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Økonomisk vejledning for DDKM 2020
Regionernes bidrag for visse områder til Den Danske Kvalitetsmodel i 2019
Danske Regioner (daværende Amtsrådsforeningen) og regeringen aftalte i økonomiaftalen for 2005 at etablere Institut for Kvalitetsudvikling og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet (IKAS). IKAS er etableret som en selvstændig organisation
med egen bestyrelse og har til opgave at drive og videreudvikle Den Danske
Kvalitetsmodel (DDKM).
IKAS forestår i dag udvikling og videreudvikling af standardsæt samt gennemførelse af akkrediteringsforløb for apoteker, privathospitaler og klinikker samt
praksissektoren.
Med denne økonomiske vejledning redegøres for regionernes bidrag til basisbevillingen til IKAS samt for almen praksis og speciallægeområderne. De øvrige
udgifter til akkreditering for de resterende praksisområder indhentes via et OKnyt for hver af de konkrete områder.
Regionernes bidrag til IKAS for 2020
- Den samlede grundbevilling fra stat, regioner og kommuner udgør i
2020 i alt 22.861.000 kr., hvoraf regionerne bidrager med 8.815.000 kr.
- Der er et underskud i 2020 på ca. 9.995 kr., som blev opkrævet for lidt
sidste år i forbindelse med opkrævningen til AKIAP-projektet (forskningsprojekt vedr. implementering og effekter af akkrediteringen). Projektet blev igangsat i 2015 og formålet er at gennemføre en videnskabelig vurdering af hvordan almen praksis påvirkes af akkrediteringen,
samt hvilken effekt projektet har. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsenhederne for almen praksis.
Midlerne hertil er hidtil blevet finansieret af opsparingen i IKAS, men da
denne er anvendt til survey i hhv. almen praksis og på speciallægeområdet er der nu behov for at betale særskilt til dette projekt. Også staten
og KL betaler til projektet.
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For 2019 er der faktureret 201.025 kr. for almen praksis, men der har
været udgifter for i alt 406.503 kr. Det vil sige, at der bliver en ekstra
opkrævning på 205.478 kr.
Ligeledes er der i 2019 faktureret 4.674.715 kr. for praktiserende speciallæger, men der har kun været udgifter for i alt 3.918.252 kr., det vil
sige, at der kommer regulering på 756.463 kr.

Dermed er den samlede indbetaling i 2020 8.274.010 kr.
Fordelingen over regionernes bidrag til IKAS i 2020 for de ovennævnte områder
er herefter som følger:
Tabel 1: Fordeling af udgifter i alt for hver region
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Samlet

Fordeling af udgifter
2.623.155 kr.
1.189.868 kr.
1.738.004 kr.
1.884.698 kr.
838.285 kr.
8.274.010 kr.
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