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Regionernes bidrag til Sundhed.dk i 2011
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 %), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (12 %), KL (7 %)
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 2010 på 59.398.976 kr. Heraf udgjorde regionernes bidrag
35.842.504 kr. Hertil kommer 11 mio. kr. som blev afsat på finansloven og opkrævet i Ministeriet
for Sundhed og Forebyggelse. Skønnet over regionernes bidrag i 2011 er som et skøn fremskrevet
med den procentvise stigning i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks fra 1. maj 2009 til 1. maj 2010.
svarende til 1,80 pct. Beløbet fordeles mellem regionerne efter befolkningsgrundlaget opgjort pr. 1.
januar 2010.
Der er i forbindelse med budgetlægning for 2010 sket en fejl i fremskrivning fra 2009. Fejlen
korrigeres i første opkrævning i 2011.
Tabel 1: Regionernes bidrag til sundhed.dk i 2010 og 2011
Budget og
Korrigeret
For lidt
Befolkning
indbetalt 2010 bidrag 2010 opkrævet 2010 2010
Bidrag 2011
Region Hovedstaden
10.810.303
11.163.682
353.379
1.680.271
11.439.132
Region Sjælland
5.340.831
5.515.418
174.587
820.564
5.586.325
Region Syddanmark
7.801.769
8.056.802
255.033
1.200.277
8.171.377
Region Midtjylland
8.114.350
8.379.600
265.251
1.253.998
8.537.105
Region Nordjylland
3.775.251
3.898.661
123.409
579.628
3.946.055
I alt
35.842.504
37.014.163
1.171.658
5.534.738
37.679.994

Anm.: Befolkningstallet er opgjort pr. 1. januar 2010.
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.
Regionernes bidrag vil blive opkrævet kvartalsvist.
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