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1. Påtegning 
 

Det finansielle regnskab omfatter de hovedkonti på finansloven, som den virksomhedsbærende ho-

vedkonto § 16.11.01. Departementet, CVR. nr. 12188668 er ansvarlig for: § 16.11.01. Departemen-

tet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administrationsud-

gifter ved initiativer i satspuljeaftalen, samt de tilskudskonti, som ministeriet administrerer, herunder 

de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskon-

trollen for 2018 (jf. afsnit 5.1). 

 

Påtegning 

 

Det tilkendegives hermed: 

 

1. at det finansielle regnskab er rigtig, dvs. at det finansielle regnskab ikke indeholder væ-

sentlige fejlinformationer eller udeladelser, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 

meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig 

praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning 

af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af det finansielle regnskab. 
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2. Beretning 
 

 

Det finansielle regnskab for 2018 for Sundheds- og Ældreministeriet vedrører følgende hovedkonti:  

 

 § 16.11.01. Departementet 

 § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af. 

 § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljeaftalen 

 

Ministeriet har endvidere i 2018 varetaget administrationen af en række tilskudskonti, jf. afsnit 3.7. 

Bevillingsregnskabet.  

  

2.1. Præsentation af virksomheden 

Mission 

Ministeriets mission er at skabe grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sund-

heds- og ældreområdet og bidrage til at sætte dagsordenen, finde løsninger og skabe sammen-

hæng. 

 

Vision 

Ministeriets vision er at bidrage afgørende til udviklingen af et sundt Danmark. Vi vil sætte ram-

merne for et velfungerende, moderne og effektivt sundhedsvæsen med borgeren i centrum. 

 

Hovedopgaver og værdier 

Ministeriets hovedopgaver er, 

 

 at betjene ministeren i relation til Folketinget, borgerne og øvrige interessenter,  

 at lave analyser af aktuelle og fremtidige udfordringer på et højt fagligt niveau,  

 at generere løbende forslag og idéer baseret på relevant viden, 

 at skabe løsninger baseret på dialog og samarbejde med de berørte aktører, 

 at kommunikere og formidle tydeligt og offensivt til omverdenen, 

 at etablere grundlaget for politiske forhandlinger, 

 at følge op på politiske beslutninger, 

 at løse vores tværgående opgaver med udsyn og balance, 

 at varetage vores forvaltningsopgaver på et objektivt grundlag, 

 at sikre et effektivt og moderne ministerområde. 

 

Ministeriets grundlæggende værdier er:  

 

 Faglighed - vi har et højt fagligt niveau, stor politisk forståelse og en god professionel døm-

mekraft. Vi leverer produkter af høj kvalitet. 

 

 Resultater - vi handler rettidigt, følger op på beslutninger og skaber gode og fremsynede 

resultater. Vi anvender ressourcerne bedst muligt. 

 

 Sammenhæng - vi er troværdige og konstruktive i mødet med borgerne og dem, vi samar-

bejder med - både inden for og uden for vores egen organisation. Vi bidrager gennem et 

målrettet samarbejde til et sammenhængende sundhedsvæsen. 
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 Engagement - vi er en attraktiv og udfordrende arbejdsplads, hvor engagement, ansvarlig-

hed og idérighed bliver værdsat. Vi interesserer os for hinanden som mennesker og har en 

åben, respektfuld og uformel omgangsform. 

 

2.2. Ledelsesberetning  

 

2018 har været et aktivt år med den daglige betjening af to ministre og de mange samråd, besvarelse 

af folketingsspørgsmål og indgåelse af politiske aftaler. 

 

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal   

Hovedtal        

(mio. kr.) 2017 2018 GB 2019  

Resultatopgørelse        

Ordinære driftsindtægter -219,7 -302,6 296,6  

Ordinære driftsomkostninger 224,3 271,7 289,6  

Resultat af ordinær drift 4,7 -30,9 -7,0  

Resultat før finansielle poster 16,1 -21,7 10,4  

ÅRETS RESULTAT 17,0 -19,7 12,9  

        

Balance       

Anlægsaktiver 29,3 66,8 85,0  

Omsætningsaktiver 162,9 44,1   

Egenkapital -95,8 -115,6 -102,7  

Langfristet gæld -13,3 -45,3   

Kortfristet gæld -76,3 -88,9   

        

Finansielle nøgletal       

Udnyttelsesgrad af låneramme 49,9% 115,3% 100%  

Bevillingsandel 92,2% 94,4% 92,2%  

        

Udvalgte KPI'er       

Antal sygefraværsdag pr. ansat i alt 6,9** 7,9*  N/A  

Antal sygefraværsdag pr. ansat uden 

langtidssyge 
4,0** 4,0* N/A  

        

Personaleoplysninger       

Antal årsværk 186,1 210 229  

Årsværkspris *** 604.515 635.585 613.100  

* Tallet er et gennemsnit for 2018        

** Tallet er et gennemsnit for 2017. Ift. Det finansielle regnskab for 2017 er tallet justeret 
fra 6,0 som følge af, at tallet i det finansielle regnskab for 2017 var opgjort pba. 1.-3. kv. 
2017.  

 

*** Tallet er i hele kr., og i beregningen af årsværksprisen for GB 2019 
er lønnen vedr. uk. 15. og uk. 68 fraregnet.     

 

Kilde: Statens Koncern System og egne beregninger vedr. TB 2019    

 

Årets økonomiske resultat afspejler et overskud på 19,7 mio. kr., der kan henføres til: 

 Et overskudpå ca. 14,8 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,   

 Et overskud på ca. 3,3 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, 

drift,  

 Et overskud på 1,6 mio. kr. på § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i sats-

puljeaftalerne. 
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Der henvises til kapitel 3 nedenfor vedr. resultatopgørelsen for uddybning af det økonomiske resul-

tat (jf. tabel 6 nedenfor). 

 

I 2018 har der været ca. 24 årsværk mere end i 2017. Stigningen kan primært henføres til:  

 Opnormering i Departementet bl.a. som følge af betjening af to ministre og øget cyber- og 

informationssikkerhed,   

 At medarbejdere fra Nationalt Genom Center i 2018 indgik i Departementets årsværkstal 

som følge af, at udgifterne, herunder lønforbruget i 2018 er kontoret på underkonto 68. 

National strategi for personlig medicin under Departementets hovedkonto. Udgifterne i 

2019 konteres ligeledes på uk. 68 indtil den 30. juni 2019, idet Nationalt Genom Center 

forventes oprettet pr. 1. juli 2019.   

 

For uddybning af personaleomkostninger henvises til tabel 5 i afsnit 3. 

 

Departementet har beklageligvis overskredet lånerammen med en udnyttelsesgrad på ca. 115 pct. 

og overholder dermed ikke disponeringsreglerne for lånerammen. Overskridelsen kan primært hen-

føres til, at der i forventningen til behovet for låneramme på Departementet ikke var taget fuld 

højde for de anlægsinvesteringer, der er foretaget i regi af sundhedsdataprogrammet på uk. 15 og 

som administreres af sekretariatet for sundhedsdataprogrammet, der organisatorisk er forankret i 

Styrelsen for Sundhedsdata. For 2019 er der overført låneramme på forslag til tillægsbevilling for 

2019 til § 16.11.01. Departementet fra § 16.35.01. Statens Serum Institut, således at lånerammen 

overholdes.  

 

Det samlede sygefravær er steget fra 2017 til 2018 med 1 dag til 7,9 dage, men ligger stadig under 

staten samlet set, hvor det samlede sygefravær er på 8,3 dage. Når der ses bort fra  langtidssyge 

ligger antallet af sygefraværsdage 4 , hvilket svarer til 2017, der ligeledes ligger under staten sam-

let set, hvor sygefraværet uden langtidssyge er på 5,2 dage.   

 

Bevillingsandelen er steget til 94,4 pct. fra 2017 til 2018, dvs. ca. to procentpoint, hvilket afspejler, 

at departementet overvejende er bevillingsfinansieret. Hertil kommer indtægter primært fra Kon-

cern-HR fra afregningerne med styrelserne på ministerområdet. 

 

Hovedkonti 

Årsrapporten aflægges for de hovedkonti, der fremgår af tabel 2 nedenfor. For en uddybning af de 

administrerede ordninger henvises til afsnit 3.7. Bevillingsregnskabet samt bilag 5.1.  

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti 

  (Mio. kr.) FL TB FL+TB Regnskab Overført overskud ultimo 

16.11.01 
Udgifter 333,0 -17,2 31,6 289,4 

112,1 
Indtægter -30,3 0,0 -3,0 -23,7 

       

Administrerede ordninger 

  (Mio. kr.) FL TB FL+TB Regnskab Overført overskud ultimo 

  
Udgifter 5.990,9 -2.656,4 3.334,5 4.684,3 

2.904,8 
Indtægter -10,0 0,0 -10,0 -11,5 
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2.3. Kerneopgaver og ressourcer 

Sundheds- og Ældreministeriets mål er at sikre en effektiv gennemførelse og udvikling af regerin-

gens politik på ministerområdet samt at sikre myndighedsudførelse på et højt plan. 

 

Opgaver og ressourcer – skematisk oversigt  

Nedenstående tabel 3 sammenfatter ministeriets bevilling samt ressourceforbrug fordelt på de op-

gaver § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af og § 

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativer i satspuljeaftalen havde på finansloven for 2018. 

 

 

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for opga-

ver, Departementet 

    

Opgave 

(Beløb i mio. kr.) 

Bevilling 

(FL + TB) 

Øvrige ind-

tægter 

Omkost-

ninger 

Andel af 

årets over-

skud 

0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admi-

nistration 
-57,5  -19,0 93,5 17,0 

2. Sundhed, ældre og demens -228,0  -4,7 196,0 -36,7 

I alt -285,5 -23,7 289,4 -19,7 

Kilde: Statens Koncern System og egne beregninger. 

  

    

 

Bevillingen er fordelt skønsmæssigt efter fordelingen på FL 2018.  

 

Opgaver og ressourcer – uddybende oplysninger 

 

Udspil – en god og sikker start på livet 

Regeringen lancerede den 5. januar 2018 en fødselspakke, der sætter fokus på at forbedre ar-

bejdsmiljøet på landets fødeafdelinger og oplevelsen for gravide samt definerer målsætningerne for 

fremtidens fødselsindsats. 

 

Strategi for digital sundhed 

Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL lancerede den 15. ja-

nuar 2018 en strategi for digital sundhed med fem indsatsområder og 27 initiativer og med et over-

ordnet sigte at understøtte sundhedsaktører i at løfte deres ansvar for at skabe sammenhæng på 

tværs af de enkelte kontakter. 

 
Tillidspakke 
Sundhedsministeren præsenterede den 31. januar en tillidspakke med i alt otte initiativer, der sam-

let skal styrke sundhedspersonalets retssikkerhed – uden at gå på kompromis med patientsikker-

heden. 

 
Politisk aftale om nye rammer for voksentandplejen 

Den 28. februar blev der indgået en bred politisk aftale om at igangsætte et arbejde, der skal finde 

frem til en ny model for voksentandplejen i Danmark. 

 

Vækstplan for Life Science 

Regeringen præsenterede den 2. marts 2018 en ny vækstplan for Life Science, som bl.a. følger op 

på anbefalingerne fra det nedsatte vækstteam for life science, og som skal understøtte en positiv 

udvikling i life science erhvervet med 36 konkrete initiativer målrettet barrierer og muligheder for 

dansk life science i hele erhvervets værdikæde. 
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Styringsgennemgang af psykiatrien  

Regeringen, Danske Regioner og KL offentliggjorde hhv. den 8. marts og 7. september 2018 afrap-

porteringer fra styringsgennemgang af psykiatrien med en række anbefalinger til bl.a. bedre faglig, 

organisatorisk og økonomisk styring i psykiatrien.    

 

Udspil om klare mål for akuthjælpen 

Regeringen præsenterede den 21. marts 2018 et udspil om den præhospitale indsats, som skal 

skabe mere gennemsigtighed om den akuthjælp, som danskerne får, når en ulykke rammer.  

 

Ældrepolitisk vision  

Regeringen offentliggjorde den 23. marts 2018 regeringens ældrepolitiske visioner i kataloget 

”Værdighed i ældreplejen en hjertesag”. Visionerne bygger på fire pejlemærker for den gode ældre-

pleje og samler op på en række initiativer, der skal styrke ældreplejen.  

 

Udmøntning af puljemidler til læge- og sundhedshuse  

Sundhedsministeren udmøntede den 7. maj 2018 ca. 200 mio. kr.  til at oprette og udbygge læge- 

og sundhedshuse bredt fordelt i 26 af landets kommuner.  

 
Nedsættelse af ungepanel  

Sundhedsministeren nedsatte den 22. maj 2018 et ungepanel, som skal komme med ni konkrete 

råd til sundhedsministeren til, hvad der kan gøres for at hjælpe unge, der har det svært. Ungepane-

let afleverede deres råd til ministeren den 6. december 2018.  

 

Udspil om sundhedsdata 

Sundhedsministeren præsenterede den 8. juni 2018 et udspil om sundhedsdata, som skal under-

støtte, at de rigtige oplysninger er i de rigtige hænder på det rette tidspunkt, og at data bliver brugt 

til kvalitetsudvikling og forskning, samtidig med at sikkerheden styrkes. 

 

Udspil om almen praksis 

Sundhedsministeren præsenterede den 11. juni 2018 et udspil om almen praksis, som skal løfte og 

modernisere almen praksis og bl.a. sikre flere læger i sektoren.  

 

Kortlægning af rekrutteringsudfordringer for social- og sundhedspersonale og sygeplejer-

sker i kommuner og regioner 

Regeringen igangsatte den 21. juni 2018 et kortlægningsarbejde, der skal undersøge kommuner 

og regioners aktuelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, herunder en vurdering 

af, hvordan social- og sundhedsuddannelserne kan rekruttere flere elever og overvejelser ift. optag 

på sygeplejerskeuddannelsen. Kortlægningen blev offentliggjort den 14. december 2018.   

 

Nedsættelse af stresspanel 

Regeringen nedsatte den 28. juni 2018 et nationalt stresspanel bestående af 10 eksperter, som 

skal engagere danskerne og øge bevidstheden om, hvad stress er, samt komme med løsningsfor-

slag til, hvordan samfundet bedre kan forebygge og reducere stress. 

 

Politisk aftale om bedre brug af sundhedsdata 

Den 26. juni 2018 blev der indgået en bred politisk aftale om bedre brug af sundhedsdata, der skal 

sikre en mere tidssvarende lovgivning, der tager højde for nye muligheder for digitalt samarbejde, 

kvalitetsudvikling og synlighed om indsatser samt datasikkerhed. 

 

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet 
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Regeringen indgik den 31. august 2018 aftale om magtanvendelse på demensområdet med alle 

Folketingets partier på nær Enhedslisten. Aftalen skal bane vejen for, at personalet på landets ple-

jehjem kan stå på mere sikker grund, når de skal yde omsorg og pleje til borgere med demens.   

 

Handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025 

Regeringen offentliggjorde den 21. september 2018 en samlet handlingsplan for psykiatrien frem 

mod 2025, som med 6 indsatsområder og 43 konkrete initiativer skal sætte retningen for en mo-

derne psykiatri, der kan stå mål med udfordringerne.  

 

Servicetjek af frit valg på sundhedsområdet 

Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde den 27. september 2018 et servicetjek af frit valg på 

sundhedsområdet mhp. bl.a. at afdække, hvordan borgerne i dag gør brug af det frie valg, og hvor-

dan man kan udvide og nytænke det frie valg yderligere. 

 

Sundhed- og Ældreøkonomisk analyse  

Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde den 5. oktober 2018 Sundheds- og Ældreøkonomisk 

analyse, der beskriver den fremtidige befolkningsudvikling og kontaktmønstre på tværs af sund-

heds- og ældreområdet blandt befolkningen, kronikere og ældre medicinske patienter.  

 

Udspil på høreområdet 

Regeringen præsenterede den 21. oktober 2018 et udspil, der skal løfte indsatsen for mennesker 

med høretab, så de frem over får hurtigere høreapparatsbehandling af høj kvalitet.  

 

Vaccinationsudspil 

Regeringen præsenterede den 25. oktober 2018 et vaccinationsudspil, der skal sikre et endnu 

stærkere vaccinationsprogram, så bl.a. flere børn får de anbefalede vacciner, og at unge drenge 

fremover også får tilbud om gratis HPV-vaccination.  

 

2.4. Forventninger til det kommende år 

I forbindelse med udarbejdelsen af grundbudgettet for 2019, er det Departementets forventning, at 

resultatet for 2019 bliver et samlet underskud på 12,9 mio. kr. jf. tabel 4 nedenfor, der kan henføres 

til Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og sundhedsdataprogrammet. Det skal i relation til det 

forventede underskud på 12,9 mio. kr. bemærkes, at når der tages højde for indbudgettering af for-

brug af opsparing vedr. NKR på 10,0 mio. kr., der finansieres af opsparingen hertil og 2,9 mio. kr. 

vedr. sundhedsdataprogrammet, der ligeledes finansieres af opsparingen udviser departementet et 

resultat i balance i forhold til udgiftsloftet.  

