Aftale om budget 2021 for Region Sjælland mellem
Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance
Forslaget til budget 2021, herunder sammenfatningen af budgettet, udgør sammen med
budgetaftalen det samlede budget for Region Sjælland for 2021.
Der er med budget 2021 taget en række initiativer, der skal sikre en fortsat strategisk udvikling af
Region Sjælland til gavn for regionens borgere. Blandt initiativerne kan nævnes:
Der prioriteres samlet ca. 145 mio. kr. i nye midler til sygehusene i budgetaftalen med
følgende bevillinger:
o Høreapparater på 5 mio. kr.
o Rammeløft til Sjællands Universitetshospital til flytteomkostninger på 25 mio. kr. i
2021 stigende til 80 mio. kr. i 2024
o 4 yderligere socialsygeplejersker til 2,8 mio. kr.
o Sygehusenes arbejde med perspektiv 20-23 finansieres med 10 mio. kr. i 2021
o Potentialet i Perspektiv 20-23 forventes at betyde, at sygehusene kan få frigjort 3060 mio. kr. til sygehusenes prioritering
o Psykiatriens drift styrkes med 69 mio. kr. ift. 2019
o Logistikken omkring værnemidler m.v. styrkes med 3 mio. kr.
Der prioriteres samlet ca. 60 mio. kr. til anlæg, forskning og øvrige projekter på
sygehusområdet;
o Forskningsfyrtårn inden for kræftkirurgi 5 mio. kr. i 2021-2023 samt 2 mio. kr. i
anlæg
o Ændret organisering af høreapparatområdet på 5 mio. kr. i anlæg
o Anlægsmidler til lægeuddannelsen på i alt 22,8 mio. kr.
o Anlægsmidler til Holbæk Sygehus på i alt 25 mio. kr.
•

•

Der prioriteres derudover 12 mio. kr. i nye midler til videre arbejde med udviklingen af et
mere nært sundhedsvæsen med følgende bevillinger:
o Pulje på yderligere 2 mio. kr.
o Fri nedsættelsesret til fodterapeuter 0,7 mio. kr.
o Et robust akutberedskab 5,2 mio. kr.
o Medicinbokse på 2,3 mio. kr.
o Opsporing af hepatitis C 1,5 mio. kr.
Grøn omstilling og klima og på 6,5 mio. kr.

Region Sjælland på forkant
Regionsrådet har i de seneste år arbejdet målrettet på at realisere strategien ”Region Sjælland på
forkant” 2018-2021, der blev vedtaget af et enigt Regionsråd i 2018.
Strategien tager udgangspunkt i behovet for en omstilling af sundhedsvæsenet, som gavner
borgerne, og som sikrer, at Region Sjælland fortsat kan tilbyde borgerne sundhedsydelser af høj
kvalitet og samtidig kan behandle flere ældre og kronisk syge borgere inden for samme økonomiske
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rammer. Omstillingen skal udnytte mulighederne for nye digitale løsninger, så sundhedsydelserne
bliver lettere tilgængelige for borgerne og i højere grad kan målrettes borgernes individuelle behov.
Med strategien er det et klart mål, at flere sundhedsydelser skal flyttes tættere på borgeren, om
muligt helt ud i borgerens eget hjem. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner, almen
praksis og sygehusene for at sikre sammenhængende indsatser. Ved at flytte behandlingerne
tættere på borgerne skabes der samtidig rum til at samle og udvikle de højt specialiserede tilbud på
sygehusene.
Regionsrådet har bl.a. med de seneste års budgetaftaler truffet en lang række beslutninger, der
lægger sporene ud for realiseringen af strategiens mål. Der er besluttet nye strategier, politikker og
handleplaner, og der er givet en lang række bevillinger til konkrete indsatser, der nu skal
udmøntes.
Det gælder fx initiativerne omkring:
• Bedre lægedækning
• Etablering af E-hospitalet som call- og rådgivningscenter samt investeringer i virtuelle og
telemedicinske løsninger, der skal sikre borgerne let og lige adgang til sundhed, hvor de bor
• Styrket behandling af blodprop i hjernen og neurorehabilitering
• Ekstra ressourcer til Psykiatrien
• Træning i stedet for operation
• Udlevering af flere høreapparater
• Flere ressourcer til plejeopgaver (154 ekstra sygeplejersker og flere på fuld tid)
• Kompetenceudvikling af medarbejdere
• Nedbringelse af forbruget af plast
Der er opnået mange resultater på kort tid. Budget 2021 har derfor fokus på en videreførelse af de
besluttede indsatser for at sikre, at de mange initiativer nu bliver ordentligt implementeret på en
måde, så borgerne oplever bedre kvalitet og service samt større nærhed i deres kontakt med
sundhedsvæsenet.

Corona-krisen
Corona-krisen vendte i foråret 2020 op og ned på Region Sjællands sundhedsvæsen og
organisation. Krisen medførte et akut behov for omstilling af sundhedsvæsenet for at sikre
kapacitet og kompetencer til behandling af patienter med COVID-19 samtidigt med andre akutte
patienter.
Den hurtige omstilling var meget indgribende i hele organisationen, både i front blandt det faglige
personale på sygehuse og sociale institutioner, og i administrative og servicerettede funktioner med
ansvar for bl.a. rekruttering og efteruddannelse af personale, indkøb af apparatur og værnemidler
samt opbygning af testfaciliteter.
Aftalepartierne anerkender i den forbindelse, at der er ydet en stor og helt ekstraordinær indsats
blandt alle medarbejdere i organisationen, der har håndteret Corona-krisen på en meget
professionel og ansvarlig måde.
Regionsrådet har besluttet at igangsætte en evaluering af regionens håndtering af Coronasituationen for at sikre, at læringspunkter fremadrettet bruges til udvikling af beredskab og
organisation. Evalueringen vil bl.a. have fokus på nye arbejdsformer og digital omstilling.
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Aftalepartierne har i den forbindelse fokus på hvilke læringspunkter, der kan bidrage til realisering
af målet om at nedbringe sygefraværet med mindst 10% frem mod 2021.
Aftalepartierne ønsker desuden, at de højere standarder for hygiejne og rengøring under Coronakrisen, der har medvirket til generel reduktion af infektioner, kan videreføres efter Corona-krisen.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at der frem mod budgetlægningen for 2022 skal ske en
afdækning af effekterne af bedre hygiejne og rengøring sammenholdt med mulighederne for
besparelser i kraft af bl.a. færre indlæggelser, lavere sygefravær mv.

Der har under Corona-krisen været stort fokus på at sikre tilstrækkelige forsyninger af
værnemidler, og på at udbygge testkapacitet for at undgå smittespredning. Aftalepartierne er enige
om, at det skal sikres, at Region Sjælland har tilstrækkeligt med værnemidler, testkits og medicin
til en eventuel lignende krisesituation i fremtiden.
Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at der nationalt er taget initiativ til at sikre et stærkere
samarbejde og koordination på tværs af myndigheder for at sikre de nødvendige lagre af
værnemidler og test i tilfælde af en kommende ny epidemi. Regionerne har samtidig etableret et
tættere samarbejde om indkøb af lagerbeholdninger. Region Sjælland vil følge det nationale
arbejde, som også rummer opfølgning på de særlige aftaler om bl.a. egenproduktion af
værnemidler på danske virksomheder, der blev indgået i foråret 2020. I den forbindelse bemærkes,
at Region Sjælland har en mindre egenproduktion af medicin i Sygehusapoteket.
•

Aftalepartierne er enige om, at der etableres en intern regional logistikfunktion til at
understøtte arbejdet med at sikre tilstrækkeligt med værnemidler m.v. Der afsættes 3 mio.
kr. varigt til formålet.

Omstilling til øget aktivitet
Alle ressourcer er nu sat ind på at afvikle ventelister og øge aktiviteten i sundhedsvæsenet igen
efter Corona-krisen samtidig med, at der fortsat skal opretholdes et COVID-19 beredskab.
Forretningsudvalget har lagt en plan for og følger løbende afviklingen af ventelister. Det er
Forretningsudvalgets mål, at forsinkelserne er indhentet ved udgangen af 2020.
Afviklingen af ventelister sker efter principper, der er politisk besluttede, og som betyder, at de
borgere, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering er mest syge, behandles først. Det betyder også, at
borgere med ikke akutte lidelser, desværre må vente længere tid på deres behandling.
Der er nationalt indgået aftale om at genindføre patientrettighederne til hurtig udredning og
behandling, der har været midlertidigt suspenderet under Corona-krisen, med virkning fra 1.
januar 2021 på det somatisk område og pr. 1. september 2020 på det psykiatriske område. Alle på
venteliste i Region Sjællands sundhedsvæsen fik inden den 1. juli 2020 information om
tidshorisonten for deres behandling samt information om forventet ventetid.
Budgetmæssig usikkerhed
Der er stor usikkerhed om, hvordan Corona-epidemien og smittespredningen vil udvikle sig, og om
der vil opstå behov for igen at skalere beredskabet op. I givet fald vil det kunne påvirke
mulighederne for at overholde udrednings- og behandlingsretten og afviklingen af ventelister. Det
forventes også, at der fremover vil blive stillet øgede krav til testkapacitet som led i
myndighedernes strategi for test og smitteopsporing.
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Denne usikkerhed er en del af grundlaget for budget 2021. Der er med økonomiaftalen for 2021
indgået aftale om kompensation for regionernes merudgifter til COVID-19 beredskabet i 2020,
men Corona-krisen vil trække spor ind i 2021 og føre til en række afledte udgifter, der ikke er
budgetteret i 2021. Det er en forudsætning for budget 2021 og en klar forventning, at regeringen
sikrer den nødvendige finansiering til de udgifter, der følger af Corona-situationen.
Det gælder foruden de nævnte udgifter til rengøring også driftsudgifter til øget testkapacitet samt
til ekstra transport og indkøb. Dertil kommer evt. merudgifter til honorering af merarbejde og øget
forbrug på privathospitaler, fordi der samtidig med afvikling af ventelister og genindførelse af
patientrettighederne er reduceret kapacitet til behandling i bl.a. ambulatorier for at kunne
overholde myndighedernes retningslinjer ift. begrænsning af smittespredning.
Budget 2021 er desuden lavet på grundlag af budgetopfølgninger og prognoser i 2020, der er usikre
på grund af Corona-krisen. Der er derfor behov for at følge den økonomiske situation tæt i den
kommende tid for at kunne reagere rettidigt og gennemføre evt. tilpasninger.
•

Aftalepartierne er enige om, at der gennemføres en ekstra budgetopfølgning pr. 31.
december 2020 for at kunne følge op på de forudsætninger, som budget 2021 hviler på.

