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Aftale om Region Syddanmarks budget for 2015

Rammebetingelser og mål for Budget 2015
Økonomiaftalen for 2015 indebærer et kursskifte i dansk sundhedspolitik, hvor den generelle aktivitetsvækst
skal begrænses. Samtidig sker der i højere grad en central prioritering af regionernes udmøntning af
økonomien bl.a. via centrale aftaler om SATS-midler og Finanslov.
Der er enighed om, at der er behov for tydelig kommunikation af de økonomiske begrænsninger og behovet
for at målrette ressourcerne i sundhedsvæsnet.
Det tilbud, som ydes til én patient fragår en mulig ydelse til en anden patient.
Derfor er der enighed om målrettet at formidle, hvilke forventninger borgere og samarbejdspartnere kan have
til regionens tilbud, og hvilke mål vore sygehuse skal leve op til.
I Region Syddanmark betyder målene for udredningsretten,
• at alle somatiske patienter inden for 30 dage skal være udredt, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er
fagligt muligt skal patienten have en udredningsplan med oplysninger om det videre forløb. Tidsfristen
regnes fra den dag, hvor hospitalet har modtaget henvisningen.
• at patienten tilbydes udredning i privatsektoren, hvis det ikke det ikke er muligt at tilbyde en påkrævet
udredning på egne sygehuse inden for de 30 dage.
• at psykiatriske patienter i Region Syddanmark siden 1. januar 2014 har haft ret til udredning indenfor 30
dage, uanset at denne rettighed indenfor psykiatrien på landsplan først træder i kraft pr. 1. september
2015.
Efter udredning kan der være ventetid på selve behandlingen. Her har patienterne en differentieret
behandlingsret.
• Det betyder, at en patient (med få undtagelser) får ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis der ikke kan gives
tid til behandling indenfor regionens sygehuskapacitet inden for 2 måneder.
• Hvis der er mistanke om alvorlig sygdom, gælder retten til udvidet frit sygehusvalg allerede, hvis
ventetiden er mere end 1 måned.
• På psykiatriområdet er det målsætningen i Region Syddanmark, at alle patienter tilbydes behandling
indenfor en måned efter udredning.
Hvis der er tale om livstruende sygdomme, kræft og visse hjertesygdomme, gælder helt særlige maksimale
ventetider.
Akutte tilstande modtages straks til udredning og behandling via Fælles Akutmodtagelse på sygehusene.
Regionsrådet følger systematisk op på, at Region Syddanmark opfylder disse mål.

Generelt
Det er forudsat, at regionernes sygehuse årligt leverer en aktivitetsvækst på 2 pct. indenfor uændrede
økonomiske rammer. For Region Syddanmark svarer det til et produktivitetskrav på godt 300 mio. kr. årligt
for de somatiske sygehuse.
For at understøtte dette produktivitetskrav er der enighed om at sikre de bedst mulige rammer for udvikling af
velfærdsteknologiske løsninger samt formidling og udbredelse af best practice, bl.a. via projektet ”Smart

Vækst og Velfærd”. Desuden er der enighed om at fastholde et tilstrækkeligt højt investeringsniveau vedr.
apparatur og IT, jf. nedenfor. Ligeledes skal der være fokus på effektive indkøb, bl.a. i regi af regionernes
fælles indkøbssamarbejde.
Region Syddanmark har som målsætning at være den region, som har den mest effektive administration. På
det administrative område gennemføres derfor en tværgående analyse af mulighederne for yderligere
effektivisering af organisering og arbejdsgange. Der er som led i de samlede besparelser enighed om at
gennemføre besparelser på de centrale administrative funktioner på ca. 2,5 pct., svarende til 10 mio. kr.
Region Syddanmark er bygherre på en række større byggerier. For at sikre praktikpladser og fair
konkurrence indgår sociale klausuler hhv. arbejdsklausuler som krav i forbindelse med regionens udbud.
Der er enighed om at arbejdsklausuler i Region Syddanmark skal udarbejdes i overensstemmelse med
beskæftigelsesministeriets reviderede cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, herunder
ansvaret for underleverandører samt muligheden for anvendelse af bodsbestemmelser.
Endvidere vil der være et løbende samarbejde med SKATs kontrolmyndighed vedr. information om Region
Syddanmarks byggeprojekter og ansvarlige kontraktparter.
I forbindelse med udbud, som indebærer udlicitering af opgaver fra Region Syddanmark vurderes i alle
tilfælde, om udliciteringen er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Hvis dette ikke er tilfældet,
forelægges udbudssagen politisk med henblik på stillingtagen til evt. indarbejdelse af overdragelsesbetingelser i udbudsbekendtgørelsen.

