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Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 9. juni 2020.

a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre i alt

369,0 mio. kr. i 2020 til følgende konti under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet til inddækning af

realiserede merudgifter forbundet med etablering og drift af TestCenter Danmark, herunder en ram-

me til den videre drift, idet der påregnes forelagt et opfølgende aktstykke senest i november 2020,

når de endelige udgifter kendes. Der er tale om ekstraordinære udgifter til håndtering af COVID-19,

der fordeler sig som følger:

� 363,2 mio. kr. til § 16.35.01. Statens Serum Institut som følge af etablerings- og driftsudgifter til

TestCenter Danmark.

� 4,6 mio. kr. til § 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen til IT-udgifter forbundet med etablering og drift

af TestCenter Danmark.

� 1,2 mio. kr. til § 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak-

kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis til Sundhed.dk.

b. En vigtig del af genåbningen af Danmark efter COVID-19 er den kontrollerede overvågning af

smitte i det danske samfund. Som led i dette har regeringen i samarbejde med Danske Regioner, bi-

stået af støtte fra Novo Nordisk Fonden og medicinalvirksomheden Novo Nordisk, etableret Test-

Center Danmark.

TestCenter Danmark skal medvirke til at øge antallet af daglige tests og bidrage til at sikre, at flere

mennesker kan blive testet for COVID-19. Det vil skabe en større tryghed og sikkerhed for den en-

kelte og de personer, som man omgås med. Samtidig vil det kunne underbygge den gradvise genåb-

ning af samfundet.

Det forventes, at der i TestCenter Danmark i gennemsnit skal kunne foretages op mod 10.000 tests

om dagen. Samlet set er der i regionalt regi oprettet 16 teststationer rundt om i landet, hvor borgere

kan blive testet, samt 4 kørende enheder, der ligeledes kan teste. TestCenter Danmark er dermed et

vigtigt element i smitteovervågningen i samfundet både i kraft af gennemførelsen af test for CO-

VID-19 samt antistof-test, når de på sigt indføres. Regionerne er ansvarlige for driften af teltene,

hvor selve prøvetagningen foretages, mens Statens Serum Institut varetager analysedelen (den natio-

nale testkapacitet).

Nærværende aktstykke skal tilvejebringe finansiering svarende til de allerede disponerede udgifter

samt en ramme til den videre drift under § 16. Sundheds- og Ældreministeriet forbundet med etable-
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ring og drift af TestCenter Danmark. De allerede afholdte udgifter vurderes at være inden for den

eksisterende bevillings formål. Nærværende aktstykke skal således alene håndtere de statslige udgif-

ter.

Det kan til Finansudvalgets orientering oplyses, at hvis TestCenter Danmark for eksempel skal væ-

re funktionsdygtig i 6 måneder, har Statens Serum institut estimeret, at der vil være samlede udgifter

på i alt ca. 600 mio. kr., der kan henføres til oprettelse og drift af TestCenter Danmark i regi af Sta-

tens Serum Institut, hvilket er anvendt som beregningsteknisk grundlag til rammen til den videre

drift. De største udgiftsdrivere består af indkøb til test samt udstyr og robotter. Dertil kommer udgif-

ter til Sundhedsdatastyrelsen og Sundhed.dk til bl.a. at understøtte dataudvekslingen og it-infrastruk-

turen samt til teknisk support i forbindelse med prøveresultaterne. Endeligt er der også udgifter i re-

gionerne forbundet med driften af teststationerne.

Det bemærkes, at udgifterne ved en ændret teststrategi og en forlængelse af driftsperioden vil med-

føre ændringer i de forventede udgifter. Der arbejdes i regi af TestCenter Danmark f.eks. på at udvi-

de testkapaciteten fra 10.000 test om dagen til 20.000 test om dagen.

Det bemærkes endvidere, at Statens Serum Institut på nuværende tidspunkt har haft udgifter til ind-

køb mv. på ca. 315,5 mio. kr., og at Sundhedsdatastyrelsen og Sundhed.dk har haft udgifter for hhv.

2,5 mio. kr. og 1,2 mio. kr.

Til Finansudvalgets orientering kan det desuden oplyses, at Novo Nordisk Fonden har givet tilsagn

om finansiering på op til 240,0 mio. kr. til etableringen af et nationalt testcenter og 10,0 mio. kr. til

forsknings- og udviklingsarbejde, der skal ruste beredskabet bedre til fremtidige epidemier. Novo

Nordisk har bistået med mandskab og teknologi til etablering og gennemførelse af tests.

Tilsagnet fra Novo Nordisk Fonden om medfinansiering af testcentret med 240,0 mio. kr. i regi af

Statens Serum Institut indebærer, at Novo Nordisk Fonden medfinansierer opstartsinvesteringer i ud-

styr mv. for 30,0 mio. kr., reagenser mv. for 50,0 mio. kr. og 160,0 mio. kr. til test af personer i sam-

fundssporet. På den baggrund anmodes der om overførsel af Statens Serum Instituts disponerede ud-

gifter på 315,5 mio. kr. i 2020, samt rammen til den videre drift på 287,7 mio. kr. fratrukket medfi-

nansieringen fra Novo Nordisk Fonden på 240,0 mio. kr., svarende til 363,2 mio. kr.