•

Aftalepartierne vil samtidig følge op på de Corona-relaterede udgifter, der vil være i 2021,
herunder på, at der er sikret fuld finansiering fra Staten til at dække udgifterne.

Budgetopfølgningen skal desuden afdække, om der er behov for opfølgning på denne budgetaftale.
•

Aftalepartierne er enige om, at aftalepartierne i 1. kvartal 2021 kan gennemføre nye
forhandlinger om budget 2021, hvis budgetopfølgningen viser, at der er råderum til nye
dispositioner eller behov for tilpasninger.

Økonomisk udviklingsplan og råderum
Den økonomiske udviklingsplan, der blev vedtaget af Regionsrådet med budgetaftalen for 2019, er
grundlaget for budget 2021. Målet med planen er dels at sikre et budget i balance, dels at skabe et
råderum. Et råderum, der løbende er disponeret til igangsætning af nye initiativer i de seneste års
budgetaftaler samt gennem andre løbende beslutninger i Regionsrådet.
•

Parterne er enige om fastholde den økonomiske udviklingsplan i 2021 med den reduktion af
besparelsespotentialet ift. hjemtag og optimering af behandlingskapaciteten, der er
beskrevet nedenfor.

Justering i udviklingsplanen
Det indgår i udviklingsplanen, at der sker en justering af Regionsrådets strategi for hjemtag og
optimering af behandlingskapaciteten. Strategien justeres, fordi der ikke er nok patienter, og det vil
kræve for store investeringer at hjemtage visse højt specialiserede behandlinger. Justeringen
indebærer, at fokus flyttes fra hjemtag af højt specialiserede behandlinger til hjemtag af dele af
patientforløb og mere basale behandlinger på hovedfunktionsniveau.
Besparelserne i udviklingsplanen bygger ovenpå tidligere beslutninger om besparelser på hjemtag.
Udgangspunktet var, at der i 2021 skulle realiseres besparelser på i alt 45 mio. kr. På trods af den
ændrede strategi for hjemtag vil det ikke være muligt, at realisere besparelser på det forudsatte
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niveau. Besparelsen nedskrives med 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og med 15 mio. kr. årligt i
2023 og 2024. Derved reduceres råderummet i 2021-2022 tilsvarende.
Udviklingsplanen ser herefter således ud (forslag til justerede tal fremhævet med fed):

Indsats
Strukturelle tiltag
Strategi for det nære sundhedsvæsen
Intern gruppe af IT-konsulenter
Reduktion af administrationsgrad
Optimering af hjemtag mv.
Reduktion af vikarudgifter
Gennemgang af serviceniveau mv.
Perspektiv 2020-2023
(Specialegennemgang)
Respiratorpatienter
Medicinudgifter
Tilbud til patienter om brug af digitale
kommunikationsløsninger
Reduktion af rammer
Pulje til ”Værdi for borgeren”
Reduktion af administrative udgifter
Rammereduktion
Reduktion af bufferpulje
I alt (mio. kr.)

2019

2020

2021

20212020

2022

0
3
16,5

10
3
33

20
3
33

+10
0
0

30
3
33

0 (10)
7,5

10(35)
10

-25(20)
10

-15
0

25(20)
10

0
5
0

10
5
0

20
5
0

+10
0
0

30
5
0

5

10

10

0

10

52
5
70
20

77
5
100
20

102
5
130
20

+25
0
+30
0

102
5
160
20

184

273

333

+60

373

Tabellen er justeret ift. den oprindelige økonomiske udviklingsplan. Det skyldes lavere forventning til optimering af
hjemtag, som forklares nærmere i teksten.

Med udviklingsplanen fastholdes en bufferpulje på 80 mio. kr. i 2021 for at sikre et robust budget.
Bufferpuljen disponeres af Regionsrådet i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. Der er
inden for regional udvikling afsat en bufferpulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspres i
finansieringen af den kollektive trafik.
Aftalepartierne forudsætter, at alle enheder overholder deres budgetter i 2021 og har et løbende
fokus på effektiviseringer, tilpasninger og optimeringer af driften. Hvis det imod forventning viser
sig, at der skal ske større afskedigelser efter lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af
større omfang vil Forretningsudvalget blive inddraget på forhånd. Aftalepartierne er samtidig enige
om, at eventuelle reduktioner skal udmøntes under hensyntagen til målene i ”Region Sjælland på
forkant”.

Vi styrer efter det, der giver værdi
Med budget 2021 videreføres styringsmodellen, hvor enhederne har økonomiske rammer og
ansvaret for at sikre budgetoverholdelse, og hvor opfølgningen sker med udgangspunkt i de otte
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nationale mål for udvikling og omstilling af sundhedsvæsenet med udgangspunkt i borgernes
behov.
De otte nationale mål
Et tydeligt politisk fokus på bl.a. overholdelse af udrednings- og behandlingsret og kræftpakker har
betydet, at Region Sjælland gennem de seneste år har forbedret målopfyldelsen på disse områder
væsentligt. Til trods for manglende data fra Landspatientregistret LPR3 har det via data fra
Sundhedsplatformen været muligt at dokumentere en positiv udvikling i målopfyldelsen.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at der i 2021 skal være fokus på følgende indikatorer:
o Overholdelse af udrednings- og behandlingsret, særligt i forlængelsen af Coronasituationen og aftale om genindførelse af patientrettighederne.
o Overholdelse af kræftpakker
o Patienttilfredshed

Arbejdet med patienttilfredshed sker med udgangspunkt i de landsdækkende undersøgelser af
patienttilfredshed (LUP og opgørelserne af de nationale mål), implementering af ordningen med
patientansvarlig læge og patientvejledernes årsrapporter.
Overholdelse af kræftpakker
Region Sjælland har gennem en systematisk og målrettet indsats de seneste år forbedret den
samlede målopfyldelse på kræftområdet og målopfyldelsen inden for de fleste kræftpakkeforløb
væsentligt. Der er med budgetaftalen for 2020, hvor der blev afsat 10 mio. kr. varigt til styrkelse af
det radiologiske område, og med beslutning i Regionsrådet om at bevilge mere end 100 mio. kr. de
kommende år til et nyt radiologiprogram investeret massivt i en styrkelse af det billeddiagnostiske
område som en vigtig forudsætning for yderligere forbedringer af målopfyldelsen. Der er samtidig
stort fokus på at optimere arbejdsgange ift. kræftpakkeforløb, især på at fjerne de korte
overskridelser af fristerne.
•

Aftalepartierne er enige om, at fastholde fokus på at nå regionernes fælles ambitiøse
målsætninger om overholdelse af kræftpakkeforløbene. Der vil i den forbindelse særligt
være fokus på de kræftpakkeforløb, hvor regionens målopfyldelse ligger lavt eller under
andre regioner. Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud får til opgave at arbejde med
konkrete initiativer, der kan føre til fortsat bedre målopfyldelse.

Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø
Medarbejderne er altafgørende for, at Region Sjælland kan løse opgaverne, og borgerne kan få den
optimale behandling. Det blev meget tydeligt under Corona-krisen, hvor medarbejderne ydede en
helt ekstraordinær indsats og viste stor fleksibilitet og omstillingsparathed, men i dagligdagen
leveres der også en stor og kompetent indsats for at sikre, at borgerne oplever god service, høj
kvalitet og tryghed i behandlingerne.
Fastholdelse af medarbejdere
Med budgetaftalen for 2020 blev der givet et varigt rammeløft på i alt 30 mio. kr. til sygehusene og
til Psykiatrien til fastholdelse af medarbejdere. Der blev lagt op til, at indsatserne kunne
tilrettelægges lokalt efter konkrete behov.
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•

Aftalepartierne er enige om, at der inden for den afsatte ramme fortsat skal gøres en indsats
for at fastholde medarbejdere, og gøre det attraktivt for medarbejderne at blive i deres job.

