
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Overholdelse af patientrettigheder: 
 
Fremsat af:  
Det Konservative Folkeparti 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse?  
Vi skal i Region Hovedstaden altid overholde patientrettighederne. Dette er endnu mere relevant oven 
på den pukkel, der er opstået i corona-tiden. 
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?):  
Vi ønsker at fortsætte den fokuserede indsats på at overholde patientrettighederne, som vi var godt i 
gang med inden coronakrisen. Derfor ønsker vi, at der afsættes midler dedikeret til dette arbejde på de 
områder, hvor vi er mest udfordrede. 
 
Administrationens bemærkninger:  
De enkelte hospitalers organisering samt udskydelse af udrednings- og behandlingspatienter 
er forskellig under COVID-19. Derfor vil der være forskel på inden for hvilke områder og 
specialer, hospitalerne har behov og mulighed for at prioritere og indkalde patienter, som 
grundet COVID-19 har fået udskudt deres udrednings- og/eller behandlingsforløb. Da 
hospitalerne inden for de enkelte specialer allerede nu arbejder på at nedbringe ventetiderne 
og udrede og behandle flest mulige hurtigt, er det på nuværende tidspunkt svært at forudsige, 
hvor behovet for tilførsel af ressourcer er størst i 2021.  
 
Derfor anbefaler administrationen, at eventuelle midler afsættes som en pulje, som fordeles til 
hospitalerne efter en økonomisk nøgle. Hospitalerne kan disponere over midlerne til 
udrednings- og behandlingsforløb, herunder vil det være naturligt også at fokusere på de 
nødvendige diagnostiske specialer med henblik på at kunne sikre hurtigere forløb.   
 
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.  

 
 
 


