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Udsendt

Kommunal medfinansiering 2012
Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012.
Den 1. januar 2012 træder den nye ordning for kommunal medfinansiering i kraft. I den nye model
er grundbidraget blevet afskaffet, sådan at kommunernes medfinansiering bliver fuldt ud
aktivitetsbaseret. Samtidigt øges den kommunale medfinansieringsandel fra 30 pct. til 34 pct. og
lofterne øges til henholdsvis 1.370 kr. og 13.750 kr. for ambulante besøg og udskrivninger.
Økonomisk vejledning ”Kommunal medfinansiering 2012” beskriver beregning af den forudsatte
kommunale medfinansiering i 2012, som danner baggrund for det maksimale niveau for kommunal
medfinansiering. Beregning foregår i tre trin. Første trin er en beregning af det forventede niveau
for kommunal medfinansiering i 2011 under økonomiaftalens forudsætninger og den nye ordning
for kommunal medfinansiering. Andet trin, er en beregning af det forudsatte niveau for 2012, som
aftalt i økonomiaftalen for 2012. I tredje trin korrigeres dette niveau med mer/mindreopgaver på lov
og cirkulæreprogrammet, finanspuljer og satspuljer med virkning i 2012. Hvorefter det endelige og
maksimale niveau for 2012 fastlægges.
Trin 1: Beregning af det skønnede niveau for 2011.
Dette trin er udgangspunktet for beregning af den kommunale medfinansiering for 2012. Det
skønnede niveau for 2011 er beregnet ud fra de nye regler for kommunernes medfinansiering.
Skønnet består af:
1. En opgørelse af kommunal medfinansiering i 2010 i 11-takster efter regler i den nye ordning
korrigeret for regionalt indberettet fodterapi (bilateral afregning for fodterapi) og
fertilitetsbehandling.
2. Korrektion for de mer/mindreopgaver på lov og cirkulæreprogrammet, finanslovspuljer og
satspuljer med virkning i 2010, hvor der er kommunal medfinansiering.
3. Tillagt aktivitetsforudsætninger fra 2011-aftalen korrigeret for ændring i
aktivitetsforudsætningerne jf. økonomiaftalen for 2012.
I økonomiaftalen for 2012 bliver aktivitetsforudsætningerne for 2011 ændret. For 2011 forventes en
aktivitetsstigning på én procent imod tre procent som aftalt i Økonomiaftalen for 2011. Derfor
korrigeres skøn for den kommunale medfinansiering for 2011. I økonomiaftalen for 2011 blev der
beregnet en vækst i kommunal medfinansiering på 187 millioner kroner (11-pl). Denne bliver i det
nye skøn for 2011 reduceret til 9,4 millioner kroner.
Fra 2012 vedrører beregning af det forudsatte niveau for den kommunale medfinansiering alene
ordningen for den kommunale medfinansiering, dvs. tidligere hængepartier vedrørende
færdigbehandlede psykiatriske patienter er udeladt af grundlaget.
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Tabel 1. Forudsat KMF 2011
A KMF 2010 i 11 takster (SST)
a Bilatarel afregning af fodterapi (pl løftet opgjorte 2009)
B=A+a KMF 2010 i alt
i A08: Korrektion af undersøgelse og behandlingsret i børne- og
ungdomspsykiatrien
ii A08: Korrektion Psykiatrimidler pga. kommunal medfinansiering
iii A08: Korrektion af fodbehandling i praksissektoren
iv

v

A08: Korrektion af Bekendtgørelse nr. 206 af 28. marts 2008 om tilskud til
psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper (18-37-årige
med let til moderat depression)
A09: Lov nr. 530 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven (udvidet
behandlingsret for psykisk syge voksne)

Mio.kr.(11
niveau)
18.148,3
8,1
18.156,4
16,8
3,1
2,6

2,2
11,6

vi

A09: Styrkelse af behandlingsindsatsen over for personer, der har forsøgt
selvmord

0,6

vii

A10: Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomiske rammer for
frit valg til private specialsygehuse m.v.

