
 
 
 
 
 
 

 
Sparekatalog for 2015 efter budgetforlig 17. oktobe r 2014 

 
Nummer Beslutning Besparelse i 2015  

(i 1000 kroner) 
Uddybning 

 Delvis overflytning af opgaver    
1 Justering af patientuddannelsestilbuddet 

 
1.000 Udmøntningen af forslaget beror på nærmere forhandling med 

kommunerne i Region Syddanmark. 
Der lægges op til, at sygehuse og kommuner genforhandler deres 
praktiske arbejdsdeling vedr. patientuddannelse og 
træning/rehabilitering for patienter med eksempelvis KOL, diabetes og 
hjertesygdom. 
     

 Overflytninger, i alt 1.000  
    
 Harmonisering på områder med højt 

behandlingsniveau i Region Syddanmark 
  

2 Justering af ramme til Gigthospitalet  
 

0 
 
(4.000 fra 2016) 

I forbindelse med samarbejdet med Gigtforeningen om drift af 
Gigthospitalet foreslås det, at Gigthospitalets ramme fra Region 
Syddanmark reduceres med 4 mio. kroner årligt fra 2016.  
 
Det forudsættes, at antallet af patienter på Gigthospitalet vil være det 
samme, mens indsatsen i behandlingsforløbene harmoniseres. 
 
Region Syddanmark er i dialog med Gigtforeningen om det fremtidige 
samarbejde mellem regionen og Gigthospitalet i Gråsten. Det sker som 
led i planer om, at Gigthospitalet skal overtage ledige lokaler på 
Sønderborg Sygehus med henblik på indflytning. 
 

3 Høreapparatområdet 
 

10.000 Regionerne overtog høreapparatområdet fra kommunerne 1. januar 
2013. 



 
 
 
 

 
 
 

Side 2 af 10 

Siden har de offentlige høreklinikker i forskelligt omfang haft en 
vækststrategi, som har været med til at øge aktiviteten og sænke 
ventetiderne. 
 
Det foreslås at skære ned på kapaciteten på de offentlige klinikker, 
således at det samlede udbud reduceres. 
 
Der lægges op til en harmonisering, der indebærer længere ventetider 
på de høreklinikker, der har kort ventetid. Patienterne vil fortsat have et 
alternativ i privat regi med kort ventetid. 
 

4 Optimering af patientforløb på det 
rygmedicinske område 
 
 

2.000 Rygcenter Syddanmark i Middelfart blev etableret i sept. 2009 med 
henblik på at samle udredningen og behandlingen af rygpatienter. 
 
Med en styrkelse af den tværfaglige visitation og udredning af de 
medicinske patienter vurderes det muligt at reducere antallet ambulante 
besøg og antallet af behandlertimer med ca. 10 procent. 
 

5 Styrket visitation og indikation indenfor 
rygkirurgi 
 

8.000 Operationsfrekvensen for borgere i Region Syddanmark er på 1,98 
rygoperation pr. 1.000 indbyggere, og dermed det højeste i Danmark. 
 
Det er vurderingen, at operationsfrekvensen kan nedbringes ved hjælp 
af en styrket tværfaglig og samordnet kirurgisk og medicinsk visitation 
centralt placeret på Rygcentret i Middelfart. 

 Harmoniseringer, i alt  20.000  
    
 Fremskyndelse af 

gennemførelsesplaner/strukturændringer 
  

6 Svendborg Sygehus - ortopædkirurgi - akutte 1.552 Det foreslås, at ortopædkirurgisk vagt på Svendborg Sygehus fra 21.00 
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indlæggelser 
 

 – 08.00 lukkes. 
Det skønnes, at cirka 10 personer med skader i tidsrummet 21-07 vil 
blive påvirket af lukningen. Disse skal enten køre til Odense eller vente 
til efter kl. 7. 

7 Lukning af skadestuen Vejle Sygehus,  
kl. 22-07 
 

1.519 
 

Det foreslås, at skadestuen på Vejle Sygehus lukkes for patienter hver 
dag fra kl. 22-07.  
 
