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Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2019
1.

Indledning

Folketingets finansudvalg har den 24. september 2019 tiltrådt aktstykke om bl.a. midtvejsregulering af
regionernes bloktilskud for 2019 og fastsættelse af bloktilskuddet for 2020.
Midtvejsreguleringen følger af Det Udvidede Totalbalanceprincip. DUT-princippet betyder, at regionerne over
bloktilskuddet kompenseres for udgiftsmæssige konsekvenser af nye opgaver og/eller merudgifter som følge
af nye/ændrede love og bekendtgørelser. Omvendt reduceres bloktilskuddet ved bortfald af opgaver e.lign.
Hertil kommer andre reguleringer, fx udmøntning af midler på finansloven for 2019.
Afsnit 2 indeholder forslag til udmøntning af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet m.v. for 2019.
I afsnit 3 gennemgås de enkelte bloktilskudsreguleringer kort.
For 2020 fastsættes bloktilskuddet på baggrund af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2020. Hertil
kommer andre reguleringer samt reguleringer i kraft af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT).
Bloktilskud vedr. Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2020. På samme måde er
udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) m.v. indarbejdet i budgetforslaget.

2.

Forslag til udmøntning af midtvejsreguleringen 2019

Såvel finansieringsmæssige som udgiftsmæssige konsekvenser af midtvejsreguleringen af bloktilskuddene
for 2019 er sammenfattet nedenfor.
Finansierings- og udgiftsmæssige konsekvenser af midtvejsregulering 2019 – sammenfatning
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Vedr. Sundhed opreguleres den samlede finansiering i 2019. Region Syddanmarks andel heraf udgør 4,9
mio. kr.

Reguleringen vedrører punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), inkl. kommunal medfinansiering.
Tillige bringes finansiering på plads vedr. initiativer på finansloven for 2019 m.v.
De udgiftsmæssige konsekvenser heraf udgør for Region Syddanmark i alt 66,1 mio. kr., heraf 2,1 mio. kr.
vedr. anlæg. De aftalte udgiftslofter for Sundhed ajourføres i overensstemmelse hermed.
Når udgiftsvirkningen langt overstiger den øgede finansiering, hænger det primært sammen med, at der i
2019 sker en negativ regulering af bloktilskuddet af hensyn til en balanceret udvikling i regionernes økonomi,
svarende til den lavere pris- og lønudvikling i 2019, jf. sag på regionsrådets møde i september.
Vedr. Regional Udvikling nedreguleres den samlede finansiering i 2019, primært som følge af bortfald af
opgaver vedr. erhvervsfremme m.v. Også her sker der samtidig en negativ regulering af hensyn til en
balanceret udvikling i regionernes økonomi. Region Syddanmarks andel heraf udgør -107,4 mio. kr.
De udgiftsmæssige konsekvenser udgør -104,8 mio. kr. Det aftalte udgiftsloft for Regional Udvikling
ajourføres tilsvarende.

3.

