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Svar på spørgsmål vedrørende tv og tablets, DNV-Gødstrup
Dato 16-02-2021

Spørgsmål fra Regionsrådsmedlem Jacob Klærke:
1) Hvilke licensudgifter vil der være ved at skulle kunne se
kanaler ud over DR eks Tv2 ved installation af Tv på
sengestuerne udover eksisterende skærmløsning?

Svar:
Der findes i regionen kun en TV-pakke som indeholder både DR og
TV2 kanaler med flere. Prisen pr. enhed (TV/tablet) er kr. 73,- pr.
måned.

2) Hvilke ekstra driftsudgifter vil der være ved en to
skærmløsning dvs installation af TV udover en planlagt tabletløsning?
Svar:
Prisen for anskaffelse og installation af en komplet TV løsning er
5.562,00 kr. pr. patientstue.
De ekstra driftsomkostninger (software/service) til TV-Løsningen vil
være 38 kr. pr. måned pr. TV.
Endelig vil de ekstra TV licensomkostninger (Copydan) være 73 kr.
pr. måned pr. TV.
De samlede ekstra driftsudgifter vil i alt være 111 kr. pr. måned pr.
TV.
For 409 sengepladser vil det beløbe sig til 45.400 kr. pr. måned.

Sagsbehandler Niels Hove Pedersen
Niels.Pedersen@stab.rm.dk
Tel. +4551484429
Sagsnr. 1-31-72-153-09
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I forhold til udgifter til fremtidig udskiftning, så er det bedste bud, at
tablets vil være det som “uddateres” først, i forhold til TV med boks.
Et forsigtigt bud vil være en levetid på tablets på 5-10 år og for TV
med boks på 10 år.

3) Hvilke elementer er der på prioriterings- og
besparelseslisten for kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup, og
hvilke tidligere planlagte elementer ville kunne tages med i
projektet igen på nuværende tidspunkt? Vil der være risiko for
at andre elementer vil skulle skæres fra eller ikke vil kunne
gennemføres ved prioritering af midler til traditionelle TV?
Svar:
Det er i øjeblikket under afklaring i projektet. Efter uge 8 forventes
der at være at et bud på, om kvalitetsfondsprojektet både kan
rumme TV, nødvendige projektændringer og optioner, der ønskes
indeholdt i projektet.

4) Hvad vil et overslag over udgifterne være, hvis alle
hospitaler skal have samme 2-skærms løsning som ønskes af
flertallet for DNV Gødstrup? Dvs hvis der skal installeres tablet
og traditionelt tv på alle sengestue eks. akutsenge.
Svar:
Styregruppen for DNV-Gødstrup projektet har på et styregruppemøde
den 12. februar 2021 foreslået, at der skal arbejdes efter en tabletløsning, hvor der indkøbes tablets, så det også er muligt at have
tabletløsningen på 94 dagpladser. Den løsning vil være 2,7 mio. kr.
dyrere i etableringsudgifter end de 3 mio. kr. til indkøb af tablets mv.
som regionsrådet vedtog i budgetforliget for 2021. Forslaget vil blive
forelagt regionsrådet i en selvstændig sag eller indgå i budget 2022.
Godkendes denne løsning for DNV-Gødstrup vil de samlede
etableringsomkostninger være 6,7 mio. kr. (inkl. 1 mio. kr. til
udvikling af app). De årlige driftsomkostninger vil for DNV-projektet
være ca. 1 mio. kr.
Etableringsomkostning pr. sengeplads for tabletløsningen er: 13.300
kr.
Årlige driftsomkostninger pr. sengeplads for tabletløsningen er: 2.060
kr.
Forretningsudvalget har indstillet, at der bevilges 3 mio. kr. til indkøb
af TV til sengestuerne på DNV-Gødstrup. Anskaffelsesprisen pr. TV er
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ca. 6.500 kr. De årlige driftsomkostninger er 1.330 kr. pr. TV. For
409 sengestuer vil de årlige driftsomkostninger beløbe sig til ca.
550.000 kr.
Der er ca 2700 sengepladser i Region Midtjylland. Fratrækkes de
sengepladser der i dag er i Hospitalsenheden Vest (481 + 40
hotelsenge), så vil der ca. være 2200 sengepladser i resten af
regionen.
Det forudsættes, at der i dag er TV på de eksisterende sengepladser.
Der skal derfor blot investeres i tabletløsningen til hver sengeplads.
Det betyder en engangsomkostning på:
2200 sengepladser x 13.300 kr. = ca. 29 mio. kr.
De årlige driftsomkostninger vil beløbe sig til:
2200 sengepladser x 2.060 kr. = ca. 4,5 mio. kr.
Samlede udgifter hvis alle hospitaler skal have samme toskærmsløsning:
Investering DNV-Gødstrup, TV og tablets: 3 mio. kr. + 6,7 mio. kr. =
ca. 9,7 mio. kr.
Investering, øvrige hospitaler: ca. 29 mio. kr.
Årlige driftsomkostninger DNV-Gødstrup, TV og tablets: 1 mio. kr. +
0,5 mio. kr. = 1,5 mio. kr.
Årlige driftsomkostninger øvrige hospitaler, tablets: 4,5 mio. kr.
Det skal bemærkes, at der er en væsentlig usikkerhed behæftet ved
udregningen f.eks. i forhold til det præcise antal sengepladser.
Derudover fremgår det at det andet notat til sagens behandling, at
der er taget tablets i brug på regionens andre hospitaler i forskelligt
omfang.