 

De faglige forventninger til 2019 er specificeret nedenfor. 

 

Tabel 4. Forventninger til det kommende år   

(mio. kr.) 

Regnskab 

2018 

Grundbudget 

2019 

Bevilling og øvrige indtægter -309,2 -296,6 

Udgifter 289,4 309,5 

Resultat -19,7 12,9 

Kilde: Statens Koncern System     

 

Lovforslag 

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Nåleaku-

punktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af kunstig hymen (”jomfruhinde”)). 
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Lovforslag 

Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., ændring af lov om retspsykiatrisk be-

handling m.v., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og 

sundhedsloven (Målgruppen for udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anven-

delse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på pri-

vate psykiatriske hospitaler m.v., sikring af straksbehandling af akutte abstinenser, implementering 

af statslig færdigbehandlingstakst i psykiatrien) 

 

Lovforslag 

Ændring af sundhedsloven (Forenkling af høreapparatområdet m.v.).  

Lovforslag 

Ændring af lov om klage- om erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Begrænsning af res-

sourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabs-

situationer m.v.).   

 

Lovforslag 

Ændring af sundhedsloven og ændring af komitéloven (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til 

sundhedsforskning).  

Lovforslag 

Ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, 

lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksom-

hedsansvarlige læger og tandlæger (Implementering af ”tillidspakken”, beskyttelse af sundheds-

personer i rapporteringer af utilsigtede hændelser, second opinion af lægeerklæringer, sprog-

krav til sundhedspersoner og forenklet procedure for anmeldelse som virksomhedsansvarlig 

læge eller tandlæge). 

 
Lovforslag 
Ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).    
 
Endvidere skal der udarbejdes en redegørelse om ældreområdet. 
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3. Regnskab  
 

3.1. Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabet for 2018 er aflagt efter regler og principper i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 

2018 om statens regnskabsvæsen mv. og de nærmere retningslinjer i Økonomisk Administrativ 

Vejledning. Der er anvendt tal fra Statens Koncern System, Statens Budgetsystem og Navision 

Stat. Årsrapporten er udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse 

af årsrapporter af december 2018. 

 

3.2. Resultatopgørelse mv. 

Resultatopgørelsen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstat-

ningsordningen, drift af og § 16.11.50. Administration ved initiativerne i satspuljeaftalen. 

 

Tabel 5. Resultatopgørelse       

(mio. kr.) 2017 2018 GB 2019 

Ordinære driftsindtægter       

Indtægtsført bevilling       

Bevilling -202,6 -285,5 -275,3 

Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0  

Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,0 0  

Indtægtsført bevilling i alt -202,6 -285,5 -275,3 

       

Salg af varer og tjenesteydelser -17,1 -17,1 -21,3 

Tilskud til egen drift 0,0 0  

Gebyrer 0,0 0  

Ordinære driftsindtægter i alt -219,7 -302,6 -296,6 

       

Ordinære driftsomkostninger      

Ændring i lagre 0,0 0  

Forbrugsomkostninger 0,0 0  

Husleje 9,7 10,5 10,5 

Forbrugsomkostninger i alt 9,7 10,5 10,5 

       

Personaleomkostninger      

Lønninger 101,5 113,7 

 

136,0 

 

Pension 15,4 18,1 25,7 

Lønrefusion -4,3 -4,4 -3,9 

Andre personaleomkostninger -0,1 -0,1 -0,1 

Personaleomkostninger i alt 112,5 127,3 165,7 

       

Af- og nedskrivninger 1,2 1,2 8,8 

Andre ordinære driftsomkostninger 79,6 86,1 59,9 

Internt køb af varer og tjenesteydelser 21,4 46,6 45 

Ordinære driftsomkostninger i alt 224,3 271,7 289,6 
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Resultat af ordinær drift 4,7 -30,9 -7,0 

       

Andre driftsposter      

Andre driftsindtægter -5,7 -6,6 0 

Andre driftsomkostninger 17,2 15,8 17,4 

Resultat før finansielle poster 16,1 -21,7 10,4 

       

Finansielle poster      

Finansielle indtægter 0,0 0 0 

Finansielle omkostninger 0,9 1,9 2,5 

Resultatet før ekstraordinære poster 17,0 -19,7 12,9 

       

Ekstraordinære poster      

Ekstraordinære indtægter      

Ekstraordinære omkostninger      

Årets resultat 17,0 -19,7 12,9 

Kilde: SKS og egne beregninger vedr. TB 2019 

 

Som nævnt i ledelsesberetningen i afsnit 2.2. afspejler årets økonomiske resultat et overskud på 

19,7 mio. kr. begrundet i: 

 Et overskud på ca. 14,8 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet,  

 Et overskud på ca. 3,3 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, 

drift, og 

 Et overskud på 1,6 mio. kr. på § 16.11.50 Administrationsudgifter ved initiativerne i satspul-

jeaftalen som følge af, at Sundhedsstyrelsen ikke havde administrationsudgifter i 2018, 

svarende til den afsatte bevilling på kontoen i 2018. 

 

Det samlede overskud på 19,7 mio. kr. er disponeret til overført overskud (jf. tabel 6 nedenfor). 

 

Overskuddet på 14,8 mio. kr. på § 16.11.01. dækker primært over:  

 Et underskud på 19,2 mio. kr. på § 16.11.01.10. Departementet, Almindelig virksomhed, 

der dækker over et underskud på løn på 6,1 mio. kr. og et underskud på øvrig drift på 13,1 

mio. kr., der finansieres af opsparingen. Underskuddet på løn dækker dog over, at 

Departementet på forslag til tillægsbevilling for 2018 (TB 2018) har overført i alt netto 6,5 

mio. kr. til andre styrelser på ministerområdet med henblik på løsning af konkrete 

budgetsager. Hvis der ses bort fra disse TB-transaktioner er der stort set balance mellem 

lønsummen og lønforbruget i 2018.  

 Underskud på 7,8 mio. kr. på § 16.11.01.55. Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen 

(Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)), der dækkes af opsparing fra tidligere år. Da der  

på finansloven for 2018 var indbudgetteret forbrug af opsparing på 9,0 mio. kr. til NKR er 

der i udgiftsloftets terminologi tale om et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. 

 Et overskud på 1,5 mio. kr. på § 16.11.01.59. Øvrige IT-initiativer i almen praksis, der dæk-

ker over, at der af de afsatte midler på i alt 16,3 mio. kr. blev udmøntet 14,8 mio. kr. til kon-

krete aktiviteter, herunder overførsel på 0,8 mio. kr. på TB 2018 til § 16.11.17. Styrelsen for 

Sundhedsdata til implantatregister samt udmøntning af midler til MedCom til diverse aktivi-

teter.  

 Et overskud på 2,0 mio. kr. på § 16.11.01.60. Forsøg i almen praksis (evaluering), der 

dækker over, at midlerne ikke blev udmøntet i 2018.   

 Et overskud på 1,5 mio. kr. på § 16.11.01.61. Patientinddragelse, patientrapporterede op-

lysninger, der dækker over, at der af de afsatte midler på i alt 13,2 mio. kr. blev udmøntet 
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12,0 mio. kr. til konkrete aktiviteter i regi af Styrelsen for Sundhedsdata, herunder overfør-

sel på 9,5 mio. kr. på TB 2018 og betaling af faktura fra Styrelsen for Sundhedsdata.  

 Et overskud på ca. 18,8 mio. kr. på § 16.11.01.68. Nationalstrategi for personlig medicin, 

heraf 8,3 mio. kr. på løn og 10,5 mio. kr. på øvrig drift, der kan henføres til, at ansættelse af 

personale og igangsættelse af aktiviteter først kom endeligt i gang i andet halvår 2018.   

 Et overskud på 3,9 mio. kr. på § 16.11.01.73. National Strategi for digital sundhed 2018-

2021, der primært kan henføres til forsinket udmøntning.  

 Et overskud på 5,6 mio. kr. på § 16.11.01.77. Øget cyber- og informationssikkerhed, der 

dels kan henføres til, at 3,4 mio. kr. finansierer cyberrelaterede årsværk samt øvrig drift på 

departementets alm. drift (uk. 10), dels at de resterende 2,2 mio. kr. ikke blev udmøntet i 

2018. 

 Et overskud på 7,6 mio. kr. på § 16.11.01.78. Dataudspil, der primært skyldes forsinket ud-

møntning af midlerne. 

 

Overskuddet på ca. 3,3 mio. kr. på § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift, skyl-

des, at bevillingen i 2018 blev forhøjet med 10,2 mio. kr. som følge af en stigning i antallet af sager, 

herunder øgede omkostninger forbundet med vaccinationsskader på børn, der især for 2016 og 

2017 har medført store underskud på kontoen. Bevillingen er i lighed med 2018 også forhøjet i 

2019 (stort set samme niveau).  

 

De ordinære driftsindtægter er steget fra 219,7 mio. kr. i 2017 til 302,6 mio. kr. i 2018 som følge af 

en højere bevilling i 2018 primært begrundet i bevillingsprofilen § 16.11.01.68. Nationalstrategi for 

personlig medicin samt tilførsel af midler fra satspuljeaftale og finanslovsaftale for 2018. 2019 lig-

ger næsten på niveau med 2018. 

 

De ordinære driftsomkostninger er steget med 47,4 mio. kr. i forhold til 2018. Stigningen på 47,4 

mio. kr. fordeler sig med 32,6 mio. kr. på øvrig drift og 14,8 mio. kr. på løn. Den primære forklaring 

på stigningen for så vidt angår løn kan henføres til forklaringerne ovenfor vedr. § 16.11.01.10 samt 

§ 16.11.01.68. For så vidt angår øvrig drift kan stigningen primært henføres til forklaringerne vedr. 

§ 16.11.01.55. og § 16.11.01.68., samt stigningen i bevillingen med tilhørende omkostninger fra 

satspuljeaftaler og finanslovsaftaler, jf. ovenfor.  

 

I 2019 forventes er samlet underskud på 12,9 mio. kr. fordelt på: 

 Et underskud på 12,9 mio. kr. på § 16.11.01. Departementet, jf. forklaringer under afsnit 

2.4.  

 

Resultatdisponering 

Resultatdisponeringen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstat-

ningsordningen, drift af og § 16.11.50 Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen. 

Som tidligere nævnt er resultatet for Departementet et samlet overskud på 19,7 mio. kr., hvilket 

øger egenkapitalen med 19,7 mio. kr., jf. tabel 6 nedenfor. 

 

    

Tabel 6. Resultatdisponering   

  (mio. kr.) 

Disponeret til bortfald 0,0 

Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 

Disponeret til overført overskud 19,7 

Kilde: Statens Budgetsystem   
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3.3. Balancen 

Balancen omfatter § 16.11.01. Departementet, § 16.11.27. Lægemiddelskadeerstatningsordningen, 

drift af og § 16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen 

 

 

Tabel 7. Balancen 
         

 
Note Aktiver (mio. kr.) 2017 2018   Note Passiver (mio. kr.) 2017 2018 

  Anlægsaktiver             

           Egenkapital 
   

1 
Immaterielle anlægsakti-

ver 
       

Reguleret egenkapital 

(startkapital) 
-3,5 -3,5 

  
Færdiggjorte udviklingspro-

jekter 
6,6 5,7     

Bortfald og kontoændrin-

ger 
0 0 

  
Erhvervede koncessioner, 

patenter, licenser mv. 
0,1 0,0    Overført overskud -92,3 -112,1 

  
Udviklingsprojekter under 

opførelse 
18,1 60,8     Egenkapital - i alt -95,8 -115,6 

  
Immaterielle anlægsakti-

ver i alt 
24,8 66,5         

  

2 Materielle anlægsaktiver      4 Hensatte forpligtelser -6,8 -6,2 

  
Grunde og arealer og byg-

ninger 
0,4 0,2         

  

  Transportmateriel 0,6 0,0           

  Inventar og IT-udstyr 0,0 0,0     
Langfristede gældspo-

ster 
  

  

  
Materielle anlægsaktiver i 

alt 
1,0 0,2     FF4 Langfristet gæld -13,3 -45,3 

  Finansielle anlægsaktiver        Langfristet gæld i alt -13,3 -45,3 

  Statsforskrivning 3,5 3,5         
  

  
Finansielle anlægsaktiver 

- i alt 
3,5 3,5         

  

  Anlægsaktiver i alt 29,3 70,3     
Kortfristede gældspo-

ster 
  

  

  Omsætningsaktiver        
Leverandører af vare og 

tjenesteydelser 
-56,7 -62,0 

  
Omsætningsaktiver (ekskl. 

likvider) 
33,8 44,1     Anden kortfristet gæld -1,4 -2,3 

  Tilgodehavender 27,8 31,0     Skyldige feriepenge -17,4 -20,6 

  Periodeafgrænsningsposter 5,9 13,1     Reserveret bevilling 0 0,0 

  Likvide beholdninger        
Igangv. arbejder for frem-

med regning - forpl. 
-0,3 -0,9 

  FF5 Uforrentet konto 147,0 141,6     
Periodeafgrænsningspo-

ster, forpligtelser 
-0,2 -3,2 

  FF7 Finansieringskonto 0,0 18,9     
FF7 Finansierings-

konto 
-17,8 0 

  Andre likvider 0,0 0,0     Andre likvider -0,1 -18,9 

  Likvide beholdninger i alt 147,0 160,5     Kortfristede gæld i alt -93,9 -107,8 
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  Omsætningsaktiver i alt 180,6 204,6     Gæld i alt -107,2 -153,1 

  Aktiver i alt 209,9 274,9     Passiver i alt -209,9 -274,9 

  Kilde: Statens Koncern System               

  Note 1: Immaterielle anlægsaktiver er udspecificeret i afsnit 4.1.1           

  Note 2: Materielle anlægsaktiver er udspecificeret i afsnit 4.1.1           

  
Note 4: Hensættelser er udspecificeret i afsnit 

4.1.1 
          

  
 

 

Som det fremgår af balancen, jf. tabel 7 ovenfor, er der ultimo 2018 aktiver/passiver for 274,9 mio. 

kr. De samlede aktiver/passiver er dermed steget med ca. 65 mio. kr.  

 

De væsentligste ændringer på balancen kan henføres til: 

 

Aktiver 

 Stigningen i anlægsaktiver på 41,0 mio. kr. relateret til udviklingsprojekter i forbindelse med 

sundhedsdataprogrammet samt den løbende afskrivning af allerede eksisterende anlæg. 

 

 Stigningen i omsætningsaktiver (minus likvider) på 10,3 mio. kr. skyldes primært en TB-

regulering for december 2018, der kan henføres til, at der fejlagtigt var indlagt to TB-over-

førelser fra § 16.11.01.10. Departementet på i alt 11,3 mio. kr. til hhv. § 16.11.79.80. Aftale 

om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 og § 16.11.79.85. Aftale om satspuljen 

på ældreområdet for 2018-2021 til finansiering af to DUT-sager. Overførelsen til § 

16.11.79.80. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 skulle retteligt have 

været foretaget fra § 16.51.40.50. Regionale tværfaglige teams vedrørende medicinering 

og overførelsen til § 16.11.79.85. Aftale om satspuljen på ældreområdet for 2018-2021 fra 

§ 16.65.30.44. Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. 

Fejlen blev først rettet i januar 2019, og som konkvens heraf blev midlerne først udbetalt i 

januar 2019. 

 

Passiver 

 Stigning i egenkapitalen på 19,7 mio. kr., se forklaringen til egenkapitalen nedenfor under 

tabel 8. 

 

 Stigning på 32,0 mio. kr. i FF4 Langfristet gæld relateret til investering i udviklingsprojekter 

i forbindelse med sundhedsdataprogrammet. Der er dog ikke foretaget regulering af bank-

konti for 4. kvartal. Dette sker som altid først i 1. kvartal året efter, hvorefter saldoen er 

66,8 mio.kr.  

 

 Stigning på 5,3 mio. kr. i leverandører af varer og tjenesteydelser skyldes primært en stig-

ning i skyldige kreditorer, hvor fakturaen er bogført i december 2018, men udbetalingen 

først finder sted i januar 2019. 

 

 Stigning i feriepenge på 3,2 mio. kr. primært som følge af det øgede antal årsværk samt en 

stigning i gennemsnitslønnen. 

 

Reklassifikation af balancen 

Der er manuelt flyttet 0,2 mio. kr., som primært vedrører forudlønnet ansatte og kreditorer fra An-

den kortfristet gæld til Tilgodehavender. Omvendt er der tilsvarende flyttet 0,2 mio. kr. vedr. fore-

tagne udlæg fra Tilgodehavender til Anden kortfristet gæld. 

