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Til forretningsudvalget 

Udkast til høringssvar vedrørende effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse 

 

Sundhedsudvalget har på sine møder den 17. marts, 28. april og 26. maj 2015 drøftet 

effektiviseringsmuligheder, med særlig fokus på de stigende medicinudgifter og mu-

lighederne for at lave serviceændringer på medicinområdet.  

 

Sundhedsudvalget finder det overordnet set vanskeligt at vurdere de indkomne bespa-

relsesforslag fra hospitalerne – hvad er det egentlig der bespares og hvad er de afledte 

konsekvenser?  

 

Det er vigtigt, at der hovedsageligt eftersøges besparelser som ikke direkte vedrører 

patientkontakten. Det kunne fx være at afsøge muligheden for effektiviseringer gen-

nem teamdannelser blandt håndværkere eller ved at indskærpe korrekt brug af sidden-

de patienttransport og besparelser på brug af taxakørsel.  

 

Vi finder det også vigtigt med fokus på effektiviseringer der er til gavn for patienterne, 

gennem øget samarbejde og bedre arbejdstilrettelæggelse. Effektiviseringer der ikke 

påvirker trivsel og arbejdsmiljøet negativt.  

 

Desuden har vi drøftet muligheder for effektiviseringer i forhold til kommunikation, 

særligt i relation til hospitalernes og regionens centrale kommunikations- og informa-

tionsafdelinger og antallet af medarbejdere der. 

 

Medicinområdet 

Sundhedsudvalget ser med tilfredshed på meldingen fra RADS om substituering af 

Remicade til det biosimilære præparat Remsima for patienter i eksisterende behand-

ling med Remicade. Gevinsten ved dette præparatskift har en effekt på budgettet for 

2015, og dermed bør besparelseskravet for 2015 lettes tilsvarende for hospitalerne.  

 

Samtidig ønsker Sundhedsudvalget, at der arbejdes videre med andre mulige service-

ændringer på medicinområdet til gavn for budgetprocessen for 2016 og frem. Herun-

der er det vigtigt med en fortsat stor ledelsesmæssig opmærksomhed på området.  

 

Udtalelser fra enkeltpersoner eller partier 

Liberal Alliance har efterspurgt, at man ser på besparelsespotentialet i Rigshospitalets 

administration.  
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