
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2023-2026 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag – Læger til udsatte borgere

Fremsat af: Radikale Venstre

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?
At mange udsatte borgere kommer alt for lidt til egen læge, hvilket er medvirkende årsag til 
en overdødelighed i denne gruppe. Den manglende brug af lægerne skyldes bl.a. at de udsatte 
borgere ofte føler, at den praktiserende læge ikke forstår deres situation.
 

Hvordan foreslår I, at problemet løses?  
At der oplæres en mindre gruppe praktiserende læger, mhp. at de skal have de særlige faglige 
kompetencer, der er nødvendig, for at kunne håndtere udsatte borgere. Herefter ville de 
ansatte eller frivillige, der er i kontakt med en udsat person, som er syg, kunne henvise 
borgeren direkte til én af de særligt uddannede læger. 

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 er flere faktorer, der spiller ind på socialt udsattes manglende brug af egen læge:
 Der kan være manglende viden hos de praktiserende læger om socialt udsattes 

livssituation, og hvordan man som praktiserende læge kan møde socialt udsatte
 Det kan være vanskeligt at rumme de mest socialt udsattes adfærd i en almindelig 

lægepraksis
 Manglende tilgængelighed i form af fx åbningstider, møde op uden tidsbestilling og 

mulighed for at sætte tid af til komplekse patienter med mange problemstillinger
 De mest socialt udsatte vil ofte have behov for følgeskab eller anden støtte for at 

kunne møde op og overholde aftaler i sundhedsvæsenet

Indsatser, der har til formål at sikre, at flere socialt udsatte kommer til egen læge, bør tage 
højde for disse udfordringer. Hvis man udvælger en mindre gruppe praktiserende læger til at 
have en særlig funktion i forhold til socialt udsatte, vil der derfor også skulle ses på 
muligheden for at indgå aftaler om fx åbningstider og fleksibilitet i forhold til tidsbestilling.

I den forbindelse vil der være behov for i samarbejde med PLO at se på muligheder for 
særlige aftaler, herunder om honorering.

Administrationen gør opmærksom på, at der er snitflader mellem dette budgetforslag og 
forslag stillet i Social- og psykiatriudvalget vedr. en tværsektoriel udsatteenhed, der også kan 

1 af 3



indeholde en almenmedicinsk funktion målrettet socialt udsatte som en mulig løsning på 
udfordringen med, at de mest socialt udsatte har meget begrænset kontakt med almen praksis.

Generelt vil der være snitflader vedr. indsatser til socialt udsatte mellem Udvalg for det nære 
og sammenhængende sundhedsvæsen, der jævnfør styrelsesvedtægten for Region 
Hovedstaden har ansvar for området ulighed i sundhed, og Social- og psykiatriudvalget, der 
har ansvar for særlige indsatser i psykiatrien og på socialområdet, herunder tværsektoriel 
udsatteenhed.

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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