Somatik og Sygesikring
Der er enighed om følgende:

•

Aktiviteten må dæmpes. En ny finansieringsmodel i Region Syddanmark skal give budgetsikkerhed, men
samtidig tilgodese, at regionen lever op til patientrettighederne – primært via udredning og behandling i
eget regi. Tilsvarende er det afgørende, at ledelsessystemet og medarbejderne er rustet til at sikre en
strammere prioritering af indsatserne i dagligdagen. Derfor afsættes 10 mio. kr. årligt i 2015-2017 til
kompetenceudvikling til Model Sygehus, inspireret af Virginia Mason-modellen i USA.

•

Området tilføres 235 mio. kr. årligt til dækning af stigende udgifter til særlig dyr sygehusmedicin og
implantater, afregning for garantiklinikker samt hjertestarterskabe på Langeland.

•

Sundhedsområdet herudover tilføres 157 mio. kr. årligt til behandling i andre regioner m.v.,
skadesvisitation, respiratorpatienter, inkl. modelsygehus jf. ovenfor.

•

Der er i 2015 afsat 54 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed, jf. økonomiaftalerne for
2014 og 2015. Der er enighed om i 2015 at fortsætte samarbejdet med kommunerne og praktiserende
læger om yderligere tiltag for at sikre sammenhæng og udvikling af nære sundhedstilbud til borgerne i
Syddanmark. De prioriterede indsatser og projekter drøftes og beskrives nærmere i Sundhedskoordinationsudvalget og udmøntes via sundhedsaftalen.

•

Der afsættes 30 mio. kr. vedr. sygesikring. Det følger af den nye, tre-årige overenskomst på
praksisområdet, at regioner og kommuner har forpligtet sig til over tre år at afsætte 200 mio. kr. til
samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Regionerne har således forpligtet sig til
over tre at afsætte 100 mio. kr. til samarbejdet. Region har i forlængelse heraf i budgetteringen på
praksisområdet taget højde for forudsatte merudgifter til samarbejdet via praksisplanudvalgene på ca. 7
mio. kr. Den præcise udgiftsvirkning og -profil i de efterfølgende år afhænger af drøftelserne i
praksisplanudvalgene.
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•

Finansieringen sker dels via den aftalte realvækst i økonomiaftalen, dels ved nedregulering af budgettet
vedr. tilskud til sygesikringsmedicin, så området budgetteres på aftaleniveau med afsæt i seneste skøn
fra Statens Serum Institut jf. forudsætningerne i økonomiaftalen. For at sikre økonomisk balance
realiseres samtidig besparelser på knapt 0,6 pct. af områdets budget, svarende til knapt 120 mio. kr. i
2015.

•

Der er i prioriteringen lagt vægt på, at besparelserne målrettet gennemføres på områder, hvor det
behandlingsmæssige udbytte mindst muligt påvirkes af et ændret serviceniveau. Der er enighed om
besparelserne realiseres ved at gennemføre følgende spareforslag:

nr.

Besparelse, 1.000 kr.

1

Justering af patientuddannelsestilbuddet**

2

Justering af ramme til Gigthospitalet

3

Høreapparatområdet

4

2015 1. års
besparelse

2016 og
overslagsår

1.000

2.000

0

4.000

10.000

10.000

Optimering af patientforløb på rygmedicinsk område

2.000

2.000

5

Styrket visitation og indikation indenfor rygkirurgi

8.000

8.000

6

Svendborg Sygehus - ortopædkirurgi - akutte indlæggelser

1.552

1.552

7

Lukning af skadestuen Vejle Sygehus, kl. 22-07.