 

Der er manuelt flyttet 18,9 mio. kr. vedr. FF7 Udbetalingsskontoen, som skyldes fakturaer udbetalt i 

december 2018, men hvor inddækningen fra FF7 Finansieringskontoen først er sket i januar 2019. 
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3.4. Egenkapitalforklaring  

Tabel 8. Egenkapitalforklaring     

Egenkapital primo R-året (mio. kr.) 2017 2018 

Reguleret egenkapital primo -3,5 -3,5 

Ændringer i reguleret egenkapital 0,0 0,0 

Reguleret egenkapital ultimo -3,5 -3,5 

Overført overskud primo -109,3 -92,3 

+Primoregulering/flytning mellem bogførings-

kredse 0,0 
0 

+Regulering af det overførte overskud 0,0 0 

+Overført fra årets resultat 17,0 -19,7 

Bortfald 0,0 0,0 

Udbytte til statskassen 0,0 0,0 

Overført fra reserveret bevilling 0,0 0 

Overført overskud ultimo -92,3 -112,1 

Egenkapital ultimo R-året -95,8 -115,6 

 

Departementets egenkapital ultimo 2017 var på 95,8 mio. kr., og da årets positive resultat udgjorde 

19,7 mio. kr., er egenkapitalen ultimo 2018 forøget til 115,6 mio. kr.  

 

Nedenstående tabel 8.1 viser det akkumulerede overskud ultimo 2018 på underkonti med satspul-

jebevillinger. Ud over de viste underkonti nedenfor indgår overskuddet i 2018 på 1,6 mio. kr. på § 

16.11.50. Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen under uk. 10 på Departemen-

tet.  

 

Mer- og mindreforbrug indgår i det akkumulerede overskud i tabel 6. 

 

Tabel 8.1 Disponeret til overført overskud for underkonti med satspuljemidler   

  (mio. kr.) 

16.11.01.40 - Delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlings-

plan til forebyggelse af vod på botilbud 
-0,1 

16.11.01.45 - Satspuljeinitiativer - psykologordningen -0,1 

16.11.01.46 - Satspuljeinitiativer - Screening for cystisk fibrose af nyfødte -1,4 

16.11.01.65 - Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 -2,6 

16.11.01.66 - Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, jf. aftale om 

satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020    
-3,7 

 16.11.01.71. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021 -0,6 

Satspulje-videreførelser ultimo 2018 -8,5 

Kilde: Statens Koncern System og egne beregninger 
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3.5. Likviditet og låneramme 

Likviditet og låneramme vedrører § 16.11.01. Departementet.  

 

Tabel 9. Udnyttelse af låneramme   

  

2018 

(mio. kr.) 

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 66,8 

Låneramme 57,9 

Udnyttelsesgrad af låneramme i pct. 115,3 

Kilde: Statens Koncern System   

 

Som nævnt under afsnit 2.2 har Departementet i 2018 overskredet lånerammen med 7,1 mio. kr., 

svarende til en udnyttelsesgrad på 115,3 pct. og overholder dermed ikke disponeringsreglerne for 

lånerammen. Overskridelsen kan primært henføres til, at der i forventningen til behovet for låner-

amme på Departementet ikke var taget fuld højde for de anlægsinvesteringer, der er foretaget i regi 

af sundhedsdataprogrammet på uk. 15, og som administreres af sekretariatet for sundhedsdata-

programmet, der organisatorisk er forankret i Styrelsen for Sundhedsdata. Endvidere blev der over-

ført 4,0 mio. kr. til § 16.11.17. Styrelsen for Sundhedsdata med henblik på overholdelse af låner-

ammen. For 2019 er der overført låneramme på forslag til tillægsbevilling for 2019 til Departemen-

tet fra § 16.35.01. Statens Serum Institut, således at lånerammen overholdes.  

 

Stigningen i de immaterielle og materielle anlægsaktiver kan primært henføres til sundhedsdata-

programmets investeringer.  

 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft  

Opfølgningen på lønsumsloftet omfatter § 16.11.01. Departementet. 

 

Tabel 10. Opfølgning på lønsums-

loft   

Hovedkonto 16.11.01.  

(mio. kr.) 

Lønsumsloft FL 163,5 

Lønsumsloft inkl. TB/ aktstykker 140,7 

Lønforbrug under lønsumsloft 132,5 

Difference (mindreforbrug) 8,2 

Akk. opsparing ultimo 2017 62,9 

Akk. opsparing ultimo 2018 71,1 

Kilde: Statens Koncern System   

 

Af tabel 10 ses det, at departementet i 2018 havde et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling på i alt 140,7 

mio. kr.  og et lønforbrug på 132,5 mio. kr. svarende til, at departementet havde et mindreforbrug 

på 8,2 mio. kr. på løn i 2018. Departementet overholder således disponeringsreglerne i relation til 

lønsumsloftet. 

 

Den akkumulerede lønopsparing ultimo 2018 udgør 71,1 mio. kr.  

 

Det kan endvidere bemærkes, at der med udgangen af 2018 beklageligvis ikke blev foretaget den 

forudsatte veksling af driftsmidler til lønmidler mellem Departementet og Fællesekretariatet for Det 

Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 sva-

rende til i alt 3,1 mio. kr. Vekslingen er foretaget her i 2019 på forslag til tillægsbevilling for 2019. 
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3.7. Bevillingsregnskabet  

Bevillingsregnskabet vedrører samtlige hovedkonti, departementet har ansvaret for. 

 

 

    Bevilling Regnskab 
Overført overskud ul-

timo   (Mio. kr.) FL TB FL+TB   

16.11.01 
Udgifter 309,6  21,3 23,7 

112,1 
Indtægter 21,3 -12,3 297,3 275,9 

16.11.27. Udgifter 16,9 0 16,9 16,9  

16.11.50. Udgifter 6,5 -4,9 1,6 0  

 

For de regnskabsmæssige forklaringer henvises til afsnit 3.2, jf. ovenfor.  

 

§ 16.11.44. Bedre ramme for uddannelse af almen medicinere 

   Udgifter  
 

Bevilling 
       

17.500.000,00   

Regnskab 
       

17.500.000,00    

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          -  
 

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 
 

 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.11.52. Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen (Lovbunden) 

   Udgifter  
 

Bevilling 
       

21.400.000,00   

Regnskab 
       

17.661.251,00   

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling 
         

3.738.749,00   

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 17% 
 

 

Mindreforbruget skyldes ændringer i valutakursen. 

 

Det kan oplyses, at Danmarks medlemsbidrag til WHO fastsættes hvert andet år på baggrund 

af en bidragsskala vedtaget af FN. Bidraget fastsættes i US Dollars og er derfor følsomt for 

udsving i kursen. 
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§ 16.11.61. Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (Anden bevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        29.500.000,00  

Regnskab        29.433.332,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling              66.668,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.11.71. Patientrådgivere, information/uddannelse (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling             400.000,00  

Regnskab             243.770,42  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             156.229,58  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 39% 

 

Det regnskabsførte forbrug afspejler de betalte fakturaer til Justitsministeriet. Mindreforbruget bety-

der, at der ultimo 2018 henstår ca. 0,2 mio. kr. ultimo 2018, som akkumuleret overskud til videre-

førsel. 

 

 

§ 16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (Reservationsbevilling) 

   Udgifter   

Bevilling        43.900.000,00   

Regnskab        43.354.144,14   

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             545.855,86   

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 1% 
 

 

Kontoen administreres af Sundhedsstyrelsen og indgår derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 

2018. 

 

§ 16.21.08. Partnerskaber til realisering af de nationale mål (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab         -2.942.264,41  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.942.264,41  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -% 

 

Det negative regnskabsførte forbrug afspejler, at der er tilbageført midler til kontoen, således at der 

ultimo 2018  henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 1,6 mio. kr. mio. kr. henset til, 

at der i forbindelse med bevillingsafregningen for 2018 er bortfaldet 5 mio. kr.  
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§ 16.21.09. Styrkelse af alkoholbehandlingen (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab            -999.711,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             999.711,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling - 

 

 

Kontoen administreres af Sundhedsstyrelsen og håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport 

for 2018. 

 

§ 16.21.15. Hjælp til rygestop for storrygere (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab              82.390,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             -82.390,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling - 

 

Kontoen administreres af Sundhedsstyrelsen og håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport 

for 2018. 

 

 

§ 16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.000.000,00  

Regnskab                          -    

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling - 

  
I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat 

100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sund-

hedsområdet. Midlerne blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på 

sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 over-

ført 2 mio. kr. til nyoprettet konto 16.21.17. Styrkelse af stofmisbrugsområdet til at styrke den gæl-

dende behandlingsgaranti og løfte behandlingskvaliteten samt til at udbrede virksom skadesreduk-

tion. På Finansloven for 2019 er der afsat 2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til formålet. 

 

Mindreforbruget i 2018 betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel 

på 2 mio. kr.    
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§ 16.21.31. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter 

og unge (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        12.400.000,00  

Regnskab        12.217.212,92  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             182.787,08  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 1% 

 

 

Hovedkontoen administreres af Sundhedsstyrelsen og håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens års-

rapport for 218. 

 

§ 16.21.46. Forebyggelse af astma hos børn (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          5.800.000,00  

Regnskab          5.800.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.21.54. Tilskud til Julemærkehjem (Reservationsbevilling) 

  

  Udgifter  

Bevilling          3.500.000,00  

Regnskab          3.500.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger 

 

 

§ 16.21.57. Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieam-

bulatoriefunktioner (Reservationsbevilling) 

  

  Udgifter  

Bevilling             300.000,00  

Regnskab            -370.670,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             670.670,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 224% 

 

Sundhedsstyrelsen administrerer underkonto 16.21.57.20. Pulje til etablering af landsdækkende 

familieambulatorier håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2018.   
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Der har ikke været budgetteret på underkonto 16.21.57.30. Videnscenter for forebyggelse af rus-

middelskader hos børn der har været administreret af Departementet. Der har ikke været bevæ-

gelse på kontoen og der henstår ikke et akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2017. 

 

 

§ 16.21.63. Behandling med lægeordineret heroin (Reservationsbevilling) 

   Udgifter   
Bevilling        69.600.000,00   
Regnskab        64.461.787,50   
Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          5.138.212,50   
Regnskabsafvigelse i % af bevilling 7%  

 

Mindreforbruget på ca. 5,1mio. kr. på kontoen i 2018 betyder, at der ultimo 2018 henstår et akku-

muleret overskud til videreførsel på hovedkontoen på ca. 13,7 mio. kr., hvoraf vedrører underkonto 

20. som administreres af Sundhedsstyrelsen og derfor håndteres i Sundhedsstyrelsens årsrapport 

2018. 

 

 

§ 16.21.65. Forsøg med sundhedsrum (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab            -339.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             339.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -% 

 

Det negative regnskabsførte forbrug afspejler, at der er tilbageført midler til kontoen i 2018 sva-

rende til, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 0,3 mio. kr..  

 

 

§ 16.21.66. Initiativer på narkotikaområdet, hvor Københavner-modellen anvendes 

(Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          4.300.000,00  

Regnskab          4.300.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger 

 

§ 16.21.69. Styrket indsats mod overbelægning (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling      103.900.000,00  

Regnskab      113.015.828,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling         -9.115.828,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -9% 
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Kontoen administreres af Sundhedsstyrelsen og håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport 

for 2018. 

  

§ 16.21.74. Stofindtagelsesrum (Reservationsbevilling) 

  Udgifter 

Bevilling                          -    

Regnskab            -268.248,87  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             268.248,87  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte forbrug afspejler, at der er tilbageført midler til kontoen svarende til, at 

der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 0,7 mio. kr. Der budgetteres 

ikke på kontoen fra 2018. 

 

 

 § 16.21.75. Videreførelse af natåbning af livslinien (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          1.000.000,00  

Regnskab          1.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                        -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.31.03. Videreuddannelse af medicinsk personale (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        75.400.000,00  

Regnskab        74.061.988,65  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          1.338.011,35  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 2% 

 

Underkonto 10. administreres af Sundhedsstyrelsen og håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens års-

rapport for 2018.  

 

Underkonto 20. administreres af Departementet. Ud af det samlede mindreforbrug på ca. 1,3 mio. 

kr. kan ca. 0,8 mio. kr. henføres til underkonto 16.31.03.20. Videreuddannelse til specialtandlæge.  

 

Ultimo 2018 henstår på hovedkontoen et akkumuleret overskud til videreførsel  på  ca. 1,4 mio. kr. 

 

§ 16.33.01. Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        12.000.000,00  

Regnskab        12.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                        -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 
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Ingen bemærkninger.  

 

§ 16.33.05. Analyse- og oplysningsvirksomhed (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.400.000,00  

Regnskab          2.151.326,30  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             248.673,70  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 10% 

 

Mindreforbruget på ca. 0,2 mio. kr. på kontoen i 2018 betyder, at der ultimo 2018 henstår et akku-

muleret overskud til videreførsel på ca. 0,9 mio. kr. 

 

 

§ 16.33.07. Forskning i almen praksis (Lovbunden) 

   Udgifter  

Bevilling          8.000.000,00  

Regnskab          7.919.023,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling              80.977,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 1% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.33.16. Nationalt Videnscenter for Demens (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        10.800.000,00  

Regnskab        10.800.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.33.20. Forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccination (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.000.000,00  

Regnskab          2.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 
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§ 16.33.25. Etablering af forsøgsordning med medicinsk cannabis (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        10.100.000,00  

Regnskab        10.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             100.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 1% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.33.31. IARC (Lovbunden) 

   Udgifter  

Bevilling          6.000.000,00  

Regnskab          5.547.603,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             452.397,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 8% 

 

Mindreforbruget afspejler udsving i afregningskursen. 

 

 

§ 16.33.65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          4.500.000,00  

Regnskab          4.500.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat 

100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sund-

hedsområdet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på 

sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 over-

ført 4,5 mio. kr. til nyoprettet konto 16.33.65. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme. Der 

blev i 2018 givet tilsagn svarende til de afsatte midler.  

 

På finansloven for 2019 er der ligeledes afsat 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. 

 

 

§ 16.33.66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med 

thyroid (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          5.000.000,00  

Regnskab          5.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 
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I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og DF blev der afsat 100 mio. kr. 

årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sundhedsom-

rådet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede indsatser på sund-

hedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 

overført 5 mio. kr. til nyoprettet konto 16.33.66. Forskningsprojekt til at styrke behandlingen af 

patienter med lavt stofskifte, herunder behandling med thyroid.  

 

Puljen blev udmøntet i 2018.  

 

§ 16.43.01. Sygesikring af søfarende (Lovbunden) 

   Udgifter   Indtægter  

Bevilling       10.000.000,00    10.000.000,00  

Regnskab         5.899.456,00    11.541.836,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling         4.100.544,00    -1.541.836,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 41% -15% 

 

Redernes bidrag skal efter lov nr. 546 af 24. juni 2005 fuldt ud dække statens udgifter til syge-

sikringsordningen for søfarende. Rederiet indbetaler et á-conto bidrag, der beregnes som et 

gennemsnitsbeløb pr. søfarende forhyret på dansk skib i udenrigsfart på grundlag af statens 

samlede faktiske udgifter til ydelser i henhold til sundhedslovens § 258 i det foregående ka-

lenderår og de faktiske hyredage. 

 

Udgiftskontoen omfatter udgifter til sygehjælp, hjemsendelse m.v. af søfarende i udenrigsfart, 

der afholdes fuldt ud af staten, §§9 og 161 i L 546/2005. Mindreudgifterne på ca. 4,1 mio. kr.  

skyldes færre udgifter til tilskadekomne søfarende i 2018 end budgetteret. 

 

 

§ 16.51.02. Tilskud til Region Hovedstaden (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        33.900.000,00  

Regnskab        33.900.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        69.000.000,00  

Regnskab        69.379.569,53  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling            -379.569,53  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -1% 
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Merforbruget i 2018 betyder, at der ultimo 2018 henstår en akkumuleret negativ opsparing på 

knapt 

Ca. 0,9 mio. kr.  

 

Som det fremgår af de regnskabsmæssige forklaringer til kontoen i årsrapporten for 2017 gav 

Sundheds- og Ældreministeriet udtryk for, at det akkumulerede negative overskud ultimo 

2017 på ca. 0,6 mio. kr. ville være nulstillet med udgangen af 2018.  I forbindelse med tildelin-

gen af midlerne til Region Hovedstaden er der beklageligvis sket en fejl, således at tilskuddet 

kun er blevet reduceret med 0,6 mio. kr., hvorved der ikke blev taget højde for betalingen af 

licensen til Cochrane biblioteket. Reduktionen burde have været ca. 0,9 mio. kr. højere sva-

rende til betalingen til Cochrane biblioteket. 

 

Ministeriet vil arbejde på, at det negative overskud ultimo 2018 nulstilles med halvdelen i 

2019 og den resterende halvdel i 2020.  

