forslaget vil bidrage til at nå nedenstående effektmål fra
ReVUS:
• Transportsektoren skal være fri for fossile brændstoffer i 2050.
• Støj- og luftforureningen fra transportsektoren nedsættes med 40 procent inden 2025.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

1,0

Angiv antal

Samlet udgift

1,0

Forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal
andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 9.4 Belyse muligheder for at fremme symbioser i
hovedstadsregionen
Fremsat af: Miljø- og klimaudvalget
Formål og indhold
I Kalundborg har man gode erfaringer med at skabe industrielle symbioser, hvor
virksomheder samarbejder om at udnytte hinandens restprodukter. Symbioser giver både
økonomiske besparelser og miljømæssige gevinster, idet der spares ressourcer hos de
involverede virksomheder.
Er der potentiale for at opbygge tilsvarende symbioser i hovedstadsregionen? Hvor meget ved
vi allerede om mulighederne, og kan vi belyse det yderligere?
Administrationens vurdering
I 2013 udarbejdede Copenhagen Economics for Region Hovedstaden en analyse af potentialet
for symbioser i hovedstadsregionen.
I analysen beregnes et besparelsespotentiale i regionen på 130-420 mio. kr. årligt under
forudsætning af en værdiforøgelse på 5-25 pct. for det genanvendte affald og 5-35 pct. mere
genanvendelse af det affald, der i dag deponeres og forbrændes. Beregningerne skal dog ses
som illustrative for et potentiale, der muligvis kan realiseres. Der er ikke belæg for at vurdere,
om øget brug af industriel symbiose vil kunne give anledning til de antagende
værdiforøgelser.
I analysen gives også anbefalinger til en indsats for at fremme symbioser i
hovedstadsregionen. Der skelnes her mellem ”traditionelle symbioser” (a la Kalundborg
Symbiosen), hvor et antal energi- og procestunge virksomheder ligger geografisk meget tæt,
og ”markedsbaserede symbioser”, som opstår via et marked, hvor affald og restprodukter
aftages, viderebearbejdes og sælges. Ifølge Copenhagen Economics er der ganske få steder i
Hovedstadsregionen med basis for traditionelle symbioser.
Der udpeges følgende ressourcestrømme med særligt stort potentiale; bygge- og
anlægsbranchen, offentlige forvaltning, fremstilling af kemiske produkter, fremstilling af
farmaceutiske produkter og fremstilling af fødevarer.
CONCITO har i 2018 påbegyndt et notat (endnu ufærdigt), der sammenfatter hidtidige
erfaringer med symbioser både i og uden for Danmark. I notatet opridses væsentlige barrierer
for symbioser, og der gives samtidig konkrete bud på, hvordan det offentlige kan medvirke til
at fremme symbioser.
Regionen har været og er allerede involveret i en række indsatser, der på forskellig vis kan
fremme symbioser. Disse indsatser ligger godt i tråd med CONCITO’s foreløbige
anbefalinger.
I 2013-2015 deltog regionen i det landsdækkende projekt Grøn Industrisymbiose, som havde
til formål at identificere og screene en række virksomheder med symbiosepotentiale og
matche dem på tværs med henblik på at etablere konkrete udvekslinger af restressourcer
mellem virksomhederne. Data fra projektet er efterfølgende overdraget til Dansk
SymbioseCenter med sigte på videre udnyttelse.
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Regionen deltager desuden, via Nordsjællands Hospital, i symbiosenetværket ”Symbiose
Hillerød”. I netværket identificerer man sammen ideer til symbioser inden for områder som
byggeri, infrastruktur, forsyningssikkerhed, vand, energiforbrug og klimasikring – og
samarbejder om projekter, der kan realisere dem. Der er på nuværende tidspunkt identificeret
62 potentielle symbioseprojekter, hvor to eller flere af medlemmerne aktivt indgår i arbejdet.
Yderligere bidrager regionens koncernstrategiske indsats Grøn Drift og Udvikling til øget
genanvendelse af hospitalernes affald. Denne indsats kan også fremme symbioser.
Sidst men ikke mindst er det væsentligt at fremhæve regionens igangværende og kommende
ReVUS-indsatser inden for cirkulær økonomi, som forventeligt vil bidrage til at gøre
symbioser mere attraktive. Fx skal det kommende projekt Affald og ressourcer på tværs
facilitere en forandring i affaldssektoren i retning af øget genanvendelse. Det er endnu for
tidligt at sige, hvad resultaterne af projektet bliver, men det kunne eksempelvis resultere i nye
afsætningskanaler for udvalgte fraktioner af restressourcer, eller i ændrede kriterier for
sortering og efterbehandling affaldet (hvilket også kan bidrage til at gøre symbioser mere
attraktive). Ligeledes vil projektet Cirkulære kommuner bidrage til at udvikle og teste nye
modeller for øget genanvendelse af bl.a. tekstiler og bygge- og anlægsaffald – igen noget der
kan resultere i symbioser i de relevante værdikæder.
Vil regionen igangsætte yderligere analysearbejde for at fremme symbioser, er det en
mulighed at igangsætte et Circle Scan for hovedstadsregionen. Et Circle Scan er en
systematisk kortlægning og visualisering af symbiosemuligheder i regionen. Både CONCITO
og KL anbefaler Circle Scan som et oplagt skridt i indsatsen for at fremme symbioser. Et
Circle Scan kan indgå som et stærkt formidlingsværktøj, der kan understøtte beslutninger i
forbindelse med igangværende og kommende indsatser for at fremme øget genanvendelse,
symbiosedannelse og cirkulær økonomi i regionen.
I forlængelse af Circle Scans afdækning mulige og oplagte symbioseprojekter, kan disse
efterfølgende forberedes og gennemføres med henblik på at realisere de økonomiske og
miljømæssige gevinster. Indsatsen bør læne sig op ad de seneste erfaringer og projekter i regi
af Dansk SymbioseCenter, som pt. har igangværende symbioseprojekter i Region Sjælland.
Eventuelt kan der igangsættes en tværregional indsats med Greater Copenhagen-perspektiv,
idet markedsbaserede symbioser i nogle tilfælde bedst skabes på tværs af en større geografi.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget kan bidrage til opfyldelse af en række af målene i den regionale vækst- og
udviklingsstrategi, herunder især målet om 80 % genanvendelse af regionens affald i 2035 og
målet om en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

