
 

 

Budgetlægningen 2020-2023  
 

Budget/finansieringsforslag: Større fokus på offentligt-privat samarbejde 

Fremsat af: Venstre  

Formål og indhold  

Hvilket problem vil I løse?  

• Sikre bedst mulig udnyttelse af den samlede kapacitet – offentligt og privat, i Region H 

• Sikre mest mulig sundhed for pengene 

• Sikre mest mulig innovation i Region H ved samarbejder – både ift. de enkelte løsninger 

og de større modeller for fx indkøb 

 

Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/ 

anlægsmidler/mv?)  

Det foreslås derfor, at regionen etablerer, samarbejder med de private, hvor man diskuterer 

ovenstående emner og sammen definerer områder, der kunne understøtte det. Og også 

sammen sætter i gang og evaluerer. 

 

Administrationens bemærkninger: 

Administrationen bemærker indledningsvis, at forslaget stemmer overens med den linje som 

der generelt arbejdes med i opgaveløsningen i Region Hovedstaden. Der er ingen tvivl om, at 

partnerskaber og samarbejder er afgørende for at udvikle fremtidens hospital, personlig 

medicin, lægemidler, udstyr, digitale løsninger, et sammenhængende sundhedsvæsen mv. 

 

Et eksempel herpå er Region Hovedstadens indkøbspolitik som Regionsrådet netop har 

vedtaget. Det bliver sværere og sværere at indfri værdi og besparelser til klinikken 

gennem konventionelle udbud. Det betyder, at en del af indkøbspolitikken nu er, at Regionen 

skal samarbejde med leverandører og brancheorganisationer - og fortsat være frontløber inden 

for innovative indkøb, offentlige privat innovation (OPI) og strategiske partnerskaber. Et 

konkret eksempel der kan nævnes er Nyrekræftområdet hvor regionen har indgået et OPI med 

en række virksomheder. Samarbejdet dækker afprøvning af metoder og løsninger inden for 

diagnostik og patientmonitorering. Løsningerne har potentiale til at kunne forbedre 

overlevelse, livskvalitet og behandlings-oplevelse for patienter, men også til at reducere 

totaløkonomiske omkostninger til lægemidler og indlæggelser. Anvendelsen af strategiske 

kategoristyregrupper omfatter tillige sundhedsydelser der også ser på anvendelsen af privat 

behandlingskapacitet. Det har blandt andet ført til udbud af ortopædkirurgiske operationer, 

ligesom der er etableret tættere samarbejde med leverandøren af grå stæroperationer. 

 

Et andet eksempel er forskningsområdet. Region Hovedstaden bruger svarende til mere end to 

mia. kroner årligt på forskning, hvoraf halvdelen er betalt af eksterne parter, herunder fonde 

og erhvervslivet. Et konkret eksempel der kan nævnes er samarbejdet i Trial Nation, hvor stat, 

erhvervsliv og regioner samarbejder om at fremme kliniske forsøg. Trial Nation er resultatet 

af et bredt politisk samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, 

danske life science-virksomheder og Danske Regioner. Den nye organisation skal gøre det 

nemmere og mere attraktivt for globale virksomheder at foretage kliniske forsøg i Danmark – 

til gavn for patienter, forskning og samfundsøkonomien. Organiseringen betyder bl.a., at der 

nu er én indgang, virksomheder kan få hjælp til samarbejder med kliniske forsøg. 

 



 

 

Et tredje eksempel er den vedtagne renoveringsplan for hospitalerne på de 7 mia. kr. som var 

en del af budget 2019. En del af aftalen er nye måder at lave aftaler på som eksempelvis 

strategiske byggepartnerskaber. De strategiske byggepartnerskaber kunne tage form af 4-årige 

rammeaftaler, som bl.a. vil kunne give mulighed for en bedre anvendelse af entreprenørviden 

i designfasen og hurtigere realisering. I forhold til byggerier og offentligt/privat samarbejde 

kan ESCO energirenoveringsprojektet på Hvidovre Hospital fremhæves, hvor Siemens er 

partner. Det betyder bl.a., at Siemens garanterer energibesparelsen som finansierer 

renoveringen, som i alt giver en besparelse på CO2-udledningen med over 115.000 tons. 

 

Et fjerde eksempel er IT området. Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) overvejer 

løbende om de opgaver CIMT har varetages bedst inhouse eller af ekstern leverandør. I 2018 

gennemførte CIMT en analyse der undersøgte mulighederne for at outsource udvalgte 

opgaver til eksterne leverandører. Formålet var at afsøge markedet ift. om man kunne købe 

nogle af basisydelserne billigere og/eller bedre ude, og samtidig reducere kompleksiteten i 

CIMT og skabe en mere enstreget leverandørrelation. Konklusionen var, at der gennemføres 

et udbud ift. håndtering af it-arbejdspladsdelen. Dette udbud er pt. ude i markedet og en evt. 

aftale forventes lukket i slutningen af året. 

 

Der findes flere eksempler end ovenstående, men de viser, at det offentlige / private 

samarbejde bruges aktivt i opgaveløsningen i Region Hovedstaden. Der findes ikke et samlet 

samarbejdsforum (eller på udvalgte hovedområder) mellem Region Hovedstaden og det 

private marked, hvor offentligt/privat samarbejde drøftes og evt. evalueres.  
 

 

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  
                    

 



 

 

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 

Partierne er enige om, at der skal arbejdes for at styrke det offentligt-private samarbejde, som 

allerede har vist gode resultater. Administrationen vil fortsat overveje, om samarbejdet kan 

udvides til nye områder til gavn for patienterne og regionens økonomi.  

 

 

 


