
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Region H Behandlingskomité: 
 
Fremsat af:  
Det Konservative Folkeparti 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse?  
Selv i et højt specialiseret og moderne sundhedsvæsen foregår meget behandling på rutine. Der er 
behov for, at der stilles spørgsmålstegn ved den kliniske praksis. 
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?):  
Derfor ønsker vi en behandlingskomité, der skal gennemgå hverdagens praksis og komme med 
præcise retningslinjer til forbedringer. Vi ønsker desuden, at denne behandlingskomité kan træffe 
afgørelser ved indkøb af større udstyr. Det fungerer ikke, at to ens afdelinger på to forskellige 
hospitaler i Region Hovedstaden køber hver deres forskellige udstyr til behandling af samme type 
patienter. Derfor vil vi øge kvaliteten af store indkøb af materiel ved at ensrette dette igennem 
behandlingskomitéen. Forslaget vil blive uddybet snarest. 
 
Administrationens bemærkninger:  
 
Regionens rådgivende organisation har netop til formål at understøtte regionale løsninger for kliniske 
problemstillinger. Derfor er der nedsat Sundhedsfaglige Råd (SFR) for alle specialer og der er 
etableret komitéer for væsentlige tværgående sundhedsfaglige områder, herunder for lægemidler, 
ernæring, hygiejne m.fl. Disse fora behandler relevante problemstillinger for området og udfærdiger 
fælles instrukser med fokus på ensartet visitation, udredning og behandling – uanset matrikel. 
 
For så vidt angår indkøb af udstyr, har regionen allerede en struktur, hvor der er oprettet permanente 
eller ad hoc brugergrupper i forbindelse med valg og indkøb af større apparatur på tværs af hospitaler. 
Denne proces udelukker dog ikke, at der kan findes forskelligt apparatur på hospitalerne, fx som følge 
af donationer og forskningsprojekter, hvor nyt apparatur lånes eller afprøves. 
 
 
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.  

 
 
 


