
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – 
Nedbringe antallet af fejl- og underernærede patienter: 
 
Fremsat af:  
Socialdemokratiet 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse? 
 
Nedbringe antallet af fejl- og underernærede patienter.  
 
Maden betyder utroligt meget for patienternes helbredelse, og vi har god erfaring med brug af 
diætister og måltidsværter, som kan hjælpe mange patienter med at få spist og vinde kræfter. Det er 
vigtigt i forhold til helbredelse, hjemsendelse samt at undgå genindlæggelser pga. underernæring.   
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) 
 
Bedre mad produceret lokalt på hospitalerne, brug af måltidsværter, inddragelse af diætister m.v. er vi 
allerede godt i gang med på flere hospitaler. Vi vil med dette forslag bakke op om den eksisterende 
indsats, som nok kan udbredes og styrkes.  
 
Vi havde i sommeren 2019 et interessant foretræde i sundhedsudvalget med Henrik Højgaard 
Rasmussen, Professor, overlæge, Ph.d, Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme ved Aalborg 
Universitetshospital og Mie Lauwersen, Klinisk diætist i Kost og Ernæringsforbundet. De gav et 
oplæg med særligt fokus på cancerpatienter, og det er muligt, at cancer-området bør have særlig 
opmærksomhed. Det er vi åbne for, men ser forslaget om en styrkelse af allerede eksisterende indsats. 
Vi er ikke afklarede med om det er diætister, flere måltidsværter, eller noget tredje, der vil gøre den 
største forskel. Det må kunne afklares frem mod budgettet.   
 
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen) 
 
I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at der skal gennemføres en undersøgelse af patienternes 
oplevelse af maden. Denne har været udskudt på grund af LPR3 men er nu gennemført. 
Sundhedsudvalget forelægges resultaterne på mødet den 24. juni 2020. 
 
[@Anne - Budgetforslaget ligger fint i tråd med Ernæringskomitéens nuværende udkast til 
ernæringsstrategi, som blev tiltrådt af Forum for kvalitet i sin tid.  SST påbegyndte i nov. 
2019 nye retningslinjer, men der er nok lange udsigter til, at de bliver klar. Der er 
uoverensstemmelse mellem vores strategi og SST’s nuværende anbefalinger. Og et sidste 
obs-punkt er, at vores fælles vejledninger på området er fælles med Region Sjælland.] 
 
 



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.  

 
 
 