    

 

§ 16.51.06. Forgiftningsrådgivning (Reservationsbevilling)  

   Udgifter  

Bevilling          9.700.000,00  

Regnskab          9.700.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.51.11. Social ulighed i sundhed blandt børn og unge fra viden til handling (Reservationsbevilling) 

 Udgifter 

Bevilling          2.000.000,00  

Regnskab          2.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.12. Udbredelse af It-understøttelse til akuthjælpeordninger (Reservationsbevilling) 

 Udgifter 

Bevilling                          -    

Regnskab            -129.796,55  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             129.796,55  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 
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§ 16.51.16. Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter (Reservationsbevilling) 

 Udgifter 

Bevilling          5.100.000,00  

Regnskab          5.100.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.51.17. Diverse tilskud (Reservationsbevilling) 

 Udgifter 

Bevilling        26.700.000,00  

Regnskab        25.949.572,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             750.428,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 3% 

 

Sundhedsstyrelsen varetager underkonto 16.51.17.40. Opdatering og vedligeholdelse af klini-

ske retningslinjer, som derfor håndteres i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2018. 

 

Departementet administrerer følgende underkonti: 

 16.51.17.10. Videncenter for Rehabilitering og Palliation, hvor bevillingen på 20 mio. 

kr. er udmøntet. 

 16.51.17.20. Børn som pårørende, hvor der ikke har været budgetteret på kontoen 

siden 2015. I forbindelse med bevillingsafregningen for 2018, er der fra underkontoen 

overført ca. 0,2 mio. kr. til underkonto til ovenfor nævnte underkonto med henblik på 

nulstilling af det akkumulerede negative overskud ultimo 2017/primo 2018 på knapt 

0,2 mio.  

 16.51.17.30. Styrket monitorering og kvalitetsudvikling, hvor der i 2018 har æret et 

mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. svarende til, at der ultimo 2018 henstår et akkumu-

leret overskud til videreførsel på ca. 2,3 mio. kr.   

 

På hovedkontoen henstår der samlet set ultimo 2018 et akkumuleret overskud til videreførsel 

på ca. 3,4 mio. kr.   

 

 

§ 16.51.19. Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade (Reservationsbevilling) 

 Udgifter 

Bevilling                          -    

Regnskab       -10.667.317,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling        10.667.317,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til kontoen. Det bety-

der, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 10,7 mio. kr. 

svarende til en forøgelse på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til ultimo 2017. 

 

Der budgetteres ikke læneger på kontoen. 
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§ 16.51.22. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. i udkants-

områder med store afstande (Reservationsbevilling) 

 Udgifter 

Bevilling        16.100.000,00  

Regnskab        15.273.251,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             826.749,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 5% 

 

Det regnskabsførte forbrug i 2018 afspejler: 

 At der på underkonto 16.51.22.10. Pulje til facilitering af løsninger på det præhospi-

tale område er tilbageført ca. 0,5 mio. kr. til kontoen, hvor der ikke længere budgette-

res. 

 At der på underkonto 16.51.22.30. Pulje til styrket akutindsats er tilbageført ca. 0,5 

mio. kr. til kontoen, således at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret videreførsels-

beløb på ca. 2,6 mio. kr.  

 At bevillingen på underkonto 16.51.22.40. Fødeafdelingen på Holstebro sygehus på 

16,1 mio. kr. er fuldt udmøntet i 2018. 

 

Samlet set henstår der på hovedkontoen ultimo 2018 et akkumuleret overskud til videreførsel 

på ca. 2,9 mio. kr. 

  

 

§ 16.51.23. Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab         -1.633.749,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          1.633.749,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløbe afspejler, at der er tilbageført midler til kontoen svarende 

til, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på et tilsvarende beløb. 

 

 

§ 16.51.24. Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          5.100.000,00  

Regnskab                          -    

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          5.100.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100% 

 

 Mindreforbruget på kontoen afspejler, at der i 2018 ikke er udbetalt midler til Rigshospitalet vedr.    

specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner. Det skyldes, at Rigshospitalet 

har ved indgangen til 2018 havde uforbrugte midler til rådighed, og som Rigshospitalet fik med-

delelse om at bruge, inden der blev udbetalt ”nye midler”. 
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§ 16.51.27. Pulje til behandling til svært overvægtige børn (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab            -450.836,49  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             450.836,49  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløbe afspejler, at der er tilbageført midler til kontoen svarende 

til, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 0,4 mio. kr. henset 

til, at der i forbindelse med bevillingsafregningen for 2018 er bortfaldet 0,3 mio. kr.  

 

Bevillingen ophørte med udgangen af 2016. 

  

§ 16.51.28. Tilskud til Danske Hospitalsklovne (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          1.500.000,00  

Regnskab          1.500.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.51.30. Opprioritering af psykiatrien (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        33.700.000,00  

Regnskab        29.719.426,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          3.980.574,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 12% 

 

Sundhedsstyrelsen administrerer underkonto 16.51.30.70. og 16.51.30.80., sm derfor håndte-

res i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2018. 

 

Departementet administrerer underkonto 16.51.30.10, 16.51.30.20., 16.51.30.30., 16.51.30.40., 

16.51.30.50 og 16.51.30.60.  

 

Mndreforbruget på kontoen i 2018 betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud 

til videreførsel på ca. 4,4 mio. kr. henset til, at der i forbindelse med bevillingsafregningen for 

2018 er bortfaldet ca. 69,5 mio. kr., som er indgået i satspuljeforhandlingerne for 2019. 

 

 

§ 16.51.31. National diabeteshandlingsplan (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          6.300.000,00  

Regnskab          3.500.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.800.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 44% 
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Sundhedsstyrelsen administrerer underkonto 16.51.31.30. Pulje til støtte og rådgivning til fami-

lier med diabetes tæt inde på livet, som derfor håndteres i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 

2018. 

 

Departementet administrerer de øvrige underkonti, hvor der ultimo 2018 henstår et akkumule-

ret overskud til videreførsel på 2,8 mio. kr. svarende til mindreforbruget på kontoen i 2018. Min-

dreforbruget kan primært henføres til underkonto 16.51.31.20. Pulje til målrettet opsporing af 

type 2-diabetes i relevante grupper. 

  

 

§ 16.51.34. National smertebehandlingsindsats/smertehandlingsplan (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.500.000,00  

Regnskab                          -    

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.500.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100% 

 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der 

afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser 

på sundhedsområdet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede 

indsatser på sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 

overført 2,5 mio. kr. til nyoprettet konto 16.51.34. National smertebehandlingsindsats/smerte-

handlingsplan. Formålet med midlerne er at få et samlet overblik over området smertebehand-

ling. 2018 midlerne udmøntes i 2019. Udmøntningen af puljemidler sker på grundlag af fagligt 

oplæg fra Sundhedsstyrelsen.   

 

På finansloven for 2019 er der afsat 2 mio. kr. i 2019, 3,8 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021.  

 

§ 16.51.35. Pulje til at fremme lighed i sundhed og sundhedsvæsenet (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab         -1.250.089,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          1.250.089,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling - 

 

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen. Det betyder, 

at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 1,6 mio. kr. 

 

§ 16.51.37. Pulje til initiativer, der er målrettet strategien for styrket inddragelse af pati-

enter og pårørende (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab            -397.102,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             397.102,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling - 
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Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen. Det betyder, 

at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 0,5 mio. kr. 

 

 

§ 16.51.38. Patientsikker Kommune (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.100.000,00  

Regnskab          2.100.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.39. Forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab            -187.365,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             187.365,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen. Det betyder, 

at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 0,5 mio. kr. 

 

 

 

§ 16.51.40. Opfølgning på psykiatriudvalg (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        13.600.000,00  

Regnskab        11.534.863,61  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.065.136,39  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 15% 

 

Departementet administrerer følgende underkonti: 

16.51.40.60.Partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladser, hvor der ikke er afsat midler 

i 2018 og frem. 

16.51.40.70.Psykiatritopmøde, hvor 2018-bevillingen er fuldt udmøntet. 

 

Mindreforbruget på kontoen er udelukkende relateret til de underkonti, som administrerer og 

håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens årsrapport for 2018. 
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§ 16.51.41. Forskellige tilskud (Lovbunden) 

   Udgifter  

Bevilling          1.900.000,00  

Regnskab              39.228,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          1.860.772,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 98% 

 

Det regnskabsførte forbrug vedrører underkonto 16.51.41. Erstatninger til bloddonorer.  

 

Underkonto 16.51.41.30. Godtgørelse til HIV-positive transfusionssmittede, HIV-positive blø-

dere m.fl. administreres af Sundhedsstyrelsen og håndteres derfor i Sundhedsstyrelsens års-

rapport for 2018. 

 

 

§ 16. 51.42. Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse 

   Udgifter  

Bevilling             300.000,00  

Regnskab             299.976,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                     24,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.44. Hospicepladser (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          5.100.000,00  

Regnskab             744.980,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          4.355.020,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Mindreforbruget på kontoen betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til 

videreførsel på ca. 6,4 mio. kr. 

 

 

§ 16.51.45. Børnevaccinationsprogrammet (Lovbunden) 

   Udgifter  

Bevilling      149.300.000,00  

Regnskab      151.324.190,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling         -2.024.190,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -1% 

 

Merforbruget i 2018 er begrundet i en stigende tilslutning til HPV-vaccination.  
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§ 16.51.51. Tilskud til private sygehuse m.v. 

   Udgifter  

Bevilling          7.900.000,00  

Regnskab          7.900.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.52. Nationalt organdonationscenter (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          8.700.000,00  

Regnskab          8.700.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.53. Tilskud til behandling af ludomani (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        37.800.000,00  

Regnskab        37.460.515,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             339.485,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 1% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51. 54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national helhedsplan for sclerose (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          7.000.000,00  

Regnskab                          -    

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          7.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100% 

 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der 

afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser 

på sundhedsområdet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede 

indsatser på sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 

overført 7 mio. kr. til nyoprettet konto 16.51.54. Styrket indsats i forhold til sklerose/national 

helhedsplan for sclerose. På finansloven er der afsat 9,3 mio. kr. i 2019, 9,4 mio. kr. i 2020 og 

9,5 mio. kr. i 2021 til formålet. 
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Mindreforbruget i 2018 afspejler at midlerne ikke er blevet anvendt i 2018. Udmøntningen har 

afventet en national helhedsplan for sclerose fra Sundhedsstyrelsen. 2018-midlerne udmøntes 

sammen med 2019-midlerne. 

 

§ 16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (Reservationsbevilling) 

§ 16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (Reservati-

onsbevilling)  
 Udgifter  

Bevilling          5.000.000,00  

Regnskab          5.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (Reservationsbevilling) 

  Udgifter  

Bevilling          2.000.000,00  

Regnskab          2.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51. 57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden om behandling af patienter 

med lavt stofskifte (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.000.000,00  

Regnskab   

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100% 

 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der 

afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser 

på sundhedsområdet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede 

indsatser på sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 

overført 2 mio. kr. til nyoprettet konto 16.51.57. Eftersyn af stofskifteområdet og større viden 

om behandling af patienter med lavt stofskifte. På finansloven for 2019 er der afsat 2,5 mio. kr., 

3.0 mio. kr. i såvel 2020 som 2021. 

 

2018-midlerne udmøntes sammen med 2019-midlerne. 
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§ 16.51.64. Tilskud til influenzavaccination (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        94.400.000,00  

Regnskab      107.794.308,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling 

 
      -13.394.308,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -14% 

 

Merforbruget skyldes en stigning i vaccinationstilslutningen. 

  

Merforbruget på ca. 13,4 mio. kr. betyder, at der ultimo 2018 henstod et negativt overført over-

skud til videreførsel på ca. 21,9 mio. kr. Beløbet er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2018. 

 

 

§ 16.51.65. Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer (Reservationsbevil-

ling) 

   Udgifter  

Bevilling          6.800.000,00  

Regnskab          6.479.512,92  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             320.487,08  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 5% 

 

Mindreforbruget på kontoen betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til 

videreførsel på ca. 1,6 mio. kr.  

 

 

§ 16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkredite-

ring i Sundhedsvæsenet (IKAS) (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        84.800.000,00  

Regnskab        81.485.091,60  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          3.314.908,40  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 4% 

 

Mindreforbruget på kontoen betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til 

videreførsel på ca. 23,2 mio. kr. fordelt på hovedkontoens 12 underkonti. 

 

 

§ 16.51.69. Pulje til oprettelse af hospicer (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        13.500.000,00  

Regnskab          8.033.860,60  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          5.466.139,40  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 40% 
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Mindreforbruget betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 

ca. 8 mio. kr. 

 

 

§ 16.51.71. Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende (Reservati-

onsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling             400.000,00  

Regnskab             400.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsnet (Reservationsbe-

villing) 

   Udgifter  

Bevilling    1.385.200.000,00  

Regnskab    1.385.196.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                4.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.73. Etableringen af en national rammeaftale på genoptræningsområdet (Reserva-

tionsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        15.000.000,00  

Regnskab   

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling        15.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100% 

 

De afsatte midler er overført til kontoen på bloktilskudsaktstykket fra juni 2018. Midlerne skal udmøntes til KL. 

  

 

§ 16.51.74. Bedre fysiske rammer for at understøtte nedbringelse af tvang i psykiatrien 

(Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling   

Regnskab            -634.297,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             634.297,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 
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Det negative regnskabsførte beløb afspejler, at der er ført midler tilbage til puljen. Det betyder, 

at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 1,7 mio. kr. 

 

 

§ 16.51.76. Regionale voldtægtscentre (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          8.700.000,00  

Regnskab          8.700.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der 

afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser 

på sundhedsområdet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede 

indsatser på sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 

overført 8,7 mio. kr. til nyoprettet konto 16.51.76. Regionale voldtægtscentre, som i 2018 bl.a. 

skal medgå til pukkelafvikling. På finansloven for 2019 er der afsat 3 mio. kr. årligt i perioden 

2019-2021, som overføres til det regionale bloktilskud på bloktilskudsaktstykket i juni måned 

2019. 

 

Der blev i 2018 givet tilsagn om tilskudsmidler svarende til bevillingen.  

 

§ 16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          1.300.000,00  

Regnskab                          -    

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          1.300.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100% 

 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der 

afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser 

på sundhedsområdet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede 

indsatser på sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 

overført 1,3 mio. kr. til nyoprettet konto 16.51.78. Behandlingstilbud for pædofile til at foretage 

en afdækning af behandlingstilbud for pædofile med henblik på at styrke indsatsen på området. 

På finansloven er der afsat 1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. 

  

Mindreforbruget i 2018 afspejler, at midlerne ikke er blevet anvendt i 2018. Har afventet kort-

lægning af området inden udmøntning af midlerne påbegyndes.  
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§ 16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          4.000.000,00  

Regnskab                          -    

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          4.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100% 

 

I forbindelse med finanslovsaftale for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti blev der 

afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en sundhedspulje til højt prioriterede indsatser 

på sundhedsområdet. Midler blev afsat på § 16.11.79.55. Sundhedspulje til højt prioriterede 

indsatser på sundhedsområdet. 

 

Som led i udmøntningen af sundhedspuljen blev der på forslag til tillægsbevillingslov for 2018 

overført 4 mio. kr. til nyoprettet konto 16.51.79. Sjældne sygdomme, herunder Cystisk Fibrose. 

På finansloven for 2019 er der afsat 8 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021.  

 

 

§ 16.51. 80. Tilskud til det færøske sundhedsministerium til projekt FarGen (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          3.000.000,00  

Regnskab          3.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.51.82. Indsats for demente og ældre medicinske patienter (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling             100.000,00  

Regnskab              99.500,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                   500,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 1% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.51.85. Sammenhængende sundhedsvæsen (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          1.000.000,00  

Regnskab         -1.173.363,55  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.173.363,55  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 217% 

 

Det negative regnskabsførte forbrug afspejler, at der tilbageført midler til kontoen. Det betyder, 

at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 10 mio. kr. incl. den 

uforbrugte 2018-bevilling på 1 mio. kr. 
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§ 16.51.86. Synlighedsreform - anlæg (Reservationsbevilling) 

   Udgifter   

Bevilling       -65.200.000,00   

Regnskab                          -     

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling       -65.200.000,00   

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 100%  

 

Den negative bevilling i 2018 afspejler, at midlerne er overført til regioner og kommuner på 

bloktilskuddet i juni 2018. De overførte midler er finansieret af uforbrugte midler på kontoen. 

Efter overførslen af midler på bloktilskudsaktstykket henstår 52,1 mio. kr. som akkumuleret 

overskud til videreførsel ultimo 2018.  

 

 

§ 16.51.87. Pulje til læge- og sundhedshuse (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling      207.700.000,00  

Regnskab      204.435.940,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          3.264.060,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 2% 

 

Mindreforbruget på kontoen i 2018 betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret over-

skud til videreførsel på 205,3 mio. kr. 

 

 

§ 16.51.89. Styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        52.000.000,00  

Regnskab        51.964.849,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling              35.151,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.51.92. Øget indsats til genoptræning af hjerneskadede (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          4.600.000,00  

Regnskab          4.500.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             100.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 2% 

 

Ingen bemærkninger. 
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§ 16.51.93. Auditiv indsats (AVT-programmet) til børn, der er CI-opererede, og børn med 

dobbeltsidig behandlingskrævende høretab i sygehusregi (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          6.100.000,00  

Regnskab          6.100.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.51.96. Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          3.400.000,00  

Regnskab          3.400.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.52.01. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.000.000,00  

Regnskab          2.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.52.02. Palliativ indsats til børn (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          4.800.000,00  

Regnskab          4.800.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.52.05. Videreførelse af partnerskaber om mental sundhed på arbejdspladsen (Re-

servationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          1.000.000,00  

Regnskab          1.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 
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Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.52.06. Pulje til Strategi for digital sundhed 2018-2022 (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        10.000.000,00  

Regnskab        10.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.52.07. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          5.000.000,00  

Regnskab          2.400.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          2.600.000,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 52% 

 

Mindreforbruget på kontoen betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til 

videreførsel på 2,6 mio. kr. 