3,6

Angiv antal

Samlet udgift

3,6

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

Evt. uddybende beskrivelse:
Omfanget af et Circle Scan kan om nødvendigt skaleres op eller ned – dog med konsekvenser
for analysens dybde (0,6 mio. kr.).
Bør tilsagnsbudgetteres, så midlerne kan bruges til eksempelvis et tre-årigt udviklingsprojekt
med start i 2019 (3 mio. kr).
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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BUDGETFORSLAG 2019-2022
TRAFIKUDVALGET
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 10.1 Anlægsinvesteringer på Lokalbanen via midler fra
efterregulering fra Movia
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold
Forslag fra Konservative Folkeparti:
”Vi står overfor massive økonomiske udfordringer på regionens trafikøkonomi. Bl.a. med en
istandsættelse/renovering af lokalbanen i Nordsjælland. Vi foreslår derfor at de overskydende
midler øremærkes hertil”.
Forslag fra Venstre:
”I lyset af overskuddet på busdriften i 2019 vil Venstre gerne fremrykke nogen af de
planlagte anlægsinvesteringer i Lokalbanen til gavn og glæde for brugerne”.
Disse to forslag går ud på at anvende en del af det økonomiske råderum (herunder midlerne
fra efterreguleringen for 2017) til investeringer i eksisterende lokalbaneinfrastruktur –
investeringer som kan påbegyndes i 2019.
Administrationens vurdering
Anlægsinvesteringer / generelle vedligeholdsarbejder på lokalbaneinfrastrukturen
Region Hovedstaden modtager årligt et investeringstilskud på ca. 43 mio. kr., der er dedikeret
til investeringer til lokalbaner. Heraf anvendes 27,2 mio. kr. årligt til leasing af togmateriel.
Der tilbagestår hermed et årligt rådighedsbeløb på ca. 15 mio. kr.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i december 2017 fået udarbejdet analysen
Privatbanernes infrastruktur (Rambøll/Struensee, 2017) som bl.a. skulle skabe klarhed over
privatbanernes tilstand. Analysen vurderer, at der er et fornyelsesbehov i perioden 2017-26 på
474 mio. kr. (2017-priser) for Region Hovedstaden.
Regionen står dermed overfor et omfattende fornyelsesbehov, som ikke pt. fuldt ud indgår i
budgettet for kollektiv trafik og som alt andet lige vil forøge budgetudfordringen på området.
Tilførsel af ekstra midler i 2019 vil betyde, at arbejdet med fornyelse og vedligehold af
lokalbanerne vil kunne igangsættes i et betydeligt større omfang og dermed reelt fremrykke
realisering af investeringer.
Der er følgende områder, som kan indgå i 2019:
Analysen vurderer tilstanden af sporskifterne på Gribskovbanen og Hornbækbanen til ”under
middel”. Fornyelse af sporskifterne på de to baner vurderes til 11 mio. kr. og dækker
udskiftning af 4 sporskifter på Gribskovbanen og 3 sporskifter på Hornbækbanen.
Analysen vurderer desuden tilstanden af sikringsanlægget på Fredensborg Station til ”under
middel”. Sikringsanlægget på Fredensborg Station er af typen DSB 1954 (54-anlæg) og er
samtidig det eneste anlæg af sin art hos Lokaltog A/S. Opstår der fejl på sikringsanlægget,
som medfører at sikringsanlægget er ude af drift i længere tid, vil trafikken på Lille Nord
være stærkt reduceret og ændret, da Fredensborg er den eneste krydsningsstation på banen.
Fornyelse af sikringsanlægget på Fredensborg Station vurderes til 8 mio. kr.
Herudover anbefaler analysen en ballastrensning på en større delstrækning på Gribskovbanen
i 2019. Ballastrensningen vurderes til 25 mio. kr. Ballastrensning levetidsforlænger sporet og
udskyder tidspunktet for en sporombygning. Risikoen ved at udskyde ballastrensningen er at
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sporets komponenter (fx træsveller) nedbrydes hurtigere, hvorfor en komplet sporombygning
må forventes fremrykket.
Optimering af stationsplaceringer
Regionsrådet besluttede i 2017, at anvende 1 mio. kr. af 2017 anlægsmidlerne til lokalbanen
til udarbejdelse af projektforslag for flytning/etablering af stationerne Helsinge Nord, Nørre
Herlev og Kronborg.
Forslagene indeholder en flytning af mindre standsningssteder til en bedre placering i forhold
til brugerne. Stationsflytningerne er forbundet med relativt få ekstra omkostninger for
regionen i forhold til en forventet fremtidig stigning i billetindtægterne. Cowi har i en rapport
fra 2014 anslået et skøn på over 300.000 flere passagerer pr. år, hvilket vil reducere regionens
årlige driftstilskud med 6 mio. kr. Det fulde passagerpotentiale forventes dog først at indfinde
sig efter en årrække, da det bl.a. er baseret på en kommende byudvikling omkring Helsinge
Nord.
Anlægsoverslagene er vurderet til:
 Gribskovbanen (Laugø flyttes til Helsinge Nord): 5 mio. kr.
 Frederiksværkbanen (Brødeskov flyttes til Nørre Herlev): 5 mio. kr.
 Hornbækbanen, nyt standsningssted v. Kronborg/Kulturværftet i Helsingør: 6,7 mio.
kr.
I alt: 16,7 mio. kr.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslagene stemmer overens med den i regionsrådet i juni 2012 vedtagne "Visionsplan for
Lokalbanen 2012-2025", hvori der er angivet investeringstiltag til øget passagervækst på
lokalbanerne. De beskrevne forslag, er en del af disse investeringstiltag.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
I ovenstående forslag indgår følgende anlægsinvesteringer:
 11 mio. kr. til udskiftning af sporskifter på Gribskovbanen og Hornbækbanen.
 8 mio. kr. til nyt sikringsanlæg på Fredensborg Station.
 25 mio. kr. til ballastrensning på Gribskovbanen.
 16,7 mio. kr. til etablering af stationerne Helsinge Nord, Nørre Herlev og Kronborg.
Der kan foretages til- og fravalg blandt anlægsinvesteringerne og blandt stationerne.
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

