
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Socialoverlægefunktion i hhv. somatik og i 
psykiatri samt socialsygeplejersker i psykiatrien til borgere med samtidigt 
misbrug, psykiatrisk diagnose og/eller somatisk sygdom 
 

Fremsat af: Alternativet 

 
Formål og indhold  
 

Vi ønsker at sikre en integreret, håndholdt og helhedsorienteret indsats for de mest udsatte 
borgere/patienter, som ofte kan falde mellem to stole og som har brug for hjælp på tværs af 

sektorer. 
 
Den eksisterende socialsygeplejerske-funktion med 15 socialsygeplejersker fordelt på de 
somatiske hospitaler i Region Hovedstaden foreslås udbygget med socialsygeplejersker i 

psykiatrien samt en socialoverlæge som dækker både somatik og psykiatri. 
 
Administrationens bemærkninger:  
 

Region Hovedstadens Psykiatri har ansat følge-hjem sygeplejersker, der varetager opgaver 
omkring udskrivelsen. Socialsygeplejerskerne i somatikken har primært til opgave at skabe 
gode forløb under selve indlæggelsen og sekundært bidrage til en god udskrive lsesproces.  
 

Socialsygeplejerskefunktionen har været afprøvet i psykiatrien i Region Hovedstaden i 2010-
2012. Der var ikke de samme positive erfaringer med socialsygeplejerske-modellen i 
psykiatrien som i somatikken. Hvis man vil gå videre med en socialsygeplejerskefunktion i 
psykiatrien, er det vigtigt at lære af erfaringerne fra den tidligere afprøvning samt at involvere 

Region Hovedstadens Psykiatri tæt i udformning af funktionen. 
 
Der er overlap mellem dette forslag og lignende forslag stillet i udvalget for forebyggelse og 
sammenhæng samt i social- og psykiatriudvalget. 

 
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.  

 
 
 


