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Regionernes bidrag til Sundhed.dk i 2012
De offentlige parter på sundhedsområdet har etableret en fælles offentlig sundhedsportal,
sundhed.dk, som supplement til den øvrige IT-udvikling på sundhedsområdet. Formålet er at
udvikle den elektroniske dialog mellem borgere og sundhedsvæsenet samt at understøtte den interne
kommunikation mellem sundhedsvæsenets medarbejdere på tværs af myndigheder i almen praksis,
på sygehusene og i den primærkommunale praksis.
Omkostninger til drift af sundhed.dk afholdes af parterne. I henhold til samarbejdsaftale fordeles
udgifterne mellem regionerne (81 pct.), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (12 pct.), KL (7
pct.) Danmarks Apotekerforening er udtrådt pr. 1. januar 2011 af samarbejdsaftalen og deres bidrag
bortfalder. Bidraget fordeles mellem regionerne efter folketallet året før budgetåret. Bidragene
fremskrives med udviklingen i Danmarks Statistiks nettopristal fra juli to år før budgetåret til juli
året før.
Det samlede bidrag til sundhed.dk var i 2011 på 60.167.179 kr. Heraf udgjorde regionernes bidrag
37.679.994 kr. Regionernes bidrag i 2012 er fremskrevet med den procentvise stigning i Danmarks
Statistiks Nettoprisindeks fra 1. juli 2010 til 1. juli 2011. svarende til 2,89 pct. Beløbet fordeles
mellem regionerne efter befolkningsgrundlaget opgjort pr. 1. januar 2011.
Tabel 1: Regionernes bidrag til sundhed.dk i 2011 og 2012
Bidrag 2011
Befolkning 2011
Bidrag 2012
Region Hovedstaden
11.439.132
1.699.387
11.848.382
Region Sjælland
5.586.325
819.763
5.715.511
Region Syddanmark
8.171.377
1.200.656
8.371.154
Region Midtjylland
8.537.105
1.260.993
8.791.833
Region Nordjylland
3.946.055
579.829
4.042.655
I alt
37.679.994
5.560.628
38.769.536

Anm.: Befolkningstallet er opgjort pr. 1. januar 2011.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bidrager i 2012 med 7.535.379 kr. KL bidrager med
4.283.966 kr.
Hertil kommer, at det i økonomiaftalen for 2010 blev aftalt, at den regionale andel af sundhed.dk
øges med 11 mio. kr. årligt fra 2010. Bidraget er afsat på finansloven og opkrævet i Indenrigs- og
Sundhedsministeriet.
Sundhed.dks samlede bidrag fra parterne i 2012 er 61.588.880 kr.
Regionernes bidrag vil blive opkrævet kvartalsvist.
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