
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Ekstra speciallægekapaciteter 

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti 

 
Formål og indhold  

Vi vil gerne give borgerne lettere og mere lokal adgang til specialiseret sundhedsbehandling, 
uden at skulle ind på hospitalerne. 

Vi ønsker at øge kapaciteten i speciallægepraksis. Dette kan ske ved at eksisterende 
deltidspraksis øges til fuldtid eller ved godkendelse af yderligere speciallægepraksis. 

Forslaget detailregulerer ikke hvilken type speciallæge, der skal være tale om, men går på at 
skabe en øget økonomisk ramme til speciallægepraksis. Forslaget skal være med til at frigøre 
ressourcer og nedbringe ventetiden på behandlinger på regionens hospitaler og dermed 
nedbringe ventetiden. Derfor kan et alternativ til at øge antallet af speciallægepraksis være, at 

lægge udlægge konkrete behandlinger fra hospitalerne til speciallægepraksis . 

Administrationens bemærkninger:  
Den nuværende praksisplan for speciallæger skal revideres i 2021. I den forbindelse vil 

kapacitetsbehovet blive vurderet for de forskellige specialer, ligesom der vil blive set på 
fordelingen af kapacitet mellem vores planområder.  
 
Administrationen vurderer løbende udlægning af opgaver fra hospital til speciallægepraksis 

enten ved overenskomstsupplerede aftaler eller udbud. 
 
De økonomiske konsekvenser ved en udvidelse af kapaciteten i speciallægepraksis afhænger 
af specialet, og om der er tale om en deltids- eller fuldtidskapacitet. Afhængigt af speciale vil 

udgiften til en udvidelse med en fuldtidskapacitet variere imellem ca. 3,1 mio. kr. og 9,7 mio. 
kr. årligt. 
 

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.  

 
 
 


