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Økonomivejledning Læge- og Patienthåndbogen
Danske Regioners bestyrelse godkendte i 2009 regionernes finansiering af driften af
Lægehåndbogen. Danske Regioners bestyrelse bekræftede den 24. november 2011 regionernes fortsatte finansiering af Læge- og Patienthåndbogen.
I marts 2014 indgik Danske Regioner en ny og løbende redaktionel driftsaftale for Lægehåndbogen og Patienthåndbogen. Aftalen er indgået med Lægeforeningen, der huser den sundhedsfaglige redaktion, der vedligeholder indholdet. It-driften er pr. 1. januar 2013 overført til drifts- og redaktionsmiljøet på sundhed.dk. Den samlede udgift
til den sundhedsfaglige redaktion i Lægeforeningen udgør 10.277.144,25 kr. i 2018.
Endvidere er der en efterregulering fra 2017 på samlet 67.563,75 grundet fejlestimat
af nettoprisindekset i 2017. Dette er således indregnet som et engangsbeløb.
I 2011 blev der indgået en aftale med DLI om en leverance om generiske beskrivelser
af lægemidler, der indgår i Læge- og Patienthåndbogen. Denne leverance er afsluttet,
men for DLI’s løbende vedligeholdelse af de generiske beskrivelser betales der et årligt
beløb, der for 2018 er reguleret til 135.300 kr. **
Dermed udgør regionernes samlede udgift til Læge- og Patienthåndbogen kr., der fordeles efter bloktilskudsnøglen jf. nedenfor.
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Nøgle

Efterregulering
2017

Region Hovedstaden

0,3144

21.242,04

3.209.892,11

42.538,32

3.273.672,47

Region Sjælland

0,1538

10.391,30

1.570.233,48

20.809,14

1.601.433,93

Region Syddanmark

0,214

14.458,64

2.184.850,23

28.954,20

2.228.263,07

Region Midtjylland

0,2142

14.472,16

2.186.892,14

28.981,26

2.230.345,56

Region Nordjylland

0,1036

6.999,60

1.057.712,54

14.017,08

1.078.729,22

Regionerne i alt

1

Rater LF 2018

67.563,75 10.209.580,50

DLI

Samlet
2018

sum

135.300,00 10.412.444,25

* Beløbet pris- og lønreguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset fra Danmarks Statistik og reguleres pr. 1. april 2018, jf. kontraktvederlaget mellem Danske
Regioner og Lægeforeningen. Der afregnes kvartalsvis. Der er således en rate af
2.537.440,50 kr. og tre rater af estimeret kr. 2.557.380 kr.
** Beløbet pris- og lønreguleres årligt i overensstemmelse med nettoprisindekset fra
Danmarks Statistik og reguleres pr. 1. oktober 2017 for hele 2018. Da beløbet til DLI
ved en fejl ikke er blevet indkrævet fra regionerne siden kontraktens indgåelse i 2011,
vil der komme en efteropkrævning heraf.
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