
 

 

Budgetlægningen 2023-2026  
 

 

Budget/finansieringsforslag: 

Pilotprojekt Kvindesygdommen Endometriose 
 

Fremsat af:  

Socialdemokratiet 

 
Formål og indhold  
 

Hvilket problem vil I løse? 

Skal fremme en forbedret dialog mellem de studerende på Københavns Universitet og 

Endometrioseklinikken på Rigshospitalet. 

 

Hvordan foreslår I, at problemet løses?   

Konkret går projektet up på at ”åbne Endometrioseklinikken op” for de studerende, så 

klinikken kan formidle viden om sygdommen til de studerende samtidig med, at det fysiske 

møde kan have en gavnlige effekt på de studerende (fremtidige gynækologer) og afdelingens 

indbyrdes forhold. Dette åbner forhåbentligt op for en bedre dialog, hvor de nu praktiserende 

speciallæger, der har været på besøg på klinikken, får nemmere ved at opsøge afdelingen og 

spørge om råd og få sparring. 

  

Projektet er således et forsøg på at åbne op for et bedre samarbejde på tværs af 

sundhedsvæsnet. Det har til formål at skabe bedre dialog, øge kendskabet og sikre bedre 

behandling for patienter med endometriose. 

 

Der har kørt et lignende projekt på Endometrioseafdelingen på Aarhus Universitetshospital 

Skejby. Overlæge Axel Forman har rigtig gode erfaringer med studieophold/besøg for 

kolleger fra andre afdelinger af sundhedssystemet. 

 

 

Administrationens bemærkninger: 

Forslaget er sendt efter fristen den 1. april 2022, så det kommenteres først forud for 3. 

budgetdrøftelse den 25. maj – såfremt forslaget prioriteres af udvalget.  

 

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.  

 

 

 

 

 