Det bemærkes også, at der i regionen er ansat medarbejdere som arbejder dedikeret med
rekruttering, herunder international rekruttering.
Elever og studerende som rekrutteringsgrundlag
Regionens arbejdspladser er værter for de mange elever og studerende. Det er afgørende for, at
regionen har det tilstrækkelige rekrutteringsgrundlag. Investering i gode praktik- og studieforløb er
derfor værdifuldt for muligheden for at tiltrække de rette kompetencer i fremtiden.
Aftalepartierne er enige om, at der skal videreudvikles på mulighederne for at tilbyde studiejob og
gode onboarding-forløb, så de nyuddannede oplever tryghed i deres første ansættelse. En god
oplevelse i uddannelsestiden og i det første job er afgørende for, at vi kan fastholde de gode
kompetencer i organisationen.
Gode karrieremuligheder
Inden for alle områder er det vigtigt med gennemsigtighed i forhold til karrieremuligheder i
organisationen. Specialuddannelserne for sygeplejersker er et eksempel på karrieremuligheder, der
er medvirkende til fastholdelse af sygeplejersker, der ønsker en specialisering i deres karriere.
Aftalepartierne er enige om, at organiseringen af disse uddannelser skal tilrettelægges, så der er
den rette kapacitet, der kan honorere de fremtidige kompetencebehov inden for de specialiserede
områder.
Et trygt og sikkert arbejdsmiljø
Det er vigtigt, at medarbejderne har et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Vold og konflikter optræder i
stigende grad i mødet med borgere, patienter og pårørende, hvilket ikke er acceptabelt.
Medarbejderne skal have relevante værktøjer til at håndtere disse uhensigtsmæssige situationer, og
der skal gennemføres initiativer, der bidrager til at nedbringe antallet af arbejdsskader som følge af
vold og konflikter.
•

Aftalepartierne noterer, at MED-Hovedudvalget har fokus på afdækning af behov for og
udvikling af tilbud, der kan forebygge vold og konflikter. Der vil politisk blive fulgt op på
dette arbejde.

Aftalepartierne er samtidig enige om at skabe gode rammer for videreførelsen af en stor og vigtig
arbejdsmiljøindsats på regionens arbejdspladser.
•

Der afsættes derfor en pulje på 11,0 mio. kr. i 2021, der prioriteres af MED-Hovedudvalget
til initiativer, der understøtter arbejdsmiljøet.

Ledelse på forkant
Den værdibaserede styring og organisationsprincippet om tillid, som bærende værdi, skal skabe
rum for, at ledere og medarbejdere sættes fri til at udvikle metoder og arbejdsgange, der fokuserer
på kerneopgaven og forbedrer den patientoplevede kvalitet. Dette stiller sammen med omstillingen
af sundhedsvæsenet, der bl.a. forudsætter øget brug af digitale værktøjer og data samt ledelse på
tværs med patientens perspektiv i centrum, en række nye krav til ledelseskompetencer.
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•

Aftalepartierne noterer i den forbindelse, at Region Sjælland i 2020 har igangsat et
ambitiøst ledelsesudviklingsprogram ”Ledelse på forkant”, der har som mål at styrke
ledelsesudviklingen på alle ledelsesniveauer i organisationen. Aftale partierne ønsker, at
alle ledere inden for en 3-årig periode, har gennemgået et eller flere af programmets tilbud
for at sikre, at den samlede ledelseskapacitet og- kvalitet i regionen styrkes.

Ledelsesprogrammet skal supplere øvrige vigtige og kompetencegivende uddannelser på f.eks.
diplom- og masterniveau. Aftalepartierne noterer sig, at der fortsat er midler i puljen, der blev afsat
med budgetaftale 2020, til videregående uddannelsestilbud inden for klinisk praksis og
sundhedsfremme. Aftalepartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2022 tage stilling
behovet for yderligere finansiering.
Ledelsespraksis skal udvikles, for at ledere kan frigøres for administration og drift, så de kan
anvende flest mulige ledelsesressourcer til den strategiske og faglige udvikling af organisationen,
samt til personaleledelsesopgaven.
Arbejdskultur med fokus på værdig og omsorgsfuld pleje og behandling
Region Sjælland har et mål om, at patienter i sundhedsvæsenet og borgere på de sociale
institutioner skal inddrages mere i egen behandling. Det er ikke tilstrækkeligt kun at fokusere på
den kliniske og pædagogiske kvalitet i behandlingerne og på patientsikkerhed. Det er lige så vigtigt
for oplevelsen af god kvalitet, at patienten og borgeren har indflydelse og selvbestemmelse på et
velinformeret grundlag, og at der - til trods for perioder med højt arbejdspres - udvises
menneskelig omsorg og respekt for patienten og borgeren i plejen, behandlingen og tilbud i øvrigt.
•

Aftalepartierne ønsker, at der i varetagelsen af ledelsesopgaven er et tydeligt fokus på en
etik, der sikrer basal sygepleje og anden behandling på et højt fagligt niveau og med omsorg
for borgerne/patienterne.

Fortsat omstilling mod et mere nært og specialiseret sundhedsvæsen
Regionsrådet har med vedtagelsen af strategien ”sundhed tæt på dig” sat retningen for omstillingen
af regionens sundhedsvæsen med nye former for behandlingstilbud og et ændret patientperspektiv.
Målet er at undgå akutte indlæggelser, som kunne have været håndteret på anden vis, og forebygge
genindlæggelser samt sikre, at borgerne behandles så tæt på eget hjem som muligt. Samtidig skal
mere kirurgi omlægges til dagkirurgi og indlæggelser til ambulant behandling. Og flere ambulante
besøg skal omlægges til virtuelle konsultationer og være mere behovsstyrede.
Ved at flytte mindre komplicerede behandlinger tættere på borgeren, er der bedre muligheder for
at samle og udvikle de højt specialiserede behandlinger på sygehusene.
Perspektiv 20-23
I gennemgangen af akutområdet i det kliniske udviklingsprogram Perspektiv 20-23 er der peget på
en række indsatser, der kan bidrage til at sikre bedre akutte patientflows, hvor flere patienter kan
håndteres alene i akutafdelingen, så egentlig indlæggelse undgås, og hvor sammenhængen i de
nødvendige indlæggelsesforløb kan forbedres væsentligt. Det kan bl.a. ske ved en styrkelse af
akutafdelingerne, oprettelse af korttidsafsnit og indførelse af subakutte tider, som alternativ til
indlæggelse i stamafdelingerne.
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•

Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at der indføres flowkoordinatorer i
akutafdelingerne på sygehusene for at sikre bedre patientflows.

På det medicinske og kirurgiske område er der fundet lignende potentialer for færre ambulante
besøg, mere virtuel kontakt, mere dagkirurgi og forbedrede rammer for kikkertundersøgelser.
Initiativerne, der forventes fuldt implementeret senest med udgangen af 2023, skal bidrage til, at
patienterne oplever væsentlige kvalitetsforbedringer gennem mere ensartet behandling og pleje på
sygehusene i Region Sjælland, og skal understøtte mere værdibaseret styring og ledelse med
patienten i centrum.
Det vil konkret ske gennem hurtigere udredning og diagnosticering af patienten, kortere
indlæggelser på akutte 48 timers sengeafsnit, styrket tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og
styrket samarbejde mellem akutafdelingen og specialafdelinger om fx den ældre medicinske patient
og styrket tværsektoriel erfaringsudveksling og videndeling om patientforløb. Der vil samtidig ske
en omlægning af faste kontroller i ambulatorier, så patientens kontroller fremover bliver
behovsbestemte og om muligt gjort virtuelle, så patienten sparer tid og transport. Endelig giver
omlægning til mere dagkirurgi mulighed for, at patienten hurtigere kan blive udskrevet til eget
hjem.
Samtidig rummer initiativerne potentialer for væsentlige effektiviseringer på sigt ud over de
besparelser på 30 mio. kr., der er forudsat i den økonomiske udviklingsplan. Potentialet i
Perspektiv 20-23 forventes at betyde, at sygehusene kan få frigjort 30-60 mio. kr. til sygehusenes
prioritering.
Region Sjælland har gennem flere år arbejdet på at implementere konceptet ”Samme dag under
samme tag”, der indebærer mere samordnede og koordinerede forløb for multisyge. Aftalepartierne
noterer sig, at den videre udvikling og udbredelse af konceptet vil ske inden for rammerne af det
medicinske spor i Perspektiv 20-23.
Realiseringen af potentialerne understøttes af nye ambitiøse mål, som også bidrager til at sikre
Region Sjællands andel af nærhedsfinansieringen.
For at kunne realisere potentialerne er der behov for at foretage investeringer i 2021 i en
omlægning af driften inden for det akutte, medicinske og kirurgiske område. Denne investering vil
muliggøre, at besparelserne, som forudsat i den økonomiske udviklingsplan, vil kunne realiseres
fra 2022 og fremefter.
•

Aftalepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2021 til initiale investeringer, der er
nødvendige for, at de afdækkede effektiviseringspotentialer i Perspektiv 20-23 kan
realiseres.

