
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.18 Nedsættelse af et Udsatteråd 

 

Fremsat af: Socialdemokratiet 
 

Formål og indhold 

Vi ønsker at der etableres et Udsatteråd med henblik på at skabe et forum, der kan være 

rådgivende over for Regionsråd og stående udvalg i spørgsmål vedrørende socialt udsatte 

borgeres sundhedsforhold.  

 

Formålet er at forbedre rammerne for sundhedsvæsenets behandling af udsatte borgere, 

således at dette sker både under hensyntagen til disse borgere særlige behov og samtidigt kan 

medvirke til at skabe større lighed i sundhed. 

 

Det foreslås, at der indarbejdes et tekstafsnit herom i en budgetaftale. 

 

Administrationens vurdering 

Rådet kan have samme rolle som Regionshandicaprådet har i forhold til handicapområdet og 

ex. udtale sig i sager vedrørende socialt udsatte, hvor regionen har beslutningskompetencen, 

ligesom Regionsrådets stående udvalg kan invitere Udsatterådet til at deltage på møder med 

henblik på dialog om udvalgte emner.  

 

Rådet sammensættes af repræsentanter fra forskellige regionale og kommunale tilbud samt 

frivillige organisationer, der er målrettet socialt udsatte borgere og har indgående kendskab til 

udsatte borgeres behov. Det kan ex. være regionale og kommunale socialsygeplejersker, 

Sociolancen (samarbejde mellem Akutberedskabet, Københavns Kommune og Hovedstadens 

Beredskab), Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri, 

Projekt Udenfor, Kirkens Korshær, Reden/KFUK, SIND og Røde Kors. 

 

Formålet er at skabe mere viden om socialt udsattes særlige behov på sundhedsområdet og 

bedre og mere fleksible sundhedstilbud til socialt udsatte borgere og dermed skabe større 

lighed i sundhed. 

 

Socialt udsatte borgere er mennesker, der typisk er karakteriseret ved at have flere problemer 

på samme tid, ex. stof- eller alkoholmisbrug, sindslidelse, hjemløshed, prostitution, fattigdom 

eller andre alvorlige sociale problemer. Undersøgelser viser, at socialt udsatte borgere 

generelt har en meget dårlig sundhedstilstand, og at de samtidig i mindre grad end den øvrige 

befolkning benytter de almindelige tilbud i sundhedsvæsenet. Der er behov for både særlige 

sundhedstilbud (ex. udgående eller opsøgende tilbud) og for mere viden og fleksibilitet i de 

almindelige sundhedstilbud. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Etablering af et Udsatteråd relaterer sig til regionens politiske målsætning om, at ”Patientens 

situation styrer forløbet”, og at sundhedsvæsnet skal tage udgangspunkt i det enkelte 

menneskes situation, forudsætninger, ressourcer og motivation i tilrettelæggelsen af deres 

forløb. 

 

Derudover relaterer forslaget om et Udsatteråd sig også til den politiske målsætning om ”Høj 

faglig kvalitet”, på den måde at forudsætningen for at kunne tilbyde behandling af høj faglig 

kvalitet til udsatte borgere er viden om denne gruppes særlige behov.  



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 
                         

Sundhedskassen  

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


