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Bedre ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet 

Med økonomiaftalen for 2010 er der aftalt en række initiativer, der bidrager til en 
mere effektiv ressourceanvendelse i sundhedsvæsenet og dermed mulighed for at 
frigøre yderligere midler til behandling af patienterne. Det drejer sig bl.a. om: 
 
Ressourceeffektiv anvendelse af sygehusmedicin 
Der er indgået aftale med Lægemiddelindustriforeningen om en reduktion i pris-
erne på sygehusmedicin på 5 pct. i 2010. Det er desuden aftalt, at der skal tilveje-
bringes national konsensus om anbefalinger for anvendelse af sygehusmedicin. 
 
Fælles medicinkort 
Der etableres et landsdækkende Fælles Medicinkort for samtlige regioner, prak-
tiserende læger og kommuner inden udgangen af 2011, som vil bidrage til at re-
ducere medicineringsfejl i sundhedsvæsenet og forbedre arbejdsgangene. 
 
Digital administration 
Regionale standardbreve og masseudsendte dokumenter skal kunne sendes til 
borgere og virksomheder via Den Digitale Dokumentboks, og regionerne skal 
kunne udsende sms-påmindelser til borgerne om aftaler inden 1. november 2010. 
 
Opgaveglidning  
Opgaveglidning kan medvirke til mere effektiv opgaveløsning i sygehusvæsenet. 
Der skal derfor være øget fokus på, hvordan forskellige personalegrupper med 
målrettet kompetenceudvikling kan oplæres til at varetage nye opgaver. Endvidere 
vil der blive etableret en national referencegruppe, som skal sikre en systematisk 
gennemgang, opsamling samt spredning af viden og erfaring om opgaveglidning. 
Der vil også blive udarbejdet et katalog over gode eksempler på opgaveglidning.  
 
Analyse af aktiviteten på sygehusene 
Der skal foretages en analyse af sammensætningen af aktiviteten på sygehusene 
for at vurdere, hvor stor en del af aktivitetsstigningen, der sker ved dels at behan-
dle patienterne mere og dels ved at behandle flere nye patienter. Analysen skal 
bl.a. også pege på mulige tiltag til en øget fokusering af indsatsen ift. at behandle 
flere nye patienter.  
 
Effektiv styring på sygehusene 
Det er centralt med en aktiv styring i regionerne, der fokuserer på både aktivitets- 
og omkostningssiden. Der skal derfor være fokus på bedre registreringer på om-
kostnings- og aktivitetssiden i regionerne, fremrykkede indberetningsfrister for 
omkostningsregnskaber, samt at flere data stilles til rådighed for regionerne til 
brug den regionale og lokale økonomi- og aktivitetsstyring.  
 
Læs mere i Aftale om regionernes økonomi for 2010. 
 