-0,5

-0,7

-0,5

-0,7

60,7

Angiv antal

Samlet udgift

60,7

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

Evt. uddybende beskrivelse:
Det reducerede driftstilskud angivet i 2021 og 2022 gælder kun i forhold til
stationsflytningerne.
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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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 10.2 Tiltag til øgning af cyklisme i Region Hovedstaden
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold
Dette budgetforslag vil have flere borgere til at cykle samt øge antallet af mellemlange og
lange cykelture. Formålet er desuden vende udviklingen i de områder og befolkningsgrupper,
hvor cyklismen er stagneret eller faldende.
Det regionale cykelregnskab viser, at siden 2012 er antallet af cykelture i
forstadskommunerne stagneret. Antallet er samtidig steget i center- og landkommunerne.
Samlet er der dog langt flere borgere, der cykler i København og Frederiksberg, end udenfor.
Unge og ældre cykler mere, imens de 18 til 65-årige cykler mindre, end de gjorde i 2012.
Ifølge cykelregnskabet sparer vi i hovedstadsregionen 1,1 mio. sygedage om året ved at
borgerne cykler. Borgernes cykling sparer årligt Region Hovedstaden for 1,6 mia. kr. i
sundhedsudgifter. Herudover får stat og kommuner samlet 1,6 mia. kr. i ekstra
skatteindtægter, bl.a. fordi folk arbejder mere. Hvis borgerne ikke cyklede, ville det resultere i
124.00 ekstra bilture om året svarende til 30 % flere bilpendlere per år.
Nedenstående indsatser vedrører både Region Hovedstaden som geografi og som virksomhed.
Med 40.000 ansatte kan regionen gøre en stor forskel ved også at fokusere på sig selv.
Virksomhedsrettet cykelindsats:
Nogle virksomheder arbejder aktivt med at påvirke deres medarbejdere til et grønt og sundt
transportvalg, fx elcykler/cykler. Men potentialet er langt fra nået. Tiltaget har derfor til
formål at få flere virksomheder og erhvervsområder til at påvirke medarbejderne ifm.
pendling eller tjenesterejser. I alt 3 mio. kr. (1,5 mio. kr. over to år). Midlerne kan alene
komme fra den regionale udviklingskasse. Tilsagnsbudgettering er muligt, idét midlerne
overføres til en ekstern lead-partner.
Test en elcykel:
I tiltaget fortsættes det afsluttede projekt med udlån af elcykler til medarbejdere i Region
Hovedstaden i fire år og udvides til også at inkludere koncerncentrene og øvrige tværgående
virksomheder, udover hospitalerne. Omkostningerne vurderes at være 3 mio. kr. (0,75 mio.
kr. pr. år i de fire år). En kombination af midler fra sundhedskassen og den regionale
udviklingskasse anbefales. Tilsagnsbudgettering er ikke muligt
Indkøb af pendler- og puljecykler
Tiltaget retter sig mod tjeneste- og pendlerrejser i Region Hovedstaden som virksomhed. I
tiltaget vil pulje- og pendlercykler udbredes og indkøbes til de af koncernens matrikler, hvor
der vurderes et potentiale. I alt: 4 mio. kr. (1,33 mio. kr. per år i tre år). Efter de tre år
forventes indkøbsbehovet at være faldet, men der vil fortsat være vedligeholdelsesudgifter til
cyklerne svarende til cirka 0,5 mio. kr. årligt. En kombination af midler fra sundhedskassen
og den regionale udviklingskasse anbefales. Tilsagnsbudgettering er ikke muligt.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Cyklisme indgår i den regionale vækst og udviklingsstrategi under rammevilkåret ’Effektiv
og Bæredygtig Mobilitet’.
Cyklisme er desuden prioriteret i Transportplan 2025 under den koncernstrategiske indsats
’Grøn Drift og Udvikling’ i strategien Fokus & Forenkling.
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Region Hovedstaden skal både som geografi og virksomhed være fossilfri i 2050. Øget
cyklisme er et vigtigt bidrag til at nå målet om fossilfrihed.
Cyklisme bidrager også til at skabe øget folkesundhed og livskvalitet samt mindre støj,
luftforurening og trængsel. Dette dokumenteres i regionale cykelregnskab.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

3,6

3,6

2,1

0,3

3,6

3,6

2,1

0,3

Angiv antal

Samlet udgift

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

Dele af budgetforslaget ville kunne tilsagnsbudgetteres
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

