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Økonomisk vejledning for Online Patientnetværk 2013 – ekstra opkrævning
Ved den tidligere udsendelse af økonomisk vejledning for finansieringen af
de online patientnetværk, som er lanceret på www.sundhed.dk manglede
ved en fejl opkrævning for et af netværkene. Den tidligere udsendte vejledning er dateret den 11.11.13. Det betyder, at yderligere 110.000 kroner skal
finansieres af regionerne. Den tidligere udsendte økonomiske vejledning
vedrørte fordelingen af 1.082.500 kroner. Denne vejledning omfatter således de resterende 110.000 kroner.
Udgifterne til Online Patientnetværk
Patientnetværkenes udgifter er todelte. Det drejer sig om udgifter hos sundhed.dk i forbindelse med licens, administration, support og projektstyring af
patientnetværkene samlet.
Derudover er der udgifter hos de enkelte hospitalsafdelinger eller centre for
driften af patientnetværkene. Hver afdeling eller center får tildelt 110.000
kroner årligt, svarende til ca. 10 timer ugentligt til frikøb af medarbejdere.
Der er tale om følgende udgifter i forbindelse med patientnetværkene:
Drift af otte netværk i regionerne
880.000 kr.
Licens
132.500 kr.
Serverdrift
60.000 kr.
sundhed.dk (administration, support 120.000 kr.
og projektstyring)
I alt for 2013
1.192.500 kr.

Fordeling af udgifter (1.082.500 kr.)
Nedenfor er fordeling af udgifterne på de 1.082.500 kr., som fremgik af den
tidligere udsendte økonomiske vejledning og som allerede er indkrævet.
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Fordelingsnøglen for sundhed for 2013 giver følgende finansiering af udgifterne til patientnetværkene:
Region
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
I alt for 2013

Fordelingsnøgle
sundhed 2013
0,314
0,152
0,215
0,213
0,105
1

for Finansiering
kr. 340.271
kr. 164.791
kr. 233.245
kr. 230.972
kr. 113.221
kr. 1.082.500

Danske Regioner opkræver finansieringen fra regionerne én gang årligt, og
udbetaler herefter midlerne til henholdsvis Sundhed.dk og afdelingerne eller centrene, der står for driften af patientnetværkene.
På baggrund af at man har afventet en evaluering af netværkene sker indbetalingerne for 2013 senere end normalt og samtidig med indbetalingerne for
2014.
Fordeling af udgifter (110.000 kr.)
Nedenfor er fordelingen af udgifterne af de 110.000 kr., som ved en fejl ikke var indeholdt i den første økonomiske vejledning og som hermed indkræves.
Regionerne finansierer patientnetværkene på baggrund af fordelingsnøglen
for sundhed for 2013.
Fordelingsnøglen for sundhed for 2013 giver følgende finansiering af udgifterne på de 110.000 kr. til patientnetværkene:
Region
Hovedstaden
Sjælland
Syddanmark
Midtjylland
Nordjylland
I alt for 2013

Fordelingsnøgle
sundhed 2013
0,314
0,152
0,215
0,213
0,105
1

for Finansiering
34.577 kr.
16.745 kr.
23.702 kr.
23.471 kr.
11.505 kr.
110.000 kr.

Side 2

