
Godkendelse af overordnede principper for udligningsmodeller og 
generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler

RESUMÉ
De overordnede principper i forhold til udligningsmodeller for tværsektorielle indkøb af sundhedsar-
tikler skal godkendes, så der hurtigere kan opnås enighed og udbuddene dermed hurtigere kan 
blive iværksat.

KOMMUNALE BEMÆRKNINGER 
I forbindelse med kommende udbud af sundhedsartikler, vil alle kommuner i Region Syddanmark 
og Region Midtjylland, ligesom ved stomiområdet, få mulighed for at tilslutte sig det konkrete tvær-
sektorielle udbud af produktområdet.

I forbindelse med overvejelserne om tilslutningen til stomiudbuddet, ønskede nogle kommuner at 
det var muligt at tilslutte sig et fælles udbud på produktdelen og en decentral håndtering af servi-
cedelen. Dette blev i sidste ende ikke en mulighed for stomiudbuddet. I forhold til de kommende 
udbud af sundhedsartikler, er de konkrete vilkår stadig under udarbejdelse og programstyregrup-
pen samt fælles servicecenter kan derfor endnu ikke give besked om, hvorvidt det bliver en mulig-
hed. Vilkårene vil være på plads og blive præsenteret i forbindelse med tilslutningsprocessen. På 
nuværende tidspunkt forventes det dog ikke, at der vil blive mulighed for kun at tilslutte sig produk-
tdelen. 

Bemærk, når der skal træffes beslutning om tilslutning, er det op til den enkelte kommune, om man 
ønsker at tilslutte sig udbuddet. 

Inden et tværsektorielt udbud bliver sat i gang, vil en businesscase inkl. oplæg til udligningsmodel 
på det konkrete produktområde blive indstillet til godkendelse i Kommunaldirektørkredsen (K22), 
Sundhedsdirektørkredsen for de 22 syddanske kommuner og Strategisk Sundhedsstyregruppe 
med henblik på endelig godkendelse i Sundhedssamarbejdsudvalget.

INDSTILLING
Formandskabet for Sundhedsdirektørkredsen indstiller, at Sundhedsdirektørkredsen

 drøfter om der er særlige kommunale hensyn der skal tages højde for 
 beslutter om de overordnede principper for udligningsmodeller for tværsektorielle indkøb af 

sundhedsartikler kan godkendes

INDSTILLING
Det indstilles, at den Strategiske Sundhedsstyregruppe

 godkender de overordnede principper for udligningsmodeller for tværsektorielle indkøb af 
sundhedsartikler



SAGSFREMSTILLING

Baggrund
I kommunernes og regionernes økonomiaftaler for 2019 blev parterne enige om, at skabe bedre 
patientforløb ved at etablere tværsektorielle indkøbsaftaler for sundhedsartikler.

Som følge af økonomiaftalen har Region Midtjylland, Region Syddanmark, Aarhus Kommune, 
Odense Kommune - og i alt 31 tilsluttede kommuner - gennemført det første tværsektorielle udbud 
af stomiprodukter i 2022.

I forbindelse med udbuddet af stomiprodukter har kommunerne indgået aftale om udligning for 
merudgifter med Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Formål
I de kommende år er det planen at gennemføre flere udbud af sundhedsartikler – bl.a. inden for 
områderne urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring.

På baggrund af erfaringer fra udbuddet af stomiprodukter foreslår partnerne i det tværsektorielle 
indkøbssamarbejde, at der bliver vedtaget overordnede principper for eventuelle kommende udlig-
ningsmodeller. Formålet er at sætte en ramme for kommende udligningsmodeller, med henblik på 
at de får samme udgangspunkt, så der hurtigere kan opnås enighed om disse, og at udbuddene 
dermed hurtigere kan blive iværksat.

Overordnede principper for udligningsmodeller 
De overordnede principper for udligningsmodeller i det tværsektorielle indkøbssamarbejde er:

 Der bliver udarbejdet oplæg til en udligningsmodel for hvert produktområde. Dette oplæg 
udarbejdes i analysefasen for hvert udbud. P.t. er det områderne: urologi, sårpleje, diabe-
tes og klinisk ernæring. 

 Hvis udbuddet efter gennemførelsen resulterer i en samlet positiv business case reguleret 
for prisudvikling, så skal ingen tilsluttede regioner og kommuner som udgangspunkt have 
mérudgifter

Der kan være produktområder, hvor en udligningsmodel ikke er relevant pga. særlige forhold eller 
hvis der kun er tale om en mérudgift af minimal størrelse. Men det vil under alle omstændigheder 
blive afklaret, om en udligningsmodel er nødvendig og der vil blive udarbejdet et beslutningsgrund-
lag.

Baseline for produktudbud er dét forbrug, der bliver meldt ind af kommuner og regioner, når ud-
budsprocessen begynder. Baseline bliver ikke ændret, selvom en kommune eller region i mellem-
tiden har opnået bedre priser eller mindre forbrug.

Generel proces for tværsektorielle udbud af sundhedsartikler

For-analyse
Forud for hvert udbud bliver der gennemført en for-analyse af produktområdet. For-analysen vil 
afdække forhold som f.eks.:

 Forløbet for patienten/borgeren, som anvender produkterne
 Forbrugsmønstre
 Rådgivning til patienten/borgeren
 Indkøbsmønstre hos professionelle og borgeren



 Forskelle i service/kvalitetsniveau
 Administrative processer og skabeloner
 Tværsektorielle processer
 Kompetencegab
 Samarbejdsaftaler og evt. behov herfor
 Markedsforhold
 Produktforhold, herunder udvikling og sortimentsforskelle hos regioner og kommuner
 Interessenter
 Risici

Formålet er at afdække potentialer for kvalitetsløft og effektiviseringer til gavn for patienter/borgere 
og samfundsøkonomien.

Business case
For-analysen resulterer i en business case, som beskriver de patient/borger- og forretningsmæssi-
ge begrundelser for at iværksætte udbuddet, herunder om der forventes et negativt eller positivt 
økonomisk udbytte af det kommende udbud.

Udligningsmodel
Sideløbende med for-analysen og med udgangspunkt i ovenstående overordnede principper, bliver 
der nedsat en arbejdsgruppe, som udarbejder oplæg til relevant udligningsmodel. Udligningsmo-
dellen skal godkendes af alle parter inden produktudbuddet udsendes.
 
Godkendelse
Inden et tværsektorielt udbud bliver sat i gang, vil businesscasen inkl. oplæg til udligningsmodel på 
det konkrete produktområde blive indstillet til godkendelse i K22, Sundhedsdirektørkredsen for de 
22 syddanske kommuner og Strategiske Sundhedsstyregrupper med henblik på endelig godken-
delse i Sundhedssamarbejdsudvalget. En tilsvarende proces køres i Midtjylland.

Udbudsproces
Efter godkendelse af businesscasen designes og gennemføres udbudsprocessen for det konkrete 
produktområde.

Gevinstberegning
Når resultatet af udbuddet er kendt, vil der blive udarbejdet en gevinstberegning for det samlede 
udbud, pr. kommune og pr. region. Herefter træffer styregruppen en stop-go-beslutning ift. den 
samlede business case. Afslutningsvis følger sædvanlige processer for indgåelse af kontrakter og 
implementering af aftaler.


