
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Sundhedshuse 

 

Fremsat af: Radikale venstre 

 
Formål og indhold  
 

Der har i mange år været tale om, at vi skulle forbedre samarbejdet mellem region, kommune 
og almen praksis. En af måderne kunne være etableringen af sundhedshuse, hvori både region 
og kommune lægger funktioner og hvor man inviterer almen praksis og speciallæger til at 

nedsætte sig. 
 
De fleste sundhedshuse, der er skabt, indeholder stor set kun kommunale funktioner. En 
undtagelse er sundhedshuset i Helsingør, hvor der er lagt en del regionale funktioner som 

laboratoriefunktion, jordemoderkonsultation og visse fremskudte medicinske konsultationer.  
Ingen af stederne er almen praksis eller speciallæger i primærsektoren repræsenteret. 
 

Vi foreslår, at regionen ser på egnede bygninger og køber/lejer disse med henblik på, at man 

selv besætter 1/3, mens 1/3 bør være kommunale funktioner og 1/3 almen praksis eller 
speciallægepraksis. De lokaler, som almen praksis og kommune lejer, skal udlejes på 
markedsvilkår. 
 

Især i København har det vist sig vanskeligt at finde egnede lokaler, som er tilgængelige for 
personer med handicap, og små erhvervsdrivende har ikke samme muligheder for at indgå i 
store lejemål, som en region eller kommune ville kunne. 
 

Måske kunne der findes plads på nogle af de hospitaler, som ikke skal være akutsygehuse og 
det ville være naturligt, hvis fx rehabiliteringsfunktioner kunne ligge her således, at den 
behandling, der er igangsat på hospitalet og som kommunen skal videreføre, ligger et sted, 
hvor man på længere sigt bedre kan supervisere de kommunale behandlinger. 

  
Administrationens bemærkninger:  
 
Der er med budgetaftale for 2014 afsat 2 mio. kr. årligt til sundhedshuse. Midlerne er bl.a. 

blevet anvendt til etablering af sundheds-/lægehusene på Frederiksberg og Amager hospitaler. 
Begge steder er der lokaliseret praktiserende læger, og på Frederiksberg er der også 
kommunale funktioner.  
 

I sundhedshuset i Helsingør er der reserveret areal til regionale funktioner, ydere fra 
praksissektoren og kommunale funktioner. Det samme forventes i et kommende sundhedshus 
i Frederikssund, hvor der allerede i dag er placeret kommunale pladser på Frederikssund 
matriklen. 
 

Det har også for regionen været vanskeligt at finde egnede lokaler i erhvervslejemål til 
decentrale regionale funktioner i København (fx blodprøvetagning). Der foreligger ikke 
planer om at udbygge decentraliserede regionale hospitalsfunktioner i det storkøbenhavnske 
område.  



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.  

 
 
 


