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INDHOLDSLISTE 
 
 
7. Beslutningssag: Bedre ressourceudnyttelse på praksisområdet  
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7. BESLUTNINGSSAG: BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE PÅ 
PRAKSISOMRÅDET 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Forretningsudvalget besluttede på deres møde den 4. oktober 2016 at tildele ansvaret for "bedre 
udnyttelse på praksisområdet" til udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. 
  
Forretningsudvalget besluttede endvidere, at tilrettelæggelsen af processen vedrørende bedre 
ressourceudnyttelse på praksisområdet skal drøftes i Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Derfor 
forelægges udkast til procesplan for arbejdet til godkendelse i udvalget, jf. bilag 1. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller til Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde: 

� at udkast til procesplan for arbejdet godkendes. 

POLITISK BEHANDLING 
Udvalgets beslutning: 
  
Godkendt 

SAGSFREMSTILLING 
Der er i Budgetaftalen for 2017 øget fokus på praksissektoren. Af budgetteksten fremgår: 
  
Praktiserende læger og speciallæger m.fl. inviteres til at indgå i et samarbejde for at identificere 
muligheder for at bruge ressourcerne bedre og opnå mere hensigtsmæssige patientforløb. 
  
Det skal ses i sammenhæng med, at en stor del af regionens budget anvendes til behandling hos 
praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter m.fl., og at regionen har store udgifter til tilskud til 
medicin købt på apotekerne. Desuden skyldes nogle indlæggelser bivirkninger og forkert anvendelse af 
flere lægemidler samtidig. 
  
Ved at sætte fokus på patienternes medicinforbrug og herunder evt. ophør af medicin, bedre 
arbejdstilrettelæggelse og fokus på mulige ændringer i henvisningspraksis forventes det, at der kan 
findes besparelser på 30 mio. kr. i 2018. 
  
Forretningsudvalget besluttede på deres møde den 4. oktober 2016, at tilrettelæggelsen af processen 
vedrørende bedre ressourceudnyttelse på praksisområdet skal drøftes med Udvalget vedr. tværsektorielt 
samarbejde. Udkast til procesplan for arbejdet forelægges hermed til godkendelse i udvalget, jf. bilag 1. 
  
Nedenstående temaer er indtil videre blevet identificeret som mulige områder med besparelsespotentiale: 

� Lokalaftaler 
� Forsendelse af prøvemateriale 
� Konsulentordninger 
� Ernæringspræparater 
� Medicinområdet, heriblandt rekvisitioner 
� Utensilier (redskaber) til blodprøvetagning  
� Laboratorieprøver vedr. patologi og mikrobiologi 
� Henvisninger 
� Høreapparater 

Flere temaer kan fremkomme i forbindelse med det videre arbejde med besparelsesprojektet samt 
drøftelserne med de respektive yderorganisationer. Et endeligt katalog med konkrete projekter vil blive 
forelagt for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 7. februar 2017. 
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Samtlige ydergrupper vil blive inviteret til dialogmøder med henblik på at identificere muligheder for at 
udnytte ressourcerne bedre. Møderne forventes afholdt i december 2016. 

KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen konsekvenser i sig selv. 

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Svend Hartling/ Else Hjortsø 

JOURNALNUMMER 
16042833 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Procesplan til TVÆRS  
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