
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2021-2024 

Budget/finansieringsforslag: At indføre psykoterapeutisk behandling på 
alle vores misbrugscentre/enheder

Fremsat af: Socialdemokraterne i Region H

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

Vi ønsker, at alle vores misbrugsenheder/centre tilbyder psykoterapeutisk behandling i 
forbindelse med misbrugsbehandling.

Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?)

I forbindelse med et temamøde i social- og psykiatriudvalget fremgik det, at det kun er nogle 
af vores misbrugscentre, som tilbyder psykoterapeutisk behandling til de borgere, som er i 
misbrugsbehandling. Indtil videre er denne psykoterapeutiske behandling indført indenfor 
Region Hovedstadens Psykiatris ramme. 

Da vi synes, at alle brugere i Regions Hovedstadens misbrugstilbud skal tilbydes 
psykoterapeutisk behandling som et led i behandlingen og for at forebygge recidiv, vil vi 
gerne have afklaret, om et sådan tilbud kan rulles ud til alle andre enheder og centre i Region 
H - og om dette kan ske inden for den nuværende ramme? 

Vi ønsker derfor afklaret:
Kan en sådan udrulning ske i 2021? Og vil en sådan udrulning kunne effektueres inden for 
den nuværende økonomiske ramme? Hvis ikke, hvor hurtigt kan en sådan udrulning så finde 
sted? 

Hvis en sådan udrulning vil kræve en øget budgettilførsel, ønsker vi et overslag over, hvad en 
sådan budgettilførsel vil kræve anlægsmæssigt og driftsmæssigt i 2021 og evt. i 
overslagsårene?

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)

Region Hovedstadens Psykiatri har i dag et ambulatorium på Psykoterapeutisk Center 
Stolpegård, der foreløbig på forsøgsbasis samarbejder med kommunale 
misbrugsbehandlingstilbud om at kombinere den kommunale misbrugsbehandling af patienter 
med psykisk sygdom af moderat grad med den regionale psykoterapeutiske behandling. 
Ambulatoriet har i dag etableret tværsektorielt samarbejde med udvalgte kommuner i 
planområderne Nord, Midt og Byen samt rusmiddelcentre i planområderne, og har opnået 
positive erfaringer. Indsatsen vil kunne udvides til flere planområder, kommuner og 
rusmiddelcentre.



Derudover kan nævnes programmet ”Bedre behandling under indlæggelse”, som har til 
formål at skabe ensartet behandling af høj kvalitet til de patienter, der i de mest intensive 
faser af deres sygdom har behov for indlæggelser af kortere eller længere varighed. Der er 
især fokus på den miljøterapeutiske behandling som centralt element i den samlede 
behandling med det formål, at indlæggelsesforløb skal rumme målrettet og tværfaglig 
miljøterapi både hverdage, aftener og i weekender. I den forbindelse kan tilbud om en 
grunduddannelse i kognitiv adfærdsterapi (KAT) for alle medarbejdere på døgnafsnittene 
nævnes.

Forslaget er i tråd med regionens treårsplan for psykiatrien, særligt temaet om psykisk 
sygdom og misbrug.

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

2021 2022 2023 2024
Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres 

Evt. uddybende beskrivelse:
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3).
                        

Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

                   

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af 
budgetinitiativer.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger. 
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