
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Lige adgang for voldtægtsofre 
 
Fremsat af:  
Det Konservative Folkeparti  
Formål og indhold  
At skabe lige adgang for voldtægtsofre og undersøge muligheden for et eventuelt samarbejde 
med Reden. 
 
Reden i København er et socialt værested, der besøges årligt af lidt over 300 kvinder, der 
lever med komplekse sociale udfordringer, psykiske problemer, misbrug og prostitution. I 
2018 fortalte 28 ud af 312 kvinder om voldtægtsepisoder (ca. 9 %). Kvinderne kommer på 
Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet og bliver tilset, får lavet 
sporsikringsundersøgelse efter voldtægten og får behandlet eventuelle skader. 
 
Reden påpeger, at det opleves, at systemet ikke er tilrettelagt, så det kan tage højde for de 
særlige behov, udsatte kvinder i misbrug har. En problemstilling handler om 
sporsikringsundersøgelse af ikke-politianmeldte voldtægtsager, og ventetiden hertil. En anden 
problemstilling handler om, at der ikke opleves en relevant og tilstrækkelig 
substitutionsbehandling med fx metadon. Og en tredje problemstilling handler om at 
kvinderne udskrives for hurtigt i forhold til deres livssituation, og kvindernes begrænsede 
evne til at tage hånd om egen sundhed. 
 
Det er Redens opfattelse, at de nævnte problemstillinger afspejler en generel ulighed i 
sundhed for udsatte borgere, og er med til at skabe yderligere stigmatisering og udstødning af 
kvinderne. Reden foreslår derfor en række løsninger, som omhandler, at: 

• Kvinderne skal tilbydes relevant og tilstrækkelig substitutionsbehandling med 
metadon eller subutex 

• Kvinderne skal have mulighed for at være et sted med sundhedsfaglig overvågning 
frem til, at der kan foretages sporsikring, dokumentation og behandling for eventuelle 
skader 

• Kvinderne skal have mulighed for at blive indlagt med substitutionsbehandling og 
sundhedsfaglig pleje/overvågning, indtil deres eventuelle skader er af en sådan 
karakter, at de reelt selv er i stand til at tage hånd om dem. 

 
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen) 
Administrationen finder, at der er tale om komplekse problemstillinger med flere forskellige 
mulige løsninger. Såfremt der skal gives målgruppen et særligt tilbud, vil der være behov for, 
at problemstillinger og løsningsmuligheder belyses nærmere.  
  
Det ligger også fint i tråd med "Politisk ramme for regionens arbejde med at skabe social 
lighed i sundhed", som regionsrådet vedtog i december 2019. Heri indgår målsætninger 
om, at regionen skal tilbyde differentierede tilbud for at sikre lighed i sundhed. 



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 X 
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.  

 
 
 


