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

Budget/finansieringsforslag: At inddrage patienterne i behandlingsforløbene

Fremsat af: Enhedslisten 

Formål og indhold 

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

- De tiltag der allerede findes med patientinddragelse udvikles yderligere.

Begrundelse:
Der bliver allerede gjort en indsats med recovery-tilgang, mentorer, peers osv.
Der er gjort erfaringer med opgaveudvalg, hvor der især har været fokus på unge psykisk 
syge med et misbrug. Deres forslag bør indgå i budgetovervejelserne.
Ligesom der kan nedsættes nye opgaveudvalg med psykiatribrugere og pårørende.
På udvalgets studietur fik vi også nogle erfaringer med at inddrage brugere meget mere i 
recovery-uddannelsen, overgange fra behandling til egen bolig og mulig uddannelse 
beskæftigelse mm.
Endelig kan brugere have forslag om flere forskellige aktiviteter, der kan hjælpe dem 
igennem behandlingsforløb. Lige nu lægger vi mest vægt på ansøgninger udefra, fra NGO’er 
mv.
Hvorvidt det kræver ekstra ressourcer, er jeg i tvivl om. Men måske kræver det mere tid og 
flere forskellige faggrupper ansat.

Administrationens bemærkninger: 

Forslaget er i tråd med regionens treårsplan for psykiatrien, særligt temaet om recovery.

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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