Bloktilskudsreguleringer 2019 og 2020-

3.1

Sundhed

Lov- og cirkulæreprogrammet
Reguleringerne modsvarer mer- eller mindreudgifter på driften, med mindre andet er anført.
Landsdækkende screening for tyk-og endetarmskræft (Kræftplan III)
Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft.
Region Syddanmarks andel heraf udgør 3,925 mio. kr. årligt fra 2022, inkl. kommunal medfinansiering.
Ioniserende stråling og strålebeskyttelse
Ændringerne vedrører bl.a. opgave- og ansvarsfordelingen på strålebeskyttelsesområdet. Fx skal der
udpeges strålebeskyttelseskoordinatorer på relevante afdelinger, som bl.a. skal varetage sikrings-, kontrol-,
og rådgivningsopgaver. Sundheds- og Ældreministeriet har godtgjort, at loven ikke giver anledning til
meropgaver i regionerne, som ikke allerede er omfattet af gældende lovgivningen, men at der er tale om en
omorganisering af opgaveansvaret. Reguleringen afspejler derfor udelukkende regionernes merudgifter i
forbindelse med omlægning af takster på området.
Regionens andel heraf udgør 0,857 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020, 0,215 mio. kr. i 2021 og herefter
0,150 mio. kr. årligt fra 2022.
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
I forbindelse med finansloven for 2018 blev indført en forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af
let til moderat depression og let til moderat angst af unge mellem 18-20 år i perioden 2019-2021. Der var
aftalt efterregulering.
Regionens andel heraf udgør 0,471 mio. kr. i 2019, inkl. kommunal medfinansiering.
Tolkebistand efter sundhedsloven
Med ændringen indføres gebyr for fremmedsprogstolkning for visse grupper af ikke-dansktalende borgere.
Selv om loven forventeligt vil give anledning til en merindtægt for regionerne i form af gebyrindtægter,
indeholder den også en lang række udgifter, herunder udgifter til administration af ordningen, udfærdigelse
af undtagelseserklæringer, information om ordningen samt udgifter til styrelsen for patientklager. Der er
enighed mellem ministeriet og Danske regioner om, at ”… det følger af den almindelige forvaltningsretlige
vejledningspligt, at regionerne informerer patienten om reglerne for tolkebistand og eventuel opkrævning af
gebyr. Der er desuden enighed om, at sundhedspersonen, når det findes at have betydning for patientens
stillingtagen til behandling, orienterer patienten om opkrævning af gebyr for tolkebistand i forbindelse med en
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konsultation eller et behandlingsforløb.”
Regionens andel heraf udgør -0,579 mio. kr. i 2019, inkl. halvårseffekt vedr. 2018, og -0,386 mio. kr. årligt fra
2020.
Befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Ændringen medfører, at der gennemføres en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne, der giver adgang til
offentligt finansieret befordring til læge og speciallæge, genoptræning og sygehusbehandling, så beløbsgrænserne, der ikke er blevet reguleret siden 1996, opjusteres til aktuelle prisniveauer.
Regionens andel heraf udgør -0,493 mio. kr. i 2019 og herefter -0,322 mio. kr. årligt fra 2020.
Betaling for akut behandling af udenlandske patienter
Med ændringen indføres betaling for akut behandling af borgere fra tredjelande (dvs. lande uden for EU og
som ikke er omfattet af bilaterale aftaler om social sikring). I vurderingen af provenu-skønnet over afledte
administrative udgifter, dækningsgraden på udstedte regninger samt, at det er muligt at tilbyde vederlagsfri
behandling, hvis dette skønnes rimeligt.
Regionens andel heraf udgør -2,464 mio. kr. i 2019 og herefter -5,062 mio. kr. årligt fra 2020.
Forsøgsordning med medicinsk cannabis
Den økonomiske del af ændringen omhandler en særlig tilskudsordning til køb af cannabisprodukter for visse
patientgrupper.
Regionens andel heraf udgør 2,572 mio. kr. i 2019, 3,067 mio. kr. i 2020 og 3,303 mio. kr. i 2021, hvorefter
forsøgsordningen udløber.
Forældreuegnethedsvurderinger i forbindelse med assisteret reproduktion
Regionerne overtager fra foråret 2019 Statsforvaltningen opgave med juridisk sagsbehandling af forældreuegnethedsvurderinger i forbindelse med assisteret reproduktion.
Regionens andel heraf udgør 0,171 mio. kr. i 2019 og herefter 0,236 mio. kr. årligt fra 2020.
Gebyrer for medicinsk udstyr
Den økonomiske del af bekendtgørelsen omhandler et nyt gebyr, som regionerne pålægges for at kunne
lave PRO-skemaer. Da det forventes, at alle regioner i fremtiden vil være producenter af PRO-skemaer.
Regionens andel heraf udgør 0,129 mio.kr. i 2020, 0,172 mio. kr. i 2021 og herefter 0,215 mio. kr. årligt fra
2022.
Mulighed for anonym levende nyredonation
Folketinget har besluttet at indføre mulighed for anonym, levende nyredonation fra begyndelsen af 2019.
Ordningen medfører oprettelsen af en central enhed, der kan vurdere og gå i dialog med potentielle
anonyme donorer.
Regionens andel heraf udgør 0,086 mio. kr. i 2019 og herefter 0,043 mio. kr. årligt fra 2020.
Anvendelse af tvang i psykiatrien
Med loven ophæves ordningen om tvungen opfølgning efter udskrivning. Samtidig øges målgruppen for
udskrivnings- og koordinationsplaner, idet der stilles krav om, at alle voksne indlagte patienter, som
modtager støtte i henhold til afsnit V i serviceloven skal være omfattet af en plan. Lovgivningen giver
desuden mulighed for udbredelse af anvendelse af kropsscannere i psykiatrien. Der indføres desuden ny
færdigbehandlingstakst i psykiatrien, samt mulighed for privat behandling af retspsykiatriske patienter med
dom til ambulant behandling. Begge dele er dog udgiftsneutrale for regionerne.
Regionens andel heraf udgør 2,036 mio. kr. i 2019 og herefter 4,183 mio. kr. årligt fra 2020.
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Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
