
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Flere hospicepladser: 
 
Fremsat af:  
Det Konservative Folkeparti 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse?  
Der er mangel på hospicepladser i Region Hovedstaden. Hospice er et godt palliativt tilbud, som 
mange patienter sætter pris på. Derfor ønsker vi, at flere får mulighed for at have deres sidste tid på 
hospice. Det taler også ind i hele debatten om, at vi skal tage ”den svære samtale”, således at vi ikke 
behandler patienter, som enten ikke selv ønsker at fortsætte behandling, eller hvor det bedste tilbud er 
palliativt. Det er også i direkte forlængelse af Danske Regioners arbejdsgruppe vedrørende 
prioriteringsanbefalinger. Region Hovedstaden er desuden den region, der har færrest hospicepladser 
pr. indbygger. 
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) : 
Udfordringen med mangel på hospicepladser i Region Hovedstaden kan ikke løses på én gang. Men vi 
kan jf. budgetnotat fra forrige år, relativt hurtigt udvide antallet af hospicepladser. Sankt Lukas 
Hospice meldte sidste år ind, at de inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer kan udvide 
med 4-8 hospicepladser. 
 
De øvrige hospice i Region Hovedstaden har desværre ikke mulighed for at udvide inden for de 
eksisterende bygningsmæssige rammer. 
 
Derfor går forslaget på at oprette op til 8 hospicepladser ekstra på Sankt Lukas. Forslaget er skalérbart 
ned til én ekstra plads. 
 
Administrationens bemærkninger: 
Det skal bemærkes, at Rigsrevisionen på baggrund af en national undersøgelse af specialiseret 
palliativ behandling, der er gennemført i 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020, offentliggør en 
beretning i forventelig august 2020. Beretningen vil indeholde undersøgelsens resultater samt 
konklusioner og anbefalinger for den palliative indsats.  
 
Palliativ behandling er desuden et af hovedtemaerne i den kommende regionale kræftplan. 
Delen om palliation til kræftplanen udarbejdes i 2. halvår 2020. Målet med kræftplanen er at 
sikre, at patienterne i Region Hovedstaden også i fremtiden vil opleve mere 
sammenhængende og effektive patientforløb med stadig bedre kvalitet. Kræftplanen skal 
komme med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og organisering af kræftområdet - og 
herunder for den palliative indsats.  
 
Flere undersøgelser peger på, at mere end halvdelen af uhelbredelig syge ønsker at blive 
længst muligt og hvis muligt også at dø i eget hjem. Derfor er det i høj grad kapacitet i de 
udgående palliative teams, der er mangel på.  
 



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.  

 
 
 


