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Økonomisk vejledning for Danish Comprehensive Cancer Center
(DCCC), 2018
På Finansloven for 2017 er der afsat 5,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til etablering
og drift af et forpligtende landsdækkende samarbejde om forskning og udvikling på
kræftområdet. Midlerne overføres til regionernes bloktilskud.
Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner indgik den 15. februar 2017 aftale
om at etablere et Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), jf. ”Aftale om national
model for Danish Comprehensive Cancer Center”.
Det fremgår af aftalen, at der etableres et landsdækkende sekretariat i tæt tilknytning
til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Danske Multidiciplinære
Cancer Grupper (DMCG). Sekretariatet placeres centralt og i første omgang i Aarhus.
Denne placering kan ændres efter aftale mellem Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet.
Sundhedsdirektørerne godkendte i marts 2017, at arbejdsgiveransvaret for sekretariatet for DCCC placeres i Region Midtjylland. I forbindelse med etableringen af sekretariatet for DCCC er der oprettet en særskilt konto for DCCC i værtsregionen, hvor den
samlede økonomi for DCCC således placeres.
Årlig overførsel af midler til DCCC
Alle fem regioner bidrager til DCCC gennem overførsel af de FL-midler, som udmøntes
via det regionale bloktilskud, til Danske Regioner. Danske Regioner overfører herefter
det samlede beløb til DCCC. I 2018 er regionernes samlede bidrag til DCCC 5.080.000
kr.
Midlerne skal anvendes inden for DCCCs formålsbestemmelse, jf. ”Aftale om national
model for Danish Comprehensive Cancer Center” og leve op til de af bestyrelsen fastsatte rammer for budget.
Nedenfor er en samlet oversigt over de enkelte regioners bidrag til Danish Compre1

hensive Cancer Center for 2018. Fordelingen tager udgangspunkt i blokfordelingsnøglen for sundhed 2018.
Tabel 2: Fordeling af det regionale bidrag i kroner 2018
Region
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
I alt

Fordelingsnøgle – sundhed
0,31441
0,15381
0,21396
0,21425
0,10357
1,000

Fordeling af bidrag i kroner
1.597.203 kr.
781.355 kr.
1.086.917 kr.
1.088.390 kr.
526.136 kr.
5.080.000
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