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Økonomiske Vejledning for Lægehåndbogen og Patienthåndbogen –
anno november 2012

Danske Regioners bestyrelse godkendte i 2009 regionernes finansiering af
driften af Lægehåndbogen. På den baggrund udsendte Danske Regioner en
Økonomisk Vejledning til regionerne, vedrørende dækning af driftsudgifter
fra sidste kvartal 2009 til og med tredje kvartal 2012.
Med den Økonomiske Vejledning fra 2009 blev regionerne varslet om, at
bidraget til driften af Lægehåndbogen i 2012 ville være 8.5 mio. kr. – dækkende tre kvartaler af 2012.
I juni 2011 indgik Danske Regioner en ny og løbende redaktionel driftsaftale for Lægehåndbogen samt forlængede – frem til 01-08-2012 – it-driften af
begge håndbøger med Norsk Helseinformatik. It-driften vil senest fra august 2012 bliver overført til drifts- og redaktionsmiljøet på sundhed.dk.
Med de nye aftaler vil driften af Lægehåndbogen og den nye Patienthåndbog køre i hele 2012, og så længe kontrakterne opretholdes. Det årlige finansieringsbehov vil være 11.3 mio. kr. (2011-priser).
I forbindelse med flytningen af it-understøtningen af håndbøgerne fra Norge til sundhed.dks drifts- og redaktionsmiljø, er der behov for et engangsbidrag på 500.000 kr.
Danske Regioners bestyrelse har den 24-11-2011 godkendt regionernes
fortsatte finansiering af Læge- og Patienthåndbogen svarende til de overnævnte beløb.
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Side 2

Det samlede bidrag fra regionerne i 2012 samt bidrag så længe kontrakten
løber, ser således ud:

Regioner

Fordelingsnøglen,
sundhed

Bidrag 2012

Bidrag 2013* og
videre frem

Samlet
beløb
12,2* mio. kr.
(dækkende: fast årligt bidrag på 11.3
mio. kr. Plus en-

(est. 3 % regulering)

gangsbeløb 0.5 mio.
kr.+ P/L- regulering)

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Regionerne i alt

0,31355
0,15344
0,21536
0,21262
0,10502
1,0000

3.810.849
1.864.891
2.617.459
2.584.158
1.276.400
12.153.757

3.925.174
1.920.838
2.695.983
2.661.682
1.314.692
12.518.370

* Beløbet pris- og løn reguleres i overensstemmelse med nettoprisindekset fra Danmarks
Statistik. Dette sker fordi kontraktvederlaget mellem Danske Regioner og redaktionsleverandørerne bag Lægehåndbogen er aftalt reguleret efter dette indeks. (Beløbet 12.153.757
kr. er PL-reguleret 12-11-2012)