1.519

1.519

8

Opsigelse af benyttelsesaftale med Kiel for kræftpatienter

671

894

9

Færre strålebehandlinger på St. Franzizkus Hospital, Flensborg

1.300

1.300

11

3.000

4.000

12

Laboratorieområdet - samling af Klinisk Immunologi
Harmonisering af aftaler om udegående funktion vedr.
blodprøvetagning i eget hjem

600

600

15

Økologisk mad

3.000

3.000

16

Avastin/eylea i stedet for lucentis

22.000

22.000

17

Patientskadeerstatninger - ændret ankepraksis

8.500

8.500

18

Ambulanceudbud

17.000

52.000

19

Ernæringspræparater

4.700

9.400

20

Rygteamet i Ribe

1.697

1.697

21

Praksisplan i Patologi

1.000

1.000

22

Øjenscreening

4.180

4.180

23

§2-aftaler - børn med astma

296

296

24

§2-aftaler - grå stær

8.100

8.100

25

Hirsutisme

1.000

1.000

26

Sterilisation af mænd i speciallægepraksis

1.400

1.400

27

Aftale med praktiserende dermatolog

400

400

28

Operation af stritører

234

234

29

Forbindsstoffer

1.000

1.000

30

Afhentning af blodprøver fra 2 til 1 daglig

0

1.073

32

Administrationsbesparelse Regionshus samt satelitter

10.000

10.000

33

Fødeområdet - Reduktion som følge af nedgang i fødselstallet

5.475

7.300

119.624

168.445

Besparelser i alt
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Der er endvidere enighed om

•

at metode og erfaringer fra indvandrermedicinsk klinik vedrørende tilbud til grupper med særlige behov
skal udbredes yderligere indenfor de øvrige sundhedstilbud og på tværs af sektorer. Der målrettes 1,0
mio. kr. årligt til formålet i regi af rammen til patientnære tilbud.

Psykiatri
Der er enighed om fuldt ud at udmønte Region Syddanmarks andel af de varige midler i SATS-aftalen, som i
2015 udgør 51 mio. kr. stigende til 83 mio. kr. årligt fra 2016.
Der afsættes i 2015 22,0 mio. kr. til hurtig udrednings- og behandlingsopstart. Fra 2016 afsættes 34,0 mio.
kr., idet der forventes årligt stigende aktivitetsbehov for at imødekomme tilgangen:

Øget aktivitet mv.
Fastholde mål for udredning - og behandling
- Hurtig udrednings- og behandlingsopstart
- Aktivitetsafregning 2015
- Aktivitetsafregning 2016
IT
Reservation til omstillingspulje, B&U
Øget aktivitet mv, i alt

2015

2016
3
7

3
7
7
10
7
34

6
6
22

Region Syddanmark ønsker at nedbringe anvendelsen af tvang med 50 pct. i 2020, som senest aftalt i
partnerskabsaftalerne med staten. Der er behov for en langsigtet, flerstrenget indsats for at nå målet:
1. Mere plejepersonale på afsnit med de ”dårligste” patienter
2. Efteruddannelse i håndtering af patienter uden anvendelse af tvang
3. Mere aktivitet og bevægelse i hverdagen
4. Styrkelse af den forebyggende indsats.
Det er skønnet, at fuld målopfyldelse vil forudsætte et budgetbehov på 112 mio. kr. Der er derfor enighed
om, at indsatsen gennemføres faseopdelt i takt med regionens finansieringsmuligheder. Der er enighed om,
at der i 2015 afsættes 36 mio. kr. stigende til 66 mio. kr. årligt fra 2016.

Fuld
indfasning
- skøn
60
18
6
28
112

Nedbringelse af tvang
- Opnormering af stationære afsnit
- Kompetenceudvikling
- Aktivitet og bevægelse
- Forebyggelse af tvang
Nedbringelse af tvang, i alt