I perioden fra kl. 22 – 07 kommer cirka 10 personer med skader i 
gennemsnit.  
 
Disse skal i stedet enten til lægevagten eller FAM i Kolding. Medicinske 
patienter skal direkte til Akut Visitationsafsnit på Vejle Sygehus. 
 

8 Opsigelse af benyttelsesaftale med Kiel for 
kræftpatienter 
 

671 
 

Regionen har siden 2008 haft en kapacitetsaftale med 
Universitetsklinikum Schleswig-Holstein i Kiel indenfor kræftområdet. 
 
Aftalen blev indgået med sigte på behandling inden for lungekræft, 
brystkræft, tyk-, og endetarmskræft og hovedhalskræft, men er også 
blevet anvendt inden for andre kræftområder.  
 
Aftalen er blevet anvendt i aftagende grad. I 2014 er der sendt fem 
patienter med brystkræft til behandling i Kiel. 

9 Færre strålebehandlinger på St. Franzizkus 
Hospital, Flensborg 
 

1.300 
 

Der er kommet nye retningslinjer vedr. behandling af patienter med 
brystkræft.  
 
Ændringen betyder, at antallet af strålebehandlinger nedsættes fra 25 til 
15 behandlinger pr. forløb. 
 
Det medfører, at betalingen for strålebehandling af ca. 1000 danske 
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patienter ved St. Franziskus Hospital i Flensborg reduceres. 
 

10 Nedlæggelse røntgenfunktionen i Rudkøbing 
Forslaget udgår af sparekataloget 
 

480 
 

Konsekvensen af en lukning af røntgenfunktionen i Rudkøbing vil være, 
at borgere på Langeland får længere til røntgenundersøgelse, fordi de 
skal til Svendborg. 
 

 Fremskyndelse af 
gennemførelsesplaner/strukturændringer,  
i alt 

5.522 – 480 
= 5042 

 

    
 Tværgående besparelser   
11 Laboratorieområdet - samling af Klinisk 

Immunologi 
 

3.000 
 

Der foreslås en samling af funktioner indenfor klinisk immunologiske 
afdelinger på Odense Universitetshospital. 
Der forventes ikke serviceforringelser for patienterne. 
 
Det foreslås, at der nedsættes en faglig arbejdsgruppe indenfor klinisk 
immunologi, som udarbejder en implementeringsplan til politisk 
behandling i december 2014. 

12 Harmonisering af aftaler om udegående 
funktion vedr. blodprøvetagning i eget hjem 
 

600 Alle sygehusenheder i Region Syddanmark har ordninger, der gør, at 
sygehuspersonalet tager blodprøver på svært bevægelseshæmmede 
patienter i deres eget hjem. 
 
Nogle steder står kommunerne for finansieringen, og andre steder er 
det regionen, der finansierer ordningen.Det foreslås, at der forhandles 
en harmonisering af aftalerne med kommunerne. 

13 Det præhospitale område 
Forslaget udgår af sparekataloget 
 

4.600 
 

Nedlæggelse af udrykningslægerne i Vejle, Fredericia og på Vestfyn. 
 
Begrundelsen for forslaget er, at der er etableret en grundstruktur i 
regionen med døgndækkende akutlægebiler, der udgår fra sygehusene 
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i Odense, Svendborg, Aabenraa, Sønderborg, Esbjerg og Kolding.  
Dermed er der ikke længere så stort et behov for udrykningslægebiler. 

14 Nibøl - lægehelikopter fjernes 
Dækkes fra Billund 
Forslaget udgår af sparekataloget 
 
 

2.103 
 

Begrundelsen for spareforslaget er, at der fra 1. oktober 2014 etableres 
en landsdækkende akutlægehelikopter med tre døgndækkende 
helikoptere i Billund, Skive og Ringsted. Det mindsker behovet for 
Nibølhelikopteren. 

15 Økologisk mad 3.000 Regionsrådet afsatte i budget 2010 en pulje på tre millioner kroner til 
indkøb af økologiske produkter i sygehuskøkkener. Primært økologisk 
mælk. 
 
Det foreslås, at forpligtelsen til indkøb af økologisk mad afskaffes. 

