
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: Hvordan kan vi understøtte mere forskning 
inden for psykiatrien så vi bl.a. vi skaber ny og bedre viden om psykisk 
sygdom og misbrug.

Fremsat af: Socialdemokraterne i Region H

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

Vi oplever, at der er en stor forskningstradition indenfor somatikken. Vi oplever imidlertid 
ikke, at forskningstilgangen inden for psykiatrien er lige så fremherskende. Derfor ønsker vi 
et større fokus på konkrete initiativer, som kan fremme forskerkulturen inden for Psykiatrien, 
misbrugsområdet og udsathed. Vi tror på, at vi med de rette incitamenter kan motivere flere 
læger og forskere til at iværksætte forskningsprojekter inden for det Psykiatriske 
virksomhedsområde.
Mange borgere med psykisk sygdom har et samtidigt misbrug, men vi mangler viden om 
hvorfor.  ”Er borgerne misbrugere, fordi de selvmediciner sig” eller ”udløser misbrug” en 
psykiatrisk diagnose? Hvis spørgsmålet kan besvares, kan vi forhåbentligt finde nye og bedre 
veje til forebyggelse og behandling af psykisk sygdom, misbrug og måske udsathed. Foruden 
en bedre og mere effektiv forebyggelse og behandling af borgere med psykisk sygdom, 
misbrug og social udsathed vil mere viden på området også kunne fremme mere lighed i 
sundhed, skabe mere livskvalitet for borgerne og frigøre økonomi til ny-investering i en 
psykiatri med et øget patientpres. 

Hvordan foreslår I, at problemet løses? 
Vi ønsker et administrativt bud på, hvorledes man generelt indenfor Region Hovedstadens 
Psykiatri kan skabe nye og bedre incitamenter til fremme en styrket ”forskningskultur” på de 
enkelte centre/ de enkelte afdelinger/ hos de enkelte faggrupper (læger, sygeplejersker, 
forskere, fysioterapeuter m.m.). Desuden vil vi gerne have et bud på, hvorledes vi kan 
fremme forskningsprojekter med et særligt formål fx at fremme forskning som kan generere 
ny viden om sammenhæng mellem psykisk sygdom og misbrug med henblik på at 
implementere nye evidensbaserede arbejdsgange af høj kvalitet på konkrete indsatsområder. 
Vi forstiller os en overvejelse i forhold til konkrete forskningspuljer, lettelser i 
ansøgningsprocedurer, support, frigørelse fra klinisk arbejde, udmærkelsespriser m.m. Vi ved 
godt at Udvalget for Forskning, innovation og uddannelse har fokus på området, men kan vi 
gøre noget særligt indenfor Region Hovedstadens Psykiatri for at fremme forskningen og 
generere ny viden på det Psykiatriske område? 

Mulige forslag bedes fulgt op af et økonomisk overslag i forhold til implementering og drift.

Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)
I Region Hovedstadens Psykiatri er der et kompetencecenter for dobbeltdiagnoser. En 
styrkelse af forskning i det felt kan evt. tænkes ind i centret. 



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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