IT-udgifter

Sundhedsdatastyrelsen har i forbindelse med oprettelsen af TestCenter Danmark haft en række ud-

gifter til IT og har realiserede udgifter på i alt 2,5 mio. kr. De forventede udgifter ved 6 måneders

drift er på i alt 4,6 mio. kr.

IT-udgifterne kan blandt andet henføres til sikker udveksling af persondata til coronatest, herunder

sikker dataudveksling (CPR-numre) mellem leverandører, der f.eks. kunne være et hospital, som via

opslag i CPR-registret gennem National serviceplatform kan udsende borgerbreve og bestille prøve-

tagning.

Endvidere som følge af Testcenter Danmark har Sundhedsdatastyrelsen haft øgede IT-udgifter til

den eksisterende IT-frastruktur, herunder udgifterne til nye servere, switche, ekstra access points og

nye databaser. Hertil har Sundhedsdatastyrelsen haft merudgifter til den eksisterende infrastruktur til

bl.a. netværk, overvågning og øgede dokumentationskrav, samt merudgifter til håndtering af et øget

antal henvendelser i bl.a. Servicedesk.

Sundhedsdatastyrelsen har også bidraget til udarbejdelse af hjemmeside for TestCenter Danmark,

udarbejdelse og udsendelse af borgerbreve, som er udsendt til borgere, der skal møde ind til test,

samt bidraget med juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med ny lovgivning om brug af data,

herunder udarbejdelse af databehandleraftaler, samt forretningsmæssig risikovurdering af TestCenter

Danmark, således der sikres stabil drift og kortlægges sårbarheder ved en potentiel trussel f.eks. et

cyberangreb.

2



Sundhedsdatastyrelsen har desuden bidraget med juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med

ny lovgivning til brug af data, herunder udarbejdelse af databehandleraftaler mellem Sundhedsdata-

styrelsen og Statens Serum Institut samt forretningsmæssig risikovurdering af TestCenter Danmark.

Udgifter til Sundhed.dk

Når borgere efter deres COVID-19 test går ind på Sundhed.dk, kan de have brug for hjælp til at

finde og forstå prøveresultatet. Den hjælp bidrager Sundhed.dk’s supportfunktion med. Som følge af

COVID-19-testaktiviteten har Sundhed.dk fået næsten dobbelt så mange opkald som normalt, og for

at bibeholde serviceniveauet, har det været nødvendigt at opnormere med tre nye fuldtidsmedarbej-

dere og to studentermedhjælpere. Udgiften hertil forventes at udgøre omkring 1,2 mio. kr.

Finansudvalget forelægges et nyt aktstykke senest november 2020, når de endelige merudgifter for-

bundet med etableringen og driften af TestCenter Danmark kendes.

De realiserede udgifter forbundet med etablering og drift af TestCenter Danmark, fratrukket finansie-

ring fra Novo Nordisk Fonden, med en testkapacitet på 10.000 stk. om dagen på i alt 79,2 mio. kr.

foreslås håndteret ved en direkte opskrivning af Sundheds- og Ældreministeriets bevilling på forslag

til lov om tillægsbevilling for 2020. Hertil kommer udgifter til fortsat drift, der beregningsteknisk er

fastsat til en ramme på 289,8 mio. kr. I lyset af den særlige situation, som COVID-19 har påført

dansk økonomi, lægges der således op til at forhøje udgiftsbevillingen uden modgående reduktion på

forslag til lov om tillægsbevilling for 2020.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (Driftsbevilling)

12. COVID-19 relaterede udgifter

Udgift

18. Lønninger og personaleomkostninger 2,8 mio. kr.

22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,8 mio. kr.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed)

12. COVID-19 relaterede udgifter

Udgift

22. Andre ordinære driftsomkostninger 363,2 mio. kr.

§ 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkredi-

tering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis

(Reservationsbev.)

10. Tilskud til MedCoM og Sundhedsportalen

Udgift

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 1,2 mio. kr.

c. Sagen forelægges for Folketingets Finansudvalg nu, således at den nødvendige finansiering til de

nuværende disponerede udgifter kan blive tilvejebragt i indeværende finansår. Finansudvalget fore-

lægges et opdateret aktstykke senest november 2020.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om en bevillingsforhøjelse på i alt 369,0 mio. kr. i 2020

til dækning af afholdte ekstraordinære udgifter i forbindelse med etablering og drift af TestCenter
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Danmark samt til fortsat drift som følge af COVID-19, således at der på forslag til lov om tillægsbe-

villing for 2020 opføres følgende:

§ 16.11.17. Sundhedsdatastyrelsen (Driftsbevilling) 4,6 mio. kr.

§ 16.35.01. Statens Serum Institut (Statsvirksomhed) 363,2 mio. kr

§ 16.55.01. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Akkredi-

tering i Sundhedsvæsenet (IKAS) samt Center for Forebyggelse i Praksis

(Reservationsbev.) 1,2 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. juni 2020

MAGNUS HEUNICKE

/ Lasse Damgaard

Til Finansudvalget.
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