16 Substitution  
- Eylea i stedet for Lucentis 
 

22.000 
 

Lægemidlerne Lucentis og Eylea benyttes til behandling af 
øjensygdommen våd AMD (øjenforkalkning). 
 
Området har været under kraftig vækst, og Lucentis har i en årrække 
været det eneste lægemiddel på markedet. 
 
Der er imidlertid nu mulighed for at behandle med Eylea i stedet. De to 
lægemidler koster det samme per behandling, men antallet af 
behandlinger er lavere, når man bruger Eylea. 

17 Patientskadeerstatninger 
 - ændret ankepraksis 
 
Forslaget justeres, så den forventede 
besparelse nedjusteres.  
 

8.500 
 
(Oprindeligt 11.000, 
dvs. en 
nedjustering på 
2.500) 
 
 

Det foreslås, at regionen ændrer ankepraksis i forhold til 
patientskadeerstatninger. 
 
Region Syddanmark har hidtil været tilbageholdende med at anke 
afgørelser fra Patienterstatningen, og det foreslås, at regionen justerer 
ankepraksis. 
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18 Ambulanceudbud 
 

17.000 Ambulancetjenesten, præhospitale støtteenheder og liggende 
sygetransport har været i udbud. 
 
De nye kontrakter træder først i kraft 1. september 2015, og 
besparelsen kommer først til fuldt udtryk i 2016. 

 Tværgående besparelser, i alt 63.303 – 9.203 = 
54.100 

 

 
 

   

 Praksisområdet   
19 Ernæringspræparater 4.700 Det vurderes, at en bred informationskampagne til praktiserende læger 

om ernæringspræparater til for eksempel småt spisende ældre kan 
medføre en besparelse på budgettet. 

20 Rygteamet i Ribe 
 

1.697 Det foreslås, at tre rygteams i det tidligere Ribe Amt nedlægges. 
 
Disse teams i Grindsted, Brørup og Esbjerg fungerer ikke i 
sammenhæng med rygcentret i Middelfart, og der er ikke sammenhæng 
med patientforløbsprogrammet. 

21 Praksisplan i Patologi 
 

1.000 Fire overlægeydernumre indenfor specialet patologi på Sygehus 
Sønderjylland skal udfases og overgå til sygehus-regi. 
 
 

22 Øjenscreening 
 

4.180 
 

Ensretning af aftaler vedr. screening for øjensygdomme hos diabetikere. 
 

23 §2-aftaler - børn med astma 
 

296 Det foreslås, at §2-aftaler om behandling af børn med astma i 
Sønderborg opsiges.  
§2-aftalerne er lokalaftaler i overenskomsten med almen praksis. 
 
Opsigelsen af aftalerne vil betyde en harmonisering med niveauet for 
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resten af regionen. 
24 §2-aftaler - grå stær 

 
8.100 I 2013 var det samlede antal grå stær operationer i Region Syddanmark 

på 15.519 svaende til 12,9 pr. 1000 indbyggere.  
Dette svarer til et forbrug, der er 30 procent højre end gennemsnittet for 
de andre regioner. Det foreslås, at der sker en tilpasning af 
indikationsniveauet, så forbruget nærmer sig landsgennemsnittet. 

25 Hirsutisme 
 

1.000 Opsigelse af aftaler vedr. laserbehandling for hirsutisme (uønsket 
hårvækst). 
Laserbehandling mod uønsket hårvækst bliver i dag udført på OUH og i 
Esbjerg og Vejle. 
 
Der lægges op til, at aftalerne med en praktiserende dermatolog i 
Esbjerg og hos en privat klinik i Vejle opsiges. 

26 Sterilisation af mænd i speciallægepraksis 
 

1.400 
 

Opsigelse af rammeaftale vedrørende sterilisationer af mænd i 
speciallægepraksis. 
 
Rammeaftalen omfatter et loft på 600 fordelt ligeligt på fire 
praktiserende kirurger i Region Syddanmark. 
 
I 2013 blev ca. 40 procent af samtlige sterilisationer i regionen udført i 
speciallægepraksis. Resten blev udført på Friklinikken Give eller på 
sygehusene. 
 

