
 

 

 

Budget/finansieringsinitiativer: Større fokus på offentligt-privat samarbejde 

Fremsat af: Venstre 

Formål og indhold: 

Hvilket problem vil I løse?  

• Sikre bedst mulig udnyttelse af den samlede kapacitet –offentligt og privat, i Region H 

• Sikre mest mulig sundhed for pengene 

• Sikre mest mulig innovation i Region H ved samarbejder – både ift. de enkelte 

løsninger og de større modeller for fx indkøb 

 

Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det 

nyansættelser/anlægsmidler/mv?) 

Det foreslås derfor, at regionen etablerer, samarbejder med de private, hvor man diskuterer 

ovenstående emner og sammen definerer områder, der kunne understøtte det. Og også 

sammen sætter i gang og evaluerer. 

 

Administrationens bemærkninger: 

Administrationen bemærker indledningsvis, at forslaget stemmer overens med den linje, der 

generelt arbejdes med i opgaveløsningen i Region Hovedstaden. Der er ingen tvivl om, at 

partnerskaber og samarbejder er afgørende for at udvikle fremtidens hospital, personlig 

medicin, lægemidler, udstyr, digitale løsninger, et sammenhængende sundhedsvæsen mv. Det 

nødvendige fokus på samarbejde på tværs af sektorer i fx sundhedsvæsenet er derfor også 

inddraget i den nye nationale strategi for Life Science. Regionen indgår allerede i dag som 

væsentlig aktør i offentlige-private fora og forskellige partnerskaber, der har til hensigt at 

styrke samarbejdet om at fremme løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer, herunder en 

ny Life Science Klynge, Trial Nation (om kliniske forsøg), Medicon Valley alliance mv.  
 

En anden konkret ramme for samarbejde er Region Hovedstadens indkøbspolitik. Det bliver 

sværere og sværere at indfri værdi og besparelser til klinikken gennem konventionelle udbud. 

Det betyder, at en del af indkøbspolitikken nu er, at Regionen skal samarbejde med 

leverandører og brancheorganisationer - og fortsat være frontløber inden for innovative 

indkøb, offentlige privat innovation (OPI) og strategiske partnerskaber. 

 

Der er netop i 2021 indgået en strategisk partnerskabsaftale om bygge- og 

renoveringsopgaver, idet regionen har indgået en fireårig aftale på op mod 2 mia. kr. med et 

partnerskab bestående af MT Højgaard Danmark A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Link 

Arkitektur A/S og Rambøll Danmark A/S.  

 

Regionen har endvidere over nogle år opnået erfaringer med samarbejder med private om 

offentlig-privat innovation (OPI). Coronasituationen har forsinket det videre arbejde med at 

tilvejebringe og få nye OPI-samarbejder på plads, men at der løbende pågår afklaringer og 

drøftelser med medicinalindustrien om mulige emner for nye projekter.    

 

Det skal tilføjes at strategiske samarbejder er meget ressourcekrævende for både 

Koncernindkøb og for klinikken, og det er derfor vigtigt at udvælge strategiske områder hvor 

Regionen går ind i strategiske samarbejder uden det får betydning for regionens øvrige store 

portefølje af indkøb som løbende skal udbydes, jf udbudslovningen. Region Hovedstaden 



 

 

deltager i flere fora sammen med det private, hvor der bl.a. udvikles nye modeller med 

henblik på at få flere værdibaserede og innovative indkøb.  

 

Der er mange samarbejder i gang, men det er svært for den enkelte klinik/virksomhed at 

vurdere værdien af projekterne. Ressourcer til at vurdere/beregne værdien af samarbejderne 

for patienter og/eller klinikker efterspørges, fx i form af sundhedsøkonomer, der kan stilles til 

rådighed for sådanne samarbejder. Det er særligt kompliceret at beregne værdi af løsninger 

(den samfundsmæssige værdi) på de områder, hvor en løsning har implikationer for andre 

afdelinger og sektorer, end der hvor et samarbejde initieres. Desuden er der mange juridiske 

forhold, der gør offentlige/private samarbejder komplicerede. Endelig hænger de risikovillige 

ressourcer i sundhedsvæsenet ikke på træerne, og det kan derfor være vanskeligt at tiltrække 

virksomheder til samarbejde.  

 
En tredje ramme er sundhedsforskningsområdet. Region Hovedstaden bruger ressourcer 

svarende til cirka 2,5 mia. kroner årligt på forskning, hvoraf godt halvdelen direkte er betalt af 

eksterne parter, herunder fonde og erhvervslivet. Forskningsområdet er generelt kendetegnet 

ved et stort samarbejde på tværs af sektorer og grænser. Et konkret eksempel på et mere 

overordnet fælles projekt, er samarbejdet i Trial Nation, hvor stat, erhvervsliv og regioner 

samarbejder om at fremme kliniske forsøg. Trial Nation er resultatet af et bredt politisk 

samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, danske life science-

virksomheder og Danske Regioner. Organisationen skal gøre det nemmere og mere attraktivt 

for globale virksomheder at foretage kliniske forsøg i Danmark – til gavn for patienter, 

forskning og samfundsøkonomien. Organiseringen betyder bl.a., at der nu er én indgang, hvor 

virksomheder kan få hjælp til samarbejder med kliniske forsøg. Samtidigt er der et tilsvarende 

fokus på samarbejdet på tværs af sektorer i arbejdet med den nye nationale Life Science 

klynge og i Vækstteam Hovedstaden. På samme tid er det dog nødvendigt at sikre balancen 

mellem kommercielle og ikke-kommercielle interesser i udviklingen af sundhedsvæsenet, så 

blandt andet både forebyggelse og alle patientgrupper (inkl. fx patienter med sjældne 

sygdomme) tilgodeses.  

 

Der findes flere eksempler end ovenstående. Regionen indgår 1500 forskningskontrakter 

årligt, hvor eksterne indgår. Offentlige / private samarbejde bruges således meget aktivt i 

opgaveløsningen i Region Hovedstaden. Der findes ikke (udover de ovenfor beskrevne på 

sundhedsområdet) ikke et samlet samarbejdsforum (eller på udvalgte hovedområder) mellem 

Region Hovedstaden og det private marked, hvor offentligt/privat samarbejde drøftes og evt. 

evalueres. Det kan overvejes, om man på andre områder end sundhedsområdet skulle etablere 

lignende samarbejdsfora. 



 

 

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

 
Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 

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 x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:  

Partierne er enige om, at der skal arbejdes for at styrke det offentligt-private samarbejde, som 

allerede har vist gode resultater. Administrationen vil fortsat overveje, om samarbejdet kan 

udvides til nye områder til gavn for patienterne og regionens økonomi. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Beskriv kort hvordan initiativet bidrager til FN’s verdensmål positivt og/eller negativt (se 

hvordan samt eksempler her). Gerne med fokus på påvirkning af miljø/klima og sociale 

forhold som fx trivsel på arbejdspladsen, udsatte grupper eller andet. 

 

 

 

 

https://intranet.regionh.dk/koncerncentre/organisation/strategi/FN-verdensmaal/Sider/Vurdering-af-budgetforslag-og-bevillingssager.aspx?
https://intranet.regionh.dk/koncerncentre/organisation/strategi/FN-verdensmaal/Sider/Vurdering-af-budgetforslag-og-bevillingssager.aspx?

