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Tekstforslag til budget 2023

Budgetforslag: Overvægtsbus - stillet af Det Konservative Folkeparti (C)

Trækkes, da det er dækket allerede, jf. administrationens bemærkninger.

Budgetforslag: Ingen udskrivelse efter 22 - stillet af Det Konservative 
Folkeparti (C)

Det skal være trygt at være patient i Region Hovedstaden, og vi skal sikre, at 
dette også er tilfældet i forbindelse med udskrivelse. Vi ønsker, at patienter 
ikke udskrives efter kl. 22, hvis de ikke selv ønsker det og ikke uden, at kon-
takt til pårørende og kommuner, for dem der har behov for kommunal hjælp, 
er etableret. Særligt for ældre patienter kan det være utrygt at komme sent 
hjem, og det kan være svært for kommunen at tage over på det tidspunkt af 
døgnet. Emnet bør være et tema, som regionen bringer op til lokal implemen-
tering i de enkelte sundhedsklynger.

Budgetforslag: Udbredelse og kortlægning af akutteams - stillet af Det 
Konservative Folkeparti (C)

Akutteams i kommunerne har været en succes, bl.a. i forebyggelsen af ge-
nindlæggelser. Regionen ønsker i de kommende sundhedsklynger at arbejde 
for udbredelse af akutteams i alle kommuner, og at styrke disse med flere op-
gaver/kompetencer.

Budgetforslag: Læger til udsatte borgere (stillet af B), Psykologhjælp til 
tiden (stillet af B), Nemmere henvisning til psykolog (stillet af F) og Psy-
kologklinikker til unge (stillet af Ø):

Lettere adgang til psykologhjælp 
Sundhedsprofilen fra 2021 viser, at mental mistrivsel er i stigning i vores re-
gion. Dette gælder især for unge. Samtidig stiger ventetiden til psykologhjælp 
til trods for, at der har været sat ekstra midler af til området de seneste år, og 
at der ikke umiddelbart er mangel på psykologer. Vi ønsker derfor, at der nu 
skal arbejdes målrettet på at finde løsninger, der fjerner barrierer og sikrer den 
nødvendige, hurtige adgang til psykologhjælp, når man har brug for det. 

Løsningerne skal findes i samarbejde med andre interessenter på området og 
inddrage resultaterne af den analyse, som bl.a. Danske Regioner har sat 
i værk angående muligheder for alternative former for organisering af hjælpen. 
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Samtidig skal der i samarbejde med Sundhed.dk og Dansk Psykologforening 
findes løsninger, som sikrer en korrekt information om ventetider til psykolog-
hjælp.
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