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Opdateret: Økonomisk vejledning for DDKM 2018
Regionernes bidrag til Den Danske Kvalitetsmodel i 2018
Danske Regioner (daværende Amtsrådsforeningen) og regeringen aftalte i øko‐
nomiaftalen for 2005 at etablere Institut for Kvalitetsudvikling og Akkreditering
i Sundhedsvæsenet (IKAS). IKAS er etableret som en selvstændig organisation
med egen bestyrelse og har til opgave at drive og videreudvikle Den Danske
Kvalitetsmodel (DDKM).
IKAS forestår i dag udvikling og videreudvikling af standardsæt samt gennem‐
førelse af akkrediteringsforløb for apoteker, privathospitaler og klinikker samt
praksissektoren.
Regionernes bidrag for 2018
Med økonomisk vejledning af 7. december 2017 og efterfølgende fakturering
er der fra regionerne indhentet følgende:
‐ Den samlede grundbevilling fra stat, regioner og kommuner udgør i
2018 i alt 22.685.000 kr., hvoraf regionerne bidrager med 8.713.000 kr.
‐ Udgifter i 2017 til akkreditering i speciallægepraksis og almen praksis,
som ikke har kunnet rummes inden for regionernes andel af den opspa‐
rede basisbevilling. Det drejer sig om 1.144.332 kr., der skal indbetales
sammen med basisbevillingen for 2018.
I den tidligere udsendte økonomiske vejledning for 2018 var der dog ikke taget
højde for udgiften til akkreditering i speciallægepraksis og almen praksis for
2018 generelt. Denne udgift udgør i 2018 11.657.438 kr., og indhentes nu sær‐
skilt, idet der ikke længere er opsparede midler til dækning af denne udgift.
Samtidig har det vist sig, at udgifterne til akkreditering i speciallægepraksis og
almen praksis, som ikke har kunnet rummes inden for basisbevillingen fra regi‐
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onerne fra 2017, og som tidligere er blevet opkrævet sammen med basisbevil‐
lingen for 2018, nu udgør 803.171 kr. mod tidligere angivet 1.144.332 mio. kr.
jf. ovenfor.
Dermed indhentes nu særskilt regionernes bidrag til akkreditering af speciallæ‐
gepraksis og almen praksis, fratrukket 341.161 kr., som er indhentet for meget
ift. restudgiften for 2017 til akkrediteringen af disse to områder, jf. ovenfor. Der
indhentes dermed 11.316.277 kr.
Særskilt opkrævning af regionernes bidrag til akkreditering af speciallægeprak‐
sis og almen praksis:
Region
Region Hovedstaden
Region Sjælland

Befolkningstal

Fordeling af udgifter

1.821.577

3.567.227

834.740

1.634.686

Region Syddanmark

1.220.306

2.389.747

Region Midtjylland

1.312.985

2.571.242

Region Nordjylland

588.962

1.153.375

5.778.570

11.316.277

Regionerne i alt

Allerede opkrævet bidrag fra regionerne (med økonomisk vejledning samt
faktura af 7. december 2017):
Fordelingen over regionernes andel af udgift til akkreditering, der ikke har kun‐
net rummes inden for basisbevillingen for 2017:
Region
Region Hovedstaden

Befolkningstal

Fordeling af udgifter

1.821.577

360.727

834.740

165.304

Region Syddanmark

1.220.306

241.658

Region Midtjylland

1.312.985

260.011

Region Nordjylland

588.962

116.632

5.778.570

1.144.332

Region Sjælland

Regionerne i alt

Kilde: Danmarks Statistik, 4. kvartal 2017 (tabel: FOLK1A)

Fordelingen over regionernes bidrag for så vidt angår basisbevillingen til IKAS i
2018 er som følger:
Region
Region Hovedstaden
Region Sjælland

Befolkningstal

Fordeling af udgifter

1.821.577

2.746.597

834.740

1.258.631
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Region Syddanmark

1.220.306

1.839.993

Region Midtjylland

1.312.985

1.979.735

Region Nordjylland

588.962

888.044

5.778.570

8.713.000

Regionerne i alt

Kilde: Danmarks Statistik, 4. kvartal 2017 (tabel: FOLK1A)

Skema for samlet indbetaling for regionerne for 2018, inkl. de allerede tidli‐
gere opkrævede bidrag)
Region
Region Hovedstaden

Befolkningstal

Fordeling af udgifter

1.821.577

6.674.551

834.740

3.058.621

Region Syddanmark

1.220.306

4.471.397

Region Midtjylland

1.312.985

4.810.988

Region Nordjylland

588.962

2.158.051

5.778.570

21.173.609

Region Sjælland

Regionerne i alt

Kilde: Danmarks Statistik, 4. kvartal 2017 (tabel: FOLK1A)
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