2/3
1/3
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 10.3 Supercykelstier
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold
Forslaget går ud på at forlænge samarbejdet om supercykelstier i perioden 2019-2022.
I dag er otte supercykelstier færdige og fem mere på vej. Der er i alt investeret cirka 400 mio.
kr. i de første 206 km af nettet. Statens har givet tilskud på 176 mio. kr. til anlæggene, mens
kommunerne har finansieret resten.
Den samlede samfundsøkonomiske gevinst ved det samlede rutenet er beregnet til 7,3 mia.
kr., primært som følge af forbedret sundhed. Derudover er gevinsterne 3 mio. ekstra cykelture
om året, hvilket fører til, at der vil blive cyklet cirka 15 mio. km. mere. Det fører til en CO2reduktion på 856 tons årligt, hvilket svarer til 100 danskeres årlige udslip.
Regionen har ikke hjemmel til at finansiere anlæg og drift og bidrager derfor alene til
fællesudgifterne. Konkret går de regionale midler til det fælles sekretariat for supercykelstier
til at understøtte fælles aktiviteter såsom projektledelse og -administration, koordinering,
kommunikation, teknisk assistance, fundraising, analyser og særlige udviklingsindsatser.
Eksempler på særlige udviklingsindsatser:
• Forbedring af infrastruktur igennem udvikling og test
• Virksomhedsindsatser på arbejdspladser langs ruterne, f.eks.
o Elcykel-bibliotek eller -vognpark til rådighed for de ansatte
o Samarbejde omkring udlån/test af elcykler med forhandlere
o Fremme cykelpendling i store erhvervsområder ved ruterne:
o Pendlerfællesskaber langs ruterne
• Kombinationsrejser:
o Udvikling af cykelhubs, eksempelvis slisker på trapper ved stationer
o Udvikling af funktioner i Rejseplanen
o Udvikling af Park’ n’ Ride løsninger
• Realtidsinformation til cyklister
o ITS løsninger og bruger-til-bruger-kommunikation
• Ensartet monitorering af udviklingen af cyklisme
o Data kan bruges til at kvalificere og prioritere tiltag på cykelområdet
• Videreudvikling af afmærkning og serviceinformation langs ruterne
o Destinationsruller, rondeller, osv.
Samlet udgift: 12 mio. kr. (3 mio. kr. per år i fire år) - svarende til 75 % af fællesudgifterne.
De 23 kommuner i samarbejdet har allerede givet tilsagn om at medfinansier med det samme
niveau som de hidtil har gjort, nemlig 1 mio. kr. per år i fire år – eller i alt 4 mio. kr. svarende til 25 % til fællesudgifterne. Midlerne kan alene komme fra den regionale
udviklingskasse.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Cyklisme indgår i den regionale vækst og udviklingsstrategi under rammevilkåret ’Effektiv
og Bæredygtig Mobilitet’.
Cyklisme bidrager til at skabe øget folkesundhed og livskvalitet samt mindre CO2-udledning,
støj, luftforurening og trængsel. Dette dokumenteres i regionale cykelregnskab.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Angiv antal

Samlet udgift

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

Budgetforslaget ville kunne tilsagnsbudgetteres fuldt ud.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 10.4 Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe
følgevirkningerne af støjforurening
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold
Trafikstøj medfører store omkostninger for samfundet, blandt andet på grund af for tidlig død,
tabt livskvalitet og øgede udgifter i sundhedsvæsenet. Region Hovedstaden har netop fået
gennemført en kortlægning af konsekvenser samt virkemidler for nedbringelse af luft- og
støjforurening. Kortlægning viser, at op mod 500.000 boliger i regionen er påvirket af støj
over den vejledende grænseværdi. Idet der er forventning om stigende trafikmængder, vil
dette antal stige med ca. 2500 boliger frem mod 2025, med store samfundsøkonomiske
omkostninger til følge.
Virkemiddelkataloget viser, at Region Hovedstaden ikke har direkte indflydelse på nogen af
de undersøgte virkemidler, som i høj grad hører under de statslige og kommunale
myndigheder. Administrationen vurderer at hvis man ønsker en indsats på området, er en
mulighed, at der afsættes midler til aktiviteter og styrkelse af netværk, der kan skabe øget
fokus på konsekvenserne af trafikstøj. Regionen kan gå foran som den gode
samarbejdspartner, både ved at styrke samarbejdet med kommuner og ved at sætte området på
såvel den kommunale som den nationale politiske dagsorden.
Indsatsen vil mest hensigtsmæssigt skulle i ske i relation til Gate 21’s Silent City projekt, som
Region Hovedstaden sammen med 6 vestegnskommuner er partner i, og som siden 2015 har
arbejdet på at sætte fokus på trafikstøj, og mulighederne for og resultatet af at bekæmpe støj
fra trafikken. Silent City arbejder på at styrke arbejdet med kompetenceudvikling i kommuner
og understøtte konkrete samarbejder, vidensdeling, fælles indkøb af rådgivning, mv.
Ved en styrkelse af Silent City kan projektet bl.a. arbejde for at udvikle et Living Lab, hvor
innovative løsninger kan udvikles og testes i 1:1 skala. Her vil brugeren være i centrum og
udviklingen foregår i et samarbejde mellem mange aktører, eksempelvis borgere, offentlige
myndigheder, private virksomheder og forskningsinstitutioner.
Derudover kan Silent City forsætte sit arbejde med at påvirke den nationale dagsorden og
udvide med at arbejde for at opdatere de samfundsøkonomiske beregningsmodeller for at få
trafikstøj værdisat i overensstemmelse med nyeste viden.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
I den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) er der formuleret et mål om, at støjog luftforureningen generelt skal reduceres, samt at støj- og luftforurening fra
transportsektoren skal reduceres med 40% inden 2025 i Region Hovedstaden.
Endvidere indgår reduktion af støj og luftforurening også i ReVUS fyrtårnsprojektet
”Trafikplan for hovedstadsregionen” i handlingsplanen for 2017-2018 vedr. effektiv og
bæredygtig mobilitet.
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Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

2,0

Angiv antal

Samlet udgift

2,0

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

Indsatsen kan tilsagnsbudgetteres.
Udgifterne til indsatsen kan skaleres op eller ned, afhængigt af projektets udformning og er
under forudsætning fra samarbejdspartnere.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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Budgetlægningen 2019-2022
Budget/finansieringsforslag: – 10.5 Investeringer i busfremkommelighed
Fremsat af: Trafikudvalget
Formål og indhold
Forslagets formål er, at investere i fremkommelighedstiltag for regionale busser og dermed
opnå rejtidsbesparelser og reduktioner i bussernes tilskudsbehov.
Trafikselskabet Movia har for Region Hovedstaden udarbejdet rapporter for seks udvalgte
regionale buslinjer med størst potentiale for rejsetidsforbedringer. Rapporterne er på
screeningsniveau og indeholder effektvurderinger ved forbedringer af fremkommeligheden.
Rapporterne er vedlagt som bilag til trafikudvalgsmøde 24. april 2018.
Tabel 1 – Rejsetidsgevinster og anlægsudgifter:
Rejsetidsgevins Fremkommelig
Linje
t
-hedstiltag
123(A)
ca. 2 min.
2,7 mio. kr.
200S
3-6 min.
5,4 mio. kr. (B)
250S
ca. 0,5 min.
2,1 mio. kr.
(
300S/30E
ca. 1 min.
3,6 mio. kr.

Stoppestedsforbedringer
3,6 mio. kr.
3,6 mio. kr.
0,4 mio. kr.
0,0 mio. kr.