Fase 1

Fase 2

2015

2016
18
8
2
8
36

36
18
4
8
66

Det er en målsætning, at der i psykiatrien ved udgangen af 2016 løbende er 30 igangværende ph.d. forløb.
Der er enighed om, at der indenfor de afsatte midler til forskning målrettes midler til forskningsbaseret
opfølgning på indsatserne vedrørende nedbringelse af tvang samt forskning i ulighed i sundhed.
Ligeledes der enighed om, at der i udmøntningen af midlerne til kompetenceudvikling prioriteres en målrettet
indsats for sygeplejersker i psykiatri.
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Der er fra det somatiske sygehusvæsen erfaring for, at aktivitetsbaseret finansiering skaber øget aktivitet.
Udmøntningen af kapacitetsmidlerne skal ske via aktivitetsbestemt afregning, således at der er klare
økonomiske incitamenter til at præstere øget aktivitet og høj produktivitet.
Region Syddanmark ønsker at skabe større sammenhæng mellem forebyggelse og behandling af
psykiatriske lidelser med et særligt fokus på de mest sårbare unge. Indenfor psykiatriens rammer målrettes
derfor 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til støtte af samarbejdsaftale med Headspace, hvor unge mellem 12
og 25 år kan søge rådgivning og hjælp.

Socialområdet
Der er enighed om at understøtte indsatser, som kan hjælpe borgere fra offentlig forsørgelse til en højere
grad af selvforsørgelse og styrkelse af borgerens selvværd.
Via Vækstforum søges etableret to pilotprojekter i tæt samarbejde med to kommuner med henblik på 1)
inklusion af udviklingshæmmede på arbejdsmarkedet og 2) målrettet jobtræning af klienter på Center for
Misbrug og Socialpsykiatri.

Regional Udvikling
Indsatser i landdistrikter og kollektiv trafik
• ”Det gode Liv” i hele regionen omfatter også landdistrikterne. Region Syddanmark ønsker sammen med
kommunerne at identificere potentialerne for udvikling af lokalområder, som er udfordret af fraflytning.
Der prioriteres 1,0 mio. kr. i 2015 til opfølgning på den regionale udviklingsplan for sammen med
kommunerne at analysere mulighederne for at undgå, fraflytning, dalende befolkningstal og lange
liggetider for huse til salg.
•

Borgerne skal i højere grad opleve, at den kollektive trafik tilbyder mulighed for en effektiv rejse på tværs
af transportmidler og operatører. Etablering af målrettede trafikknudepunkter og målrettede
tilbringerløsninger i både tyndt befolkede områder og i trafiktætte byområder kan bidrage til at flytte en
del af trafikvæksten over i den kollektive trafik. Herunder afdækkes mulighederne for flere pendler- og
uddannelsesruter. En realisering af potentialet vil forudsætte kommunale investeringer. I regi af det
regionale udviklingsudvalg reserveres 1,5 mio. kr. til en systematisk kortlægning af behov og muligheder.
I kortlægningen inddrages Fynbus og Sydtrafik.

•

Analyse af kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra Billund Lufthavn til Esbjerg.
Der gennemføres en analyse af muligheder og konsekvenser af en kollektiv forbindelse (tog/letbane) fra
Billund lufthavn til Esbjerg. Analysen skal samtidig beskrive de turist- og erhvervsmæssige fordele ved
en samlet trafikforbindelse der forbinder Billund lufthavn med turistområderne ved den jyske vestkyst og
Naturpark Vadehavet. Sydtrafik, Esbjerg kommune og Billund kommune inviteres med i analysearbejdet.

•

De to trafikselskaber i Region Syddanmark har indledt et tæt samarbejde administrativt og mellem
bestyrelserne, og der er udarbejdet et fælles visionsgrundlag. Det er fortsat Region Syddanmarks
målsætning, at der på sigt arbejdes for en egentlig fusion af selskaberne.

Vestkysten som verdensnaturarv.
• Vestkysten er udnævnt til UNESCO verdensnaturarv. Der er enighed om at prioritere 3,0 mio. kr. fra
kulturpuljen i 2015 til nye kultur- og turismeoplevelser i vadehavsområdet.
• Herudover prioriteres 1,0 mio. kr. i 2015 til at yde bistand global iværksætterkonkurrence i Tønder for at
udnytte UNESCO-udnævnelsens erhvervs- og vækstmæssige potentialer. Det forudsættes, at der
tilvejebringes forpligtende privat kapital, således at konkurrencen kan tiltrække de bedste iværksættere,
og give dem mulighed for at realisere deres ide til fx at udvikle nye forretningsmodeller inden for
nationalparkturisme. Erfaringerne fra Next Step Challenge kan inddrages.
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Grænseoverskridende samarbejde
• Der er enighed om at fremme etableringen at grænseoverskridende praktikpladser. Der afsættes 0,5
mio. kr. i 2015 til medfinansiering af INTERREG projekt, der styrker uddannelsessamarbejdet på tværs
af grænsen på området for erhvervsuddannelser og kortere videregående uddannelser, med særligt
fokus på at sikre flere praktikpladser til danske elever.