27 Aftale med praktiserende dermatolog 
 

400 Opsigelse af § 3 aftale med praktiserende dermatolog i Esbjerg, der 
bl.a. behandler uønsket hårvækst og patologisk svedtendens med 
botox. 
 
Konsekvensen af forslaget vil være flere henvisninger til sygehuset, 
længere ventetider på behandling, men også et faldet antal ydelser 
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samlet set. 
28 Operation af stritører 234 Opsigelse af aftale vedr. operation af stritøre i speciallægepraksis. 

Fire speciallæger i Assens, Odense, Fredericia og Vejle er omfattet af 
en aftale vedr. operation af stritører i praksis.  
 
Konsekvensen af forslaget vil være flere henvisninger til sygehuset, 
længere ventetider på behandling, men også et faldet antal ydelser 
samlet set. 
 

29 Forbindsstoffer 1.000 De praktiserende læger, visse speciallæger og fodterapeuter kan 
rekvirere forbindsstoffer m.m. på regionens regning. 
Besparelsesforslaget lægger op til to initiativer: 

- Mindre sortiment (”positivliste”) 
- Højere grad af samarbejde med sygehusene 

30 Afhentning af blodprøver fra 2 til 1 daglig 
 

0 
(1.073 fra 2016) 

Omstrukturering af afhentningsordning for blodprøver fra almen praksis. 
 
Det foreslås, at antallet af afhentninger af blodprøver fra almen praksis 
nedjusteres til 1 gang dagligt frem for de nuværende to daglige 
afhentninger. 
 
Besparelsen kan tidligst udmøntes i 2016. 

 Praksisområdet, i alt 24.007  
    
 Administrationsbesparelser   
31 MTU hvert andet år 

Forslaget udgår af sparekataloget 
 

370 Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) gennemføres hvert andet 
år frem for årligt som hidtil. 
 

32 Administrationsbesparelse i Regionshuset 
samt satelitter 

10.000 Der arbejdes med en spareramme på administationsområdet i 
Regionshuset samt satelitter. 
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 Udmøntningen af denne ramme vil ske på baggrund af oplæg fra 
direktionen med efterfølgende godkendelse i Regionsrådet. Der vil være 
særlig opmærksomhed på magasiner og kommunikation. 

 Administrationsbesparelse, i alt 10.370 – 370 = 
10.000 

 

    
 Tilpasning pga. reduktion i patientunderlag    
33 Fødeområdet – reduktion som følge af 

nedgang i fødselstallet 
5.475 Fødselstallet i regionen har i perioden 2010-2013 været aftagende, og 

prognoserne for 2014 peger i retning af yderligere nedgang i 
fødselstallet. 
 
Fra 2010 til 2013 er der således et fald i fødsler på 1.313 svarende til 
10,7 procent. 
 
Det foreslås, at den økonomiske ramme på fødeområdet reguleres 
grundet nedgangen i fødselstallet. 
 
Kapacitetstilpasningen skal finde sted på sygehusene og bero på lokal 
faglig udmøntning. 
 

 Planlagt aktivitetsnedgang, i alt 5.475  
    
 Sundhedsdirektørens oprindelige forslag til 

besparelser, i alt  
129.676  

 Besparelser efter budgetforlig, i alt  119.624  
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Forslag, der er udgået i forhold til sundhedsdirekt ørens oprindelige sparekatalog: 
 
Forslag 10) Nedlæggelse røntgenfunktionen i Rudkøbing – udgår af sparekataloget 
 
Forslag 13) Nedlæggelse af udrykningslægerne i Vejle, Fredericia og på Vestfyn – udgår af sparekataloget 
 
Forslag 14) Nibøl - lægehelikopter fjernes - udgår af sparekataloget 
 
Forslag 17) Patientskadeerstatninger - ændret ankepraksis. Forslaget om en ændret ankepraksis indenfor patientskadeerstatninger, der skulle føre til en 
besparelse på 11 mio. kroner, nedjusteres til 8,5 mio. kroner. 
 
Forslag 31) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres hvert år som hidtil. 
 


