
Budgetlægningen 2023-2026 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:
Ingen udskrivelse efter kl. 22

Fremsat af: 
Det Konservative Folkeparti 

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  

Det skal være trygt at være patient i Region Hovedstaden. Og vi skal sikre den gode proces i 
forbindelse med udskrivelse.

Vi ønsker et tekststykke til budgettet, hvor regionsrådet udtrykker, at vi forventer, at patienter 
som udgangspunkt ikke udskrives efter fx kl. 22, hvis de ikke selv ønsker dette.

At blive udskrevet sent om aftenen/natten er ikke det sundhedsvæsen vi ønsker. Det kan være 
utrygt at komme hjem på den tid af dagen, og det kan være svært for kommunen at tage over 
på dette tidspunkt af døgnet.

Vi ønsker en principiel tilkendegivelse, og at det konkrete i forhold til sene udskrivelser skal 
være et tema regionen bringer op til lokal implementering i de enkelte sundhedsklynger.

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 vil skulle foretages en nærmere afdækning af, hvordan der kan arbejdes med at 
reducere/undgå sene udskrivelser for patienter, som ønsker at blive på hospitalet natten over, 
herunder hvad dette forudsætter af aftaler med kommunerne m.v.

Region Hovedstaden har en Kommunikationsaftale ift. udskrivelser af borgere, der skal have 
hjælp i hjemmet, hvor det blandt andet er aftalt, at udskrivelser efter indlæggelser over 48 
timer skal meldes til kommunen inden kl. 13 (dog kan det afviges ift. plejeboliger). Der er 
ligeledes en hensigtserklæring om at undgå sene aften- og natudskrivninger. 

Administrationen anbefaler generelt, at der ift. at lave aftaler med kommunerne så vidt muligt 
stræbes efter aftaler, som dækker hele regionen. Omvendt giver det god mening med lokale 
drøftelser om konkret implementering af aftaler. 
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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:

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:

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