
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Det videre arbejde med forebyggelsesplanen – 
børn og unges sundhed, patientrettet forebyggelse og medarbejdernes sundhed. 
 

Fremsat af: Administrationen – Center for Sundhed 

 
Formål og indhold  
 

Regionsrådet vedtog i marts 2019 en forebyggelsesplan for år 2019 og 2020, med fokus på 
unge og rygning, patientrettet forebyggelse og medarbejdernes sundhed. Der blev afsat 4 mio. 
kr. hertil i 2019 og 2020. Status for arbejdet med Forebyggelsesplanen viser i april 2020, at 

der det seneste år er blevet arbejdet rigtig godt med de prioriterede fokusområder, og 
forventningen er, at nogle indsatser vil kunne afsluttes ved udgangen af år 2020, og nogle af 
indsatserne vil der kunne arbejdes videre med i år 2021, indenfor den allerede tildelte 
budgetramme. Til enkelte indsatser vil der være behov for ekstra midler, for at få dem i mål. 

Det gælder blandt andet videreudvikling af indsatser omkring systematisk opsporing og 
henvisning af patienter, som har et skadeligt alkoholforbrug, samt flere indsatser omkring 
fremme af medarbejdernes sundhed. Hvis der derudover er ønsker om at igangsætte nye 
forebyggelsesindsatser, herunder også i et tættere samarbejde med kommuner og almen 

praksis, vil der ligeledes være behov for at afsætte midler hertil.  
 
På baggrund af drøftelser i Udvalget for forebyggelse og sammenhæng foreslår 
administrationen, at der i årene 2021 og 2022 sættes midler af til: 

• At fortsætte arbejdet med de igangværende prioriterede fokusområder i 
forebyggelsesplanen, som er unge og rygning, patientrettet forebyggelse og regionen 
som arbejdsplads.    

• At igangsætte nye forebyggelsesindsatser omkring børn og unges mentale sundhed 

• At igangsætte nye forebyggelsesindsatser omkring overvægt blandt børn 
 
 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2021 2022 2023 2024 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift 1 mio. 3 mio.   

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 1 mio. 3 mio.   
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
 



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 X 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 

 

Vi vil bygge videre på de gode resultater og tværgående relationer fra arbejdet med 
Forebyggelsesplanen, så vi fortsat fremmer borgernes mentale og fysiske sundhed i Region 
Hovedstaden. Der vil særlig blive lagt vægt på forebyggelsesindsatser omkring rygning, 
alkohol, overvægt og mental trivsel.   

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger.  

 
 
 


