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Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Mindske ventetid i Center for komplekse 
symptomer: 
 
Fremsat af:  
Socialdemokratiet 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse: 
Vi har forstået, at der er meget, meget lang ventetid for patienter med komplekse symptomer på at få 
tid i Centret for Komplekse Symptomer. 
 
Det vil vi gerne forbedre, idet det ofte er patienter, der ikke “passer ind” i vores meget specialiserede 
sundhedsvæsen og derfor har svært ved at få hjælp. 
 
Hvordan forslår I, at problemet løses? 
Vi vil bede administrationen belyse, hvorfor der er så lang ventetid - og hvad der skal til for at 
mindske denne ventetid? 
 
Er det normeringer, fysik, organisering - eller hvad er årsagen? Og hvordan mindsker vi ventetiden for 
patienterne? 
  
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen) 
 
Center for Komplekse Symptomer har lange ventetider. Dette skyldes bl.a., at målgruppen – 
og dermed efterspørgslen – langt overstiger kapaciteten. Der arbejdes nationalt med at se på 
henvisningskriterier, så almen praksis og andre hospitalsafdelinger kan varetage patienter 
med komplekse symptomer/funktionelle lidelser i det omfang, det giver fagligt mening. 
Ventetiden skyldes også, at centret er relativt nystartet og har haft udfordringer med at 
tiltrække nødvendigt personale. Normeringerne er dog ved at være på plads.  
 
 
 
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.  

 
 
 


