
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Influenza-strategi 
 

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti  

 
Formål og indhold  

Oven på corona-krisen understreges behovet for at forebygge smitsomme sygdomme som fx 
influenza. Influenza giver ofte anledning til pressede hospitaler. Vi ønsker, at der laves en 
samlet influenzastrategi i Region Hovedstaden, med henblik på at forebygge 

influenzaindlæggelser. 

Derfor ønsker vi, at der udvikles en strategi for, hvorledes vi kan undgå overbelægning på 
hospitalerne i forbindelse med vinterens influenza.  

Vi ønsker, at der igangsættes et strategiarbejde for at fremme antallet af 

influenzavaccinationer. Det gør vi for at forebygge antallet af borgere der rammes af 
influenza og for at mindske presset på regionens hospitaler i influenzasæsonen. Derudover 
ønsker vi at se på, om de relevante afdelinger har tilstrækkeligt kapacitet, både 
ressourcemæssigt og fysisk, til at stå imod i influenzasæsonen. 

En del af de erfaringer, vi har fra coronasituationen, bør indgå i denne strategi. Herunder 
forsyningssikkerhed af fx værnemidler og test- samt analyseapparatur. 
 

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.  

 
 

 


