
 

 

 

Budget/finansieringsinitiativer: Medicinske og teknologiske fremskridt i 2020-21 

Fremsat af: Venstre 

Formål og indhold: 

Hvilket problem vil I løse? Medicinske og teknologiske fremskridt og hvordan de påvirker 

driften. 

 

Administrationens bemærkninger:  

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner har der i 

en årrække været fokus på, at regionerne skal medvirke til omstilling og udvikling af 

sundhedsvæsenet gennem opnåelse af gevinster, effektiviseringer mv. ved ny teknologi mv.  

 

Ny teknologi kan bidrage til at behandlingstilbud bliver billigere og mere effektive, men ofte 

betyder ny teknologi, at man får en bedre behandling eller at man kan udføre behandlinger, 

som omfatter nye eller flere patientgrupper. Det er således ikke altid, at ny teknologi og 

medicinske fremskridt fører til muligheden for effektiviseringer.  

 

Arbejdet foregår ofte i det kliniske miljø, hvorfor det vil være svært at lave et samlet overblik 

for alle regionens hospitaler etc.  

   

Det er administrationens vurdering, at det som led i budgetprocessen vil være muligt at 

fremkomme med eksempler på omlægning af medicin og eksempler på andre større 

omlægninger, hvor ny teknologi tages i brug.  

 

Redegørelsen kan suppleres med bidrag fra nogle af regionens sundhedsfaglige råd om nye 

behandlings- og diagnosticeringsmuligheder, hvor potentialet for effektiviseringer er stort. 

 

Det er også administrationens vurdering, at der er et forbedringspotentiale i forhold til at 

udbrede viden om nye løsninger med henblik på, at teknologispredningen sker hurtigere og 

mere systematisk. Hospitalerne kunne have en fordel af at have endnu større viden om andre 

hospitalers løsninger. Det er vurderingen, at der skal afsættes ressourcer, hvis der skal 

arbejdes mere systematisk med videndeling og teknologispredning. 

 

Det bemærkes, at regionsrådet i august, som led i budgetprocessen, orienteres om 

hospitalernes udmøntning af et eventuelt regionalt sparekrav samt om den interne 

omprioritering, som hospitalerne gennemfører for at kunne tilgodese trængte områder. Det er 

administrationens vurdering, at der i denne proces sker effektiviseringer, som kan henføres til 

indførelse af ny teknologi og nye behandlingsmetoder. Det er endvidere administrationens 

vurdering, at det kan være svært at få belyst alle nye teknologiske løsninger, som tages i brug, 

da der på hospitalerne kan være en bekymring for, om dette betyder, at man lokalt fratages 

mulighederne for selv at håndtere interne udgiftspres og omprioriteringer. 

 

Det bemærkes, at der siden økonomiaftalen for 2019 indgår et teknologibidrag, som 

tilvejebringes af regionerne gennem realisering af de løbende gevinster ved at modernisere og 

udvikle opgaveløsningen bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede 

arbejdsgange. Dette arbejde følges af en national styregruppe med deltagelse af bl.a. 

Finansministeriet og Danske Regioner. Der blev i 2020 udarbejdet en samlet redegørelse for 



 

 

regionernes arbejde på området (link: https://www.regioner.dk/media/13706/samlet-redegoerelse-for-

teknologibidraget-maj-2020-endelig.pdf). 
 

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 medicinske og teknologiske gevinster på sundhedsområdet i højere 

grad bør synliggøres som led i budgetprocessen. Administrationen anmodes om årligt som led 

i budgetprocessen at afgive en redegørelse med eksempler på omlægning af medicin og 

anvendelse af ny teknologi, og de mulige gevinster forbundet hermed. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

Initiativet kan bidrage til verdensmål 3 om større sundhed og trivsel, da de teknologiske og 

medicinske fremskridt har til hensigt at øge sundheden hos patienterne. Derudover bidrager 

initiativet til verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst - særligt til delmål 8.2 

om højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation.  

 

Initiativet kan bidrage negativt til verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion 

(herunder delmål 12.4 om at håndtere kemikalier og affald ansvarligt), da ny teknologi kan 

øge energiforbruget. Derudover kan en omlægning af medicin betyde en større 

miljøpåvirkning pga. produktionen af medicin samt udledning af medicinrester i spildevand, 

afhængigt af de løsninger der vælges. 
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