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Spørgsmål:
Jeg vil gerne høre, om det er muligt at opnå nogle administrative besparelser ved at optimere de
serviceaftaler, som regionen har for forskelligt apparatur, og/eller ved at sammenlægge serviceaftaler, som er indgået med det samme firma, selv om det drejer sig om forskellige apparater?
Svar:
Region Hovedstaden har i omegnen af 100.000 stykker medico-teknisk apparatur og udstyr. De store grupper udgøres af billeddiagnostisk udstyr (MR- PT- og CT scannere), stråleterapiudstyr, skopiapparatur og laboratorieudstyr.
Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) arbejder fokuseret og løbende med at optimere aftalerne
med eksterne leverandører på medico-området. Omfanget og kompleksiteten af udstyr på det medico-tekniske område har været stigende i mange år, og har afledt stadig flere driftsudgifter. De besparelser CIMT opnår via optimering af kontrakter og serviceaftaler mere end ud lignes derfor af
stigende driftsudgifter på nyt udstyr og er derfor et centralt element for CIMT i forhold til at holde
det samlede udgiftsniveau nede.
Over de seneste år har CIMT opnået væsentlige besparelser på især billeddiagnostik ved at ensarte
kontraktporteføljen og trimme aftalerne i forhold til det faktiske registrerede servicetræk på udstyr.
Ligeledes er der foretaget samling af udstyr på nye aftaler og gennem optimeret brug af tredjeparts
leverandører har det været muligt at reducere de løbende serviceudgifter – fx på skopi-apparatur og
robotkirurgiudstyr.
Der er også fremadrettet et stort fokus på at optimere aftaler på alle udstyrsområder, og der vurderes
yderligere potentiale i at ændre aftaler på robotkirurgien og ultralydsområdet, ligesom det forventeligt vil være muligt at få prisreduktioner i de løbende kontraktfornyelser. Denne type aftaleoptimering indgår i CIMT’s forslag til administrative besparelser i 2018 og i CIMT’s samlede arbejde med
at kunne holde den stigende digitalisering inden for de givne økonomiske rammer.
Det bemærkes, at det er en balancegang at optimere kontrakterne uden at det fører til negative konsekvenser for oppetid og driftsstabilitet og dermed produktionstab i klinikken. Det vurderes pt. ikke
oplagt, at der uden negative effekter i klinikken kan opnås væsentlige yderligere besparelser på medico serviceaftalerne udover ovennævnte.