 

 

§ 16.53.30. Akut psykiatrisk udrykningstjeneste (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        20.000.000,00  

Regnskab        20.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.53.31. BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        12.200.000,00  

Regnskab        12.200.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 
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§ 16.65.01. Styrket livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab       -10.102.464,95  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling        10.102.464,95  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling - 

 

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2018 henstår et akkumuleret over-

skud til videreførsel ultimo 2018 på ca. 15,3 mio. kr. 

 

§ 16.65.05. Løft af ældreområdet (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab         -1.955.916,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling          1.955.916,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling - 

 

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2018 henstår et akkumuleret over-

skud til videreførsel ultimo 2018 på ca. 2,8 mio. kr.  

 

 

§ 16.65.10. En værdig ældrepleje (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling    1.037.300.000,00  

Regnskab    1.037.293.132,12  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                6.867,88  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.65.15. Livskvalitet og selvbestemmelse for de svageste ældre (Reservationsbevil-

ling) 

   Udgifter  

Bevilling      390.300.000,00  

Regnskab      390.299.997,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                      3,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

§ 16.65.16. Bedre mad til ældre på plejecentre (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab       -26.627.666,96  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling        26.627.666,96  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2018 henstår et akkumuleret over-

skud til videreførsel ultimo 2018 på ca. 27,5 mio. kr. 

 

§ 16.65.24. National udbredelse af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          1.100.000,00  

Regnskab          1.100.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.65.25. Informationskampagne om inkontinens (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          1.000.000,00  

Regnskab          1.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.65.40. Udvikling af bedre ældrepleje (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab            -221.018,42  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             221.018,42  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2018 henstår et akkumuleret over-

skud til videreførsel ultimo 2018 på ca. 8,3 mio. kr.  
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§ 16.65.42. Tilbud til demente og andre svage ældre (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab            -234.966,05  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             234.966,05  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er ultimo 2018 henstår et akkumuleret over-

skud til videreførsel ultimo 2018 på ca. 0,8 mio. kr. henset til, at der er bortfaldet ca. 1,1 mio. kr. 

på bevillingsafregningen for 2018. De bortfaldne midler er indgået i satspuljeforhandlingerne 

vedr. 2019.  

 

 

§ 16.65. 50. Pulje til bedre bemanding i ældreplejen (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling      499.200.000,00  

Regnskab      499.200.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

 

§ 16.65.63. Livskvalitet (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          5.600.000,00  

Regnskab          5.698.450,30  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             -98.450,30  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -2% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§16.65.64. Nedbringelse af ventetid til genoptræning (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling        27.200.000,00  

Regnskab        26.714.286,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling             485.714,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 2% 

 

Mindreforbruget på kontoen i 2018 betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud  

til videreførsel på ca. 2,4 mio. kr. 
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§ 16.65.73. Sammenslutning af ældreråd (SRÅD) (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling          2.000.000,00  

Regnskab          2.000.000,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                          -    

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 16.65.75. Udviklingsinitiativer (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling                          -    

Regnskab               -6.006,00  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                6.006,00  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Det negative regnskabsførte beløb betyder, at der er tilbageført midler til puljen svarende til, at 

der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på ca. 1,1 mio. kr. 

 

 

§16.91. 60. Fremtidens sygehusstruktur (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling      829.000.000,00  

Regnskab    2.257.501.884,74  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling   -1.428.501.884,74  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling -172% 

 

Merforbruget betyder, at der ultimo 2018 henstår et akkumuleret overskud til videreførsel på 

2,3 mio. kr. 

 

 

§16.91.61. Regulering af kommunal medfinansiering (Reservationsbevilling) 

   Udgifter  

Bevilling   -2.122.600.000,00  

Regnskab   -2.122.599.999,89  

Regnskabsafvigelse i kr. af bevilling                     -0,11  

Regnskabsafvigelse i % af bevilling 0% 

 

Ingen bemærkninger. 

 



4. Bilag til det finansielle regnskab 
 

4.1. Noter til resultatopgørelse og balance 
 

4.2. Noter til balancen 

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver       

(mio. kr.) 

Færdiggjorte ud-

viklingsprojekter 

Erhvervede 

koncessioner, 

patenter, li-

censer mv. 

I alt 

Kostpris 12,5 0,1 12,5 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 

Afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2018 12,5 0,1 12,5 

Akkumulerede afskrivninger -6,7 0,0 -6,8 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2018 -6,7 0,0 -6,8 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018 5,7 0,0 5,8 

      0,0 

Årets afskrivninger -0,9 0,0 -0,9 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -0,9 0,0 -0,9 
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(mio. kr.) Udviklingsprojek-

ter under udfø-

relse     

Primo saldo pr. 1. januar 2018 18,1     

Tilgang 42,7     

Nedskrivninger 0     

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0     

Kostpris pr. 31.12.2018 61     

Kilde: Statens Koncern System       

 

Note 2. Materielle anlægsaktiver           

 (mio. kr.) 

G
ru

n
d

e
, 

a
re

a
le

r 
o

g
 

b
y

g
n

in
g

e
r 

T
ra

n
s

p
o

rt
m

a
te

ri
e

l 

 I
T

-u
d

s
ty

r 

In
v

e
n

ta
r 

I 
a

lt
 

Kostpris 1,2 1,1 1,6 0,0 3,9 

Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Afgang 0,0 -0,6 0,0 0,0 -0,6 

Kostpris pr. 31.12.2018 1,2 0,6 1,6 0,0 3,4 

Akkumulerede afskrivninger -1,0 -0,5 -1,6 0,0 -3,1 

Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12. 2018 -1,0 -0,5 -1,6 0,0 -3,1 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets afskrivninger -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 
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Note 4. Hensættelser   

  (mio. kr.) 

Hensatte forpligtelser primo 2018 -6,8 

- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse -0,4 

- heraf hensættelser - åremålsansættelser -1,3 

- heraf hensættelser, reetab. af lejemål -5,1 

  0,0 

Bevægelser 2018 0,6 

- heraf hensættelser til resultatløn og fratrædelse 0,0 

- heraf hensættelser - åremålsansættelser 0,6 

- heraf hensættelser, reetab. af lejemål 0,0 

  0,0 

Hensatte forpligtelser ultimo 2018 -6,2 

Kilde: Statens Koncern System   

 

 

Tabel 11. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.) 

Projekt 

Overført 

overskud fra 

tidligere år 

Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat 

Overskud til 

videreførelse i 

2019 

Vækstfremme Brasilien 22,9 1.075,0 705,7 392,2 392,2 

Vækstfremme Mexico 117,3 1.281,0 1.329,5 68,8 68,8 

Vækstfremme Vietnam 129,9 1.528,7 1.287,2 371,4 371,4 

Vækstfremme Kina 0,00 1.295,8 1.225,0 70,8 70,8 
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4.3. Administrede ordninger 
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Tabel 12. Administrerede tilskudsordninger og lovbundne konti - 2018 
 

      

  2018 2019 

(mio. kr.) 

V
id

e
re

fø
re

ls
e
 

P
ri

m
o

 

B
e

v
il

li
n

g
 +

 T
B

 

D
is

p
o

n
ib

e
l 

ra
m

m
e
 

R
e

g
n

s
k

a
b

 

R
e

s
u

lt
a

t 

H
e

n
s

æ
tt

e
ls

e
r 

u
lt

im
o

 

B
o

rt
fa

ld
 

V
id

e
re

fø
re

ls
e
r 

u
lt

im
o

 

B
e

v
il

li
n

g
 

D
is

p
o

n
ib

e
l 

ra
m

m
e
 2

0
1

9
 

§ 16.11.23.10 
Erstatning til andenhånds-ekspone-

rede asbestofre 
                  

7,2  
                    

-    
                   

7,2  
                   

0,9  
                  

-0,9  
                        

-    
                    

-    
                   

6,3  
                    

-    
                   

6,3  

§ 16.11.23.20 
Udvidet godtgørelsesordning til an-

denhåndseksponerede asbestofre 
                  

0,6  
                   

0,9  
                   

1,5  
                   

1,4  
                  

-0,5  
                        

-    
                    

-    
                   

0,1  
                   

0,9  
                   

1,0  

§ 16.11.44.10 
Bedre ramme for uddannelse af al-

men medicinere 
                   

-    
                   

5,0  
                   

5,0  
                   

5,0  
                    

-    
                      

-4,5  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.11.44.20 
Efteruddannelse af praksisperso-

nale 
                   

-    
                 

12,5  
                 

12,5  
                 

12,5  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.11.45.10 
Tilskud til medicinsk cannabis 

                   
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                 
16,7  

                 
16,7  

§ 16.11.71.10 
Informations- og uddannelsesaktivi-

teter for patientrådgivere 
                  

0,1  
                   

0,4  
                   

0,5  
                   

0,2  
                   

0,2  
                        

-    
                    

-    
                   

0,2  
                   

0,4  
                   

0,6  

§ 16.21.02.10 
Sundhedsfremme og sygdomsfore-

byggelse 
                  

0,4  
                 

43,9  
                 

44,3  
                 

43,0  
                   

0,9  
                      

-7,3  
                    

-    
                   

0,9  
                 

44,2  
                 

45,1  

§ 16.21.02.20 
Folkesundhed 

                   
-    

                    
-    

                    
-    

                   
0,3  

                  
-0,3  

                      
-0,0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.21.03.10 
Pulje til styrket sundhedsindsats for 

socialt udsatte og sårbare grupper 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                    

-    
                      

-1,1  
                  

-0,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.06.10 
Forebyggelse af ludomani 

                  
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                  
-0,0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.21.07.10 
Tilskud til SIND 

                  
0,3  

                    
-    

                   
0,3  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                  
-0,3  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.21.07.20 
Tilskud til PS Landsforening 

                  
0,5  

                    
-    

                   
0,5  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                  
-0,5  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.21.08.10 Partnerskab til realisering af de na-

tionale mål 
                  

4,2  
                    

-    
                   

4,2  
                  

-2,9  
                   

2,9  
                      

-1,2  
                  

-5,5  
                   

1,7  
                    

-    
                   

1,7  
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§ 16.21.09.10 
Øget uddannelseskapacitet for al-

koholbehandlere 
                 

-6,5  
                    

-    
                  

-6,5  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.09.20 

Tværkommunalt samarbejde om 

den familieorienterede alkoholbe-

handling 
                  

4,6  
                    

-    
                   

4,6  
                  

-0,4  
                   

0,4  
                      

-1,3  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.09.30 Kvalitet i alkoholbehandlingen i 

kommunerne 
                  

3,6  
                    

-    
                   

3,6  
                  

-0,6  
                   

0,6  
                      

-0,7  
                    

-    
                   

2,7  
                    

-    
                   

2,7  

§ 16.21.11.10 
Pulje til opsøgende tandpleje for 

særligt socialt udsatte 
                  

0,2  
                    

-    
                   

0,2  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                  

-0,2  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.14.10 
Pulje til styrket indsats i svangreom-

sorgen for udsatte gravide 
                  

0,2  
                    

-    
                   

0,2  
                  

-0,3  
                   

0,3  
                        

-    
                  

-0,2  
                   

0,3  
                    

-    
                   

0,3  

§ 16.21.15.10 
Hjælp med rygestop for storrygere 

                  
1,6  

                    
-    

                   
1,6  

                   
0,1  

                  
-0,1  

                      
-0,3  

                    
-    

                   
1,5  

                    
-    

                   
1,5  

§ 16.21.17.10 
Styrkelse af stofmisbrugsområdet 

                   
-    

                   
2,0  

                   
2,0  

                    
-    

                   
2,0  

                        
-    

                    
-    

                   
2,0  

                   
2,0  

                   
4,0  

§ 16.21.31.10 
Seksual sundhed 

                  
0,2  

                 
12,1  

                 
12,3  

                 
12,1  

                    
-    

                        
-    

                  
-0,2  

                    
-    

                 
12,2  

                 
12,2  

§ 16.21.31.20 Indsats over for personer berørt af 

hepatitis 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                  

-0,2  
                   

0,2  
                      

-0,0  
                    

-    
                   

0,2  
                    

-    
                   

0,2  

§ 16.21.31.30 

Tilskud til fertilitetsrådgivningen - 

Region Øresund, Rigshospitalet, 

København 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.31.50 
Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen  

                   
-    

                   
0,3  

                   
0,3  

                   
0,3  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                   
0,3  

                   
0,3  

§ 16.21.36.10 
Tilskud til sundhedsfremmende pro-

jekter 
                  

0,4  
                    

-    
                   

0,4  
                  

-0,5  
                   

0,5  
                        

-    
                  

-0,9  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.46.10 
Forebyggelse af astma hos børn 

                   
-    

                   
5,8  

                   
5,8  

                   
5,8  

                    
-    

                      
-1,8  

                    
-    

                    
-    

                   
5,9  

                   
5,9  

§ 16.21.49.10 
Tilskud til kommunal indsats målret-

tet overvægtige børn 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                  

-0,3  
                   

0,3  
                    

-69,1  
                    

-    
                   

0,3  
                    

-    
                   

0,3  

§ 16.21.49.20 
Pulje til centrale understøttende ak-

tiviteter 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
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§ 16.21.50.10 
Udvidet vejledning af astmapatien-

ter 
                  

0,1  
                   

3,8  
                   

3,9  
                   

3,3  
                   

0,5  
                        

-    
                    

-    
                   

0,6  
                   

3,8  
                   

4,4  

§ 16.21.54.10 
Tilskud til Julemærkehjem 

                   
-    

                   
3,5  

                   
3,5  

                   
3,5  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                   
3,5  

                   
3,5  

§ 16.21.57.10 
Pulje til kommunale forsøgsprojek-

ter 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.57.20 
Pulje til  etablering af landsdæk-

kende familieambulatoriefunktioner 
                  

3,2  
                   

0,3  
                   

3,5  
                   

0,3  
                    

-    
                      

-1,7  
                  

-3,2  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.57.30 
Videnscenter for Forebyggelse af 

Rusmiddelskader hos Børn 
                  

0,3  
                    

-    
                   

0,3  
                  

-0,7  
                   

0,7  
                        

-    
                    

-    
                   

1,0  
                    

-    
                   

1,0  

§ 16.21.63.10 Tilskud til behandling med lægeor-

dineret heroin 
                  

8,0  
                 

69,6  
                 

77,6  
                 

64,5  
                   

5,1  
                        

-    
                    

-    
                 

13,1  
                 

70,2  
                 

83,3  

§ 16.21.63.20 
Etablering og Undervisning 

                  
0,6  

                    
-    

                   
0,6  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,6  

                    
-    

                   
0,6  

§ 16.21.65.10 
Forsøg med sundhedsrum 

                   
-    

                    
-    

                    
-    

                  
-0,3  

                   
0,3  

                        
-    

                    
-    

                   
0,3  

                    
-    

                   
0,3  

§ 16.21.66.10 
Tilskud til matadoninjektion som be-

handlingstilbud  
                   

-    
                   

0,8  
                   

0,8  
                   

0,8  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

0,8  
                   

0,8  

§ 16.21.66.20 
Øget indsats mod hepatitis C blandt 

stofmisbrugere 
                   

-    
                   

0,9  
                   

0,9  
                   

0,9  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

0,9  
                   

0,9  

§ 16.21.66.30 

Afhængighedsskabende lægemid-

ler og behandling af personer for 

stofmisbrug 
                   

-    
                   

2,0  
                   

2,0  
                   

2,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

2,0  
                   

2,0  

§ 16.21.66.40 

Registrerings- og indberetningsord-

ning til kvalitetssikring af den læge-

faglige stofmisbrugsbehandling 
                   

-    
                   

0,6  
                   

0,6  
                   

0,6  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

0,6  
                   

0,6  

§ 16.21.67.10 

Pulje til understøttelse af kommunal 

indsats i forbindelse med oprettelse 

og drift af stofndtagelsesrum 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                    

-    
                      

-0,0  
                  

-0,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.68.10 
En styrket indsats for unge med 

hashpsykoser 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                    

-    
                      

-1,9  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
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§ 16.21.68.20 

