
Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti til budgetforslag 2014-17 
  
Da den nuværende regering ikke har ønsket at efterkomme Region Hovedstadens 
ansøgninger om placering af et Partikelterapianlæg, foreslår DF, at det afsatte beløb på 350 
mio. kr. afsættes til mere nære ting på sundhedsområdet, som regionen selv kan iværksætte. 
Dansk Folkeparti har hele vejen støttet ansøgningen om et partikelanlæg, men finder 
mulighederne opbrugt i denne omgang, og når det anlæg der er godkendt til Århus 
Universitetshospital har været i drift i en flerårig periode, vil det kunne vurderes om der 
fortsat vil være et behov på Rigshospitalet for et anlæg nummer 2. 
  
Dansk Folkeparti ønsker en genvurdering af oprettelsen af to helt nye sterilcentraler hvortil 
der er afsat 956 mio. kr. (I det udleverede notat fra 8. september er beløbet der er indstillet 
979 mio. kr.)   
Vi mener ikke der er dokumentation for en noteret besparelse i budgetforliget på 15-20 mio. 
kr. ved, at Gentofte Hospital ikke på sigt omfattes af Rigshospitalets sterilcentral. Tilsvarende 
foreligger der ingen oplysninger om hvor meget Gentofte Hospital kan eskalere sin 
nuværende produktion, der foregår på et fuldautomatisk kun 3 år gammelt anlæg, eller 
beregninger på det.  
Der er ligeledes ingen beregninger på, hvor stor en andel af den samlede kapacitet af den nye 
central på Rigshospitalet, Gentofte Hospital skulle have. 
Dansk Folkeparti mener derfor beløbene ikke er korrekte til at kunne foretage en korrekt 
økonomisk beslutning. 
  
Dansk Folkeparti finder det afsatte beløb til kræftbehandling for lille og foreslår derfor 
hovedparten af prioriteringspuljen på 50 mio. kr. afsat til at sikre en stærkt forbedret 
kræftbehandling, i stedet for de foreslåede 15 mio. kr. ud over de 146 mio. kr. til nyt 
apparatur. 
Vi finder det ikke acceptabelt, at regionen ikke tilnærmelsesvis lever op til standardtiderne på 
Brystkræft, Hoved & halskræft, Prostatakræft og Livmoderkræft. 
  
Dansk Folkeparti undrer sig over, at der på forslag til budget 2014-2017 er omtalt et forventet 
provenu ved salg af nedlagte hospitalsejendomme der skal anvendes til at nedbringe behovet 
for låneoptagelse. DF foreslår derfor salg af Hørsholm Hospital og Esbønderup Hospital i 
2014, så de indhentede salgsbeløb kan placeres aktivt. 
  
Dansk Folkeparti finder, at opsigelsen af lægevagten var en fejlbeslutning som hviler på nogle 
meget usikre økonomiske fordele, og som vi ikke mener, er til gavn for patienterne i den 
forslåede udformning, og heller ikke besparelsen på 15 mio. kr. finder vi dokumenteret, som 
det fremgår af Budgetforslag 2014-2017 hvor det anføres at ”det konkrete beløb er under 
afklaring”. DF foreslår derfor, at beslutningen om et enstrenget 10 mio. til  pr. 1.1.2014 bør 
udskydes i mindst ½ år til økonomien vil være på plads. 
  
Dansk Folkeparti finder forslaget i det foreslåede budget i anden behandling om afsættelse af 
1,2 mio. kr. til uddannelse af peer-mentorer i Indvandrermedicinsk Klinik, for overflødig, og 
mener beløbet i stedet for bør tilfalde danske soldater der er vendt hjem fra tjeneste i 
udlandet med forskellige traumer.  
  
  



Dansk Folkeparti finder de 10 mio. kr. der er afsat i 2014 og de følgende år, for et for lille 
beløb. I stedet for foreslår vi beløbet sat op til 20 mio. kr. pr. år, så der virkelig kommer gang 
i ventetidsforkortning samt behandling af psykiatriske børn og unge patienter. 
  
Dansk Folkeparti mener der bør afsættes 250 mio. kr. til renoveringsprojekter der kan søges 
af de forskellige institutioner og Hospitaler. Det kan ikke være rigtigt, at regionens hospitaler 
ikke kan foretage renoveringer de næste tre år, som noteret i Budget for 2014-2017. Beløbet 
trækkes fra kassen. 
  
Dansk Folkeparti foreslår sikring af borgernes værdier ved at lade små sikkerheds bokse 
installere på hospitalsstuer hvor der kan være særlig risiko for tyveri fra svage patienter. 
Boksene skal kunne indeholde f.eks. pung, penge, smykker og andre personlige ting. 
Der afsættes 500.000 kr. til indkøb af bokse (ca. 2000 stk.) til fordeling mellem hospitalerne 
efter ønske og behov. 
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