Mere sundhed tættere på borgeren
Indsatserne i Perspektiv 20-23 forudsætter, at der parallelt sker en udvikling af kapaciteten i det
nære sundhedsvæsen i et tæt samarbejde mellem regionen, kommunerne og de praktiserende
læger.
Med budgetaftalen for 2020 blev der afsat i alt 25 mio. kr. i varige midler til at drive udviklingen
mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
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De næste skridt i implementering af strategien ”Sundhed tæt på dig” vil i 2021 have fokus på, at
styrke sammenhængende akutfunktioner i primærsektoren, behandling af kronikere i eget hjem og
praksisområdet. Initiativerne baserer sig især på nye teknologiske løsninger og brug af
datamodeller, der understøtter og skaber helt nye muligheder for samarbejde på tværs af
primærsektoren.
Der er – accelereret af Corona-krisen - udrullet videoløsninger på sygehusene og praksisområdet i
løbet af 2020. Set i sammenhæng med E-hospitalets call-center, der tilbyder klinisk rådgivning, er
rammerne for de nye tilbud om borgernær akuthjælp klar til at blive idriftsat i 2021. Det vil ske i
samarbejde med kommunerne og almen praksis, bl.a. i form af samarbejdsaftaler om
akutfunktioner.
•

Aftalepartierne er i den forbindelse enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. i 2021 til at
styrke E-hospitalet og præhospital centers samarbejde om at styrke den akutte behandling i
primærsektoren.

Samtidig sigtes der efter, at der i forhandlingerne om en ny lægevagtsordning med PLO kan skabes
bedre sammenhæng på akutområdet med paramedicinere og almen praksis i nyt samarbejde.
•

Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at resultaterne af de igangværende
forhandlinger med PLO om ny lægevagtsaftale og overenskomst vil indgå i de aftalte
forhandlinger i 1. kvartal 2021 om budget 2021.

Indsatsen for kronikere vil i et tæt samspil med det specialiserede sygehusvæsen tage
udgangspunkt i en videre udvikling af E-hospitalet og i Precare-modellen for håndtering af borgere
i eget hjem, der hermed udbredes fra at have projektstatus til at blive idriftsat i hele regionen. Ehospitalet vil fra 2021 tilbyde telemedicinsk behandling og rådgivning til kronikere, dels fra
sygehusenes eksperter, dels fra E-hospitalets sygeplejersker og almenmedicinere. De nationale
projekter for KOL og hjertepatienter vil ligeledes blive idriftsat via E-hospitalet.
Der er som led i ”Vandkantsmodellen” etableret to nærklinikker i Nakskov og Kalundborg for at
sikre lægedækning til borgerne i lægedækningstruede områder. Der er inden for eksisterende
økonomiske rammer afsat midler til etablering af yderligere to nærklinikker i 2021 de steder, som
er mest lægedækningstruede. Nærklinikkernes placering sker i henhold til politisk vedtagne
principper.
•

Aftalepartierne er enige om, at der i henhold til disse principper etableres to nærklinikker i
Vordingborg og Odsherred kommuner i 2021.

•

Aftalepartierne er desuden enige om at fastholde den afsatte pulje til tværsektorielle
sundhedsinitiativer. Der skal arbejdes for, at kommunerne medfinansierer de initiativer,
der igangsættes i fællesskab under puljen.

Medicinudlevering
Det er vigtigt, at borgerne oplever fleksibilitet, kvalitet og tryghed i udleveringen af medicin på
sygehusene. Blandt de patienter, der får udleveret vederlagsfri medicin, er der patienter, der må
transportere sig langt for blot at hente medicinen på den kliniske afdeling. Med
medicinudleveringsbokse på sygehusene, hvor patienten eller pårørende selv kan hente medicinen,
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vil de kunne spare transporttid og hente medicinen på fleksible tidspunkter. Det vurderes, at
medicinudleveringsbokse vil kunne varetage op til ca. 90% af alle vederlagsfrie
medicinudleveringer i regionen.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at afsætte 1,3 mio. kr. i 2021 til anskaffelse af
medicinudleveringsbokse og 1,0 mio. kr. årligt til drift af boksene.

•

Aftalepartierne er enige om, at der skal ske en samlet kortlægning og prioritering af
igangværende initiativer og erfaringer i forhold til medicinudlevering som grundlag for en
styrket indsats på området.

Fri nedsættelsesret for fodterapeuter
Regionsrådet skal i efteråret 2020 godkende en ny praksisplan for fodterapi, der nu er i høring.
Planen skal være med til at sikre god tilgængelighed for borgerne, så bl.a. flere diabetikere kommer
til fodterapeut.
Det indgår i forslaget til praksisplan, at der kan etableres et forsøgsprojekt med en ny
kapacitetsmodel med fri nedsættelsesret, der skal være med til løse kapacitets- og
rekrutteringsudfordringer på fodterapiområdet. Fri nedsættelsesret giver fodterapeuterne
mulighed for, at ansætte behandlende medhjælpere uden loft på omsætningen eller for at erhverve
sig et ydernummer. Erfaringer fra andre regioner viser, at særligt muligheden for at ansætte
medhjælpere uden loft på omsætningen giver størst effekt.
•

Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt til fri nedsættelsesret for
fodterapeuter i Region Sjælland. Der er samtidig enighed om, at dele erfaringerne fra
fodterapi ift. styringen på andre praksisområder.

Konkrete mål for omstilling af sundhedsvæsenet
Der er i Perspektiv 20-23 og i udviklingen af det nære sundhedsvæsen afdækket en række
muligheder og indsatser som fx styrkede akutmodtagelser, behovsbestemte ambulatorier, mere
dagkirurgi og øget brug af virtuelle løsninger, som vil gøre det nemmer at være patient. Disse
indsatser skaber grundlag for, at der i 2021 kan sættes mere ambitiøse og konkrete mål op for
omstillingen. Disse mål kan samtidig understøtte, at Region Sjælland kan opretholde regionens
andel af den statslige nærhedsfinansiering, som indgår i økonomiaftalen mellem Regeringen og
Danske Regioner, på ca. 230 mio. kr.
•

Aftalepartierne er enige om, at der på det medicinske område, for de kroniske og multisyge
patienter, gælder følgende mål i 2021:
o Antallet af indlæggelser reduceres med 10 %
o Antallet af ambulante besøg reduceres med 10 %
o Andelen af virtuelle ambulante konsultationer øges til 20 %
o Antallet af genindlæggelser reduceres med 5 %

•

Aftalepartierne er ligeledes enige om følgende mål på det kirurgiske område i 2021
o Antallet af indlæggelser reduceres med 10 %
o Andelen af dagkirurgi øges med 20 %

Der følges konkret op på målene i de tre årlige opfølgninger på budget- og driftsaftaler.
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Øget kapacitet og kvalitet i behandlingerne
Et mere nært sundhedsvæsen forudsætter og giver mulighed for at drive og udvikle et mere
specialiseret sundhedsvæsen på regionens sygehuse, herunder også Psykiatrien.
Med de tidligere års budgetaftaler er der taget en række initiativer til at opbygge kvalitet og
kapacitet inden for forskellige kliniske specialer. Det gælder bl.a. behandling for blodprop i
hjernen, øget behandlingskapacitet til neurorehabilitering, dialyse og knogleskørhed, styrkelse af
det radiologiske område og nedbringelse af ventetider til fertilitetsbehandling og høreapparater.
Fokus vil i 2021 være på at få færdigimplementeret disse initiativer, så borgerne oplever bedre
behandling og service.
Kortere ventetid til høreapparatbehandling
Regionsrådet har de seneste år haft stort fokus på at nedbringe ventetiden til
høreapparatbehandling og på generelt at forbedre servicen for patienterne. Der er i tidligere års
budgetaftaler afsat midler, der skulle nedbringe ventetider ved brug af bl.a. puljeordning i
speciallægepraksis og udbud hos private, godkendte leverandører. I budgetaftalen for 2020 blev
der afsat 5 mio. kr. i varige midler til høreapparatbehandling. Derudover har Region Sjælland
modtaget 3,75 mio. kr. fra Finansloven i 2019-2022 til nedbringelse af ventetider.
Aftalepartierne er enige om, at resultaterne ikke er tilfredsstillende og iværksætter derfor
yderligere initiativer og opstiller konkrete mål for ventetider.
Tidligere års indsatser har primært fokuseret på nedbringelse af ventetider for borgere med
ukompliceret høretab. De lange ventetider til høreapparater skyldes nu især patienter med
komplicerede høretab, der skal tilses på et sygehus. Der er derfor behov for en ændret organisering
af området, hvor de samlede faglige ressourcer udnyttes bedre i forhold til borgere med
komplicerede høretab.
En ændret organisering vil betyde, at de patienter, som ikke skal ses i et specialiseret set-up med
læge, og som udgør langt størstedelen af patienterne, kan blive tilset på lokalklinikker i
kommunikationscentrene i Slagelse, Roskilde og Næstved og lokalklinik på sygehuset i Nykøbing F.
Med fire lokalklinikker bemandet af sygehuspersonale vil borgere med ukompliceret høretab få et
mere nært tilbud. Samtidig vil der ske en samling af den specialiserede høreapparatsbehandling på
Sjællands Universitetshospital i Køge, så ressourcerne kan udnyttes bedst muligt og med høj
faglighed.
•

Aftalepartierne er på denne baggrund enige om at tilføre området yderligere 5 mio. kr.
årligt til finansiering af den ændrede organisering for at nedbringe ventelisterne.

•

Aftalepartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. på anlægsbudgettet til etableringen af den
samlede funktion til den specialiserede behandling på Sjællands Universitetshospital i
2021.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at der skal opstilles mål for, hvor hurtigt en borger med
høretab kan blive tilbudt en tid. Det bemærkes, at tiden kan være hos en ekstern leverandør. Med
udgangspunkt i den nuværende efterspørgsel i, at de igangsatte tiltag fortsættes og at tidsplanerne
kan overholdes i f.t. ændret organisering, opstilles følgende mål for ventetider:
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•
•
•

Nyhenviste borgere med ukompliceret høretab vil fra. 1. januar 2021 blive tilbudt en tid
inden for 4 uger.
Nyhenviste børn vil fra 1. januar 2021 blive tilbudt en tid inden for 4 uger.
Der udleveres ca. 2.650 yderligere høreapparater i 2021. Det er med det udgangspunkt
forventningen, at nyhenviste borgere med kompliceret høretab kan blive tilbudt en tid
væsentligt hurtigere end i dag. Målsætningen er en halvering af ventetiden senest med
udgangen af 2022.

Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud følger området tæt, og vil drøfte, hvis der sker
ændringer, som betyder, at de opstillede forventede målsætninger ikke kan opretholdes.
Aftalepartierne er opmærksomme på, at finanslovsmidlerne til området indtil videre kun er givet til
og med 2022, og at der herefter kan være behov for at revurdere budgettet.
Dialyse
Det blev med budgetaftalen for 2020 besluttet at udvide kapaciteten på dialyseområdet. Det blev
samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet plan for den fremtidige kapacitet på området,
hvor også hjemmedialyse og feriedialyse inddrages.
•

Aftalepartierne konstaterer, at der i efteråret 2020 vil blive fremlagt en samlet plan for
dialyseområdet til politisk behandling. De økonomiske konsekvenser af planen vil blive
drøftet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Nøgleperson for organdonation
Region Sjælland ønsker at rette op på, at der i en årrække har været en skævhed på
organdonationsområdet, så regionerne i Vestdanmark har været bedre til at opdage mulige
organdonorer, end man har været i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Konsekvensen af
denne skævhed er, at patienter i Østdanmark venter i længere tid på et nyt organ, at færre
transplanteres, og at flere patienter i Østdanmark dør, mens de venter på et nyt organ.
•

Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelse af en
nøgleperson for organdonation, der kan skabe opmærksomhed om organdonation,
indsamle data og sikre en stigning i antallet af organtransplantationer fra Region Sjælland.

Styrket indsats forskning og innovation
Regionsrådet vedtog i 2019 en Politik for sundhedsforskning. Region Sjælland har de senere år
styrket forskningsindsatsen i forlængelse af denne politik og i takt med etableringen af Sjællands
Universitetshospital. Der er behov for yderligere at styrke indsatsen, så Region Sjælland kan få en
position som fagligt fyrtårn inden for udvalgte forskningsområder, og derved kan tiltrække flere
eksterne fondsmidler til både forskning og innovation.
Aftalepartierne ser store perspektiver i at udvikle den forskning inden for kræftkirurgi, der foregår
på Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, til et internationalt førende
forskningslaboratorium, der kan være et forskningsmæssigt fyrtårn i national og international
sammenhæng. Ambitionen i centret er, at sikre patienterne kirurgisk kræftbehandling i
verdensklasse gennem individualiseret kræftbehandling med udgangspunkt i viden om den enkelte
patient og deres livsstilsrelaterede sygdomme. Ved at tilbyde den rette operation på det rette
tidspunkt til den rette patient, kan der samtidig tilbydes mere skånsomme kræftkirurgiske
behandlingstilbud til patienterne.
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•

Aftalepartierne er derfor enige om, at bevilge midler til et forskningsfyrtårn inden for
kræftforskning på Sjællands Universitetshospital med 5 mio. kr. til drift i 2021-2023.

•

Aftalepartierne er enige om, at anlægsomkostningerne på 2,2 mio. kr. afholdes på
anlægsbudgettet i 2020.

Aftalepartierne vurderer, at der også er behov for at understøtte Region Sjællands nye rolle som
tværregionalt sekretariat for mere virksom og økonomisk fordelagtig medicin til patienterne (fase
IV-sekretariat) for at bygge regional kapacitet op på området.
Der er samtidig behov for at styrke rammerne om forskningsindsatsen gennem endnu bedre
understøttelse af forskerne i sammenhæng med det Center for Forskningsstøtte, der blev etableret
fælles med Region Hovedstaden med baggrund i budgetaftale 2018.
Aftalepartierne ønsker endvidere, at styrke muligheder for at til trække fondsmidler til forskning og
innovation, bl.a. i samarbejde med Fonden for innovation og erhvervsudvikling i Region Sjælland
FIERS.
Aftalepartierne er endelig enige om behovet for at skabe bedre rammer for mere forskning og
innovation i, samt afprøvning af, forskellige nye velfærdsteknologier som led i den kliniske
behandling.

•

Aftalepartierne er derfor enige om, at der indenfor de afsatte bevillinger til forskning og
innovation prioriteres en samlet ramme på 6 mio. kr. til etablering af fase IV-sekretariat,
udvidede funktioner til forskningsstøtte og styrket sundhedsinnovation.

•

Aftalepartierne er desuden enige om, at der forud for budgetprocessen for 2022 foretages
en gennemgang af Region Sjællands budget til forskning og innovation, herunder af
midlernes anvendelse og prioritering i sammenhæng med regionens strategier på området.

Lægeuddannelse
Region Sjælland har med stor succes etableret en regionalt forankret lægeuddannelse på Sjællands
Universitetshospital Køge. Det forventes, at der i de kommende år vil være øget søgning til
lægeuddannelsen i Region Sjælland i forbindelse med et generelt øget optag på uddannelsen i hele
landet.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at sikre grundlaget for at udvide optaget på
kandidatuddannelsen til læge i Region Sjælland fra de nuværende 24 til 48 pladser fra
2023. Der skal på et senere tidspunkt tages stilling til driftsøkonomien i udvidelsen.

•

Aftalepartierne er samtidig enige om, at der senest i 1. halvår i 2021 politisk skal forelægges
en vurdering af mulighederne for at etablere en fuld lægeuddannelse i Region Sjælland.

For at have gode faciliteter til lægeuddannelsen foretages en udvidelse af de lokaler, der skal
benyttes. Konkret etableres en ekstra etage på vidensbygningen på Sjællands Universitetshospital i
Køge, som er under opførelse.
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•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte 7 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 5,8 mio. kr. i
2023 på investeringsbudgettet til etablering af yderligere lokaler til lægeuddannelsen.

Styrket Psykiatri
Der er i de seneste års budgetaftaler taget en række initiativer til at styrke psykiatrien for at løfte
kvaliteten, og sikre en mere sammenhængende og koordineret indsats overfor borgere med psykisk
sygdom. Det har bl.a. været prioriteret, at styrke kompetenceudviklingen af medarbejdere i
psykiatrien, at indføre akutte ambulante teams for at forebygge indlæggelser, øge brugen af
virtuelle konsultationer i distriktspsykiatrien og at styrke det tværsektorielle samarbejde med
kommunerne, fx i projektet Integreret Psykiatri. Området er desuden tilført midler ved i 2019 og
2020 at være friholdt fra generelle rammereduktioner.
•

Aftalepartierne er enige om, at Psykiatrien skal have særlig prioritet, og derfor fortsat skal
friholdes fra de generelle rammereduktioner i 2021 svarende til 3,6 mio. kr. Midlerne
målrettes ansættelse af aktivitetsmedarbejdere, som kan indgå i det tværprofessionelle
samarbejde med det øvrige personale om at udvide tilbud om aktiviteter målrettet den
enkelte patients behov.

Region Sjælland har med Finansloven for 2020 fået midler til et yderligere løft af Psykiatrien.
Midlerne til drift udgør 69,2 mio. kr. i årene 2020-2023 og derefter 92,2 mio. kr. varigt. Dertil
kommer midler til anlæg.
Regionsrådet har med udgangspunkt i Regionsrådets Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien
2018-2023 og tilhørende handleplan besluttet, at udmønte midlerne til en række indsatser, der
skal styrke kvalitet og kapacitet i psykiatrien.
•

Aftalepartierne konstaterer, at finanslovsmidlerne vil blive anvendt til
o en styrket tværsektoriel indsats omkring borgere med psykiske lidelser
o øget brug af udgående og ambulant behandling i distriktspsykiatrien
o forebyggende og tidlig opsporing
o udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien
o rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Psykiatrien
o etablering og drift (fra 2024) af et nyt regionalt retspsykiatrisk sengeafsnit på
Slagelse-matriklen.
o udvidelse af Sikringen i Slagelse

Eftersyn af psykiatrien
Regeringen forventes snarest at tage initiativ til en 10-års plan for psykiatrien, der bl.a. skal
fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis,
hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud), ligesom
der vil være et særligt fokus på børn og unge.
Region Sjælland ønsker at spille aktivt ind til denne plan for at sætte en ny retning for udvikling af
Psykiatrien, og vil samtidig lade planen danne grundlag for en efterfølgende revision af den
regionale Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien 2018-2023.
•

Aftalepartierne er enige om, at Region Sjælland skal søge mest mulig indflydelse på 10årsplanen for Psykiatrien og bruge planen som afsæt for, at der i Regionsrådet træffes en
politisk beslutning om fremtidig indretning og organisering af Region Sjællands Psykiatri.
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Der skal som grundlag for denne beslutning ske en vurdering af ledelsesforhold, initiativer
til rekruttering og fastholdelse, fremtidige udfordringer og potentialer samt muligheder for
uddannelsestilbud til kortuddannede. Den nærmere proces aftales mellem udvalget for
Social og Psykiatri og Forretningsudvalget.
•

Aftalepartierne er i den forbindelse enige om at afholde et psykiatripolitisk topmøde med
deltagelse af politikere, sundhedsaktører, patientforeninger og borgere for at få indspil til
den videre politiske dialog om udfordringer og muligheder i udvikling af fremtidens
psykiatri.