1,2

A10 Bekendtgørelse nr. 674 af 26. juni 2008 om tilskud til psykologbehandling i
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
A10Videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien

4,2
6,1

A10 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for
særligt udsatte persongrupper (tilskud til behandling af angst).

2,6

viii
ix
x
C=B(sum(i,…,x))
xi
D=C+xi

Opgave korrigeret udgangspunkt KMF 2010
Samlet tilvækst i kommunalt aktivitetsbidrag – effekter af regionsaftale 2011
korrigeret forny aktivitetsforudsætning 2012 jf. økonomiaftale 2012

18.105,5

Korrigeret skøn for 2011 KMF

18.114,9

9,4

Trin 2: Kommunal medfinansiering 2012
Der er med aftalen for regionernes økonomi 2012 aftalt en vækst på tre procent i aktivitet for 2011.
Det svarer til en produktionsstigning på 1.950 millioner kroner. De 1.535 millioner kroner bliver
berørt af kommunal medfinansiering – at det kun er en delmængede skyldes, at der er lofter for,
hvor meget de enkelte udskrivninger og ambulante besøg må koste.
Det svarer til en forventet stigning i kommunal medfinansiering på 390 millioner kroner på
sygehusbehandling, derudover er der givet et løft til praksis på 20 millioner kroner (10 procent af de
200 millioner kroner). Det vil sige, en samlet stigning i kommunal medfinansiering i 2012 på 410
millioner kroner.
Den forudsatte kommunale medfinansiering i jf. økonomiaftalen 2012 og dermed regionernes
finansiering bliver derfor på 18.887 millioner kroner jf. nedenstående tabel 2.
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Tabel 2: Kommunal medfinansiering 2012
Korrigeret skøn for 2011 KMF (18.114,9 * 1,02)
Løft af sygehusaktivitet i 2012
Løft af øvrige områder

Mio.kr. (12 niveau)
18.477,2
390,1
20,0

Forudsat kommunal medfinansiering 2012

18.887,3

Trin 3: Fastlæggelse af det maksimale niveau for kommunal medfinansiering i 2012
Med den nye ordning for kommunal medfinansiering indføres et maksimalt niveau for regionernes
indtægter for kommunal medfinansiering. Niveauet i tabel 2 korrigeres med mer/mindreopgaver i
medfør af lov og cirkulæreprogrammer, finanspuljer og satspuljer fra 2008 – 2011, hvor der er
kommunal medfinansiering i 2012. Korrektionerne vedrører praksis- og psykiatriområderne.
Tabel 3. Forudsat KMF 2012 vedr. LCP A2008-2012 (12-pl)
i A08: Korrektion af undersøgelse og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien
ii A08: Korrektion Psykiatrimidler pga. kommunal medfinansiering
iii A08: Korrektion af fodbehandling i praksissektoren
A08: Korrektion af Bekendtgørelse nr. 206 af 28. marts 2008 om tilskud til
iv psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper (18-37-årige med
let til moderat depression)
A09: Lov nr. 530 af 12. juni 2009 om ændring af sundhedsloven (udvidet
v
behandlingsret for psykisk syge voksne)
vi A09: Styrkelse af behandlingsindsatsen over for personer, der har forsøgt selvmord
A10 Bekendtgørelse nr. 674 af 26. juni 2008 om tilskud til psykologbehandling i
vii
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
viii A10Videreførelse af pulje til ansættelse af mere personale i retspsykiatrien
A10 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt
ix
udsatte persongrupper (tilskud til behandling af angst).
x

A11 Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomiske rammer for frit
valg til private specialsygehuse m.v.

