
 

 

Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2020-2023 [max 2,5 side] 
 

Budget/finansieringsforslag: Omprioritering af medicinske og teknologiske gevinster 

til sundhed 
Fremsat af: Anne Ehrenreich, Venstre  

Formål og indhold  

Hvilket problem vil I løse?  
I disse år går det meget stærkt både på det medicinske og teknologiske område. Vi får hele 
tiden ny medicin og ny teknologi, som forbedrer behandlingen. Samtidig er der stort fokus på, 
at vi ikke har nok ressourcer i Sundhedsvæsenet.  Derfor er det vigtigt, at vi er skarpe på 

gevinsterne og får omprioriteret dem til mere sundhed.  
  
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) 
Det er vigtigt, at der er øget fokus på ressourcer, som frigøres på denne måde, da det kan 

begrænse de besparelser, vi skal gennemføre. Derfor bør Regionsrådet som minimum i 
forbindelse med budgetprocessen få oplysning om de største gevinster og omprioriteringen. 
Som det er nu, ved Regionsrådet ikke, hvilket teknologiske og medicinske gevinster vi har 
fået i årets løb, og hvordan de frigjorte ressourcer er omprioriteret.  

 
Administrationens bemærkninger: 

Det er administrationens vurdering, at det som led i budgetprocessen vil være muligt at afgive 
en redegørelse for eksempler på omlægning af medicin og eksempler på andre større 

omlægninger, hvor ny teknologi tages i anvendelse.  
 
Redegørelsen kan evt. suppleres med viden fra nogle af regionens Sundhedsfaglige Råd om 
nye behandlings- og diagnosticeringsmuligheder, hvor potentialet for effektiviseringer er 

stort.  
 
Det er også administrationens vurdering, at et der er et forbedringspotentiale i forhold til at 
udbrede viden om nye løsninger med henblik på at teknologispredningen sker hurtigere og 

implementeres mere systematisk. Hospitalerne kunne have en fordel af at have endnu større 
viden om andre hospitalers løsninger. Hvis der skal arbejde mere systematisk med 
videndeling og øget teknologispredning på tværs af hospitaler er det foreløbigt vurderingen, 
at der bør afsættes ressourcer hertil.  

 
Det bemærkes, at Regionsrådet i august, som led i den sædvanlige budgetproces, orienteres 
om hospitalernes udmøntning af et eventuelt regionalt sparekrav samt om den interne 
omprioritering, som hospitalerne selv gennemfører for at kunne prioritere midler fra et 

område til et andet. Det er administrationens vurdering, at der i den lokale omprioritering og 
udmøntningen af sparekrav samtidigt sker effektiviseringer, som kan henføres til indførelse af 
ny teknologi og nye behandlingsmetoder. Det er endvidere administrationens vurdering, at det 
kan være svært at få belyst alle nye teknologiske løsninger, som løbende ibrugtages på 

hospitalerne, da der på hospitalerne kan være en bekymring for om dette betyder, at man 
lokalt fratages mulighederne for selv at håndtere den interne omprioritering og håndtere 
udgiftspres.  
 



 

 

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

 
 2020 2021 2022 2023 

Løn til evt. nye årsværk     

Øvrig drift     

Etableringsudgifter     

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

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  
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