
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – ”Medicinsikker Region”: 
 
Fremsat af:  
Radikale Venstre 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse? 
 
Uhensigtsmæssig medicinering er medvirkende årsag til ca 10% af alle indlæggelser. Vi bør derfor 
fokusere meget mere på, at patienterne i Region Hovedstaden får en sikker medicinering.  
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) 
 
I forbindelse med sidste års budgetproces blev der fremlagt flere forslag til, hvordan man kan 
sikre en mere hensigtsmæssig medicinering i Region Hovedstaden – både af sygehuspatienter 
og patienter der behandles i primærsektoren. Det er også aftalt, at vi politisk skal tage disse 
forslag op til diskussion i denne periode. RV ønsker at sikre, at der bliver sat penge af til, at vi 
kan realisere nogle af forslagene.  
 
Det vil først og fremmest sikre bedre livskvalitet for patienterne, men også spare regionen for 
medicinudgifter, unødvendige indlæggelser og behandlinger.  
  
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen) 
Det samlede budgetforslag om styrkelse af hensigtsmæssig medicinering i Region 
Hovedstaden, som er videreført fra sidste år, fremgår som selvstændig sag på udvalgets møde. 
Se derfor denne sag. 
 
 
 
 
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.  

 
 
 