•

I den nye nationale turismeorganisering bliver der to turismepartnerskaber for hhv. Østersøen og
Vestkysten. Til at understøtte udviklingen af nye indsatser, der skal styrke den grænseoverskridende
turismeudvikling i de to syddanske områder prioriteres 1,5 mio. kr. i 2015

•

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2015 til initiativer i samarbejde med grænsgrænsetrekanten samt analyse
vedrørende den fremtidige dansk-tyske forbindelse. Midlerne skal bl.a. understøtte udviklingen af et
samarbejde i grænsetrekantkommunerne Sønderborg, Åbenrå og Flensborg, herunder analyse af en
grænsebanegård. Desuden gennemføres i samarbejde med de relevante parter en analyse af den
dansk-tyske forbindelse med udgangspunkt i de erhvervs- og turistmæssige potentialer langs den jyske
vestkyst og Naturpark Vadehavet.

Rekruttering af højt uddannet arbejdskraft
• I de store væksterhverv omkring Sønderborg (energieffektivisering) og Esbjerg (offshore) er der mangel
på kvalificeret arbejdskraft. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2015 til en særlig indsats, der skal styrke
tiltrækningen af flere studerende og højtuddannede inden for det tekniske område. Indsatserne skal
tilrettelægges sammen med foreningen work-live-stay.
Styrkelse af uddannelsesområdet
• Der er ca. 20 pct. af en ungdomsårgang, der ikke får en ungdomsuddannelse. Der er bl.a. behov for
indsatser målrettet sårbare unge i forlængelse af projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på
ungdomsuddannelserne”, samt unge med svage forudsætninger inden for dansk og matematik. Der er
ligeledes brug for en målrettet rekrutteringsindsats i forhold til den forberedende voksenuddannelse
(FVU).
Der prioriteres 5,0 mio. kr. fra uddannelsespuljen i 2015 til at udbrede og implementere indsatser, som
kan øge optagelses- og gennemførelsesfrekvensen for begge områder. Endvidere målrettes indsatsen
på at fremskaffe flere praktikpladser ved at koordinere samarbejde mellem erhvervsskoler og
virksomheder.
Udmøntningen skal ses i sammenhæng med temaerne for uddannelsespuljen i 2015.
Jordforurening og grundvandsbeskyttelse
• Det påvirker regionens borgere, når de får besked om mistanke om forurening mv. på deres ejendom.
Det er derfor vigtigt, at denne kommunikation er fyldestgørende og vejledende for borgeren. Der er
enighed om, at optimere kommunikationen til borgerne på baggrund af en brugerundersøgelse.
Ligeledes gennemføres en informationskampagne til boligejerne med det formål at informere boligejere
bredt om jordforurening og regionens indsats.

•

Der er enighed om, at der i 2015 og 2016 prioriteres 2 mio. kr. årligt til partnerskaber med øvrige
interessenter inden for drikkevandsbeskyttelse. Formålet med partnerskaberne er at understøtte
innovation, der reducerer parternes samlede omkostninger til sikring af drikkevandet – F.eks med OPI
(offentlig – privat – innovation) som konkret samarbejdsmodel.

