
Budgetlægningen 2023-2026 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag:
Rekrutteringskontor, der kontakter lægestuderende for at tiltrække til almen praksis.

Fremsat af: 
Socialdemokratiet

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?
Styrket indsats for at vejlede læger på vej i praksis 

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  

Styrket indsats for at vejlede læger på vej i praksis 

I 2017 blev “regionale rekrutteringsfunktion” gjort permanent, som har til formål at sikre en 
indgang for læger på vej i praksis bl.a. ved at formidle viden om ledige praksis og en række 
andre aktiviteter. 
Vi ønsker at styrke ordningen og bl.a. hente inspiration i de aktiviteter og erfaringer, man har 
fra lignende ordning i Region Syddanmark, hvor man er langt fremme mht. en proaktiv og 
opsøgende kontakt til læger i KBU og introstillinger, som vi kan bruge også i region H.
Der holdes også sommer camps, og hjælper i øvrigt med etablering, når man er 
færdiguddannet. Vi har et lignende kontor, men kun en ansat, og ikke med samme fokus på 
den opsøgende kontakt til lægestuderende, PLO og kommuner. 

Budget: 1-2 mio.kr. (Personale)

Administrationens bemærkninger:

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.

1 af 2



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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