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Retningslinjer for udmøntning af midler til medicoteknisk ap- 

paratur 
 

I forbindelse med budgetaftalen afsættes årligt i investeringsbudgettet en pulje til ud- 

skiftning og genanskaffelse af medicoteknisk apparatur. Den regionale pulje har i 

2013 været på 63,2 mio. kr. og i 2014 på 146 mio. kr. 

 
Udmøntningen af midler er efter administrativ behandling sket efter beslutning i regi- 

onsrådet. 
 

 
I forbindelse med udmøntning af midler for 2014 besluttede Regionsrådet på deres 

møde i februar at anmode It- og afbureaukratiseringsudvalget om at fremkomme med 

forslag til kriterier for den fremtidige udmøntning af midler til medicoteknisk appara- 

tur fra og med 2015. 

 
Baggrund 

Behovet for apparatur vokser år for år, og udviklingen i teknologi samt ændrede be- 

handlings paradigmer afstedkommer et kontinuerligt voksende behov for nyt apparatur 

og fornyelse/vedligeholdelse af eksisterende apparatur. 

 
Regionen har udstyr svarende til en anskaffelsesværdi på godt 5 mia. kr. i drift. Anta- 

ges en levetid for medicoteknisk apparatur på i gennemsnit 10 år (hvilket er højt sat) 

vil der være behov for genanskaffelse og opgradering af apparatur årligt i størrelsesor- 

denen cirka 500 mio. kr. i Region Hovedstaden. 

 
Sideløbende hermed er der teknologisk behov for store investeringer i nyt apparatur til 

specielt diagnostisk formål, og brug for investeringer i relation til ibrugtagningen af de 

kommende kvalitetsfondsbyggerier. 

 
Behovet for nyanskaffelser overstiger de midler det har været muligt at afsætte til 

formålet gennem de senere år og det er vurderingen at det fortsat vil gøre sig gældende 

i årene fremover. 

http://www.regionh.dk/imt
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Der har hidtil været tale om en samlet pulje, som har håndteret alle udgifter til medico- 

teknisk apparatur. Puljen er i 2014 udmøntet i forhold til understøttelse af: 

 
 Akut behov for apparatur indenfor kræftområdet, som følge af manglende 

overholdelse af behandlingsgarantier og varetagelse af opgaver affødt her- 

af 

 Akut behov for udskiftning af forældet apparatur, der ikke kan repare- 

res/opgraderes, og hvor apparaturet er nødvendigt for at opretholde det nu- 

værende aktivitetsomfang inden for pågældende område 

 Apparatur, der er en forudsætning for at efterleve Sundhedsstyrelsens an- 

befalinger til diagnosticering og behandlingen indenfor pågældende områ- 

der, og 

 Apparatur, der kan være med til at lette arbejdsgange og frigøre personale 

ressourcer 
 

 
Fordeling og kriterier for udmøntning 

 

 
For at sikre en klar fordeling af midler til de forskellige formål foreslås det fremover at 

opdele den fælles regionale pulje i 4 hovedområder, med klare beskrivelser og kriterier 

for udmøntning. 

 
Fordelingen, som den fremgår af figur 1, er foretaget på baggrund af erfaringer fra tid- 

ligere år, et ønske om at skabe en balance mellem de forskellige behov i en situation 

hvor midlerne er begrænsede og et skøn over behovet i årene fremover. Den konkrete 

procentvise fordeling er vejledende.  

 
Figur 1 Vejledende procentuel opdeling af medicoteknisk pulje på hovedområder 

 

 

Strategisk anskaffelse af apparatur 

35% 
 

Genanskaffelse og opgradering af apparatur 

45% 
 

Standardisering af apparatur 
15 % 

 

Akut nedbrudt apparatur 
5 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Side 3  

Strategisk anskaffelse af apparatur 

Formålet med denne pulje er at understøtte specialeplanlægningen, særligt politisk 

prioriterede udviklingsområder og særlige tværgående hensyn. Endelig er det også fra 

denne pulje at store anskaffelser på over 6 mio. prioriteres og finansieres. 