Nyt universitetshospital Køge
Etableringen af det nye Universitetshospital i Køge er et helt centralt element i realiseringen af
Region Sjællands sygehusplan. Hospitalet skal sikre den nødvendige kapacitet til specialiserede
behandlinger, og er derfor også et vigtigt element i den samlede omstilling af sundhedsvæsenet.
Universitetshospitalet vil samtidig sætte helt nye standarder for måden at drive sygehus på, som
både er til gavn for patienterne, bl.a. gennem nye koncepter som ”den lærende enestue”, og som
sikrer effektiv drift gennem mere automatiseret logistik (bl.a. robotstyrede mobile skabe), der kan
frigive tid til kerneopgaverne.
Projektet er nu så langt, at afleveringen af de første senge- og behandlingsbygninger til sygehusdrift
vil ske primo 2022. Universitetshospitalet vil stå helt færdigt i 2025.
Aftalepartierne konstaterer, at der i forbindelse med den kommende ibrugtagning af
Universitetshospitalet er en række store udgifter til forberedelse og gennemførelse af fysiske
flytninger og træning og uddannelse af personale samt til bygningsdrift, som følge af en væsentlig
større bygningsmasse.
Udgifterne forventes at beløbe sig til 245 mio. kr. i 2025, hvorefter de gradvist modsvares af de
driftseffektiviseringer, der er forudsætningen for kvalitetsfondsprojekterne.
•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte et rammeløft på 25 mio. kr. i 2021 stigende til 45
mio. kr. i 2022, 65 mio. kr. i 2023 og 80 mio. kr. i 2024 til transformations- og
driftsudgifter i forbindelse med idriftsættelsen af nyt Universitetshospital Køge.

•

Aftalepartierne er samtidig enige om fremadrettet at sikre den nødvendige finansiering af
udgifterne til nyt Universitetshospital Køge.

Videreudvikling af Holbæk Sygehus
Det er tidligere, som led i investeringsplan 2019-2022, besluttet at igangsætte første fase af en
renovering af Holbæk Sygehus (bygning 42), der forventes at være færdig primo 2022. Der er afsat
midler til fase to i den videre udvikling og modernisering af sygehuset i investeringsbudgettet for
2025-2030.
Aftalepartierne er enige om behovet for at udarbejde en samlet plan for udviklingen af Holbæk
Sygehus og om, at fremrykke investeringer i flere enestuer og i fysiske rammer for bl.a. mere
dagkirurgi. Det kan ske ved at inddrage den råhusetage i bygning 42, der bygges som led i fase 1.
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•

Aftalepartierne er enige om at prioritere 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022 til
udarbejdelse af udviklingsplan for Holbæk Sygehus, og til indretning og ibrugtagning af
råhusetage i bygning 42 med henblik på etablering af flere enestuer.

Lighed og tryghed for alle borgere
Region Sjælland vil sikre let og lige adgang til sundhedsvæsenet for alle borgere, også borgere med
særlige behov. Borgerne skal samtidig føle sig trygge, særligt i akutte situationer, uanset hvor de
bor i regionen.
Bedre og mere tryg patientinformation
Det er afgørende at sikre god og tryg kommunikation mellem sundhedspersonalet og patienterne.
Sundhedspersonalets sprogkundskaber kan for nogle patienter opleves som en barriere. Region
Sjælland har i 2017 indført skærpede krav til sprogkundskaber hos sundhedspersonale med andet
modersmål end dansk. Der er samtidig med sidste års budgetaftale taget initiativ til at fordoble
ansættelse af sproglærere for at styrke sundhedspersonalets sprogkundskaber. Indtil der ses en
effekt af den styrkede sprogundervisning, er der derfor behov for at skabe midlertidige løsninger,
der understøtter tryg og sikker patientkommunikation.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at patienter skal have mulighed for kommunikativ
bistand fra andet personale for at sikre en god og forståelig patientkommunikation i særlige
situationer.

Tidlig opsporing af patienter med Hepatitis C
Nye behandlingsmuligheder for den alvorlige og smitsomme sygdom Hepatitis C gør det relevant at
arbejde aktivt for opsporing af Hepatitis C-smittede, så de kan komme i behandling. Region
Sjælland vil indgå i et samarbejde med Region Hovedstaden om udarbejdelse af en østdansk
handlingsplan for Hepatitis C. Den regionale indsats forankres på Sjællands Universitetshospital
og gennemføres desuden i tæt samarbejde med kommunerne.
•

Aftalepartierne er enige om afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til en indsats for opsporing af
Hepatitis C-smittede. Derudover anvendes 0,5 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2020.

Socialsygeplejersker
Med budgettet for 2019 blev der ansat socialsygeplejersker på regionens fire akutsygehuse og i
Psykiatrien. Socialsygeplejerskerne er en vigtig brik i at sikre lighed i sundhed ved, at særligt
sårbare borgere kan få dækket deres behov. Ordningen har været en stor succes og bør derfor
udbredes.
•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til ansættelse af en
socialsygeplejerske på hvert af sygehusene i Roskilde, Næstved, Nykøbing F. og Holbæk
sygehuse, således at alle somatiske sygehusenheder herefter har to socialsygeplejersker.
Ordningen evalueres af Udvalget for Sygehusenes Behandlingstilbud.

Et robust akutberedskab tættere på borgeren
Regionsrådet ønsker at opretholde et fortsat højt serviceniveau og sikre et robust akutberedskab,
der er endnu tættere på borgeren. I forbindelse med beslutning om fremtidens ambulancetjeneste i
Region Sjælland blev det samtidig besluttet at se på, hvordan akutberedskabet i yderområderne
kan blive endnu stærkere.
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Region Sjælland har bl.a. gode erfaringer med frivillige 112-akuthjælperordninger, der typisk
etableres i yderområder og på øer, hvor ambulancens responstid kan være mere end 20 minutter.
Region Sjælland har desuden etableret en nødbehandlerordning, som ikke findes i andre regioner.
Enhederne placeres i områder, hvor ambulancens responstid kan være mere end 15 minutter. Der
findes i dag 17 112-akuthjælperordninger og 6 nødbehandlerbiler.
•

Aftalepartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2022 til drift
samt 0,6 mio. kr. i 2021 til anlægsinvesteringer i etableringen af yderligere otte 112akuthjælperordninger. Ordningerne placeres i Horslunde, Nysted, Nyord,
Enø/Karrebæksminde, Faxe Ladeplads, Rødvig, Karise og Gedser.

•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte 2,1 mio. kr. varigt til etablering og drift af 3
nødbehandlerordninger, der fysisk placeres i Fuglebjerg, Borup og Vig for at sikre den
bedste dækning. Derudover anvendes 1,5 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2020.

Styrkelse af Børnehus Sjælland
I Børnehus Sjælland i Næstved er relevante myndigheder samlet for at sikre en koordineret og
tværfaglig indsats af høj kvalitet i sager om mistanke om overgreb mod børn og unge. Gennem
årene er antallet af sager i Børnehus Sjælland steget fra 140 sager i 2014 til knap 300 i 2019.
Antallet af sager vurderes fortsat at stige. Der er derfor behov at styrke den sundhedsfaglige indsats
for at sikre hurtig sagsbehandling, bedre kvalitet og bedre tværsektorielt samarbejde.
•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til deltidsansættelse af en læge- og
sygeplejefaglige kompetencer samt øges driftsudgifter i Børnehus Sjælland.

Pårørendepolitik
I strategien ”Region Sjælland på forkant” er der lagt stor vægt på inddragelse af patienter og
pårørende. Borgere i Region Sjælland, som patient og pårørende, skal involveres aktivt som
partnere og medspillere i egen behandling og i udviklingen af regionens sundhedsvæsen. Region
Sjælland arbejder allerede i dag med en række enkeltstående initiativer, bl.a. ”Patienten som
partner”, hvor der også er fokus på samarbejdet med pårørende. Psykiatrien har desuden en række
velfungerende initiativer på området.
•

Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet pårørendepolitik for hele det
somatiske sundhedsvæsen, der inddrager patient- og pårørendeorganisationer,
Patientinddragelsesudvalget og sygehusene i arbejdet.

Etablering af et Udsatteråd
Parterne ønsker at give udsatte borgere i Region Sjælland et talerør, så de i højere grad kan deltage
i demokratiske processer og bidrage til at kvalificere beslutninger, der påvirker egen situation. Det
kan fx ske ved at afholde regelmæssige dialogmøder, der sætter socialt udsathed på dagsordenen,
med deltagelse af borgere med brugererfaring, repræsentanter fra lokale brugerorganisationer og
frivillige sociale organisationer.
•

Aftalepartierne er enige om, at etablere et regionalt udsatteråd i 2021
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Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicaps afdelinger i Region Sjælland
Regionalt samarbejdsforum for Dansk Handicap-afdelinger i Region Sjælland har til formål at
facilitere et aktivt samarbejde mellem Region Sjælland og Dansk Handicaps lokalafdelinger i
Region Sjælland om handicap- og sundhedspolitiske spørgsmål. Målet er at fremme lighed i
sundhed for mennesker med handicap.
•

Aftalepartierne er enige om, at udvikle samarbejdet ved at afsætte 50.000 kr. årligt til
planlægning og gennemførelse af samarbejdsforummets aktiviteter.

