
Budgetlægningen 2019-2022  
 

Budget/finansieringsforslag: - 13 Ekstraordinær anskaffelse af operationsinstrumenter i 

forbindelse med idriftsættelsen af den kommende nye regionale sterilcentral  

Fremsat af: Administrationen 

Formål og indhold  

Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 at opføre en ny regional sterilcentral, 

som skal forsyne regionens hospitaler med sterile flergangsoperationsinstrumenter. 

Sterilcentralen opføres på to matrikler, henholdsvis på Rigshospitalet (Blegdamsvej) samt på 

Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) med forventet ibrugtagning i 2019. 

 

Grundlaget for beslutningen var, at tidligere analyser af kvaliteten på de eksisterende 

genbehandlingsenheder viste et behov for et kvalitetsløft, hvis hospitalerne i fremtiden 

skulle kunne leve op til de stigende krav til kvalitet, arbejdsmiljø og fysiske rammer.  

 

Som forberedelse til idriftsættelsen af den kommende regionale sterilcentral afholdes en 

række udgifter til nye flergang-operationsinstrumenter som følge af standardisering af 

kirurgiske instrumenter og operationsbakker på tværs af regionen samt som følge af et behov 

for en øget instrumentvolumen grundet transporttid mv.  

 

Med dette budgetforslag lægges der op til, at der anvendes midler til indkøb af instrumenter 

til sterilcentralen med henblik på øget instrumentvolumen. Det vurderes på nuværende 

tidspunkt, at finansieringsbehovet i 2019 er 15 mio. kr. Så snart instrumenterne er købt ind, 

kan de tages i brug på hospitalerne, hvorfor hospitalerne allerede kan have gavn af de nye 

instrumenter, før de regionale sterilcentraler tages i brug. 

Sammenhæng til de politiske målsætninger  

Det er vigtigt at den nye sterilcentral og hospitalerne har en tilstrækkelig mængde af 

operationsinstrumenter, så sterilcentralen kan forsyne hospitalerne med steriliserede 

instrumenter til operationsgange og ambulatorier med henblik på rettidig afvikling af 

regionens operationsaktiviteter mv.  

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid  

 

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift 15,0    

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift 15,0     

 

Instrumentindkøbet kan skaleres op eller ned alt efter budgettilførslens størrelse. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): 

                         

Sundhedskassen x 

Den regionale udviklingskasse  

Det sociale område  

                    

 


