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Budget/finansieringsforslag – Overvægtsbus

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

Overvægt er en alvorlig trussel mod børn og unges helbred og mentale sundhed.

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  

Nordsjællands Hospital (Ambulatorium for overvægtige børn og unge) har i årene 2014-18, sammen 
med 8 kommuner, haft et samarbejdsprojekt om hjælp til overvægtige børn og deres familier, samt til 
oplæring af de lokale sundhedsplejersker, bl.a. I brug af en særlig vægt. Projektet var en succes. Den 
mobile indsats, hvor man kommer ud lokalt, er vigtig. Det foreslås at der igangsættes et projekt som 
inddrager alle kommuner i Region Hovedstaden, således at endnu flere børn og unge kan få hjælp ifht 
overvægt. Projektet skal tage udgangspunkt i det projekt som kørte i Nordsjælland. Projektet 
fokuserede på målgruppen 6-15 årige.

Der kan både være tale om en fysisk bus (ala bogbusser) eller en anden form for samarbejde med 
kommunerne. For at kunne vise valide resultater, kræver det at projektet kan løbe i minimum 5 år, er 
jeg blevet oplyst.

Forslaget spiller godt sammen med Sundhedsprofilen og udfordringerne omkring overvægt

Administrationens bemærkninger:
Nedenstående er et udtryk for administrationens umiddelbare bemærkninger til det fremsatte 
forslag. Der skal derfor tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med en 
eventuel endelig kvalificering af forslaget. Kvalificeringen vil kun finde sted, såfremt udvalget 
på mødet den 27. april 2022 prioriterer, at forslaget skal gå videre til den endelige 
udvælgelsesrunde i udvalget den 25. maj 2022.

Der blev i forbindelse med sidste års budgetproces stillet et lignende forslag til 
budgetinitiativ. Administrationen har i sine nedenstående bemærkninger skelet til 
kvalificeringen i sin tid af det tidligere fremsatte forslag. Det betyder, at forslaget kan fremstå 
som værende mere kvalificeret end nogle af de øvrige fremsatte forslag. 

Der blev i regi af Handleplan på overvægtsområdet, som blev godkendt af regionrådet i 
august 2021, afsat 2 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i varige midler til overvægtsområdet. 

Et af Handleplanens tre fokusområder er ”Behandling til børn og unge med svær overvægt”. 
Det tidligere udvalg for forebyggelse og sammenhæng har godkendt en plan for dette 
fokusområde, som tager udgangspunkt i en udvidelse og styrkelse af det eksisterende 
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behandlingstilbud til børn og unge på Nordsjællands Hospital. Det betyder blandt andet, at 
der skal etableres en satellit-klinik og en styrket rådgivningsfunktion over for kommunerne. 
Der er fra de samlede midler afsat til Handleplanen på overvægtsområdet afsat 2 mio. kr. i 
2022 og herefter 1,5 mio. kr. årligt. Det vil være udvalget for det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen, som følger denne indsats.

I forhold til etablering af et samarbejde med alle kommunerne er det en fordel, at der med 
midlerne fra Handlingsplanen er mulighed for at styrke de udgående/rådgivende aktiviteter 
uden at være afhængig af aftaler om fælles finansiering med kommunerne. Region 
Hovedstaden vil tage initiativ til en tværsektoriel drøftelse, fx i regi af 
sundhedsaftalesamarbejdet, af, hvordan indsatsen skal tilrettelægges. Det vil også være en del 
af indsatsen, at kapaciteten øges på Nordsjællands Hospital, dvs. at flere børn og unge vil 
kunne tilbydes et forløb i samarbejde med en kommune. 

Såfremt der med dette budgetforslag afsættes yderligere midler til indsatsen, vil den kunne 
opskaleres yderligere, så flere børn og unge med behov kan tilbydes et vægttabsforløb på 
Nordsjællands Hospital eller på en satellit-enhed. Ligeledes vil den udgående 
rådgivende/funktion kunne styrkes. 
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

2023 2024 2025 2026
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:
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Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

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