Region Sjælland i grøn omstilling
Det blev med budgetaftalen for 2020 besluttet at sætte regionalt fokus på FN’s 17 verdensmål.
Strategien ”Region Sjælland på forkant” og den kommende regionale udviklingsstrategi
understøtter i et strategisk perspektiv flere af verdensmålene.
•

Aftalepartierne er enige om, at fastholde fokus på følgende verdensmål: Sundhed og trivsel
(verdensmål 3), bæredygtig energi (verdensmål 7), bæredygtige byer og lokalsamfund
(verdensmål 11), klimaindsats (verdensmål 13) samt fred, retfærdighed og stærke
institutioner (verdensmål 16)

Region Sjælland har igennem mange år haft stort fokus på initiativer til grøn omstilling. Der er
foretaget store investeringer i energibesparende tiltag i regionens bygningsmasse, og det har høj
prioritet at energioptimere nyt byggeri. Der er gennemført en række udviklingsprojekter, som fx
reduktion af madspild i regionens kostkoncept, og der er arbejdet med strategiske alliancer. Med
budgetaftalen i 2020 blev der sat yderligere kraft bag den grønne omstilling ved at igangsætte et
større projekt, der målrettet skal reducere brugen af plast i organisationen.
Regionsrådet har tidligere besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en kortlægning af Region
Sjællands tidligere og igangværende initiativer, der har til formål at reducere organisationens
klimaaftryk.
•

Aftalepartierne er på denne baggrund enige om, at igangsætte arbejdet med en
klimahandlingsplan, der dels skal sikre et klimaregnskab for Region Sjælland som
organisation, der kan dannegrundlag for opfølgning, dels skal sikre, at Region Sjælland når
de ambitiøse mål gennem fokuserede indsatser på udvalgte områder, hvor der er størst
effekt. Arbejdet med klimahandlingsplanen forankres i Forretningsudvalget.

•

Aftalepartierne er samtidig enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. i 2021 samt at vurdere behovet
for yderligere midler til implementering af klimahandlingsplanen, når den foreligger.

Grøn omstilling
Regional Udvikling vil i 2021 understøtte arbejdet med grøn omstilling, herunder udarbejdelsen af
klimahandlingsplanen. Region Sjælland vil desuden deltage aktivt i klimaprogrammet DK2020,
hvor målet er at fremme en solid og langsigtet forankring af klimaindsatserne i den regionale
geografi og sikre partnerskaber, samarbejde og vidensdeling på tværs af regioner og kommuner.
Der vil i 2021 endelig være fokus på videreførelse af plastprojektet.
•

Aftalepartierne er enige om, at prioritere 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021
til arbejdet med en regional klimahandlingsplan og det videre arbejde i DK2020 og
plastprojektet.

19

Rent drikkevand
Forureninger fra pesticider udgør et stigende problem og er en trussel mod grundvandet. Der blev
med budgetaftalen for 2020 prioriteret 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger i to
udvalgte vandforsyninger. De mange øer i Region Sjælland er særligt sårbare over for
pesticidforureninger.
•

Aftalepartierne prioriterer 2 mio. kr. til en særlig indsats mod pesticidforureninger, og at
der i regionens indsatsplan for 2021 sker en særlig prioritering af opsporing af kilder til
pesticidforureninger på øer. Aftalepartierne er enige om, at vurdere muligheden for at
afsætte yderligere midler til opgaven ved de aftalte forhandlinger om budgetaftalen i 1.
kvartal 2021.

I den forbindelse udarbejdes en vurdering af, hvordan man kan undgå yderligere forurening af
grundvandet fra nye forureningskilder, og hvilke muligheder regionen har for at påvirke dette.

En region i vækst og udvikling
Regionsrådet vedtager ultimo 2020 en ny regional udviklingsstrategi, der sætter fokus på regionale
muligheder og udfordringer inden for temaerne: Den attraktive region, den kompetente region,
den sammenhængende region og den grønne og bæredygtige region. Strategien vil danne grundlag
for de kommende års arbejde for at sikre, at Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde,
uddanne sig og drive virksomhed i.
Aftalepartierne er enige om, at den indgåede politiske aftale om Regional Udvikling i Region
Sjælland fra juni 2018 fortsat er grundlaget for indsatsen på området. Aftalen fastlægger bl.a., at
udgifterne til kollektiv trafik maksimalt må udgøre 350 mio. kr. i 2019-priser.
Der er i budgetforslaget afsat i alt 26,0 mio. kr. til udviklingsopgaver. Med budgetaftalen foretages
en overordnet prioritering af midlerne til forskellige formål.
Region Sjælland har behov for et kompetenceløft
Region Sjælland har fortsat store udfordringer på uddannelsesområdet, hvor uddannelsesniveauet
er lavt og alt for mange borgere aldrig får en kompetencegivende uddannelse. Dette til trods for, at
der gennem årene er gennemført mange projekter og initiativer med fokus på at skabe et
kompetenceløft. Samtidig vil der i de kommende år blive færre unge.
Region Sjælland har i efteråret 2019 sammen med uddannelsesinstitutionerne etableret
samarbejdet ”Uddannelsesregion Sjælland”. Region Sjælland sætter sig med initiativet i spidsen
for, at flere får mere uddannelse, og at uddannelsesdækningen af både ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser styrkes i regionen.
•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte 6,0 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i 2021
til finansiering af Region Sjællands deltagelse i udviklingsprojekter og strategiske
partnerskaber på uddannelsesområdet.

Vækst – og udviklingspotentialer ved Femern-forbindelsen
Der investeres i de kommende år ca. 100 mia. kr. i anlægget af Femern-forbindelsen og de
tilknyttede landanlæg. Det er afgørende, at byggeriet udnyttes til at skabe vækst og beskæftigelse.
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Det kræver en tidlig og fokuseret indsats for at kunne realisere de store udviklings- og
vækstpotentialer, der er forbundet med projektet.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at afsætte 2,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i
2021 til en vækst- og udviklingsindsats ift. Femern-forbindelsen og til understøttelse af det
dansk-tyske samarbejde, herunder det politiske samarbejde med delstatsregeringen i
Slesvig-Holsten.

Ny regional udviklingsstrategi
I efteråret 2020 vedtages Region Sjællands Udviklingsstrategi for perioden 2020-2023. Strategiens
formål er at samle de sjællandske aktører og sætte fælles retning for udviklingen af hele regionen.
Udviklingsstrategien danner ramme for den brede regionale udvikling og omfatter Region
Sjællands opgaver inden for regional udvikling samt udviklingen af infrastruktur, yderområder,
natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt de grænseoverskridende
samarbejder.
•

Aftalepartierne er enige om, at reservere 54,0 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i
2021 til implementering af en handleplan for indsatser, der understøtter strategien.

Strategiske samarbejder
Region Sjælland deltager i en række strategiske partnerskaber og samarbejder, herunder en række
grænseregionale samarbejder.
•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte i alt 5,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i
2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i regionale og grænseregionale
samarbejder og partnerskaber.

Midlerne vil blive anvendt til organisering og understøttelse af arbejdet i Sjællands
udviklingsalliance, finansiering af medlemskaber af STRING og Greater Copenhagen,
medfinansiering af Greater Copenhagen EU Office og medfinansiering af programadministration i
de tre Interreg programmer Deutschland-Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic.
Region Sjælland deltager desuden i en række andre samarbejder, og er medlem af forskellige
organisationer på det regionale udviklingsområde.
•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte i alt 0,6 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler i
2021 til finansiering af Region Sjællands deltagelse i øvrige samarbejder.

Genanvendelse af råstoffer
Det er helt nødvendigt af fremme bæredygtighed og genanvendelse, også i forbindelse med
råstofforbrug. Øget genanvendelse af råstoffer vil mindske forbruget af nye råstoffer og bidrage til
at bremse indvindingstakten og strække de begrænsende naturressourcer længere. Det er vigtigt, at
genanvendelsen sker under hensyntagen til naboer.

•

Aftalepartierne er enige om, at der i udkast til råstofplan 2020 sættes et ambitiøst mål om,
at 20% af råstofforbruget i 2032 dækkes af genanvendelse af byggematerialer og jord.
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Stærkt tilsyn med grusgrave
Region Sjælland ønsker at passe godt på borgerne, når der gives tilladelser til råstofindvinding. Det
sker gennem udførelse af både anmeldte og uanmeldte tilsyn, hvor der stilles krav til overholdelse
af vilkår ift. støj, støv og reetablering af færdiggravede områder. Tilsyn med grusgrave havde høj
prioritet i budgetaftalen for 2020. I forlængelse heraf er der sket en fordobling af antal tilsyn siden
2018 og foretaget flere uanmeldte besøg
•

Aftalepartierne er enige om, at fastholde et stærkt fokus på tilsyn med grusgrave i 2021.

Hotline på råstofområdet
I takt med at der indvindes råstoffer tættere på bebyggede områder, oplever naboer stigende gener
ved råstofindvindingen. Det er vigtigt, at borgerne kan komme i kontakt med Region Sjælland som
myndighed på området, hvis de oplever problemer eller har spørgsmål til forholdene i grusgravene.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at oprette en telefonisk hotline, hvor borgere i
åbningstiden kan rette henvendelse og spørgsmål omkring råstofområdet, og som giver
mulighed for, at borgere efterfølgende kan blive kontaktet ved henvendelser uden for
åbningstiden.

