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5. BESLUTNINGSSAG: STATUS PÅ "BEDRE 
RESSOURCEUDNYTTELSE I PRAKSISSEKTOREN" 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Forretningsudvalget besluttede på møde den 4. oktober 2016 at tildele ansvaret for initiativet "bedre 
ressourceudnyttelse på praksisområdet med fokus på medicinpraksis og heraf følgende besparelser" til 
udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde med henblik på efterfølgende behandling i 
forretningsudvalget og regionsrådet. 
  
Administrationen har udarbejdet et katalog med 10 projekter, der skal sikre effektiviseringer for 30 mio. 
kr. i 2018. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefalede overfor forretningsudvalget og 
regionsrådet på møde den 23. maj 2017 godkendelse af projektkataloget med bemærkninger. Det blev 
derudover aftalt, at resultaterne af projekterne forelægges udvalget, når disse foreligger. 
  
I denne sag forelægges afrapportering for de projekter, hvor det endelige besparelsespotentiale er opgjort 
med henblik på at udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler godkendelse af projekterne i 
forretningsudvalget og regionsrådet. Den samlede afrapportering for "bedre ressourceudnyttelse i 
praksissektoren" forelægges udvalget vedr. tværsektoriel samarbejde på møde den 28. november 2017 
med henblik på efterfølgende godkendelse af de resterende projekter i forretningsudvalget og regionsråd 
ved møde den 5. december og 19. december 2017.   

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde overfor forretningsudvalget og 
regionsrådet anbefaler, at godkende: 

1. at projekt 2 vedr. besparelser på fysioterapiområdet afsluttes 
2. at projekt 7 vedr. rekvisitioner i speciallægepraksis afsluttes 
3. at projekt 9B vedr. laboratorieområdet afsluttes 

  

POLITISK BEHANDLING 
Udvalgets beslutning: 

1. Anbefalet 
2. Anbefalet 
3. Anbefalet 

Det blev under drøftelsen understreget, at de tre projekter, der træffes beslutning om i denne sag, alle 
vedrører den besparelse, som blev aftalt med budgetaftalen for 2017. Budgetaftaleteksten lyder: 
  
"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." 

SAGSFREMSTILLING 
I budgetaftalen for 2017 er der øget fokus på praksissektoren. Det fremgår af budgetaftalen, at der skal 
findes effektiviseringer i praksissektoren for 30 mio. kr. i 2018. På denne baggrund har administrationen 
udarbejdet et projektkatalog indeholdende 10 projekter. Projektkataloget er vedlagt som bilag 4. På møde 
den 23. maj 2017 anbefalede udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde overfor forretningsudvalget og 
regionsrådet godkendelse af projektkataloget med bemærkninger. Regionsrådet tiltrådte på møde den 13. 
juni 2017 forretningsudvalgets anbefaling om godkendelse af projektforslagene. 
  
Da besparelsespotentialet for de 10 projekter har været estimater, har den endelige besparelse været 
forbundet med en vis usikkerhed. Administrationen har derfor sideløbende igangsat nogle indsatser, der 
skal sikre, at der findes effektiviseringer for i alt 30. mio. kr. Disse mindre indsatser er nærmere 
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beskrevet i bilag 5. 
  
På mødet i udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde den 23. maj 2017 blev det aftalt, at udvalget skal 
orienteres om projekterne, når administrationen endeligt har vurderet effektiviseringspotentialerne for 
projekterne, samt hvordan de kan opnås. I denne sag forelægges resultaterne for 3 projekter, hvor 
administrationen har opgjort det endelige effektiviseringspotentiale. En uddybende forklaring af 
projekternes resultater er vedlagt i bilag 6. 
  
Projekt 2: Besparelser på fysioterapiområdet 
I projektkataloget vurderede administrationen effektiviseringspotentialet til 4 mio. kr. på baggrund af 
tidligere controllingsager på fysioterapiområdet. Administrationen er fortsat i gang med at behandle sager 
vedrørende mulig overtrædelse af overenskomsten. Disse sager kan ikke nå at blive afsluttet i 2017, 
hvorfor eventuelle besparelser ikke vil have helårseffekt i 2018. Administrationen har indtil 
videre opnået effektiviseringer på området for knap 2 mio. kr.   
Estimeret effektiviseringspotentiale: 4 mio. kr. 
Reelt besparelsespotentiale: 1,9 mio. kr.  
  