 
Kriterierne for tildeling af midler fra denne pulje er: 

- Opfyldelse af mål på politisk fastsatte initiativer 

- Målopfyldelse på lovkrav herunderkræftpakker og udredningsgaranti mv. 

- Understøttelse af hospitals- og psykiatriplanen 

- Forbedret klinisk behandling og diagnosticering 

- Forbedret patientsikkerhed 

- Udstyr som giver mulighed for en øget effektivitet i patientbehandlingen 
 

 
Beslutninger omkring udmøntning af midler fra denne pulje godkendes endeligt i Re- 

gionsrådet på baggrund af indstilling fra administrationen. Ansøgninger vil blive 

prioriteret på tværs af sygdomsområder og på tværs af regionenhospitaler. Det skal 

sikres, at også mindre profilerede sygdomsområder kommer i betragtning. 

 
Kvalitetsfondsbyggerier forudsættes finansieret via de enkelte byggeriers tilsagns- 

ramme. Såfremt der skal investeres i supplerende apparatur via den regionale pulje, i 

perioden indtil ibrugtagning af byggerierne, vil dette apparatur skulle indgå i den stra- 

tegiske pulje. 

 
Genanskaffelse og opgradering 

Formålet med denne pulje er, at sikre det løbende vedligehold og opgradering af det 

eksisterende medicotekniske udstyr. Der kan desuden være tale om genanskaffelser, 

hvor det efter en samlet vurdering af mulighed for og udgifter til reparation er mest 

økonomisk fordelagtigt at købe nyt. 

 
Kriterier for tildelig af midler fra denne pulje er: 

- Sikre løbende nødvendig udskiftning og opdatering af eksisterende apparatur 

- Opgradering og genanskaffelse sker i overensstemmelse med hospitals- og 

psykiatriplanen og opgaver afledt heraf 

- Udmøntning sker på konkret prioritering fra hospitalerne 
 

 
Beslutninger omkring udmøntning af midler fra denne pulje godkendes endeligt i Re- 

gionsrådet på baggrund af indstilling fra administrationen. 

 
Standardisering af apparatur 

Formålet med denne pulje er at sikre midler til at gennemføre de beslutninger der er 

truffet omkring standardisering af apparatur. Standardiseringerne gennemføres for at 

sikre effektivitet i forhold til anvendelse og servicering af udstyret og dermed patient- 

sikkerheden. 

 
Kriterier for tildeling af midler fra denne pulje er: 

- Beslutning om standardisering af et givent apparaturområde 
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- Tværgående fælles anskaffelse hvor udskiftning af ældre udstyr prioriteres 

først. 

- Sikring af ensartede brugeranvendelse og servicering af udstyret for at forbed- 

re patientsikkerheden og sikre effektivisering 

 
Beslutninger omkring udmøntning af midler fra denne pulje sker administrativt inden- 

for den afsatte pulje. Forretningsudvalget og Regionsrådet involveres jf. gældende be- 

villingsregler. 

 
Akut nedbrudt apparatur 

Formålet med denne pulje er at sikre midler til at indkøbe større apparatur, som er 

nedbrudt akut, og hvor der er behov for hurtigt at foretage en erstatning for at hindre 

nedgang i hospitalets produktivitet 

 
Kriterier for tildeling af midler fra denne pulje er: 

- apparaturet er nødvendigt for at opretholde funktionen og 

- apparaturet kan ikke umiddelbart repareres eller 

- der er foretaget en konkret vurdering af, at udskiftning er den økonomisk mest 

rentable løsning 

 
Beslutninger omkring udmøntning af midler fra denne pulje sker administrativt inden- 

for den afsatte pulje. Forretningsudvalget og Regionsrådet involveres jf. gældende be- 

villingsregler. 


