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Budget/finansieringsforslag - Genopretningsplan - så patienterne får korte 
ventetider til udredning og behandling:  
 
 
Fremsat af:  
Socialdemokratiet 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse: 
Vi ved, at mange patienter venter på at komme til udredning og behandling ovenpå den 
neddrosling af “almindelige” aktiviteter, som Covid-19 har forårsaget.  
Alle disse patienter er kommet i klemme og skal hurtigst muligt igennem til udredning og 
behandling. 
 
Hvordan foreslår I, problemet løses: 
Vi foreslår derfor udarbejdelse af konkrete planer, der skal sikre dette.  
Det kan være med øgede normeringer, merarbejde, mere fysik, oprettelse af ekstrafunktioner 
og lignende.  
 
Vi ved, at der allerede er besluttet en række principper for øget aktivitet, og at disse skal 
udmøntes i en konkret plan. Vi vil blot være sikre på, at der fastholdes et stærkt fokus, og at 
der konkret er udarbejdet handlingsplaner - som også fastholdes - for at sikre disse 
patientrettigheder.  
 
Vi vil derfor bede administrationen se på, om der eventuelt skal sættes forslag til 
beløbsstørrelse på dette i de kommende budgetforhandlinger? 
 
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 der afsættes 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.  

 
 
 