A='Sum(i,…x) Samlet LCP korrektion

B

Forudsat KMF jf. aktstykket 2011 for 2012
C=A+B Samlet KMF inkl. LCP korrektion

8,6
3,2
2,6

2,2
47,5
0,6
2,1
6,2
2,7
1,3
77,1

18.887,3
18.964,4

Det samlede maksimale niveau for kommunale medfinansiering i 2012 bliver 18.964 millioner
kroner.
Fordeling på regioner sker på baggrund af regionernes indbyrdes aktivitetsfordeling i 2010. Det
overskydende beløb tilfalder staten.
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Tabel 4: Regionsfordelt kommunal
medfinansiering 2012

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag

Andel

Region Hovedstaden

6.046,548

0,32

Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

2.854,078
4.187,8
4.063,3
1.812,7

0,15
0,22
0,21
0,10

18.964,4

1,00

I alt
Fordeling baseret på aktivitet 2010 i takstsystem 2011
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Bilag 1. Nøgler for den kommunale medfinansiering
Produktionsværdi (aktivitet) og kommunal medfinansiering 2010 (takstsystem 2011 el. p/l til 2011)

Landet
Produktionsværdi

Kommunal medfinansiering

Nøgle

36.908.116.839
24.455.328.712
61.363.445.551

8.742.766.465
6.793.998.146
15.536.764.611

23,7 %
27,8 %
25,3 %

357.546.543
357.546.543

250.282.580
250.282.580

70,0 %
70,0 %

2.685.033.502
1.504.462.349
4.189.495.851

266.170.040
451.705.200
717.875.240

9,9 %
30,0 %
17,1 %

Sygesikring
- Speciallæge
- Almen læge
- Tandlæge
- Fysioterapi
- Fodterapi
- Kiropraktor
- Psykolog
- Anden (Teddy Ø)
I alt

3.079.560.374
5.364.114.872
1.447.789.191
359.895.513
90.239.152
112.073.143
196.525.736
1.674.921
10.651.872.902

1.037.951.222
384.614.471
144.778.919
35.989.551
9.023.915
11.207.314
19.652.574
167.492
1.643.385.459

33,7 %
7,2 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
15,43 %

Samlet

76.562.360.847

18.148.307.889

23,70 %

Somatik
- Stationær
- Ambulant
I alt
Genoptræning
- Stationær
I alt
Psykiatri
- Stationær
- Ambulant
I alt

Opgørelserne er foretaget på baggrund af takstsystem 2011
Oversigten omfatter kun den del af fodterapien som afregnes via sygesikringen
Kilde: Landspatientregisteret 10. marts 2011, Sygesikringsregisteret pr. januar 2011.
Det generelle udgangspunkt er, at der beregnes kommunal medfinansiering af de behandlinger, som er betalt af regionerne
og hvor borgeren bor i Danmark.
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Dette afgrænses vha. boregion, bo- og betalerkommune samt betaler-oplysninger fra LPR og Sundhedsdatabanken. I
udgangspunktet er patienter på offentlige sygehuse betalt af regionerne. For andre sygehuse kræves at der findes en kode
for ”betalt af bopælsregion”.
Specielt gælder at følgende behandlinger fjernes fra beregningsgrundlaget:
Kunstig befrugtning og sterilisation

Opgørelser afgrænset til den statslige
aktivitetspulje
1000. kr.
Somatik
- Stationær
- Ambulant
Genoptræning
- Stationær
I alt
Sygesikring
Samlet
kilde: Landspatientregisteret 10. marts 2011, Sygesikringsregisteret pr.
januar 2011.
Note: Kommunal medfinansiering under sygesikringen er beregnet som
34 pct. af bruttohonoraret dog max 1357

Kontaktperson: Pernille Christensen, tlf. 3529 8410, e-mail: pch@regioner.dk

36.654.512,80
24.441.757,60

8.720.118,07
6.789.430,23

23,8 %
27,8 %

351.533,88

246.073,71

70,0 %

61.447.804,29

15.755.622,02

25,6 %

1.693.107,45

287.062,97

17,0 %

63.140.911,74

16.042.684,98

25,4 %
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