Pulje til forebyggelse af hashryg-

ning på erhvervs- og prosuktions-

skoler 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.21.69.10 

Pulje til styrkelse af den kommunale 

forebyggelsesindsats med særligt 

fokus på ældre medicinske patien-

ter og udsatte grupper 
                

17,5  
               

103,9  
               

121,4  
               

113,0  
                  

-9,1  
                  

-131,4  
                    

-    
                   

8,4  
                    

-    
                   

8,4  

§ 16.21.71.45 
Seksuel sundhed i regi af forenin-

gen Sex og Samfund 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                  

-0,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.72.10 

Forskning i sammenhæng mellem 

hormonforstyrrende stoffer og re-

produktion 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.21.73.10 
Forebyggelse af narkotikadødsfald 

ved brug af naloxon 
                  

0,1  
                   

3,0  
                   

3,1  
                   

3,0  
                    

-    
                      

-0,6  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.21.74.10 
Stofindtagelsesrum 

                  
0,4  

                    
-    

                   
0,4  

                  
-0,3  

                   
0,3  

                      
-0,0  

                    
-    

                   
0,7  

                    
-    

                   
0,7  

§ 16.21.75.10 Videreførelse af natåbning af livsli-

nien 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                   

1,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

1,0  
                   

1,0  

§ 16.21.76.10 
Kultur på recept 

                  
0,5  

                   
3,3  

                   
3,8  

                   
3,2  

                   
0,1  

                      
-2,8  

                    
-    

                   
0,6  

                    
-    

                   
0,6  

§ 16.21.77.10 
Sundhedstjek 

                  
3,5  

                   
9,9  

                 
13,4  

                 
10,9  

                  
-0,9  

                      
-3,8  

                    
-    

                   
2,5  

                 
10,0  

                 
12,5  

§ 16.21.78.10 
Styrket indsats for gravide kvinder 

med et misbrug 
                  

7,6  
                   

5,9  
                 

13,5  
                   

0,8  
                   

5,1  
                      

-0,5  
                    

-    
                 

12,8  
                   

6,3  
                 

19,1  

§ 16.31.01.10 
Vurdering af fagprøver for 3. lands 

sundhedspersonel 
                 

-0,7  
                   

2,5  
                   

1,8  
                   

3,3  
                  

-0,8  
                        

-    
                   

1,5  
                    

-    
                   

3,2  
                   

3,2  

§ 16.31.03.10 

Videreuddannelse af læger og tand-

læger, LB nr. 1350 af 2008 og LB 

nr. 913 af 2010 
                 

-0,0  
                 

42,1  
                 

42,1  
                 

41,6  
                   

0,5  
                        

-    
                    

-    
                   

0,5  
                 

42,5  
                 

43,0  

§ 16.31.03.20 
Videreuddannelse til specialtand-

læge 
                  

0,1  
                 

33,3  
                 

33,4  
                 

32,5  
                   

0,8  
                        

-    
                    

-    
                   

0,9  
                 

33,6  
                 

34,5  
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§ 16.33.01.10 

Almindelig virksomhed (Opgaver 

vedr. Statens Institut for Folkesund-

hed) 
                   

-    
                 

12,0  
                 

12,0  
                 

12,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                 

11,9  
                 

11,9  

§ 16.33.05.10 
Analyse- og oplysningsvirksomhed 

om lægemidler 
                  

0,7  
                   

2,4  
                   

3,1  
                   

2,2  
                   

0,2  
                        

-    
                    

-    
                   

0,9  
                   

2,4  
                   

3,3  

§ 16.33.05.20 
Udvikling og analyser 

                  
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.33.11.10 Tilskud til forskning o.l. i alternativ 

behandling 
                   

-    
                   

4,0  
                   

4,0  
                  

-1,0  
                   

5,0  
                        

-    
                    

-    
                   

5,0  
                    

-    
                   

5,0  

§ 16.33.16.10 
Nationalt Videnscenter for Demens 

                  
0,1  

                 
10,8  

                 
10,9  

                 
10,8  

                    
-    

                      
-0,4  

                    
-    

                   
0,1  

                 
10,1  

                 
10,2  

§ 16.33.20.10 Forskning i mulige bivirkninger ved 

HPV-vaccination 
                   

-    
                   

2,0  
                   

2,0  
                   

2,0  
                    

-    
                      

-0,6  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.33.25.10 
Etablering af forsøgsordning med 

medicinsk cannabis 
                   

-    
                   

5,1  
                   

5,1  
                   

5,0  
                   

0,1  
                      

-3,2  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.33.25.20 
Pulje til øget viden om brug og ef-

fekt af medicinsk cannabis 
                   

-    
                   

5,0  
                   

5,0  
                   

5,0  
                    

-    
                      

-4,5  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.33.40.10 
Pulje til forskning i immunterapi 

                   
-    

                 
14,8  

                 
14,8  

                 
14,5  

                   
0,3  

                    
-13,0  

                    
-    

                   
0,3  

                 
15,2  

                 
15,5  

§ 16.33.65.10 
Nationalt Center for Autoimmune 

Sygdomme 
                   

-    
                   

4,5  
                   

4,5  
                   

4,5  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

4,5  
                   

4,5  

§ 16.33.66.10 

Forskningsprojekt til at styrke be-

handlingen af patienter med lavt 

stofskifte, herunder behandling med 

thyroid 
                   

-    
                   

5,0  
                   

5,0  
                   

5,0  
                    

-    
                      

-5,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.02.10 

Tilskud til fragilt X-syndromet og 

medfødte sygdomme i energistof-

skiftet 
                  

2,5  
                   

4,4  
                   

6,9  
                   

4,4  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

2,5  
                    

-    
                   

2,5  

§ 16.51.02.15 
Tilskud til center for Rett syndrom 

                   
-    

                   
6,2  

                   
6,2  

                   
6,2  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.02.20 

Tilskud til landsdækkende internet-

baseret reg. Af synshandicap og 

behov for svagsynspolitik 
                  

1,0  
                   

2,2  
                   

3,2  
                   

2,2  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

1,0  
                    

-    
                   

1,0  
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§ 16.51.02.25 
Tilskud til Øjenklinikken samt Syns-

registret/optiske hjælpemidler 
                   

-    
                 

11,3  
                 

11,3  
                 

11,3  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.02.30 
Tilskud til renter 

                   
-    

                   
5,8  

                   
5,8  

                   
5,8  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.02.35 
Tilskud til forskningsopgaver 

                 
-0,0  

                   
4,0  

                   
4,0  

                   
4,0  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                  
-0,0  

                    
-    

                  
-0,0  

§ 16.51.03.10 
Tilskud til Bioteknologisk forskning  

                   
-    

                   
6,6  

                   
6,6  

                   
6,6  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.03.15 
Tilskud til referencecenter for 

Creutzfeld-Jacob 
                   

-    
                   

2,6  
                   

2,6  
                   

2,6  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.03.20 
Tilskud til Finsenslaboratoriet 

                  
0,0  

                 
16,9  

                 
16,9  

                 
16,9  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

§ 16.51.03.25 
Tilskud til Bartholin/Biocenter 

                   
-    

                   
7,3  

                   
7,3  

                   
7,3  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.03.30 
Tilskud til CMRC 

                   
-    

                   
5,6  

                   
5,6  

                   
5,6  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.03.35 
Tilskud til institut for sygdomsfore-

byggelse 
                   

-    
                   

5,1  
                   

5,1  
                   

5,1  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.03.40 
Tilskud til arbejdsmedicinsk klinik 

                   
-    

                   
7,1  

                   
7,1  

                   
7,1  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.03.45 
Tilskud til Cochrane m.v. 

                 
-0,6  

                 
17,8  

                 
17,2  

                 
18,2  

                  
-0,4  

                        
-    

                    
-    

                  
-0,9  

                    
-    

                  
-0,9  

§ 16.51.04.10 
Ambulant kontakt efter udskrivning 

(pilotprojekt) 
                 

-0,0  
                   

5,1  
                   

5,1  
                   

5,0  
                   

0,1  
                      

-7,8  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.51.04.20 
Pulje til udbygning af de regionale 

centre til selvmordsforebyggelse 
                   

-    
                   

2,0  
                   

2,0  
                   

2,0  
                    

-    
                      

-2,1  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.05.10 
Pulje til NSF-patienter 

                  
9,3  

                    
-    

                   
9,3  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
9,3  

                    
-    

                   
9,3  

§ 16.51.06.10 
Forgiftningsrådgivning 

                   
-    

                   
9,7  

                   
9,7  

                   
9,7  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                   
9,8  

                   
9,8  

§ 16.51.07.10 
Forsøg med medicinfrit afsnit i psy-

kiatrien  
                   

-    
                   

3,4  
                   

3,4  
                   

3,4  
                    

-    
                      

-6,3  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.08.10 
Styrket indsats for børn og unge 

som pårørende 
                  

0,4  
                   

0,5  
                   

0,9  
                  

-0,9  
                   

1,4  
                      

-1,4  
                    

-    
                   

1,8  
                    

-    
                   

1,8  



58 

 

§ 16.51.10.30 
Afstigmatiseringskampagne 

                  
1,2  

                   
2,0  

                   
3,2  

                   
2,0  

                  
-0,0  

                        
-    

                    
-    

                   
1,2  

                    
-    

                   
1,2  

§ 16.51.11.10 Social ulighed i sundhed blandt 

børn og unge fra viden til handling 
                   

-    
                   

2,0  
                   

2,0  
                   

2,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

0,5  
                   

0,5  

§ 16.51.12.10 
Udbredelse af It-understøttelse til 

akuthjælpeordninger 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                  

-0,1  
                   

0,1  
                      

-0,1  
                    

-    
                   

0,1  
                   

2,0  
                   

2,1  

§ 16.51.13.10 
Udbredelse og implementering  

                   
-    

                 
10,8  

                 
10,8  

                 
10,8  

                    
-    

                    
-10,0  

                    
-    

                    
-    

                   
5,0  

                   
5,0  

§ 16.51.15.10 
Gennembrudsprojekt om nedbrin-

gelse af tvang 
                  

0,1  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                    

-    
                      

-1,5  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.51.15.40 
Forebyggelse af uventede dødsfald 

i psykiatrien 
                  

0,3  
                    

-    
                   

0,3  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

0,3  
                    

-    
                   

0,3  

§ 16.51.16.10 
Rehabiliteringstilbud særligt målret-

tet Parkinson patienter 
                  

0,5  
                   

5,1  
                   

5,6  
                   

5,1  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

0,5  
                   

5,2  
                   

5,7  

§ 16.51.17.10 
Videnscenter for Rehabilitering og 

Palliation 
                 

-0,2  
                 

20,6  
                 

20,4  
                 

20,6  
                    

-    
                      

-1,6  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.51.17.20 
Børn som pårørende 

                  
0,2  

                    
-    

                   
0,2  

                    
-    

                    
-    

                      
-1,0  

                    
-    

                    
-    

                   
2,0  

                   
2,0  

§ 16.51.17.30 
Styrket monitorering og kvalitetsud-

vikling 
                  

1,7  
                   

2,0  
                   

3,7  
                   

1,3  
                   

0,7  
                        

-    
                    

-    
                   

2,3  
                   

4,1  
                   

6,4  

§ 16.51.17.40 
Opdatering og vedligehold af klini-

ske retningslinjer 
                  

1,0  
                   

4,1  
                   

5,1  
                   

4,0  
                   

0,1  
                        

-    
                    

-    
                   

1,1  
                    

-    
                   

1,1  

§ 16.51.18.10 
Rehabilitering/genoptræning for ud-

satte patienter 
                  

0,4  
                    

-    
                   

0,4  
                    

-    
                    

-    
                      

-0,0  
                    

-    
                   

0,4  
                    

-    
                   

0,4  

§ 16.51.19.10 
Pulje til styrket indsats for unge 

med hjerneskade 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                

-10,7  
                 

10,7  
                      

-3,2  
                    

-    
                 

10,7  
                    

-    
                 

10,7  

§ 16.51.22.10 
Pulje til facilitering af løsninger på 

det præhospitale område m.v. 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                  

-0,3  
                   

0,3  
                      

-9,5  
                    

-    
                   

0,3  
                    

-    
                   

0,3  

§ 16.51.22.20 
Etablering af en helikopterordning 

                 
-0,0  

                    
-    

                  
-0,0  

                    
-    

                    
-    

                      
-3,5  

                    
-    

                  
-0,0  

                    
-    

                  
-0,0  

§ 16.51.22.25 
National helikopterordning 

                  
0,1  

                    
-    

                   
0,1  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,1  

                    
-    

                   
0,1  

§ 16.51.22.30 
Pulje til styrket akutindsats 

                  
2,0  

                    
-    

                   
2,0  

                  
-0,6  

                   
0,6  

                        
-    

                    
-    

                   
2,6  

                    
-    

                   
2,6  
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§ 16.51.22.40 
Fødeafdeling på Holstebro Sygehus 

                   
-    

                 
16,1  

                 
16,1  

                 
16,1  

                    
-    

                    
-16,1  

                    
-    

                    
-    

                 
16,2  

                 
16,2  

§ 16.51.23.10 
Videreførelse af sociolance-projekt 

                   
-    

                    
-    

                    
-    

                  
-1,6  

                   
1,6  

                        
-    

                    
-    

                   
1,6  

                    
-    

                   
1,6  

§ 16.51.24.10 
Specialiseret behandlingstilbud 

målrettet fysisk sårede veteraner 
                   

-    
                   

5,1  
                   

5,1  
                    

-    
                   

5,1  
                      

-5,6  
                    

-    
                   

5,1  
                   

5,1  
                 

10,2  

§ 16.51.25.10 Pulje til pilotprojekter om brugersty-

rede senge i psykiatrien  
                

10,9  
                    

-    
                 

10,9  
                  

-0,3  
                   

0,3  
                      

-1,4  
                  

-6,0  
                   

5,2  
                    

-    
                   

5,2  

§ 16.51.26.10 
Fremme af unges mentale sundhed 

                  
1,0  

                    
-    

                   
1,0  

                    
-    

                    
-    

                      
-0,8  

                  
-1,0  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.27.10 
Pulje til bahandling til svært over-

vægtige børn  
                  

0,3  
                    

-    
                   

0,3  
                  

-0,5  
                   

0,5  
                      

-2,6  
                  

-0,3  
                   

0,5  
                    

-    
                   

0,5  

§ 16.51.28.20 
Tilskud til Danske Hospitalsklovne i 

psykiatrien 
                   

-    
                   

1,5  
                   

1,5  
                   

1,5  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

1,5  
                   

1,5  

§ 16.51.30.10 
Pulje til hurtigere hjælp til børn og 

unge med psykiske sygdomme 
                

11,0  
                    

-    
                 

11,0  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                

-11,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.30.20 
Pulje til styrkelse af den nære psy-

kiatri 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                  

-0,9  
                   

0,9  
                        

-    
                    

-    
                   

0,9  
                    

-    
                   

0,9  

§ 16.51.30.30 

Pulje til styrket samarbejde mellem 

behandlingspsykiatrien og almen 

praksis 
                

36,4  
                 

19,5  
                 

55,9  
                 

18,1  
                   

1,4  
                    

-11,9  
                

-36,4  
                   

1,4  
                    

-    
                   

1,4  

§ 16.51.30.40 
Pulje til styrket psykiatrisk indsats 

for dobbeltdiagnosticerede 
                  

5,8  
                    

-    
                   

5,8  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                  

-5,8  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.30.50 

Pulje til styrkelse af den kommunale 

alkoholbehandling af dobbeltbela-

stede 
                  

6,4  
                 

14,2  
                 

20,6  
                 

12,6  
                   

1,6  
                      

-6,1  
                  

-6,4  
                   

1,6  
                    

-    
                   

1,6  

§ 16.51.30.60 
Pulje til flere sengepladser i psyki-

atrien 
                  

7,7  
                    

-    
                   

7,7  
                  

-0,2  
                   

0,2  
                        

-    
                  

-7,7  
                   

0,2  
                    

-    
                   

0,2  

§ 16.51.30.70 Pulje til børn som pårørende til psy-

kisk syge og misbrugere 
                  

0,2  
                    

-    
                   

0,2  
                    

-    
                    

-    
                      

-0,1  
                  

-0,2  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.30.80 
Behandling af personer med spise-

forstyrrelser 
                  

2,5  
                    

-    
                   

2,5  
                   

0,1  
                  

-0,1  
                      

-1,2  
                  

-2,0  
                   

0,4  
                    

-    
                   

0,4  
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§ 16.51.31.10 
National diabeteshandlingsplan 

