Et styrket akutberedskab
– fordeling af 20 ekstra
akutberedskaber
Sundhedsfællesskaberne

Ekstra akutberedskaber

Fordeling er sket med udgangspunkt i seneste tal på
regionalt niveau for responstider og et politisk ønske
om særligt at styrke akutberedskabet
i landets yderområder.
Der er afsat 139 mio. kr. årligt i 2021-2025. Det
svarer til ca. 20 ekstra akutberedskaber. Der er ikke
taget stilling til, om der er tale om akutlægebil,
akutbil eller ambulanceberedskab i de forskellige
landsdele.
Den konkrete placering og valget af beredskab
(ambulance, akutbil og akutlægebil) vil ske i dialog
med regionerne og fra 2021 sundhedsforvaltningerne. Beredskaber placeres i dag med afsæt i helt
lokale behov og detaljerede opgørelser af bl.a.
responstider, befolkningstæthed, antal kørsler m.v.
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Nye moderne sundhedshuse
– fordeling af 4 mia. kr.
til det nære sundhedsvæsen
Sundhedsfællesskaberne

Fordeling til sundhedshuse

139 mio. kr.
Kortet illustrerer en retningsgivende fordeling
mellem kommuner af Nærhedsfondens midler til
sundhedshuse. Det er illustreret med en 50/50
model. 2 mia. kr. er fordelt ligeligt på de 21
sundhedsfællesskaber, og 2 mia. kr. er fordelt på
baggrund af indbyggertallet i de 21 sundhedsfællesskaber.
Herudover kommer en forudsat lokal medfinansiering på ca. 25 pct. Fondsfinansieringen gøres særligt
fordelagtig for økonomisk svagt stillede kommuner.
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Mere kapacitet i almen praksis
– op til 320 ekstra introduktionsstillinger i almen medicin
Sundhedsfællesskaberne

Introduktionsstillinger

Kortet illustrerer, hvordan de op til 320 introduktionsstillinger kan fordeles. Fordelingen er sket ud
fra en prioritering af områder, hvor der særligt er
lægedækningsudfordringer. Normalt fordeles
introduktionsstillinger på de tre videreuddannelsesregioner i Danmark (Nord, Syd og Øst).
Det bemærkes, at der kan blive tale om færre end
320 introduktionsstillinger, da det er de tre
videreuddannelsesregioner, som inden for et interval
beslutter, hvor mange introduktionsstillinger, der
opslås.
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Der tages forbehold for, at op til 120 af de 320
introduktionsstillinger allerede er fordelt i
forbindelse med udspillet “En læge tæt på dig”.
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2.000 flere sygeplejerskestuderende
– mulig fordeling af meroptag
på professionshøjskolerne
Sundhedsfællesskaberne

Sygeplejersker

Beregningsteknisk fordeling af de 2.000 ekstra
sygeplejerskestuderende 2019–2022 sammenlignet med 2015-2018. Der er ikke grundlag for på
nuværende tidspunkt at forudsige, hvor de
forventede ekstra sygeplejerskestuderende vil
blive optaget, eller hvordan de mest hensigtsmæssigt vil kunne fordeles regionalt. Det afhænger bl.a.
af dialog med professionshøjskoler, KL og Danske
Regioner.
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På kortet er de 2.000 forventede ekstra studerende
i perioden 2019-2022 sammenlignet med
2015-2018 derfor til illustration fordelt på regioner
ud fra en simpel beregningsteknisk fremskrivning
baseret på fordelingen af pladserne på professionshøjskolerne i 2018.
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