Projekt 7: Analyse af rekvisitioner i speciallægepraksis 
Administrationen estimerede i projektkataloget besparelsespotentialet til 1 mio. kr. på baggrund af data 
fra 2015. Med udgangspunkt i data for 2016 har administrationen indhentet en faglig vurdering af brugen 
af medicin i speciallægepraksis. På baggrund af den faglige vurdering vurderer administrationen, at det 
endelige effektiviseringspotentiale udgør 0,5 mio. kr.  
Estimeret effektiviseringspotentiale: 1 mio. kr. 
Reelt effektiviseringspotentiale: 0,5 mio. kr. 
  
Projekt 9B: Reduktion af udgiftsvækst i forhold til den patologiske og mikrobiologiske praksisdiagnostik 
Administrationen vurderede i projektkataloget effektiviseringspotentialet til 5-10 mio. kr. Center for 
Sundhed har med Center for Økonomi drøftet mulighederne for budgetsikkerhed vedrørende udgifterne 
til laboratorieprøver fra praksissektoren. Center for Sundhed har foreslået en ændring af modellen 
for betalingen af laboratorieprøver. Den foreslåede model (med en fast økonomisk ramme i modsætning 
til stykafregning) vil sikre, at udgifterne til laboratorieprøver fra praksissektoren ikke vil stige fremadrettet. 
Derudover har Center for Sundhed foreslået, at der indregnes en effektivisering på 9 mio. kr. i 
laboratoriernes økonomiske ramme. Center for Økonomi vil i efteråret 2017 komme med en 
endelig udmelding om den fremtidige afregningsmodel. 
Estimeret effektiviseringspotentiale: 5-10 mio. kr. 
Reelt effektiviseringspotentiale: 9 mio. kr. 
  
Samlet effektiviseringspotentiale 
Administrationen forventer fortsat, at de iværksatte tiltag samlet set vil medføre en mere effektiv 
ressourceudnyttelse på praksisområdet svarende til 30. mio. kr., selvom det ikke er muligt at udmønte det 
fulde besparelsespotentiale på henholdsvis speciallæge- og fysioterapiområdet. De mindre indsatser, som 
administrationen sideløbende har igangsat, vil bidrage til opnåelse af den fulde besparelse. 
  

  

KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer, at administrationen vil fortsætte arbejdet med implementering af 
effektiviseringerne. 

RISIKOVURDERING 
Administrationen finder fortsat, at der kan opnås effektiviseringer på 30 mio. kr. i 2018, selv om det ikke 
er muligt at udmønte det fulde besparelsespotentiale på henholdsvis speciallæge- og fysioterapiområdet, 
idet de mindre indsatser, som administrationen sideløbende har igangsat, vil bidrage til opnåelse af den 

Initiativ Estimeret besparelsespotentiale
10 projekter 23 mio. kr.

Mindre indsatser 7 mio. kr.

Total 30 mio. kr.
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fulde besparelse. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. Besparelserne indgår i 
det administrative budget for 2018. 

KOMMUNIKATION 
Ved tiltrædelse af indstillingen vil administrationen fremsende status på projekter til relevante 
ydergrupper. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
På mødet i udvalget den 28. november 2017 vil administrationen forelægge endelig afrapportering for 
de resterende projekter med henblik på efterfølgende godkendelse i forretningsudvalget ved møde den 5. 
december 2017 og regionsrådet ved møde den 19. december 2017. Den endelige afrapportering for 
projekterne i denne sag vil blive behandlet i forretningsudvalget og regionsrådet sammen med den 
endelige afrapportering for de resterende projekter. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Hjalte Aaberg / Svend Hartling 

JOURNALNUMMER 
16042833 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. FU protokol - budgetsag  
2. TVÆRS protokol 23. maj 2017  
3. RR protokol 13. juni 2017  
4. Projektkatalog  
5. Oversigt over mindre indsatser  
6. Uddybende beskrivelse af projekter, der er afsluttet.  
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