                  
0,0  

                   
0,3  

                   
0,3  

                    
-    

                   
0,3  

                        
-    

                    
-    

                   
0,3  

                   
0,3  

                   
0,6  

§ 16.51.31.20 
Pulje til målrettet opsporing af type 

2-diabetesi relevante grupper 
                   

-    
                   

2,5  
                   

2,5  
                    

-    
                   

2,5  
                        

-    
                    

-    
                   

2,5  
                   

2,0  
                   

4,5  

§ 16.51.31.25 Partnerskabsprojekt om sunde fø-

devarer til mennesker med diabetes 
                   

-    
                   

0,5  
                   

0,5  
                   

0,5  
                    

-    
                      

-0,5  
                    

-    
                    

-    
                   

0,3  
                   

0,3  

§ 16.51.31.30 
Støtte og rådgivning til familier med 

diabetes tæt inde på livet 
                   

-    
                   

0,5  
                   

0,5  
                   

0,5  
                    

-    
                      

-0,5  
                    

-    
                    

-    
                   

0,5  
                   

0,5  

§ 16.51.31.60 
Pulje til styrket indsats for de sær-

ligt sårbare diabetespatienter 
                   

-    
                   

3,0  
                   

3,0  
                   

3,0  
                    

-    
                      

-3,0  
                    

-    
                    

-    
                   

5,1  
                   

5,1  

§ 16.51.32.10 

Pulje til kontrolleret studie af smer-

tebehandling ved nye behandlings-

former 
                   

-    
                   

3,4  
                   

3,4  
                   

3,4  
                    

-    
                      

-2,4  
                    

-    
                    

-    
                   

3,0  
                   

3,0  

§ 16.51.33.10 
National handlingsplan for den æl-

dre medicinske patient 
                  

7,7  
                    

-    
                   

7,7  
                    

-    
                    

-    
                      

-8,6  
                    

-    
                   

7,7  
                    

-    
                   

7,7  

§ 16.51.34.10 
National smertebehandlingsind-

sats/smertehandlingsplan 
                   

-    
                   

2,5  
                   

2,5  
                    

-    
                   

2,5  
                      

-1,0  
                    

-    
                   

2,5  
                   

2,0  
                   

4,5  

§ 16.51.35.10 
Pulje til at fremme lighed i sundhed 

og sundhedsvæsenet 
                  

0,3  
                    

-    
                   

0,3  
                  

-1,3  
                   

1,3  
                      

-1,3  
                    

-    
                   

1,6  
                    

-    
                   

1,6  

§ 16.51.36.10 
Bedre barselsomsorg med fokus på 

sårbare familier 
                  

1,5  
                    

-    
                   

1,5  
                  

-2,6  
                   

2,6  
                        

-    
                    

-    
                   

4,1  
                    

-    
                   

4,1  

§ 16.51.37.10 

Pulje til initiativer , der er målrettet 

strategien for styrket inddragelse af 

patienter og pårørende 
                  

0,1  
                    

-    
                   

0,1  
                  

-0,4  
                   

0,4  
                        

-    
                    

-    
                   

0,5  
                    

-    
                   

0,5  

§ 16.51.38.10 
Patientsikker kommune 

                  
0,1  

                   
2,1  

                   
2,2  

                   
2,1  

                    
-    

                      
-2,1  

                    
-    

                   
0,1  

                   
2,1  

                   
2,2  

§ 16.51.39.10 
Forebyggelse af sygehuserhver-

vede infektioner 
                  

0,4  
                    

-    
                   

0,4  
                  

-0,2  
                   

0,2  
                      

-0,9  
                    

-    
                   

0,5  
                    

-    
                   

0,5  

§ 16.51.40.10 
Pulje til forsøg med ambulante 

akutteams i den regionale psykiatri 
                  

1,3  
                    

-    
                   

1,3  
                  

-0,4  
                   

0,4  
                      

-5,6  
                    

-    
                   

1,7  
                    

-    
                   

1,7  

§ 16.51.40.25 

Pulje til udbredelse af tværfaglige, 

udgående teams i børne- og ung-

domspsykiatrien 
                  

2,1  
                 

17,6  
                 

19,7  
                 

15,2  
                   

2,4  
                    

-15,2  
                    

-    
                   

4,4  
                    

-    
                   

4,4  
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§ 16.51.40.40 
Forskningsstrategi og pulje til kon-

krete forskningsprojekter 
                  

2,9  
                    

-    
                   

2,9  
                    

-    
                    

-    
                      

-9,7  
                    

-    
                   

2,9  
                    

-    
                   

2,9  

§ 16.51.40.45 
Forsøg med bæltefri/tvangsfrie af-

delinger 
                  

3,3  
                    

-    
                   

3,3  
                  

-2,1  
                   

2,1  
                      

-0,5  
                    

-    
                   

5,4  
                    

-    
                   

5,4  

§ 16.51.40.50 
Regionale tværfaglige teams vedr. 

medicinering 
                  

6,0  
                  

-5,0  
                   

1,0  
                  

-1,6  
                  

-3,4  
                      

-1,8  
                    

-    
                   

2,7  
                    

-    
                   

2,7  

§ 16.51.40.55 
Sundhedsfremme målrettet menne-

sker med psykiske lidelser 
                  

1,5  
                    

-    
                   

1,5  
                  

-0,4  
                   

0,4  
                      

-1,0  
                    

-    
                   

1,9  
                    

-    
                   

1,9  

§ 16.51.40.60 
Partnerskaber om mental sundhed 

på arbejdspladser 
                  

0,7  
                    

-    
                   

0,7  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

0,7  
                    

-    
                   

0,7  

§ 16.51.40.65 

Uddannelsestilbud vedr. spisefor-

styrrelser til kommunale fagperso-

ner og praktiserende læger 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                  

-0,1  
                   

0,1  
                        

-    
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.51.40.70 
Psykiatritopmøder 2017 og 2018 

                   
-    

                   
1,0  

                   
1,0  

                   
1,0  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.42.10 
Pulje til belønningsgaver til tapre 

børn på sygehuse 
                   

-    
                   

0,3  
                   

0,3  
                   

0,3  
                   

0,0  
                        

-    
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.51.43.10 
Tilskud til produktivitetsfremmende 

initiativer på kræftområdet 
                   

-    
                   

3,0  
                   

3,0  
                   

1,5  
                   

1,5  
                      

-0,4  
                    

-    
                   

1,5  
                   

2,0  
                   

3,5  

§ 16.51.44.10 
Hospicepladser 

                  
2,1  

                   
5,1  

                   
7,2  

                   
0,7  

                   
4,4  

                      
-1,3  

                    
-    

                   
6,4  

                    
-    

                   
6,4  

§ 16.51.47.10 
Opsamling og formidling af viden 

vedr. HPV-vaccine 
                  

0,1  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                  

-0,1  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.49.10 
Pulje til tilbud til familier med uheld-

bredeligt syge børn 
                  

0,4  
                    

-    
                   

0,4  
                    

-    
                    

-    
                      

-0,5  
                    

-    
                   

0,4  
                    

-    
                   

0,4  

§ 16.51.50.10 
Udbygning og modernisering af de 

fysiske rammer i psykiatrien 
                  

2,4  
                    

-    
                   

2,4  
                    

-    
                    

-    
                    

-58,3  
                  

-2,4  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.52.10 
Nationalt organdonationscenter 

                  
0,0  

                   
8,7  

                   
8,7  

                   
8,7  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,0  

                   
9,6  

                   
9,6  

§ 16.51.53.10 
Tilskud til forebyggelse og behand-

ling af ludomani 
                  

0,9  
                 

37,8  
                 

38,7  
                 

37,5  
                   

0,3  
                      

-1,8  
                    

-    
                   

1,2  
                 

37,4  
                 

38,6  

§ 16.51.54.10 
Styrket indsats i forhold til sklerose 

                   
-    

                   
7,0  

                   
7,0  

                    
-    

                   
7,0  

                        
-    

                    
-    

                   
7,0  

                   
9,3  

                 
16,3  
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§ 16.51.55.10 
Tilskud til Centre for voldtægts- og 

voldsofre 
                   

-    
                   

5,0  
                   

5,0  
                   

5,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

4,9  
                   

4,9  

§ 16.51.56.10 
Tilskud til videnscenter for seksuelt 

misbrugte børn 
                   

-    
                   

2,0  
                   

2,0  
                   

2,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.57.10 

Eftersyn af stofskifteområdet og 

større viden om behandling af pati-

enter med lavt stofskifte - patient-

indsater 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                    

-    
                   

1,0  
                        

-    
                    

-    
                   

1,0  
                   

1,3  
                   

2,3  

§ 16.51.57.20 

Eftersyn af stofskifteområdet og 

større viden om behandling af pati-

enter med lavt stofskifte - lægeind-

sater 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                    

-    
                   

1,0  
                        

-    
                    

-    
                   

1,0  
                   

1,2  
                   

2,2  

§ 16.51.58.10 
En moderne psykiatri - bedre fysi-

ske faciliteter og rammer 
                  

3,9  
                    

-    
                   

3,9  
                    

-    
                    

-    
                  

-165,0  
                  

-3,9  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.59.10 
Pulje til en værdig død - modelkom-

muneprojekt 
                  

0,5  
                    

-    
                   

0,5  
                  

-0,3  
                   

0,3  
                      

-1,1  
                    

-    
                   

0,9  
                    

-    
                   

0,9  

§ 16.51.60.10 
Tidlig indsats for sårbare familier 

                   
-    

                 
19,6  

                 
19,6  

                 
19,3  

                   
0,3  

                    
-17,9  

                    
-    

                   
0,3  

                 
18,0  

                 
18,3  

§ 16.51.63.10 
Styrkelse af influenzaberedskabet 

                  
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

§ 16.51.64.10 
Tilskud til influenzavaccination 

                 
-8,5  

                 
94,4  

                 
85,9  

               
107,8  

                
-13,4  

                        
-    

                 
21,9  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.51.65.10 Tilskud til udbygning af register for 

knoglemarvsdonorer 
                  

1,2  
                   

6,8  
                   

8,0  
                   

6,5  
                   

0,3  
                        

-    
                    

-    
                   

1,6  
                   

6,9  
                   

8,5  

§ 16.51.66.10 

Pilotprojekt til styrket samarbejde 

mellem sclerosehospitalerne og 

kommunerne  
                   

-    
                   

1,7  
                   

1,7  
                   

1,7  
                    

-    
                      

-1,7  
                    

-    
                    

-    
                   

2,0  
                   

2,0  

§ 16.51.67.10 
Tilskud til MedCom og Sundheds-

portalen  
                  

5,8  
                 

17,2  
                 

23,0  
                 

17,5  
                  

-0,3  
                        

-    
                    

-    
                   

5,5  
                    

-    
                   

5,5  

§ 16.51.67.12 

MedCom, udbredelse af patientrap-

porterede oplysninger i almen prak-

sis 
                  

8,4  
                    

-    
                   

8,4  
                   

5,2  
                  

-5,2  
                        

-    
                    

-    
                   

3,2  
                    

-    
                   

3,2  
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§ 16.51.67.14 
MedCom, it-understøttelse af for-

løbsplaner 
                  

0,1  
                 

19,5  
                 

19,6  
                 

15,3  
                   

4,2  
                        

-    
                    

-    
                   

4,3  
                    

-    
                   

4,3  

§ 16.51.67.16 
MedCom, kvalitet opfølgning på 

prøvesvar 
                 

-0,1  
                    

-    
                  

-0,1  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                  

-0,1  
                    

-    
                  

-0,1  

§ 16.51.67.19 
MedCom, KIH-databasen 

                  
0,2  

                   
5,1  

                   
5,3  

                   
1,6  

                   
3,5  

                        
-    

                    
-    

                   
3,7  

                    
-    

                   
3,7  

§ 16.51.67.20 
Institut for Kvalitet og Akkreditering i 

Sundhedsvæsenet (IKAS) 
                  

0,1  
                   

8,5  
                   

8,6  
                   

8,5  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.51.67.30 

Kommunal finansiering af fællesof-

fentlige projekter på sundhedsom-

rådet 
                 

-0,3  
                 

13,8  
                 

13,5  
                 

13,9  
                  

-0,1  
                        

-    
                    

-    
                  

-0,4  
                    

-    
                  

-0,4  

§ 16.51.67.35 
Kommunal finansiering af Center 

for Forebyggelse i Praksis 
                   

-    
                   

4,1  
                   

4,1  
                   

4,0  
                   

0,1  
                        

-    
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.51.67.40 
Regional medfinansiering af Sund-

hed.dk 
                  

5,6  
                 

12,4  
                 

18,0  
                 

12,4  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                   

5,6  
                    

-    
                   

5,6  

§ 16.51.67.50 

Strategi for digital sundhed's vis-

nings- og selvbestemmelsesinitiati-

ver 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                   

1,0  
                   

0,0  
                        

-    
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.51.67.60 
Synlighed om kvalitet og resultat i 

praksissektoren 
                   

-    
                   

0,5  
                   

0,5  
                    

-    
                   

0,5  
                        

-    
                    

-    
                   

0,5  
                    

-    
                   

0,5  

§ 16.51.67.65 
Nationale cybersikkerhedsindsatser 

                   
-    

                   
2,7  

                   
2,7  

                   
2,1  

                   
0,6  

                        
-    

                    
-    

                   
0,6  

                    
-    

                   
0,6  

§ 16.51.68.10 
Styrket rehabiliteringsindsats for 

ALS-patienter 
                   

-    
                   

0,9  
                   

0,9  
                   

0,9  
                    

-    
                      

-0,9  
                    

-    
                    

-    
                   

1,0  
                   

1,0  

§  16.51.69.10 
Pulje til oprettelse af hospicer 

                  
2,6  

                 
13,5  

                 
16,1  

                   
8,0  

                   
5,5  

                      
-4,6  

                    
-    

                   
8,0  

                    
-    

                   
8,0  

§  
16.51.70.10 

Lukashusets børne- og ungehos-

pice 
                   

-    
                   

8,4  
                   

8,4  
                   

8,2  
                   

0,2  
                        

-    
                    

-    
                   

0,2  
                    

-    
                   

0,2  

§  16.51.71.10 
Helpline til patienter med sjældne 

sygdomme og deres pårørende 
                   

-    
                   

0,4  
                   

0,4  
                   

0,4  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                   

0,4  
                   

0,4  

§  16.51.72.40 
Merbehandling på sygehusområdet 

                  
0,5  

             
1.385,2  

             
1.385,7  

             
1.385,2  

                   
0,0  

                        
-    

                    
-    

                   
0,5  

             
1.407,4  

             
1.407,9  
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§  16.51.73.10 
Etableringen af en national ramme-

aftale på genoptræningsområdet 
                   

-    
                 

15,0  
                 

15,0  
                    

-    
                 

15,0  
                        

-    
                    

-    
                 

15,0  
                   

5,1  
                 

20,1  

§  16.51.74.10 

Bedre fysiske rammer for at under-

støtte nedbringelse af tvang i psyki-

atrien 
                  

1,1  
                    

-    
                   

1,1  
                  

-0,6  
                   

0,6  
                        

-    
                    

-    
                   

1,7  
                    

-    
                   

1,7  

§  16.51.76.10 
Regionale voldtægtscentre 

                   
-    

                   
8,7  

                   
8,7  

                   
8,7  

                    
-    

                      
-8,7  

                    
-    

                    
-    

                   
3,0  

                   
3,0  

§  16.51.78.10 
Behandlingstilbud for pædofile 

                   
-    

                   
1,3  

                   
1,3  

                    
-    

                   
1,3  

                      
-9,3  

                    
-    

                   
1,3  

                   
1,0  

                   
2,3  

§  16.51.79.10 
Sjældne sygdomme, herunder Cy-

stisk Fibrose 
                   

-    
                   

4,0  
                   

4,0  
                    

-    
                   

4,0  
                        

-    
                    

-    
                   

4,0  
                   

7,6  
                 

11,6  

§  16.51.80.10 
tilskud til det færøske sundhedsmi-

nisterium til projekt FarGen 
                   

-    
                   

3,0  
                   

3,0  
                   

3,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.82.10 

Indsats for demente og ældre medi-

cinske patienter med fokus på ned-

bringelsen af overbelægning 
                  

1,3  
                   

0,1  
                   

1,4  
                   

0,1  
                   

0,0  
                      

-1,3  
                    

-    
                   

1,3  
                    

-    
                   

1,3  

§ 16.51.83.10 
Løft af kvaliteten på fødeafdelin-

gerne 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                    

-    
                      

-0,3  
                  

-0,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.84.10 
Fælles undervisningsforløb  

                   
-    

                   
4,0  

                   
4,0  

                   
2,9  

                   
1,1  

                      
-4,3  

                    
-    

                   
1,1  

                    
-    

                   
1,1  

§ 16.51.84.20 

Pulje til styrket sundhedsfaglig råd-

givning og lettere adgang til psykia-

trisk udredning 
                   

-    
                 

15,0  
                 

15,0  
                 

15,0  
                   

0,1  
                    

-21,4  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.51.85.10 Foranalyse til forsøg i almen prak-

sis 
                  

2,0  
                   

1,0  
                   

3,0  
                    

-    
                   

1,0  
                        

-    
                    

-    
                   

3,0  
                    

-    
                   

3,0  

§ 16.51.85.20 
It- tilpasning knyttet til forsøg 

                  
4,0  

                    
-    

                   
4,0  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
4,0  

                    
-    

                   
4,0  

§ 16.51.85.40 
Patientinddragelse, Pulje til udvik-

ling af redskaber 
                  

1,9  
                    

-    
                   

1,9  
                  

-1,2  
                   

1,2  
                      

-0,5  
                    

-    
                   

3,0  
                    

-    
                   

3,0  

§ 16.51.85.50 
Patientinddragelse, udvikling af it-

infrastruktur og pilotafprøvninger 
                  

0,0  
                    

-    
                   

0,0  
                  

-0,0  
                   

0,0  
                      

-0,5  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.51.86.10 
Synlighedsreform - anlæg 