Total
6,3
3,6
2,5
3,6

mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.

C)

375R
600S(A+D)

7-8 min.
3-5 min.

7,4 mio. kr.
13,9 mio. kr.

2,8 mio. kr.
1,5 mio. kr.

10,2 mio. kr.
15,4 mio. kr.

Stoppestedsforbedringerne medfører ingen eller få sekunders rejsetidsforbedring. Men
forbedringerne påvirker passagerernes oplevelse af den kollektive trafik positivt.
Fremkommelighedstiltag kan godt gennemføres uden stoppestedsforbedringer, men samles
tiltagene giver de en større kundetilfredshed.
Tabel 2 – Business-cases:
Rejsetidsgevinst pr. mio.
Linje
Tilbagebetalingstid
kr.
123(A)
ca. 1,4 min. pr. mio. kr. 4 år (for Region H)
200S
0,9 - 1,8 min. pr. mio. kr. 4 år (B)
250S
Rejsetidsgevinsten slår ikke igennem på køreplanen
300S/30
ca. 3,6 min. pr. mio. kr. Se fodnote (C)
E
375R
0,9 - 1,1 min. pr. mio. kr. 5,5 år
600S(A+D)
2,8 - 4,6 min. pr. mio. kr. 10,5 år (for Region H)
Der er mulighed for at søge op til 50% medfinansiering fra Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens pulje "Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik” afsat af forligskredsen bag
aftalen ”Bedre og billigere kollektiv trafik” i 2012. Puljens næste og sidste ansøgningsfrist er
1. september 2018.
Ud af de seks buslinjer har linje 375R den største rejsetidsgevinst per investerede krone, mens
linje 123 og 200S har de korteste tilbagebetalingstider. Regionsrådet har i forbindelse med
trafikbestillingen for 2019 allerede afsat midler til fremkommelighedstiltag for 200S, men der
(A) Linjen kører også i Region Sjælland. Anlægsudgifter dækker kun tiltag i Region Hovedstaden.
(B) Der blev ifm. trafikbestillingen 2019 afsat midler til fremkommelighedstiltag for 200S.
(C) Fremkommelighedstiltagene vil sikre bedst mulig busdrift under ledningsomlægningerne og anlæg af letbanen.
(D) Høringsudgave – værdier kan ændrer sig.
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er stadig mulighed for at investere i stoppestedforbedringer for linjen. Den korte
tilbagebetalingstid for linje 123 vil kun blive indfriet hvis Region Sjælland også investerer i
fremkommelighedstiltag på linjen, da de samlede investeringer kan spare en driftsbus. Det
samme gør sig gældende for 600S.
Ved trafikbestillingen for 2018 og 2019 har regionrådet afsat ekstra driftsmidler til linje
300S/30E til at fastholde en passende frekvens på linjerne under anlæg af letbanen.
Fremkommelighedstiltagene er et supplement hertil. Fremkommelighedstiltagene tager højde
for, at busserne nedlægges efter åbning af letbanen.
I forhold til sparet tid og økonomi vurderer administrationen, at linje 375R er den buslinje der
giver mest mening at investerer i. Linjen har den største rejsetidsgevinst per investerede krone
og kører alene i Region Hovedstaden, mens linje 123 forudsætter investeringer fra Region
Sjælland for at opnå en attraktiv reduktion i bussens tilskudsbehov.
Derfor er budgetforslaget baseret på fremkommelighedstiltag og stoppestedsforbedringer for
linje 375R med en forudsætning om 50% medfinansiering fra Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen (50% af 10,2 mio. kr. = 5,1 mio. kr.). Der skal søges om medfinansiering
senest 1. september 2018.
Sammenhæng til de politiske målsætninger
Forslaget bidrager til effektiv og bæredygtig mobilitet.
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
Mio.kr.
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)

2019

2020

2021

2022

5,1

Angiv antal

Samlet udgift

5,1

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

Evt. uddybende beskrivelse:
Der er mulighed for at tilpasse investeringsbeløbet med værdierne angivet i tabel 1.
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
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

x
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PunktSundhedsnr. 10 - Temadrøftelse
af nærhedsfinansiering
og Ældreministeriet
Bilag 1Økonomi- Side -1
af
10
og Indenrigsministeriet
Finansministeriet
Danske Regioner

Kriterier i nærhedsfinansiering

19. juni 2018

Introduktion

Nærhedsfinansieringen indebærer, at en del af regionernes finansiering betinges af
deres opfyldelse af et sæt af kriterier om omstilling og øget sammenhæng, jf. boks
1. I indeværende notat beskrives hvert kriterie.
Boks 1
Kriterier for nærhedsfinansiering
1

Reduktion i Antal DRG-sygehusforløb pr. borger

Krav til retning

2

Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2-diabetes)

Krav til retning

3

Reduktion i Akutte somatiske genindlæggelser (andel indlæggelser, der efterfølKrav til retning
ges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage)

4

Stigning i andel af virtuelle forløb

5

Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten (implementeObjektivt mål
ringsplan for systemtilpasninger til datadeling)

Krav til retning

De specifikke kriterier og indikatorer er dynamiske og kan dermed udskiftes over
tid, inden for rammerne af de overordnede principper for finansieringen.
Kurven består samlet af fem datamål (kriterie 1-4), og et procesmål (kriterie 5).
For de fem datamål fastsættes konkrete resultatkrav for indikatoren pr. region.
For at undgå usikkerhed i forhold til potentialer for forbedringer i de enkelte regioner, fastsættes kravene i alle tilfælde som krav til retning, dvs. der fastsættes ikke
konkrete forbedringsmål udover at retningen skal være rigtig i forhold til den ønskede udvikling. For procesmålet fastsættes konkrete, objektive krav til målopfyldelsen for hver region.
Nedsættelse af teknisk arbejdsgruppe
På baggrund af aftale om nærhedsfinansiering i aftale om regionernes økonomi
for 2019 nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og regionerne. Arbejdsgruppen
skal aftale, hvordan regionerne får stillet data til rådighed (herunder Service Level
Agreement).
Derudover skal arbejdsgruppen fastlægge den endelige tekniske afgrænsning af indikatoren, som indgår i kriterie 2 (reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL
og/eller type 2-diabetes inden for rammerne af aftalen om nærhedsfinansiering i
den indgåede økonomiaftale. Derudover kan arbejdsgruppen også drøfte afgrænsningen af indikatoren i kriterie 1 (Reduktion i Antal DRG-sygehusforløb pr. borger). På baggrund af arbejdsgruppen arbejde planlægges, at regionerne får stillet
data til opfølgning på de enkelte indikatorer til rådighed forventet oktober 2018.
Mellem oktober og første dataleverance for vedr. 2019 i marts 2019 planlægges
det, at regionerne 2-3 gange modtager opdateret data.
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Kriterie 1: Reduktion i Antal DRG-sygehusforløb pr. borger