Kulturelle fyrtårne
Parterne ønsker, at der afholdes flere større folkelige og kulturelle begivenheder i Region Sjælland,
der er med til at gøre regionen attraktiv. Kulturelle fyrtårne, som eksempelvis folkemøder,
festivaler og store sportsbegivenheder binder regionen sammen og skaber identitet, livskvalitet og
fællesskaber for borgere og besøgende.
•

Aftalepartierne er enige om, at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. årligt af de regionale
udviklingsmidler til at støtte afholdelsen af større kulturelle og folkelige arrangementer i
Region Sjælland.

Puljen finansieres af en reduktion af den afsatte pulje til den regionale udviklingsstrategi (1,0 mio.
kr.) og af den strategiske ramme for regional udvikling (0,5 mio. kr.).
Medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd
Vækst og udvikling i Region Sjælland skal også komme yderområderne til gode. Der er ønske om,
at styrke interessevaretagelsen i forhold til at sikre gode rammevilkår i yderområderne.
•

Parterne er derfor enige om, at afsætte 40.000 kr. årligt, der prioriteres inden for budgettet
til Regional Udvikling, til et medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.

Østbanen
Østbanen er en af livsnerverne i den kollektive trafik i Region Sjælland. Banen er afgørende for
tilgængeligheden og mobiliteten for borgere på Stevns. Regionsrådet besluttede i juni 2020, at
fortsætte forberedelsen af den nødvendige sporrenovering på Østbanen og afsatte 30 mio. kr. til
projekteringsfasen. En sporrenovering forventes at koste 510 mio. kr. Det ligger helt uden for
regionens økonomiske rammer at foretage en så stor investering. Det er derfor Regeringens og
Folketingets ansvar, at stille de tilstrækkelige økonomiske rammer til rådighed.
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Aftalepartierne vil derfor lægge pres på, at Regeringen og Folketinget i forbindelse med
finanslovsforhandlingerne for 2021 afsætter de fornødne midler til at sikre, at Østbanen bliver
renoveret.

Behov for nationale investeringer i infrastruktur
Udover det er magtpåliggende for aftalepartierne, at der prioriteres nationale midler til Østbanen,
er Region Sjælland og de 17 kommuner i Region Sjælland enige om, at der bør prioriteres midler til
tre infrastrukturprojekter i følgende rækkefølge:
1. Færdiggørelse af motorvej til Kalundborg
2. Motorvej Næstved-Rønnede
3. Tværforbindelsen Næstved- Slagelse- Kalundborg

Socialområdet
Regeringen har i 2020 taget initiativ til evaluering af det specialiserede socialområde med henblik
på at udarbejde en model for specialeplanlægning, der kan modvirke afspecialisering af området.
•

Aftalepartierne er enige om, at søge indflydelse på evalueringen for at sikre gode rammer på
det højt specialiserede socialområde, så borgere med særlige behov får den hjælp, de har
brug for. Aftalepartierne er desuden enige om, at Region Sjælland er klar til at tage et større
regionalt ansvar for at drive og udvikle tilbud til borgere med behov for højt specialiserede
indsatser.

Aftalepartierne finder det samtidig relevant, at se evalueringen af det specialiserede socialområde i
sammenhæng med Regeringens arbejde med en 10 års plan for psykiatrien for at sikre samspil og
effektiv koordination - særligt i forhold til udsatte borgere.
•

Aftalepartierne er enige om, at følge op på beslutningen om i budgetaftale 2020 at give
midler til at give uuddannede medarbejdere en meritpædagoguddannelse. Der er samtidig
behov for at afdække behovet for udvidelser af kapaciteten på Kofoedsminde. Der vil ske en
opfølgning i forbindelse med de aftalte forhandlinger om budget 2021 i 1. kvartal 2021.

Anlægsinvesteringer
Med budget 2019 blev der vedtaget en samlet investeringsplan for 2019-2022, der bl.a. skal sikre
balance i regionens forskellige investeringsbehov og skabe overblik over flerårige beslutninger.
Med investeringsplanen er det tidligere besluttet, at igangsætte store moderniseringsprojekter på
sygehusene i Nykøbing F., Næstved og Holbæk. Regionsrådet har i 2020 udvidet
investeringsplanen på byggeområdet med beslutningen om, at genopføre nyt vaskeri i Jyderup.
Regionsrådet har desuden besluttet, at foretage en række store investeringer i nye radiologi-,
patologi- og laboratoriesystemer samt i en styrket indsats for informationssikkerhed.
Med suspenderingen af anlægsloftet i 2020 og fremrykningen af anlægsinvesteringer i 2020 for at
styrke dansk økonomi under Corona-krisen har Regionsrådet truffet en række øvrige beslutninger
om anlægsinvesteringer i bl.a. etablering af enestuer i Psykiatrien i Vordingborg samt investeringer
i energirenoveringer og vedligeholdelse på sygehusene mv.
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Opfølgning på sociale klausuler og arbejdsklausuler
Regionsrådet har i forbindelse med regionens store byggeprojekter vedtaget en politik for
arbejdsklausuler og sociale klausuler. Der føres tilsyn med overholdelsen af arbejdsklausuler og
sociale klausuler via den interne kontrolenhed. Der er ønske om, at Regionsrådet løbende følger
dette arbejde.
•

Aftalepartierne er enige om, at udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering følger området og
at der én gang årligt afholdes et møde for Regionsrådet med fokus på tilsyn og kontrol med
regionens byggeprojekter med udgangspunkt i den vedtagne politik.

En stærk og fokuseret administration
En fokuseret administration
Med budgettet for 2019 blev det besluttet, at reducere administrationsgraden til 7,5% med
udgangen af 2019. Der blev samtidig forudsat et provenu på 16,5 mio. kr. i 2019 stigende til 33 mio.
kr. i 2020 og fremefter. Der vil således i budget 2021 være 33 mio. kr. mindre til administrative
formål, som fx lønudbetaling, indkøb, økonomistyring, it-service, byggeprojekter og
servicefunktioner.
I budgetaftalen for 2020 var Aftalepartierne enige om, at administrationsgraden skal følges og
vurderes igen i 2020. Aftalepartierne konstaterer, at administrationsgraden er nedbragt til det
aftalte niveau. Målemetoden har imidlertid vist sig at være uhensigtsmæssig, og på nogle punkter
står den i vejen for realiseringen af Regionsrådets mål om bl.a. bedre brug af faggrupper.
•

Aftalepartierne er derfor enige om, at ændre målemetode til en fælles regional metode
baseret på omkostninger til administration ud fra definerede kontoudtræk.

Regionsrådet har som mål at begrænse brugen af eksterne konsulenter. Der er derfor i 2019 og
2020 gennemført besparelser ved at bruge interne fremfor eksterne projektledere på større itprojekter. I økonomiaftalen for 2021 er der aftalt en yderligere besparelse på 100 mio. kr. på
konsulenter. Region Sjællands andel heraf udgør 15 mio. kr.
•

Aftalepartierne konstaterer, at denne besparelse indgår i budget 2021 fordelt med 10 mio.
kr. på sundhedsbudgettet og 5 mio. kr. på anlægsbudgettet.

•

Aftalepartierne er desuden enige om, at reducere udgifterne til administration, og herunder
brugen af konsulenter, med yderligere 9 mio. kr. i 2021 og frem.

Disse besparelser medvirker til at styrke den kliniske drift økonomisk.
Arealpleje og vintervedligeholdelse
Regionsrådet arbejder ud fra et princip om, at opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør
løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give stordriftsfordele, eller som kræver særlige
fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles.
Regionsrådet besluttede i 2019, at ansvaret for drift af grønne områder og vintervedligehold flyttes
til sygehusene, når den nuværende kontrakt udløber. Der er imidlertid ikke budgetteret med den
meromkostning, som en opgaveflytning vil afstedkomme. Der er i dag et samlet budget til opgaven
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på 15 mio. kr. årligt. En flytning vurderes, at ville koste det dobbelte i driftsudgifter, og dertil
kommer en stor initial investering i etablering af lokale driftsenheder.
•

Aftalepartierne er derfor enige om fortsat at forankre opgaven i én fælles kontrakt varetaget
af ekstern leverandør med mulighed for, at sygehusene kan tilkøbe ydelser ud over de i
kontrakten indeholdte.

Finansiering
Aftalepartierne er enige om, at initiativerne i budgetaftalen i øvrigt vil blive finansieret af følgende
initiativer:
•
•
•

Varig besparelse på pris- og lønfremskrivning af puljer mv. på i alt 5 mio. kr.
Besparelser på puljen til udvendig bygningsvedligehold i 2021 på 5,0 mio. kr.
Besparelse på 10 mio. kr. på leasingudgifter i 2021, der opnås ved at omlægge
leasingforpligtelser i 2021 til anlægsinvesteringer på i alt ca. 40 mio. kr. i 2020.

I forlængelse af analysen af patientbefordring i 2019 er der arbejdet videre med driftsoptimeringer
af den siddende patientbefordring i projektet ”Rette befordring til patienten”, hvor der arbejdes
med skærpet visitering til patientbefordring og etablering af et enstrenget om befordring med
Movia Flextrafik, hvis patienten af sundhedsfaglige årsager ikke kan benytte offentlig transport.
Der kan samtidig høstet effektiviseringsgevinster i forlængelse af digitaliseringen af
befordringsgodtgørelse:
•

Aftaleparterne er enige om, at der gennemføres varige besparelser på 7,8 mio. kr. i
driftsoptimering af patientbefordring.
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