•

Der er enighed om, at provenu fra salg af oprensede grunde tilfalder en grundkøbsfond under Regional
Udvikling med henblik på finansiering af fremtidige køb af forurenede ejendomme m.v. Det sker for, at
udgifterne hertil ikke belaster driftsbudgettet, da anlægsbevillinger hidtil er finansieret via konvertering fra
drift til anlæg.
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Investeringer
Kvalitetsfondsbyggerier
For de tre byggerier i Kolding, Aabenraa og Odense budgetteres med et afløb i 2015 på 625,0 mio. kr.,
svarende til Region Syddanmarks andel af de 4,6 mia. kr., der er skønnet i økonomiaftalen for 2015.
Det er lavere, end hvad der oprindeligt var forudsat i 2015. Reduktionen skal ses i lyset af, at der erfaringsmæssigt sker forsinkelser på nogle af kvalitetsfondsprojekterne, hvormed det samlede afløb reduceres. I
økonomiaftalen for 2015 lægges dog samtidig vægt på, ”at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i
overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer”.
Med udgangspunkt i aktuelle udgiftsprofiler for de tre projekter foretages følgende ændringer i forhold til
allerede afsatte rådighedsbeløb som følge af revideret byggetakt, ny indeksering m.v. Ændringer sker inden
for en uændret, samlet projektøkonomi.
2014

Mio. kr.
Indeks

2015

107,40

Sygehus Lillebælt Kolding
Sygehuse Sønderjylland Aabenraa
Nyt OUH
I alt

2016

2017

2018

108,80

-27,7
-0,7
135,6
107,2

73,0
-4,8
-54,0
14,2

-46,2
-15,3
911,1
849,6

-7,8
-0,8
892,0
883,4

-10,4
-59,8
889,8
819,6

Psykiatri-projekter med tilskud fra staten
Region Syddanmarks psykiatriplan indebærer store investeringer i nye, fysiske rammer til gavn for patienter
og pårørende samt medarbejdere. Det omfatter bl.a. en samlet og udbygget retspsykiatri i Middelfart,
udbygning af afdelingen i Esbjerg og en nybygget afdeling i Aabenraa. En ny afdeling i Vejle gennemføres
som OPP-projekt. Hertil kommer udbygning af lokalpsykiatriske centre.
I aftalen om satspuljen for 2015-2018 er afsat 100 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. i 2016 og 2017 til bedre
fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, fx flere enestuer, bedre fælles- og ude-arealer til sociale og
rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem
den regionale og kommunale indsats. Puljen fordeles med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen og udmøntes
på baggrund af konkrete projektansøgninger.
Der er enighed om at søge tilskud til følgende projekter (i prioriteret rækkefølge):
2015

Mio. kr.
Sundhedscenter Haderslev
Lokalpsykiatri Odense
Lokalpsykiatri Sønderborg
Lokalpsykiatri Kolding
Psykiatrisk afdeling, Esbjerg (færdiggørelse)
Nyt OUH Psyk
I alt

4,0
10,0
2,0
5,5
10,2
14,3
46,0

2016
16,0
36,0
8,0
4,5
59,5
124,0

2017
10,0
31,0
1,5
22,0
8,5
73,0

I alt
30,0
77,0
11,5
32,0
10,2
82,3
243,0

Efter aftale i regi af Danske Regioner søges dermed om godt 90 mio. kr. ud over regionens umiddelbare
bloktilskudsandel.
I lyset af den ændrede tidsprofil for de to førstnævnte projekter omprioriteres afsatte rådighedsbeløb i 2014
til bl.a. fremtidige apparaturanskaffelser.
Den igangværende nybygning af den psykiatriske afdeling i Aabenraa videreføres.
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Fortsat fremdrift i generalplaner
Kvalitetsfondsbyggerierne kan ikke stå alene.
Regionens fjerde akutsygehus – i Esbjerg – gennemføres således for regionens egne anlægsmidler. Hertil
kommer ombygning af den del af Kolding Sygehus, som ikke er omfattet af kvalitetsfondsprojektet. Parallelt
hermed omdannes sygehuse i Vejle, Svendborg og Sønderborg til specialsygehuse. De skal medvirke til, at
akutsygehusene koncentrerer ressourcerne om især akutte tilfælde og dermed undgår at blive for store og
uoverskuelige. På en lang række områder kan specialsygehusene omvendt koncentrere sig om planlagt
aktivitet.
Igangværende projekter som led i generalplanerne videreføres. For at sikre fremdrift i kommende faser er
der enighed om at afsætte følgende rådighedsbeløb:
Mio. kr.
OUH Svendborg
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
- fase 1
- fase 2
- fase 3
- projektorganisation
Sygehus Lillebælt Kolding
Sygehus Lillebælt Vejle
Sygehus Sønderjylland Sønderborg
I alt