Med finansloven for 2019 besluttede Folketinget at videreføre eller udvide en række midlertidige ordninger
om tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte persongrupper. For det første er aftalt en videreførelse
af dele af den eksisterende psykologordning om tilskud til behandling af angst og depression for de 27 til 38årige samt tilskud til behandling af depression for patienter over 38. For det andet er aldersloftet for tilskud til
behandling af angst fjernet, så patienter over 38 år nu også kan få tilskud til behandling for angst. Endeligt
udvides forsøgsordningen om vederlagsfri psykologbehandling for de 18 til 20-årige, vedtaget med finansloven for 2018, til også at omfatte de 21-årige. Ændringerne træder i kraft sammen med den nye overenskomst med psykologerne 1. oktober 2019.
Regionens andel heraf udgør 16,094 mio. kr. i 2019, 22,437 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og 21,214 mio. kr.
årligt fra 2022, inkl. kommunal medfinansiering.
Sikkerhed i forbindelse med bloddonation
Bekendtgørelsen indeholder en mulighed for, at mænd, der har sex med mænd, efter en karantæneperiode
på fire måneder, kan donere blod i de regionale blodbanker.
Regionens andel heraf udgør 0,986 mio. kr. i 2019 og 0,021 mio. kr. årligt fra 2020.
Klinisk kvalitetsdatabase for psykologområdet
Med finansloven for 2019 har Folketinget besluttet at afsætte midler til at finansiere etablering og indledende
drift af en klinisk kvalitetsdatabase under tilskudsordningen til psykologbehandling, som etableres i regi af
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ligesom eksisterende kliniske kvalitetsdatabaser.
Regionens andel heraf udgør 0,236 mio. kr. i 2019 og 0,129 mio. kr. årligt i 2020-2022, hvorefter puljen
udløber.
Tilskud til fodterapi i praksissektoren.
Indfasning af DUT-sag fra 2017/18 om tilskud til fodterapi i praksissektoren.
Regionens andel heraf udgør -0,215 mio. kr. årligt fra 2022, inkl. kommunal medfinansiering.
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv. (HPV-vaccination)
Med bekendtgørelsen indføres vederlagsfri HPV-vaccination til drenge, som er fyldt 12 år den 1. juli 2019
eller senere. Ændringen medfører ekstra udgifter til honorering af læger.
Regionens andel heraf udgør 0,771 mio.kr. i 2019 og 1,759 mio. kr. årligt fra 2020.
Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom
Folketinget vedtog med finansloven for 2019 en styrket indsats til de mest syge patienter i psykiatrien. I den
forbindelse er afsat i alt 70 mio. kroner årligt i perioden 2019 til 2022 til at ’udvikle og etablere sengeafsnit til
intensiv behandling i voksenpsykiatrien, hvor der ydes en særlig og intensiv behandling samt målrettet
tvangsforebyggelse for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og komplekse problemstillinger’.
Midlerne skal anvendes til opgradering i alt 64 allerede eksisterende sengepladser på lukkede afsnit,
svarende til et løft på knap 1,1 mio. kroner per sengeplads. Der er tale om rene driftsmidler, som i 2019 både
skal gå til tilpasning af lokaler og til driften af sengepladserne.
Regionens andel heraf udgør 14,872 mio. kr. i 2019 og 15,380 mio. kr. årligt i 2020-2022.
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelse i statsligt regi
Indfasning af DUT-sag fra 2018, hvor staten pr. 1. januar 2019 har overtaget uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne.
Regionens andel heraf udgør -0,215 mio. kr. årligt fra 2022.
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Andre reguleringer
Aktstykket omfatter desuden en række andre reguleringer, herunder udmøntning af midler på finansloven:
Tilbageførelse af opsparing fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi
Som følge af budgetloven kan mindreforbrug fra de fællesoffentlige midler ikke videreføres til næste år, men
akkumuleres på en opsparing. Som led i ØA20 overføres den regionale andel af den fællesoffentlige
opsparing pr. ultimo 2018 via bloktilskuddet.
Regionens andel heraf udgør 0,857 mio. kr. i 2019.
Oprettelse af ambulancebehandleruddannelse i statsligt regi
Staten overtog pr. 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. På den baggrund
blev regionernes bloktilskud vedr. det regionale udviklingsområde nedreguleret i lov- og cirkulæreprogrammet for 2018/19. Denne regulering omplaceres hermed til Sundhed.
Regionens andel heraf udgør -0,857 mio. kr. i 2019, -1,137 mio. kr. i 2020 og herefter -1,480 mio. kr. årligt
fra 2021.
Ændring af ansættelsesansvar for sosu-assistenter
Som del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen er aftalt, at kommunerne fra 1.
januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for sosu-assistentelever.
Regionens andel heraf udgør -32,432 mio. kr. i 2020, -54,097 mio. kr. i 2021 og -88,138 mio. kr. årligt fra
2022.
Efterregulering af særlige 150 pladser i psykiatrien
Med delaftalen til satspuljen for 2017-2020 blev afsat midler til etableringen af 150 nye særlige pladser i
psykiatrien. Af delaftalen fremgår, at plader forventes at stå klar primo 2018. Der efterreguleres for de
pladser, der ikke er etableret i 2. halvår 2018, samt de pladser, der ikke forventes oprettet i 1. halvår 2019.
Regionens andel heraf udgør -2,079 mio. kr. i 2019.
Synlighed og åbenhed om resultater – drift
For 2017-2019 har regionerne modtaget de decentrale midler på midtvejsreguleringen af bloktilskuddet,
mens det med ØA20 er aftalt at midlerne udmøntes via bloktilskuddet for 2020 og fremefter. Midlerne for
2019 er afsat til det fortsatte arbejde med implementering af LPR3. Anvendelse af midlerne fra 2020 og frem
aftales i regi af den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.
Regionens andel heraf udgør 6,022 mio. kr. i 2019 og herefter 6,585 mio. kr. årligt fra 2020.
Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser
Midlerne er afsat til lokale, regionale indsatser på cyber- og informationssikkerhedsområdet bl.a. i
forlængelse af den fællesoffentlige strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren
Regionens andel heraf udgør 0,536 mio. kr. i 2019.
Datalandkort
Der er i regi af dataudspillet ”Sundhed i fremtiden” afsat 1 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021 til etablering,
udvikling og vedligehold af datalandkort på sundhedsområdet. Midlerne i 2019 overføres via bloktilskuddet.
Regionens andel heraf udgør 0,214 mio. kr.
En læge tæt på dig
Med aftalen ”En læge tæt på dig” blev afsat midler til regionerne til øget dimensionering og bedre rammer for
almen medicinstuderende, fastholdelse af ældre læger samt efteruddannelse af praksispersonale – herunder
specialsygeplejersker.
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Regionens andel heraf udgør 7,608 mio. kr. i 2019, 7,250 mio. kr. i 2020 samt 6,156 mio. kr. i 2021.
Helhedsplan for sklerose
Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet
hvorfra der er afsat midler til en Helhedsplan for scleroseområdet. På baggrund af helhedsplanen ”Et godt liv
med sklerose”, offentliggjort i april 2019, udmøntes midler i 2019-2021 til regionerne.
Regionens andel heraf udgør 0,964 mio. kr. i 2019, 0,665 mio. kr. i 2020 samt 1,308 mio. kr. i 2021.
Centre for voldtægtsofre
Med finansloven for 2018 blev afsat en Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet.
Herfra udmøntes midler i 2019-2021 til centre for voldtægtsofre.
Regionens andel heraf udgør 0,643 mio. kr. i 2019 og 0,665 mio. kr. årligt i 2020 og 2021.
Intensive børne-og ungdomspsykiatriske teams
Med finansloven for 2019 er afsat 30 mio. kr. årligt til at styrke den tidlige, målrettede, og intensive
specialiserede indsats til børn og unge. Det skal sikres ved at etablere nye intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams (IBUS).
Regionens andel heraf udgør 6,429 mio. kr. i 2019 og herefter 6,585 mio. kr. årligt fra 2020.
Nedbringelse af ventetid til offentlig høreapparatbehandling
Med finansloven for 2019 er afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til regionerne til nedbringelse af
ventetider til offentlig høreapparatbehandling. Midlerne er afsat som driftsmidler, og Danske Regioner skal
halvårligt sende en status på ventelisterne til Sundheds- og Ældreministeriet.
Regionens andel heraf udgør 5,358 mio. kr. i 2019 og herefter 5,491 mio. kr. årligt fra 2020 til 2022.
Styrke udbredelsen af de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
Med satspuljen for 2019-2022 er afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til en større udbredelse af de
regionale akutte udrykningsteams med henblik på at sikre bedre geografisk dækning. Midlerne skal ses i
sammenhæng med midlerne fra sundhedspuljen fra finansloven for 2018 til udbredelsen af akut psykiatriske
udrykningstjenester i regionerne.
Regionens andel heraf udgør 1,072 mio. kr. i 2019 og herefter 1,094 mio. kr. årligt fra 2020 til 2022.
Sagsbehandlingstid i medicinrådet
Med finansloven for 2019 er afsat en sundhedspulje til udvalgte sundhedsindsatser. Fra denne udmøntes 2
mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Medicinrådet. Midlerne er målrettet Medicinrådet med fokus på brede
behandlingsvejledninger, så disse er ensartet over hele landet, samt nedbringelse af sagsbehandlingstiden
med henblik på understøttelse af hurtigere sagsbehandling af bl.a. medicin til livstruede patienter.
Regionens andel heraf udgør 0,429 mio. kr. årligt.
Pulje til styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data
Som led i økonomiaftalen for 2020 er afsat en statslig pulje (fond) til medfinansiering af regionale
implementeringsprojekter på digitaliseringsområdet. Midlerne udgør 10 mio. kr. i 2019 og afsættes på bloktilskuddet på anlægsrammen. Af aftalen fremgår, at midlerne anvendes på implementering/-forberedelse af
to løsninger. Aftaleoverblik og Fælles stamkort (”Et samlet patientoverblik”).
Regionens andel heraf udgør 2,143 mio. kr. i 2019 (anlæg).
Udgiftsmæssige konsekvenser af ovennævnte reguleringer fra 2020 er indarbejdet i forslag til budget 2020.
Andre reguleringer omfatter herudover regionernes medfinansiering af en række fællesoffentlige initiativer, jf.
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økonomiaftalen for 2020. Disse omfatter:
· Regional medfinansiering af fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur
· Regional medfinansiering af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi
· Regional medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform, Fælles
Medicinkort m.fl.)
· Regional medfinansiering af MedCom løsninger
· Regional medfinansiering af videreførelse af Center for Offentlig Innovation.
Den regionale medfinansiering hertil udgør i alt 63,7 mio. kr. i 2020. Da finansieringen sker via regulering af
bloktilskuddet, har ovennævnte reguleringer ikke udgiftsmæssige konsekvenser.
· Regional medfinansiering af investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger
I efteråret 2019 er oprettet en ny investeringsfond, der skal bidrage til at nye teknologier afprøves, og
at velafprøvede digitale velfærdsløsninger udbredes hurtigere i kommuner og regioner til gavn for
borgerne. Til regionerne udmøntes i 2019 15,2 mio. og i 2020 24,8 mio. kr. til i alt otte regionale
projekter med kunstig intelligens. Halvdelen af midlerne finansieres af regionerne.
Da de regionale anlægsmidler opgøres brutto, sker der samtidig en opjustering af anlægsloftet,
svarende til den statslige finansiering.
Endelig reduceres bloktilskuddet vedr. Sundhed af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale
økonomi, herunder finansiering af de udgiftsniveauer, der er aftalt i økonomiaftalen for 2020.
Regionens andel heraf er indarbejdet som del af den samlede finansiering i forslag til budget 2020.

