
 

 

 

Folketingets Sundhedsudvalg har den 18. marts 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

1035 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 1035:  

”Når man i Region Nordjylland tager 23 mio. kr. fra psykiatrien til at dække regn-

skabshul, so  eskrevet af Alti get de  5. arts  i artikle  ”Regio  tager  
millioner fra psykiatrien for at dække reg ska shul”, e er i istere  så, det er i 
overensstemmelse med intentionerne bag finansloven?” 

 

Svar: 

Jeg har anmodet Danske Regioner om en udtalelse om Region Nordjyllands brug af 

finanslovsmidlerne til psykiatrien i 2020 og fremover. Danske Regioner har oplyst føl-

gende: 

 

”For Psykiatrien i Region Nordjylland betyder Finanslovsaftalen om en styrket psyki-

atri, at budgettet permanent tilføres ca. 62 mio. kr. årligt. Heraf skal ca. 47 mio. kr. 

anvendes til drift, mens ca. 15 mio. kr. årligt skal anvendes til anlæg.  

 

Fra 2021 og fremefter har alle regioner samlet set prioriteret mere til psykiatrien i 

budgetterne end de afsatte finanslovsmidler på 450 mio. kr. Med budget 2021 har re-

gionerne samlet tilført psykiatrien mere end 500 mio. kr. i forhold til det oprindelige 

budget for 2021.  

 

Budget og regnskabstal for psykiatrien opgøres via den autoriserede kontoplan og of-

fentliggøres af Danmarks Statistik. Sammenligningerne mellem år indebærer justerin-

ger til samme pris- og lønniveau, samt korrektioner opgave- og tekniske ændringer 

mellem årene  

 

Region Nordjylland oplyser i svar til Danske Regioner, at regionen har prioriteret 49,3 

mio. kr. til psykiatrien fra 2021. Region Nordjyllands andel af finanslovsmidlerne til 

psykiatrien udgør 47 mio. kr.  

 

Aftalen om udmøntning af midler til et løft i psykiatrien blev indgået den 15. maj 

2020. Danske Regioner har fra starten gjort opmærksom på, at regionerne vil få van-

skeligt ved at nå at anvende alle midlerne i 2020 på grund af det sene udmøntnings-

tidspunkt. På trods af det sene udmøntningstidspunkt har regionerne nået at bruge 

en væsentlig del af driftsmidlerne i 20201.  

 

                                                                 
1 Budget og regnskabstal for psykiatrien opgøres via den autoriserede kontoplan og offentlig-

gøres af Danmarks Statistik. Sammenligningerne mellem år indebærer justeringer til samme 

pris- og lønniveau, samt korrektioner opgave- og tekniske ændringer mellem årene.   
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Side 2 

 

I svar til Danske Regioner, der dannede baggrund for svar på SUU alm del. 19-20 

1923/ SUU alm del 19-20 1932 oplyser Region Nordjylland, at de initiativer, som regi-

onen har sat i gang i 2020, er etableret med delårsvirkning, som følge af det sene ud-

møntningstidspunkt. Det betyder, at Region Nordjylland ikke har kunnet nå at an-

vende deres andel af Finanslovsmidlerne til psykiatrien fuldt ud i 2020. Region Nord-

jylland er derfor truffet beslutning om at anvende en andel af midlerne til at undgå 

besparelser som følge af pris- og lønreguleringer, herunder også undgå besparelser i 

psykiatrien. På trods af det sene udmøntningstidspunkt viser regnskaberne fra Dan-

marks Statistik, at væksten i nettodriftsudgifter mellem 2019 og 2020 i Region Nord-

jylland har været på 44 mio. kr. Tallene er korrigeret for opgave- og tekniske ændrin-

ger mellem årene.  

 

Region Nordjylland vil blandt andet anvende finanslovsmidlerne til psykiatrien til at 

igangsættes en lang række tiltag med henblik på at styrke kapaciteten og forbedre 

normeringerne i psykiatrien. Det drejer sig f.eks. om:  

 

• I dsatser for edre kapa itet i psykiatrie : Der oprettes nye sengepladser på ud-

valgte sengeafsnit i både almen- og retspsykiatrien.  

 

• Mere perso ale: Der op or eres på perso aleside  ed åde læger og sygeplejer-
sker mv.  

 

• Bedre aktivitets uligheder e for i dlagte patie ter: Der a sættes aktivitets edar-
bejdere samt opføres en aktivitetshal.  

 

• Bedre udgåe de fu ktio er: l.a. de  eksistere de fleksi le psykose ehandling 

(FACT team) udbygges. 

 

• Nyt eha dli gstil ud til personer med spiseforstyrrelser. Der etableres et nyt af-

s it og et a ulatoriu .” 

 

Jeg kan henholde mig til det af Danske Regioner oplyste, idet jeg herudover bemær-

ker, at det trods alt er tilfredsstillende, at finanslovsbevillingens driftsmidler fuldt ud 

har gennemslag i de regionale budgetter for 2021, og at regionerne samtidigt har sik-

ret, at ikke udnyttet bevilling for 2020 er anvendt på en måde, således at det er mu-

ligt at prioritere psykiatrien yderligere fra 2021 og frem. For det er selvfølgelig altaf-

gørende, at midlerne, i det omfang det overhovedet har været muligt, bruges til det, 

de var tiltænkt, nemlig at sikre en styrket kapacitet og mere personale i den regionale 

psykiatri. Det er også grunden til, at vi har aftalt en årlig opfølgning med Danske Regi-

oner, så vi sikrer, at løftet rent faktisk kommer patienterne til gavn. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Mie Saabye 
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