
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 7.3 Opgørelse af teknologiske og medicinske 

gevinster/landvindinger med henblik på omdisponering af personale og ressourcer 

Fremsat af: Venstre 

Formål og indhold  

Sundhedsvæsenet er under hastig forandring grundet store landvindinger i form af nye 

teknologiske og medicinske behandlingsmetoder. Det øger overlevelsen og skaber mulighed 

for at frigøre ressourcer, som tidligere har været brugt anderledes til andre/nye 

sundhedsmæssige opgaver. Vi har pt. ikke i Region Hovedstaden et overblik over disse 

teknologiske landvindinger, og vi har derfor heller ikke et overblik over, hvilke ressourcer 

som frigøres, og hvordan ressourcerne omprioriteres til andre opgaver til gavn og glæde for 

patienterne. 

 

Det ville være nyttigt at have et overblik på det mere overordnede plan over disse 

teknologiske landvindinger og omprioriteringer.  

 

Administrationens bemærkninger 

Det fremgår af svar på regionsrådsspørgsmål 206/17, at hospitalerne ikke har samlede 

opgørelser over kapacitetsmæssige og økonomiske gevinster ved indførelse af eksempelvis ny 

medicin og ny teknologi. Økonomiske og kapacitetsmæssige gevinster vil dog typisk være 

brugt til de årlige besparelser eller håndtering af produktivitetskravet på decentralt niveau.  

 

Hvis der skal tilvejebringes et samlet overblik over teknologiske landvindinger og 

omprioriteringer vil det kræve et større arbejde med inddragelse af hospitalerne og 

afdelingsledelserne.  

 

Alternativt skal der fokuseres mere snævert på nogle områder, hvor man mere målrettet kan 

foretage en afdækning. En mere målrettet afdækning kunne eksempelvis omfatte 

gevinstrealisering i relation til kvalitetsfondsbyggerierne, hvor der er fokus teknologiske 

investeringer både i det enkelte projekt og på tværs af projekter. Eller fokus kan rettes mod 

arbejdet med Offentlige-private innovationssamarbejder (OPI-projekter). 

 

Fokus kunne være også være på udviklingstendenser i patientbehandlingen inden for et 

udvalgt speciale.  

 

Endelig kan forslaget gives et mere fremadrettet perspektiv, hvor der søges indhentet viden 

fra eksperter om, hvordan regionen kan arbejde med at se ind i nye teknologiske løsninger, 

som på mellemlangt sigte kan være potentielle redskaber til at effektivisere sundhedsvæsenet. 

  

De økonomiske konsekvenser afhænger af den nærmere konkretisering af forslaget. 

 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Overblikket skal sikre et bedre kendskab til de teknologiske landvindinger og mulighederne 

for at bruge dem til at fremme helbredelse og overlevelse gennem omdisponering af 

ressourcer og personale.  

 



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

 
 2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  
                    

 
 


