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Høringssvar i budgetdrøftelser om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse 

 

 

Udvalgets bemærkninger 

Udvalget har drøftet bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringsmuligheder på it-

området. Der er tale om et område, som regionen generelt har fokus på, idet der alle-

rede er aftalt en effektiviseringsproces med målsætning om realisering af effektivise-

ringer for 50 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i 2017. Disse effekti-

viseringer bidrager til medfinansiering af it-udviklingsinitiativer i regionen i perioden 

samt til at imødegå en del af den regionale opdrift på området. 

 

Udvalget bemærker positivt, at fx Nordsjællands Hospital spiller ind i budgetproces-

sen med et effektiviseringsforslag på print-området. Herudover bemærker udvalget, at 

man med Sundhedsplatformen forventes at få et mærkbart løft i forhold til både faglig 

kvalitet og effektiv ressourceanvendelse, i løbet af 2016-2017. Endelig bemærker ud-

valget, at det er vigtigt, at der kontinuerligt holdes fokus på effektiv teknologiunder-

støttelse af klinikken, hvorfor dette bør være en væsentlig rettesnor i forbindelse med 

prioritering af initiativer på it-området. 

 

Regionsrådet har på baggrund af It- og afbureaukratiseringsudvalget opfordring afsat 

midler til gennemførelse af en afbureaukratiseringsindsats i 2015. Indsatsen indbefat-

ter reduktion af vejledninger, forbedret funktionalitet af regionens dokumentstyrings-

system VIP samt et afbureaukratiseringsprojekt på alle regionens hospitaler. It- og af-

bureaukratiseringsudvalget følger arbejdet med stor interesse og ser frem til de gevin-

ster regionen må høste i form af mindre bureaukrati. Da der er tale om nyligt igangsat-

te aktiviteter, vil der ikke på den korte bane kunne høstes økonomiske gevinster. Om 

det bliver muligt vil først kunne vurderes, når man er længere med arbejdet. Derfor 

fremlægger udvalget ingen forslag til effektiviseringer eller besparelser på afbureau-

kratiseringsområdet. 

 

Som generel bemærkning til den samlede budgetproces ønsker udvalget derudover at 

udtrykke bekymring for mulige arbejdsmiljømæssige og overbelægningsrelaterede 

konsekvenser af eventuelle effektiviseringer på det psykiatriske og somatiske område.  
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Individuelle bemærkninger 

Pia Illum (A): 

- Foreslår at det undersøges, om der kan hentes effektiviseringsgevinster ved at 

hjemtage flere af de røntgen-undersøgelser, der i dag foretages udenfor regio-

nen.  

- Ønsker at bakke op om, at der spares penge ved at begrænse brugen af ekster-

ne konsulenter 

 

Karsten Skawbo-Jensen (C): 

- Bemærker, at det er væsentligt, at man – trods effektiviseringsfokus på it-

området – ikke glemmer at tage højde for de patientsikkerhedsmæssige risici, 

som er forbundet med implementering af nye it-systemer. Der bør derfor altid 

holdes fokus på implementerings- og uddannelsesopgaven forbundet med ind-

førelsen af nye it-systemer i regionen. 

 

Lise Müller (F) 

- Foreslår, at man – ud fra en antagelse om, at ”bureaukrati avler mere bureau-

krati” (og dermed øget ressourceforbrug til dokumentation m.v.) – vurderer 

nærmere på udviklingen i antallet af klinikere på hospitalsafdelingerne, der 

har administrative, nærmere end patientnære, opgaver som deres primære ar-

bejde. Formålet er at vurdere, om der er potentiale for at sætte det patientnære 

arbejde endnu mere i fokus, end det er i dag på afdelingerne.  

- Bemærker, at et relevant aspekt i forhold til afbureaukratiseringsdagsordenen 

er, at der sikres medarbejderinddragelse i it-implementeringsprojekter, således 

at medarbejderne er veloplyste og derfor ikke oplever nye it-tiltag som mere 

bureaukrati, men i stedet som den hjælp til forbedrede arbejdsgange m.v. som 

tiltagene som oftest er tiltænkt som. 

 

Med venlig hilsen 

 

Medlemmerne i It- og afbureaukratiseringsudvalget 