              
117,3  

                
-65,2  

                 
52,1  

                    
-    

                
-65,2  

                      
-7,4  

                    
-    

                 
52,1  

                    
-    

                 
52,1  
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§ 16.51.87.10 
Pulje til læge- og sundhedshuse 

              
202,2  

               
207,7  

               
409,9  

               
204,4  

                   
3,3  

                        
-    

                    
-    

               
205,5  

               
209,5  

               
415,0  

§ 16.51.88.10 
Kompliceret sorg 

                  
0,2  

                   
2,0  

                   
2,2  

                   
2,0  

                    
-    

                      
-2,3  

                    
-    

                   
0,2  

                    
-    

                   
0,2  

§ 16.51.89.10 
Styrket indsats på hospitalernes fø-

deafdelinger 
                 

-0,0  
                 

52,0  
                 

52,0  
                 

52,0  
                   

0,0  
                    

-11,1  
                    

-    
                   

0,0  
                 

52,5  
                 

52,5  

§ 16.51.91.10 
Udbredelse af beslutningsstøtte-

værktøjer på kræftområdet 
                  

3,3  
                    

-    
                   

3,3  
                   

2,9  
                  

-2,9  
                        

-    
                    

-    
                   

0,4  
                    

-    
                   

0,4  

§ 16.51.92.10 
Øget indsats til genoptræning af 

hjerneskadede 
                  

0,0  
                   

4,6  
                   

4,6  
                   

4,5  
                   

0,1  
                      

-5,5  
                    

-    
                   

0,1  
                   

5,1  
                   

5,2  

§ 16.51.93.10 
Auditiv indsats (AVT-programmet) 

                   
-    

                   
6,1  

                   
6,1  

                   
6,1  

                    
-    

                      
-2,0  

                    
-    

                    
-    

                   
9,2  

                   
9,2  

§ 16.51.95.10 

Pulje til afprøvning af en fremskudt 

regional funktion i børne- og ung-

domspsykiatrien 
                   

-    
                 

58,0  
                 

58,0  
                 

58,0  
                    

-    
                    

-58,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.96.10 
Uddannelse i stress-fri hverdag for 

børn og unge 
                   

-    
                   

3,4  
                   

3,4  
                   

3,4  
                    

-    
                      

-1,3  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.97.10 

Pulje til fælles tværsektorielle teams 

med henblik på nedbringelse af 

tvang 
                   

-    
                   

5,1  
                   

5,1  
                   

5,1  
                    

-    
                      

-5,1  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.51.98.10 
Styrket indsats for mennesker med 

spiseforstyrrelser og selvskade 
                   

-    
                 

11,8  
                 

11,8  
                 

11,8  
                    

-    
                    

-10,9  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.52.01.10 
Etablering af Nationalt Videnscenter 

for Hovedpine 
                   

-    
                   

2,0  
                   

2,0  
                   

2,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.52.02.40 

Pulje til frirum på hospitaler målret-

tet familier 

med livstruede syge børn 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                   

1,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.52.05.10 

Videreførelse af partnerskaber om 

mental 

sundhed på arbejdspladsen 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                   

1,0  
                    

-    
                    

-10,0  
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.52.06.10 
Pulje til Strategi for digital sundhed 

2018-2022 
                   

-    
                 

10,0  
                 

10,0  
                 

10,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
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§ 16.52.07.10 
Pulje til øget brug af videotolkning i 

regionerne 
                   

-    
                   

5,0  
                   

5,0  
                   

2,4  
                   

2,6  
                        

-    
                    

-    
                   

2,6  
                    

-    
                   

2,6  

§ 16.53.30.10 
Akut psykiatrisk udrykningstjeneste 

                   
-    

                 
20,0  

                 
20,0  

                 
20,0  

                    
-    

                    
-20,0  

                    
-    

                    
-    

                 
18,4  

                 
18,4  

§ 16.53.31.10 
BED/Spiseforstyrrelser, (Senge) 

                   
-    

                 
12,2  

                 
12,2  

                 
12,2  

                    
-    

                    
-12,2  

                    
-    

                    
-    

                 
14,4  

                 
14,4  

§ 16.65.01.10 
Styrket livskvalitet for de svageste 

hjemmehjælpsmodtagere 
                  

5,2  
                    

-    
                   

5,2  
                

-10,1  
                 

10,1  
                        

-    
                    

-    
                 

15,3  
                    

-    
                 

15,3  

§ 16.65.05.10 
Løft af ældreområdet 

                  
0,8  

                    
-    

                   
0,8  

                  
-2,0  

                   
2,0  

                        
-    

                    
-    

                   
2,8  

                    
-    

                   
2,8  

§ 16.65.10.10 
En værdig ældrepleje 

                 
-0,0  

             
1.037,3  

             
1.037,3  

             
1.037,3  

                   
0,0  

                    
-72,0  

                    
-    

                   
0,0  

             
1.047,6  

             
1.047,6  

§ 16.65.11.10 
Omstillingsinitiativer mv. 

                  
0,5  

                    
-    

                   
0,5  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                  
-0,5  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

§ 16.65.13.10 
Livshistorier i demensplejen 

                  
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

                  
-0,0  

                   
0,0  

                      
-1,0  

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

§ 16.65.15.10 Livskvalitet og selvbestemmelse for 

de svageste ældre 
                   

-    
               

390,3  
               

390,3  
               

390,3  
                   

0,0  
                    

-69,1  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.65.16.10 
Bedre mad til ældre på plejecentre 

                  
0,9  

                    
-    

                   
0,9  

                
-26,6  

                 
26,6  

                      
-1,6  

                    
-    

                 
27,5  

                    
-    

                 
27,5  

§ 16.65.17.10 
Bedre mad til ældre i eget hjem 

                  
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                    
-    

                    
-11,0  

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                   
0,0  

§ 16.65.20.10 
Styrket indsats mod ensomhed i 

hjemmeplejen 
                  

5,3  
                 

11,7  
                 

17,0  
                 

10,9  
                   

0,8  
                      

-6,3  
                    

-    
                   

6,1  
                    

-    
                   

6,1  

§ 16.65.22.10 
Pulje til styrket rehabiliteringsind-

sats for de svageste ældre 
                   

-    
                 

30,0  
                 

30,0  
                 

30,0  
                   

0,0  
                    

-26,6  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.65.23.10 
Pulje til fællesskabsklippekort til 

modtagere af hjemmehjælp 
                   

-    
                   

4,5  
                   

4,5  
                   

4,0  
                   

0,5  
                      

-4,0  
                    

-    
                   

0,5  
                 

12,5  
                 

13,0  

§ 16.65.24.10 
National udbredelse af LÆR AT 

TACKLE hverdagen som pårørende 
                   

-    
                   

1,1  
                   

1,1  
                   

1,1  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.65.25.10 
Informationskampagne om inkonti-

nens 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                   

1,0  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.65.26.10 
Pulje til målrettet tværfaglige ernæ-

ringsindsatser 
                   

-    
                   

1,7  
                   

1,7  
                   

1,7  
                    

-    
                      

-1,6  
                    

-    
                    

-    
                   

3,9  
                   

3,9  
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§ 16.65.28.10 
Pulje til ældre ramt af sorg og livs-

fortrydelse 
                   

-    
                   

1,9  
                   

1,9  
                   

1,9  
                   

0,0  
                      

-1,7  
                    

-    
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.65.30.10 
Tilskud vedrørende ældre 

                  
0,1  

                    
-    

                   
0,1  

                  
-0,6  

                   
0,6  

                        
-    

                  
-0,1  

                   
0,6  

                    
-    

                   
0,6  

§ 16.65.30.35 
Udvikling af bedre rammer for det 

gode måltid for ældre 
                  

0,1  
                    

-    
                   

0,1  
                  

-0,1  
                   

0,1  
                      

-1,8  
                    

-    
                   

0,2  
                    

-    
                   

0,2  

§ 16.65.30.42 
Hverdagsrehabilitering på ældreom-

rådet 
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                  

-0,3  
                   

0,3  
                        

-    
                    

-    
                   

0,3  
                    

-    
                   

0,3  

§ 16.65.30.43 
Styrkelse af ældres digitale færdig-

heder 
                  

0,3  
                    

-    
                   

0,3  
                  

-0,0  
                   

0,0  
                      

-0,3  
                  

-0,3  
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.65.30.44 

Kommission om livskvalitet og selv-

bestemmelse i plejebolig og pleje-

hjem 
                  

1,5  
                  

-6,3  
                  

-4,8  
                  

-8,3  
                   

2,0  
                        

-    
                  

-1,5  
                   

2,0  
                    

-    
                   

2,0  

§ 16.65.30.45 
EU's år for aktiv aldring og solidari-

tet mellem generationer 
                 

-0,8  
                    

-    
                  

-0,8  
                  

-0,8  
                   

0,8  
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.65.30.46 
Det gode hverdagsliv for ældre i 

plejeboliger 
                  

1,2  
                    

-    
                   

1,2  
                  

-0,0  
                   

0,0  
                      

-0,3  
                  

-1,2  
                   

0,0  
                    

-    
                   

0,0  

§ 16.65.30.47 
Forebyggelse af selvmord blandt 

ældre 
                  

0,1  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                    

-    
                        

-    
                  

-0,1  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.65.30.62 
Opfølgning på hjemmehjælpskom-

misionen 
                  

0,3  
                    

-    
                   

0,3  
                    

-    
                    

-    
                      

-0,0  
                  

-0,3  
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.65.30.91 
Styrkelse af ældres digitale færdig-

heder 
                  

0,8  
                    

-    
                   

0,8  
                  

-0,4  
                   

0,4  
                        

-    
                    

-    
                   

1,2  
                    

-    
                   

1,2  

§ 16.65.40.10 
Udvikling af bedre ældrepleje 

                  
8,0  

                    
-    

                   
8,0  

                  
-0,2  

                   
0,2  

                      
-0,1  

                    
-    

                   
8,3  

                    
-    

                   
8,3  

§ 16.65.42.10 
Lokalintegration af førstidspensioni-

ster 
                  

1,1  
                    

-    
                   

1,1  
                  

-0,2  
                   

0,2  
                      

-0,2  
                  

-1,1  
                   

0,2  
                    

-    
                   

0,2  

§ 16.65.42.20 
Styrket indsats i forhold til en-

somme og udsatte ældre mm. 
                  

0,6  
                    

-    
                   

0,6  
                    

-    
                    

-    
                      

-0,0  
                    

-    
                   

0,6  
                    

-    
                   

0,6  

§ 16.65.43.10 
Pulje til uddannelse af demensnøg-

lepersoner  
                   

-    
                    

-    
                    

-    
                  

-0,1  
                   

0,1  
                      

-0,0  
                    

-    
                   

0,1  
                    

-    
                   

0,1  

§ 16.65.43.11 
Evaluering af uddannelse af de-

mensnøglepersoner 
                 

-0,0  
                   

0,5  
                   

0,5  
                   

0,2  
                   

0,3  
                        

-    
                    

-    
                   

0,3  
                    

-    
                   

0,3  
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§ 16.65.43.20 
Pulje til afslatning af pårørende til 

demente i egen bolig 
                  

1,0  
                    

-    
                   

1,0  
                  

-1,7  
                   

1,7  
                      

-2,3  
                    

-    
                   

2,7  
                    

-    
                   

2,7  

§ 16.65.43.21 
Evaluering af aflastningsinitiativer af 

pårørende til demens i egen bolig 
                  

0,2  
                    

-    
                   

0,2  
                   

0,2  
                  

-0,2  
                        

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    
                    

-    

§ 16.65.43.30 
Redskaber til målrettet pleje af de-

mente 
                  

3,8  
                   

0,9  
                   

4,7  
                   

1,4  
                  

-0,5  
                        

-    
                    

-    
                   

3,3  
                    

-    
                   

3,3  

§ 16.65.43.40 
Pulje til demensboliger 

                 
-0,1  

                    
-    

                  
-0,1  

                  
-0,4  

                   
0,4  

                      
-0,3  

                    
-    

                   
0,2  

                    
-    

                   
0,2  

§ 16.65.50.10 
Pulje til bedre bemanding i ældre-

plejen 
                   

-    
               

499,2  
               

499,2  
               

499,2  
                    

-    
                        

-    
                    

-    
                    

-    
               

504,5  
               

504,5  

§ 16.65.52.10 
Pulje til forsøgsprojekter på rehabili-

tering 
                   

-    
                 

13,0  
                 

13,0  
                 

11,0  
                   

2,0  
                    

-11,0  
                    

-    
                   

2,0  
                 

13,3  
                 

15,3  

§ 16.65.52.20 
Pulje til forsøgsprojekter på frit-

valgsbeviser på madservice 
                   

-    
                   

6,0  
                   

6,0  
                   

5,9  
                   

0,1  
                      

-5,9  
                    

-    
                   

0,1  
                   

3,1  
                   

3,2  

§ 16.65.60.10 
National handlingsplan for demens 

2025 
                  

0,2  
                 

51,9  
                 

52,1  
                 

51,3  
                   

0,6  
                    

-89,2  
                    

-    
                   

0,8  
                    

-    
                   

0,8  

§ 16.65.61.10 
Styrket sammenhæng for de svage-

ste ældre 
                  

7,7  
                   

7,0  
                 

14,7  
                   

7,9  
                  

-0,9  
                    

-26,1  
                    

-    
                   

6,7  
                 

18,6  
                 

25,3  

§ 16.65.63.10 
Livskvalitet 

                  
0,4  

                   
5,6  

                   
6,0  

                   
5,7  

                  
-0,1  

                      
-1,5  

                    
-    

                   
0,3  

                   
5,7  

                   
6,0  

§ 16.65.64.10 
Nedbringelse af ventetid til genop-

træning 
                  

2,0  
                 

27,2  
                 

29,2  
                 

26,7  
                   

0,5  
                    

-10,8  
                    

-    
                   

2,4  
                    

-    
                   

2,4  

§ 16.65.73.10 
Danske Ældreråd 

                   
-    

                   
1,0  

                   
1,0  

                   
1,0  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                    
-    

                   
1,0  

                   
1,0  

§ 16.65.73.71 
Sammenslutning af ældreråd 

(SRÅD) 
                   

-    
                   

1,0  
                   

1,0  
                   

1,0  
                    

-    
                      

-0,0  
                    

-    
                    

-    
                   

1,0  
                   

1,0  

§ 16.65.75.20 
Et aktivt ældreliv 

                  
0,2  

                    
-    

                   
0,2  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,2  

                    
-    

                   
0,2  

§ 16.65.75.40 
Understøttelse af ældres livskvalitet 

                  
0,1  

                    
-    

                   
0,1  

                    
-    

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,1  

                    
-    

                   
0,1  

§ 16.65.75.91 

Udviklingsstøtte til styrket livskvali-

tet for mennesker med demens og 

deres pårørende 
                  

0,7  
                    

-    
                   

0,7  
                  

-0,0  
                   

0,0  
                      

-0,0  
                    

-    
                   

0,7  
                    

-    
                   

0,7  
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§ 16.65.77.10 
National handlingsplan for demens 

                  
0,7  

                    
-    

                   
0,7  

                  
-0,8  

                   
0,8  

                        
-    

                    
-    

                   
1,4  

                    
-    

                   
1,4  

§ 16.91.60.10 
Fremtidens sygehusstruktur 

            
3.740,9  

               
829,0  

             
4.569,9  

             
2.257,5  

            -
1.428,5  

                        
-    

                    
-    

             
2.312,4  

             
1.226,0  

             
3.538,4  

§ 16.91.61.10 
Regulering af kommunal medfinan-

siering 
                  

0,0  
            -
2.122,6  

            -
2.122,6  

            -
2.122,6  

                    
-    

                        
-    

                    
-    

                   
0,0  

                    
-    

                   
0,0  
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4.4. It-omkostninger 

Tabel 13. It-omkostninger   

  

2018 

(mio. kr.) 

It-systemdrift 3,2 

Køb af IT-tjenesteydelser 3,2 

IT Software og -licenser 0 

Outsourcet IT drift 3,2 

It-vedligehold 39,2 

Køb af IT-tjenesteydelser 39,2 

Rådgivende IT-konsulenter, drift 0,6 

Udførende IT-konsulenter, drift 13,6 

Øvrige IT-tjenesteydelser 25,1 

It-udvikling (der er driftsført) 0 

Køb af IT-tjenesteydelser 0 

Udførende IT-konsulenter, udvikling 0 

Udgifter til it varer til forbrug 7,6 

Køb af IT-varer til forbrug 7,6 

IT storage 0,1 

Computere og tilbehør 1,0 

IT Netværkskomponenter 0,1 

IT udstyr i øvrigt 0,1 

IT Software og -licenser 5,5 

Multifunktionsmaskiner og printere 0,1 

AV udstyr 0,2 

Telefoni og mobilt bredbånd 0,4 

I alt 50,1 

 

Hertil kommer interne personaleomkostninger i relation til sundhedsdataprogrammet på 6,5 mio. kr., således at de samlede it-omkostninger er på 56,6 

mio. kr.  

 


