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Kære Vera. 
  
Jeg har her et punkt til førstkommende FU om implementering af budgetaftalens linjer om genanvendeligt 
hospitalsudstyr. Punktet er på vegne af Venstre og os. 
  
Jeg kommer også med et par ting til. Er der en sidste frist? 
  
Dbh Charlotte 
 
 
  



 
 
 
Brugt og ubenyttet hospitalsudstyr - registrering, indsamling og klargøring 
  
 

I Region Hovedstadens budgetaftale for 2014 vedtog partierne, at ”hospitalerne skal systematisere 

indsamling, opbevaring og forsendelse af genanvendeligt udstyr, så udstyret kan doneres til 

udviklingslande på en etisk forsvarlig måde”. 

 

Vi ønsker en status for implementering af dette punkt i aftalen – samt en drøftelse af den konkrete 

implementering, og hvad den præcist bør indebære for vores hospitaler, så målet om en 

systematisk genanvendelse af brugt eller overskydende hospitalsudstyr nås. 

 

Aftalens implementering involverer flere etaper: 

 

• Systematisk registrering: Vi ønsker en status for, hvordan hospitalerne i dag registrerer 

genanvendeligt hospitalsudstyr. Fremover bør udstyret registreres systematisk. En idé er, at 

hospitalerne fremover systematisk registrerer udstyr, som de ikke længere bruger, og som stadig 

har en brugsværdi, når de køber nyt. På den måde vil der blive udviklet et systematisk, 

fremadrettet overblik over genanvendeligt hospitalsudstyr. 

 

• Systematisk indsamling og opbevaring: Udstyret bør screenes for, om det har brugsværdi. Er der 

tale om kostbart udstyr med småskader, der let kan udbedres, bør det overvejes, at regionen tager 

ansvar for at få det klargjort. Klargøring bør være hospitalernes ansvar. Det bør besluttes, hvad 

klargøring præcist involverer (beskrivelse af udstyret, billede, ledsagende manual mv.). Er der tale 

om medicoteknisk udstyr, er det vigtigt, at det er eksperter, der afgør, om det har brugsværdi. 

Udstyret bør systematisk indsamles til centralt lager. 

 

• Systematisk forsendelse: Hospitalerne indgår allerede i dag løbende aftaler om forsendelse af 

genanvendeligt udstyr. Det sker i et samarbejde med primært Global Medical Aid (GMA), der har 

aftaget betydelige mængder udstyr og fået det fragtet til en lang række tredjeverdens lande, bl.a. 
Benin, Burkino Faso og Afghanistan. Der er så vidt vi ved, ikke pt. andre, der samarbejder med 
vores hospitaler om genanvendeligt hospitalsudstyr.  
 

• Omfang/økonomi: Der er brug for at vurdere det samlede omfang af regionens genanvendelige 

hospitalsudstyr. Og på det grundlag vurdere, om der er brug for en bevilling til at sikre, at al 

genanvendeligt udstyr systematisk registreres, sælges (hvis muligt) eller forsendes.   

  

 En generel overvejelse er, om regionen med fordel kan etablere et fast samarbejde – evt. i form af 

et joint venture – med private virksomheder med henblik på at sikre en permanent organisation, 

der kan stå for finansieringen af forsendelserne.  

  

 På den baggrund indstilles: 
  

• At administrationen snarest udarbejder et forslag til implementering af budgetaftalens tekst om 
genanvendeligt hospitalsudstyr.  



• At administrationen i den forbindelse tager stilling til, om implementeringen kræver en bevilling til 
hospitalerne, der bør få ansvaret for at registrere, indsamle og klargøre alt genanvendeligt udstyr.  

• At administrationen giver et bud på mulighederne for at etablere et offentligt-privat partnerskab, der 
skal stå for at sikre finansieringen af det samlede projekt.  

 
 
 