Baggrund og formål
Der skal arbejdes mod et sundhedsvæsen, hvor borgere i mindre grad er i kontakt
med sygehusvæsenet, efter en årrække med en forøget sygehuskontakt. Hensigten
er, at patienter i stedet skal behandles hos den alment praktiserende læge, i kommunen eller i hjemmet. Et mål for denne udvikling er en reduktion i indikatoren
Antal DRG-sygehusforløb pr. borger.
Definition og data
Indikatoren Antal sygehusforløb pr. borger beregnes ved at opgøre antallet af DRGsygehusforløb for borgere bosat i en region på behandlingstidspunktet, divideret
med antal borgere i regionen pr. 1/1.
Opgørelsen korrigeres, så ikke-fysiske DRG-sygehusforløb (fx telefonopkald og
telemedicinske ydelser mv.) ikke tæller. Derudover korrigeres udvalgt aktivitet fra,
som ikke vurderes at være relevant for kriteriet, bl.a. fordi aktiviteten ikke som udgangspunkt vurderes mulig at omstille til primære sundhedsvæsen. Aktiviteten,
som korrigeres fra, er fødsler, kræftforløb, forløb for hjernedøde og raske ledsagere.
Den endelige afgrænsning af kriteriet kan blive anderledes.
Udviklingen i indikatoren er givet ved figur 1.
Figur 1
Gennemsnitligt antal DRG-sygehusforløb pr. borger fordelt på bopælsregion, bopælsregion 2016-2017
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Kilde: Offentlig finansieret somatisk aktivitet. Grupperet LPR årsopgørelse 2016 (2016) og Grupperet LPR pr. 10.
april 2018 (2017) i takstsystem 18 og Antal borgere opgjort ud fra CPR-registeret med frysdato 1. januar hhv.
2016 og 2017, Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Aktivitet er frasorteret hjernedøde, telemedicinsk behandling, samt telefon og e-mail konsultationer (DRGgrupper med typekode TE). Der ud over ses der bort fra Kræft-forløb (aktionsdiagnoserne DC* eller
DD00*-DD09*), Fødsler (aktionsdiagnoserne DO80*-DO84*) og Raske ledsagere (aktionsdiagnose
DZ763).

Målopfyldelse af kriterie
Kriteriet opfyldes, hvis indikatoren for den enkelte region er under den opsatte
målsætning. Målsætningen for 2019 er givet ved niveauet af indikatoren i 2018,
korrigeret for forventede effekt af ændret aldersfordeling af befolkningen fra 2018
til 2019. Dermed ligger principperne for fastlæggelse af målsætningen fast ved indgåelsen af ØA19. Den endelige målsætning udmeldes april 2019 pba. endelig fastlæggelse af DRG19-system og lukket landspatientregister for 2018.
Korrektion af målsætningen for ændret aldersfordeling foretages ved at antage
samme antal forløb pr. 1-årige aldersgruppe på prognosticerede befolkning i 2019
som observeret i 2018. Som prognose for 2019-befolkningen anvendes DREAMs
befolkningsfremskrivning fra 2018. Effekten af korrektionen illustreres i boks 1.
Boks 1
Illustration af effekt af korrektion for ændret aldersfordeling på målsætningen for kriterie 1
Gennemsnitlig antal DRG-sygehusforløb pr. borger fordelt på bopælsregion

2017-realiseret

2019-målsætning

Hele landet

2,04

2,06

Region Hovedstaden

1,99

2,00

Region Midtjylland

1,89

1,91

Region Nordjylland

1,94

1,96

Region Sjælland

1,96

1,99

Region Syddanmark

2,38

2,41

Opfølgning
Regionerne vil modtage rapportering på indikatoren månedligt efter den månedlige opdatering af LPR (landspatientregisteret) er til rådighed, dog første gang i
marts måned 2019 vedr. 2019.
Indikatoren opgøres endeligt ultimo marts i året efter aftaleåret – og dermed også
hvorvidt kriteriet er opfyldt.
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Kriterie 2: Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2diabetes)

Baggrund og formål
Som for kriterie 1 er baggrunden for dette kriterie, at behandlingen af borgerne i
højere grad skal varetages af primærsektoren frem for af sygehusene. For borgere
med KOL og/eller type 2-diabetes gælder det mere specifikt, at ansvaret for behandling og opfølgning vedrørende den kroniske sygdom, så vidt muligt, skal placeres i almen praksis. Med overenskomsten mellem PLO og RLTN er der forudsat (og finansieret), at dele af behandlingen af patienter med KOL og type 2-diabetes skal varetages i almen praksis fremover. Et mål for realisering af den forudsatte udvikling er en reduktion i indikatoren DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2-diabetes).
Definition og data
Indikatoren DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2-diabetes) beregnes ved at
opgøre den samlede værdi af sygehusenes aktivitet (DRG-værdi) for borgerne
med KOL og/eller type 2-diabetes ifølge RUKS (Register for Udvalgte Kroniske
sygdomme og Svære psykiske lidelser) i regionen divideret med det samlede antal
af borgere med KOL og/eller type 2-diabetes i regionen.
Indikatoren for fx år (t=2017) fastlægges ved, at antallet af borgere med KOL
og/eller type 2-diabetes opgøres for år (t-1=2016), mens disse borgeres aktivitet
(DRG-værdi) opgøres for år (t=2017) for den region, hvor de er bosat pr. 1/1 år
(t=2017).
DRG-værdien korrigeres, så ikke-fysiske DRG-sygehusforløb (fx telefonopkald og
telemedicinske ydelser mv.) ikke tæller med. Derudover korrigeres udvalgt aktivitet fra, som ikke vurderes at være relevant, bl.a. fordi det ikke er muligt at omstille
til primære sundhedsvæsen. Aktiviteten, som korrigeres fra, er fødsler, kræftforløb, forløb for hjernedøde og raske ledsagere.
Jf. nedsættelse af den tekniske arbejdsgruppe, vil afgrænsningen af indikatoren
blive drøftet, og den endelige afgrænsning af kriteriet kan derfor blive anderledes.
Udviklingen i indikatoren (med den ovenfor beskrevne afgrænsning) er givet ved
figur 2.
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Figur 2
Gennemsnitlig DRG-værdi (takst 2018) pr. kroniker (med KOL og/eller type 2-diabetes), bopælsregion 20162017

