Hospitalslogistik skal spare milliarder
Sygdom & Sundhed:
Et nyt OPP-samarbejde skal skabe innovative logistikløsninger til de danske hospitaler.
Erfaringer fra USA viser, at der kan spares helt op til 8 pct. af driftsomkostningerne.
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I Danmark estimeres det, at forsyningskædeomkostninger på de danske hospitaler årligt udgør mellem
22 og 33 mia. kr. Nu bliver et helt nyt projekt, Intelligent Hospitalslogistik, søsat med det ene formål at
reducere driftsomkostningerne på de danske hospitaler med helt op til 2,64 mia. kr.
Ifølge amerikanske erfaringer kan en effektivisering af processerne give en besparelse på 8 pct. I praksis
betyder det, at samfundet kan spare mellem 1,76 mia. kr. og 2,64 mia. kr. årligt.
Anbefalet af regionerne
”Intelligent Hospitalslogistik-konceptet er sat i værk, fordi vi ønsker at understøtte hospitalernes
arbejdsprocesser, så det kliniske personale ikke skal bruge tid på at lede efter ting og altid har, hvad de
skal bruge inden for få skridt,” udtaler Ole Klinkby, Sales Devlopment Manager, Healthcare & Labs, NNE
Pharmaplan, i en meddelelse.
NNE Pharmaplan er såkaldt lead-partner i det stort anlagte OPP-projekt.
Det nye koncept anbefales af Danske Regioner som et af i alt 11 pejlemærker udstykket for de
kommende sygehusbyggerier. Hvis du vil læse mere om de øvrige pejlemærker, kan du læse mere her.
Store ambitioner
Målet er at skabe en løsning, der sammenkobler automatiseret varehåndtering og robotteknologi i en
løsning, som understøtter den samlede logistikopgave på et hospital gennem en integreret, intelligent og
automatiseret infrastruktur til transport og lagring af varer, instrumenter, prøver, udstyr, mm.
”Systemet baserer sig på kendt teknologi fra andre industrier, men skal tilpasses den kliniske virkelighed,
så den understøtter personalets behov bedre end kendte teknologier som AGV og rørpost, idet systemet
ud over at være et hurtigt transportsystem også er et automatisk lager, så intet står og roder på
hospitalet men der er en rolig og professionel orden. Med vores system kan hospitalerne bedre opnå den
krævede effektiviseringsgevinst og brutto-/nettofaktoren på de nye kvalitetsfondsprojekter, ” udtaler Ole
Klinkby.
Intelligent Hospitalslogistik er støttet af Partnerskabet for Sundheds- og Sygehusinnovation under
Fornyelsesfonden og tæller udover NNE Pharmaplan blandt andet virksomheder som Welfare Tech, Brüel
International, den rådgivende ingeniørvirksomhed Alectia, mens Odense Universitetshospital og flere
andre sygehuse også er en del af projektet.

