
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.11 Åbne op for lokal diktering i Sundhedsplatformen 

1) Lokal diktering; 2) Pulje øremærket til lægesekretærer  

Fremsat af: Det Konservative Folkeparti / Socialdemokratiet (under punkt 2) 

Formål og indhold  

Implementeringen af Sundhedsplatformen er desværre ikke gået så gnidningsfrit, som man 

kunne have drømt om. En af de ting, som man har været for sort/hvid med har været det mere 

eller mindre forbud mod diktering og de dertilhørende afskedigelser af lægesekretærer. 

Vi anerkender, at ikke alle afdelinger på hospitalerne er ens. Og vi mener derfor heller ikke at 

de skal have de samme regler. Vi vil derfor åbne op for, at den enkelte afdelingsledelse kan 

beslutte, at åbne op for diktering, hvis man finder det mest hensigtsmæssigt for 

arbejdstilrettelæggelsen. På den måde giver vi mere ledelsesansvar til de lokale ledere som 

kan se på deres konkrete medarbejdere og vurdere hvem der ville have fordel af at få lov at 

diktere igen. Hertil skal der være mulighed for at trække på ressourcer til lægesekretærer ved 

at vi viderefører den midlertidige 2018-pulje til lægesekretærer som blev besluttet i ultimo 

2017. Ved beslutning om diktering skal der indsættes krav om tidsfrist for hvornår diktatet er 

indskrevet i Sundhedsplatformen/bestillinger i diktatet er foretaget. 

Budgetforslaget er på denne måde todelt: 

 

1) Åbne op for lokal beslutning om diktering: Koster ikke noget, da det evt. kan besluttes 

at ansættelse af lægesekretærer skal afholdes inden for afdelingens budget. 

 

Administrationens vurdering 
CIMT oplever på basis af efterspørgslen fra klinikere, at det primært er diktering udenfor SP, 

der efterspørges. Nedenfor skitseres de to scenarier – primært ud fra en omkostningsvinkel. 
 

Diktering indenfor SP 

Det indebærer ikke direkte meromkostninger at diktere i SP, da funktionaliteten i forvejen er 

indbygget – dog vil det kræve åbning af rettigheder. Det skal dog fremhæves, at diktering 

indenfor SP kun kan anvendes til bestemte formål, og at brugeroplevelsen muligvis ikke 

modsvarer det man kender fra tidligere - eksempelvis via MIRSK. 

 

Diktering udenfor SP  

MIRSK-løsningen kan anvendes bredere end diktering indenfor SP og er den løsning 

klinikken kender fra tidligere. Det vil være forbundet med omkostninger at åbne for MIRSK 

igen. Et forsigtigt estimat er således, at en fuld (gen)åbning af MIRSK vil koste i omegnen af 

3-4 mio. kr. årligt + opstartsomkostninger + øgede udgifter til support og systemforvaltning i 

CIMT. Endvidere vil det indbefatte en forhandling af en ny kontrakt med MIRSK, hvilket kan 

påvirke de årlige priser på licenser. 

 

2) Videreførelse af puljen øremærket til lægesekretærer = 22 millioner kroner årligt.  

 

Administrationens vurdering 

I forbindelse med budgettet for 2018 er der gennemført en reduktion i antallet af 

lægesekretærer på regionens hospitaler. Tilførsel af ekstra midler til lægesekretærer forventes 

at afbøde nogle af udfordringerne med registrering og kodning i Sundhedsplatformen og 

understøtte lægeressourcer til øget aktivitet inden for en samlet ramme 22 mio. kr.  

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Øge produktiviteten og øge medarbejdertilfredsheden 



Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk 22 22 22 22 

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 

 

 

 