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
Danmark

2016
32.025

2017
32.160

Region Hovedstaden

35.848

36.140

Region Midtjylland

30.010

29.545

Region Nordjylland

28.782

28.742

Region Sjælland

31.256

31.827

Region Syddanmark

31.024

31.328

Kilde: Offentlig finansieret somatisk aktivitet for borgere med KOL og type 2-diabetes pr. 1. januar. Grupperet
LPR årsopgørelse 2016 (2016) og Grupperet LPR pr. 10. april 2018 (2017) i takst 18 og Antal borgere
opgjort ud fra RUKS-registeret med frysdato 1. januar hhv. 2016 og 2017, Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Aktivitet er frasorteret hjernedøde, telemedicinsk behandling, samt telefon og e-mail konsultationer (DRGgrupper med typekode TE). Der ud over ses der bort fra Kræft-forløb (aktionsdiagnoserne DC* eller
DD00*-DD09*), Fødsler (aktionsdiagnoserne DO80*-DO84*) og Raske ledsagere (aktionsdiagnose
DZ763).

Målopfyldelse af kriterie
Kriteriet opfyldes, hvis indikatoren for den enkelte region er under den opsatte
målsætning. Målsætningen for 2019 er givet ved niveauet af indikatoren i 2018,
korrigeret for forventede effekt af ændret aldersfordeling af befolkningen fra 2018
til 2019. Dermed ligger principperne for fastlæggelse af målsætningen fast ved indgåelsen af ØA19. Den endelige målsætning udmeldes april 2019 pba. endelig fastlæggelse af DRG19-system og lukket landspatientregister for 2018.
Korrektion af målsætningen for ændret aldersfordeling foretages ved at antage
samme antal kronikere pr. borger samt aktivitet pr. kroniker pr. 1-årige aldersgruppe på prognosticerede befolkning i 2019 som observeret i 2018. Som prognose for 2019 anvendes DREAMs befolkningsfremskrivning fra 2018. Effekten af
korrektionen illustreres i boks 2.
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Boks 2
Illustration af effekt af korrektion for ændret aldersfordeling på målsætningen for kriterie 2
Gennemsnitlig DRG-værdi (takst 2018) pr. kroniker, kr.

2017-realiseret

2019-målsætning

Hele landet

32.160

32.367

Region Hovedstaden

36.140

36.330

Region Midtjylland

29.545

29.762

Region Nordjylland

28.742

28.899

Region Sjælland

31.827

32.074

Region Syddanmark

31.328

31.541

Opfølgning
Regionerne vil modtage rapportering på indikatoren månedligt efter den månedlige opdatering af LPR (landspatientregisteret) er til rådighed, dog første gang i
marts måned 2019 vedr. 2019.
Indikatoren opgøres endeligt ultimo marts i året efter aftaleåret – og dermed også
hvorvidt kriteriet er opfyldt.
Kriterie 3: Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage

Baggrund og formål
En vigtig prioritet er en øget sammenhæng mellem sektorer, sådan at patienten
oplever patientforløb på tværs af egen læge, sygehus og kommune som sammenhængende. Manglende sammenhæng sker for eksempel i situationen, hvor en patient udskrives efter endt indlæggelse, uden at der tages hånd om patienten i den
primære sektor hos patientens læge eller i kommunen, hvorfor patienten genindlægges. Et mål for realisering af den forudsatte udvikling med øget sammenhæng
er derfor indikatoren akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage.
Definition og data
Indikatoren akutte somatiske genindlæggelser inden for 30 dage er lig indikatoren af
samme navn i Nationale mål 2018. Indikatoren opgør andelen af indlæggelser,
som efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivelse.
Udviklingen i indikatoren er givet ved figur 3.
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Figur 3
Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage (dvs. andel af indlæggelser, som efterfølges af en
genindlæggelse indenfor 30 dage) (køns- og aldersstandardiserede), sygehusregion 2009-2017
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Kilde: Landspatientregisteret (opdateringsdato 10. april 2018) og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Køns- og aldersstandardiseret aldersstandardiserede ved hjælp af direkte standardisering.

Målopfyldelse af kriterie
Kriteriet opfyldes, hvis indikatoren for den enkelte region er under den opsatte
målsætning. Målsætningen for 2019 er givet ved niveauet af indikatoren i 2018.
Dermed ligger principperne for målsætningen fast ved indgåelsen af ØA19. Den
endelige målsætning udmeldes april 2019 pba. lukket landspatientregister for 2018.
Der korrigeres ikke for ændret aldersfordeling, da indikatoren er køns- og aldersstandardiseret.
Opfølgning
Regionerne vil modtage rapportering på indikatoren månedligt efter den månedlige opdatering af LPR (landspatientregisteret) er til rådighed, dog første gang i
marts måned 2019 vedr. 2019.
Indikatoren opgøres endeligt ultimo marts i året efter aftaleåret – og dermed også
hvorvidt kriteriet er opfyldt.
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Kriterie 4: Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb

Baggrund og formål
For at understøtte en stigende anvendelse af telemedicin og virtuelle konsultationer på sygehusene indgår kriteriet ” Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb”
med henblik på specifikt at understøtte denne udvikling.
Definition og data
Indikatoren defineres som antallet af DRG-sygehusforløb i en region, der grupperes til en telemedicinsk DRG-gruppe, divideret med det samlede antal af DRG-sygehusforløb i en region.
Det skal overvejes efter implementering af LPR3 om indikatoren kan omdefineres, så den i stedet opgør andelen af virtuelle kontakter ud af det samlede antal
kontakter. På den måde vil man kunne medtage alle virtuelle kontakter i opgørelsen, frem for alene de kontakter, der i dag er en selvstændig takst for.
Udviklingen i indikatoren er givet ved tabellen i boks 4.
Boks 4
Tabel: Andel af virtuelle DRG-sygehusforløb (opgjort i takstsystem 18) fordelt på bopælsregion, 2016-2017
2016

2017

Region Nordjylland

13,80%

14,72%

Region Midtjylland

16,03%

16,93%

Region Syddanmark

12,81%

13,97%

Region Hovedstaden

10,40%

11,28%

Region Sjælland

13,25%

14,12%

Hele Landet

12,92%

13,90%

Kilde: Grupperet LPR årsopgørelse 2016 (2016) og Grupperet LPR pr. 10. april 2018 (2017) i takst 18,
Sundhedsdatastyrelsen.
Noter: Der er afgrænset til offentlig finansieret somatisk aktivitet for borgere med danske bopælsregion på
behandlingstidspunktet. Et virtuelt DRG-sygehusforløb er defineret ved at være et DRG-sygehusforløb, der
grupperes til en DRG-gruppe af typen "TE" (Telemedicinsk, Telefon- og e-mailkonsultationsgrupper).
Aktivitet er frasorteret hjernedøde og Raske ledsagere (aktionsdiagnose DZ763).

Målopfyldelse af kriterie
Kriteriet opfyldes, hvis indikatoren for den enkelte region er over den opsatte
målsætning. Målsætningen for 2019 er givet ved niveauet af indikatoren i 2018.
Dermed ligger principperne for målsætningen fast ved indgåelsen af ØA19. Den
endelige målsætning udmeldes april 2019 pba. endelig fastlæggelse af DRG19-system og lukket landspatientregister for 2018.
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Opfølgning
Regionerne vil modtage rapportering på indikatoren månedligt efter den månedlige opdatering af LPR (landspatientregisteret) er til rådighed, dog første gang i
marts måned 2019 vedr. 2019.
Indikatoren opgøres endeligt ultimo marts i året efter aftaleåret – og dermed også
hvorvidt kriteriet er opfyldt.
Kriterie 5: Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten
(implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling)

Baggrund og formål
Et borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen forudsætter, at relevante oplysninger om borgerens helbred og behandling kan deles mellem sektorer.
Regioner, kommuner og praksissektor har hver især ansvar for at indkøbe og
drive deres egne it-løsninger, mens det nationale krav er, at systemerne kan dele
oplysninger på tværs, uanset afsender og modtager.
Der er igangsat et fællesoffentligt arbejde med opbygning og udbygning af den
fælles infrastruktur med ét samlet patientoverblik, hvorfra oplysninger kan deles
mellem lokale it-systemer. Den manglende informationsdeling er i analyser af alle
aktører identificeret som en af de primære barrierer for øget sammenhæng. Det
handler bl.a. om aftaler, kontaktoplysninger på pårørende, sprog, boligforhold og
forskellige handle- og indsatsplaner. Arbejdet indgår som indsats i den fællesoffentlige strategi for digital sundhed 2018-2022. To centrale elementer i den fælles
infrastruktur er aftaleoversigten, der skal give patienter et samlet overblik over deres
aftaler i sundhedsvæsenet, samt det fælles stamkort, som skal give sundhedspersoner
adgang til relevante oplysninger som pårørendes kontaktoplysninger.
Den tekniske løsning for hhv. aftaleoversigten og det fælles stamkort udvikles, afprøves
og evalueres medio 2019. For at sikre, at den tekniske løsning herefter uden ophold implementeres i de regionale systemer, er det centralt, at regionerne i samarbejde med deres relevante it-leverandører sikrer en prioritering af lokal kapacitet
og kompetence til implementeringen af løsningerne.
Det er derfor et kriterie for den betingede finansiering for 2019, at hver region
inden udgangen af første halvår 2019 udarbejder en lokal implementeringsstrategi
for systemtilpasning til deling af informationer til aftaleoversigten og det fælles
stamkort med planlagt deadline ultimo 2020 med henblik på at indgå aftale om
udbredelse i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.
Definition
Kriteriet består i, at hver region skal udarbejde en implementeringsstrategi for systemtilpasning til deling af informationer til aftaleoversigten og det fælles stamkort.
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Implementeringsstrategien kan beskrive flere scenarier for implementering, men
skal som grundpræmis have implementering inden udgangen af 2020. Strategien
skal være udarbejdet i første halvår 2019 og indebære foreløbigt afsat kapacitet, sådan at implementering er planlagt realiseret ultimo 2020. En endelig plan for udbredelse skal aftales i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.
Implementeringsstrategien skal indeholde følgende elementer:





Tidsplan(er)
Økonomiske forudsætninger
Projektrisici og afhængigheder
Organisatoriske rammer (f.eks. undervisning, samarbejdsaftaler mv.)

Som led heri skal regionerne i samarbejde med de relevante it-leverandører drøfte
nødvendig kapacitet og kompetence til implementeringen samt foreløbigt afsætte/reservere dette i de lokale it-roadmaps.
Målopfyldelse af kriterie og opfølgning
Opfølgning på, om kriteriet er opfyldt, gøres ved, at hver region udfylder et
skema, hvori de dokumenterer opfyldelse af kriteriet. Skemaet udarbejdes i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet/Sundhedsdatastyrelsen og Danske
Regioner, evt. med hjælp fra MedCom, og er færdiggjort senest med udgangen af
2018. Skemaet skal bilægges relevant dokumentation.
Kriteriet betragtes som opfyldt, hvis skemaet inkl. bilag er Sundhedsdatastyrelsen i
hænde senest 1. maj 2019 og opfylder det forudsatte.
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