2015
32,8

2016
18,1

2017
10,8

62,0
3,6
17,0
19,0
15,0
149,4

26,4
39,0
3,2
7,0
16,0
109,7

55,0
3,2
10,0
4,0
10,0
93,0

2018
125,0
18,0
4,8
22,0
12,0
30,0
211,8

Sundhedshuse
Region Syddanmark støtter etableringen af sundhedshuse i udkantsområderne.
I regeringens sundhedspolitiske udspil ”Jo før – jo bedre” indgår forslag om 400 mio. årligt i 2016 og 2017 til
anlæg for at skabe bedre rammer for almen praksis gennem moderne lægehuse og sundhedshuse.
Der er enighed om at drøfte mulighederne for støtte herfra, når finansloven for 2015 er vedtaget.
Løbende investeringer i apparatur og it
Der er enighed om vigtigheden af at fastholde et tilstrækkeligt højt investeringsniveau som led i
videreførelsen af regionens langsigtede strategi for apparatur- og it-anskaffelser.
Dels for at fastholde de meget betydelige værdier, som det eksisterende kapitalapparat repræsenterer, og
dermed undgå nedslidning heraf, bl.a. af hensyn til kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Dels
fordi nyinvesteringer er centrale for at kunne tilbyde nye behandlingsformer m.v. Samtidig skal investeringer i
apparatur og it understøtte, at sygehusene løbende kan fastholde eller forbedre omkostningseffektiviteten.
Derfor prioriteres 350 mio. kr. årligt til apparatur- og it-anskaffelser, inkl. decentrale investeringsrammer, i
2015 dog i sammenhæng med afsatte, men ikke-udnyttede bevillinger i 2014.
Andet
Regionens anlægsbudget er fastlagt i overensstemmelse med et samlet niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 2,5 mia. kr. i 2015. Tilsvarende er budgetoverslaget for 2016 fastlagt i overensstemmelse
med det aftalte niveau på 2,4 mia. kr., inkl. satspuljefinansieret anlæg på psykiatriområdet, jf. økonomiaftalen
for 2015. Niveauet i budgetoverslagsåret 2016 afspejler dog ikke regionens konkrete investeringsbehov, der
ligger ud over det forudsatte.
Ud over tidsforskydninger i byggetakten for planlagte projekter reduceres centrale rammer m.v. for at
overholde regionens andel af det aftalte anlægsniveau for 2015 og 2016. Det gælder afsatte beløb på
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prioriteringspuljen og konsolideringsrammen samt til projektorganisation i 2015 og 2016. Desuden nulstilles
it-udviklingsrammen i 2015 og 2016, mens rammen til løst inventar og it flyttes til 2017-2018.
Herudover sker anskaffelse af apparatur i 2016 for 50 mio. kr. via leasing.
Der indarbejdes en tidsforskydningsramme på 50 mio. kr. som udmøntes løbende i forbindelse med ændret
byggetakt mv. indenfor sundhedsområdet.
Endelig nulstilles afsatte puljer under Fælles formål i 2015 og 2016. Nødvendige investeringer i tværgående
it-systemer m.v. finansieres i stedet via leasing inden for en ramme på 30 mio. kr. årligt.
OPP-projekter
For at sikre gennemførelsen af det planlagte byggeri af voksenpsykiatrien ved Nyt OUH er der enighed om
at gennemføre det som OPP-projekt.
Det er tidligere besluttet at Region Syddanmarks fremtidige funktioner vedrørende vaskeri og køkken
ligeledes planlægges som OPP-projekter.
Lånefinansiering af anlæg i Specialsektoren
Regionernes kassebeholdninger er faldende på grund af de sidste års underfinansierede økonomiaftaler.
Der vil derfor være grænser for, hvor store udlæg Region Syddanmark kan have i forhold til fremtidige mye
byggerier på socialområdet. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer muliggør realkreditfinansiering
af byggerier på social- og specialunder-visningsområdet, såfremt regionens kassebeholdning er under 1.500
kr. pr. borger. Der er enighed om at søge lånefinansiering af fremtidige byggerier, som overstiger 20,0 mio.
kr.
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