3.2

Regional Udvikling

Lov- og cirkulæreprogrammet
Bortfald af opgaver vedr. erhvervsfremme m.v.
Jf. økonomiaftalen for 2019 var forudsat, at omlægningen af erhvervsfremmesystemet ville frigøre 600 mio.
kr. (19-niveau) i regionerne som konsekvens af, at regionernes opgaver overgår til andre aktører.
Regionens andel heraf udgør -106,5 mio. kr. i 2019 og herefter -108,8 mio. kr. årligt fra 2020.

Andre reguleringer
Tilbageførsel af regulering vedr. ambulancebehandleruddannelsen i statsligt regi
Staten overtog pr. 1. januar 2019 uddannelsen af ambulancebehandlere fra regionerne. På den baggrund
blev regionernes bloktilskud vedr. det regionale udviklingsområde nedreguleret i lov- og cirkulæreprogrammet for 2018/19. Denne regulering omplaceres hermed til Sundhed.
Regionens andel af tilbageførslen udgør 0,664 mio. kr. i 2019, 0,879 mio. kr. i 2020 og 1,144 mio. kr. årligt
fra 2021.
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag vedr. erhvervsfremme
I forbindelse med erhvervsfremmereformen er forudsat, at regionernes udgiftsniveau for regional udvikling
reduceres med 600 mio. kr. fra 2019. Som konsekvens heraf reguleres omprioriteringsbidraget for 2019 og
2020 forholdsmæssigt, svarende til 6 mio. kr. i 2019 og 6,2 mio. kr. i 2020 og frem.
Regionens andel af tilbageførslen udgør 0,996 mio. kr. i 2019 og 1,028 mio. kr. årligt fra 2020.
Endelig reguleres bloktilskuddet vedr. Regional Udvikling af hensyn til en balanceret udvikling i den regionale
økonomi, herunder finansiering af det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen for 2020.
Regionens andel heraf er indarbejdet som del af den samlede finansiering i forslag til budget 2020.
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