Regionsrådsmedlem Rasmus Foged beder om supplerende svar på
følgende:
5) Hvad er udgiften pr. enhed til licens og KODA/Copydan. Da
jeg kan forstå, at det er et omtvistet spørgsmål, vil jeg gerne
have oplyst såvel regionernes holdning som KODA/Copydans.
Jeg spørger alene til holdningen i beløb, så I behøver ikke
oplyse begrundelsen for de to standpunkter.
Svar:
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I den nu opsagte RM aftale med Copydan (der omfattede alle tv i hele
regionen, såvel dem på sengestuer, som dem der befinder sig i
vente- og fællesarealer m.v.) var taksterne følgende:


65 kr. pr. tv pr. måned for tv på sengestuer (i 2016 niveau).
Indekseret til 2020 udgør det ca. 73 kr. pr. tv pr. måned, eller
i alt 864 kr. pr. tv pr. år. for tv på sengestuer (i 2020
niveau)



615,20 kr. pr. tv pr. måned for tv i vente- og fællesarealer
m.v. (i 2016 niveau).
Indekseret til 2020 udgør det ca. 666 kr. pr. tv pr. måned,
eller i alt 7.992 kr. pr. tv pr. år for tv i vente- og
fællesarealer m.v. (i 2020 niveau).
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Samlet ville de anførte summer føre til, at Region Midtjylland ville
skulle betale 252.498 kr. pr. måned, eller 3.029.976 kr. pr. år for at
vise tv. på sengestuer og i vente- og fællesarealer m.v.
Region Midtjylland har bestridt, at der i det hele taget skal betales
noget, idet tv visning på et hospital efter regionens opfattelse ikke er
en offentlig fremvisning. Dette synspunkt skal derfor prøves i den
verserende retssag.
Hvis retten når frem til, at der skal betales noget, er det Region
Midtjyllands opfattelse at der skal betales et langt lavere niveau end
iht. den nu opsagte aftale. Der findes ikke nogen egentligt
sammenlignelige tal, hverken i DK eller i andre europæiske lande.
Region Midtjylland gør dog gældende, at en passende prismodel
burde ansættes til den, der anvendes i Tyskland, hvor man ikke
betaler pr. tv, men pr. sengestue. Det har den fordel, at der er mere
gennemsigtighed i tallene, idet hospitalerne i forvejen løbende
foretager nøjagtige indberetninger af sengepladser til
Sundhedsdatastyrelsen.
Region Midtjylland har ca. 2.700 sengepladser.
Opgjort efter de tyske tariffer og opgørelsesprincipper ville Region
Midtjylland skulle betale 0,50 EUR x 2.700 [sengepladser] x 12
[måneder] = 16.200 EUR, svarende til 121.500 kr. for benyttelse af
tv pr. år, opgjort efter den tyske model. I stedet kræver Copydan
som oven for nævnt i omegnen af 3 mio. kr. pr. år
Det er disse synspunkter og tal, der overordnet er på spil i retssagen.
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