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Supplerende notat til den politiske behandling af
Muskelsvindsfondens anmodning om forhøjelse af
budgetramme
På Hospitalsudvalgets møde den 11. november 2013 blev der anmodet om en
opgørelse over forbrug og budget til forbrug på § 79-institutionerne.
Regionernes forpligtigelse til forbrug på § 79- institutionerne
Af ”Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private
specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant
behandling på Øfeldt Centrene” fremgår følgende
”I medfør af § 235, stk. 4, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913
af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 1388 af 28. december 2011,
fastsættes:
§ 1. Regionernes pligt til at yde vederlagsfri behandling ved de i § 79,
stk. 2, i sundhedsloven nævnte private specialsygehuse m.v. er begrænset
til en årlig økonomisk ramme, som udgør 16,3 mio. kr. for Sankt Lukas
Hospice, 16,3 mio. kr. for Diakonissestiftelsens Hospice, 16,3 mio. kr. for
Sct. Maria Hospice, 17,7 mio. kr. for OASIS, 18,6 mio. kr. for RCT i
København, 12,8 mio. kr. for RCT-Jylland, 75,8 mio. kr. for
Epilepsihospitalet i Dianalund, 67,4 mio. kr. for Sclerosecentrene i Haslev
og Ry, 29,1 mio. kr. for PTU’s RehabiliteringsCenter, 12,6 mio. kr. for
Center for sundhed og træning i Middelfart, 14,3 mio. kr. for Center for
sundhed og træning i Århus, 19,4 mio. kr. for Center for sundhed og
træning i Skælskør, 20,9 mio. kr. for RehabiliteringsCenter for
Muskelsvind, 15,1 mio. kr. for Vejlefjord, 8,5 mio. kr. for Center for
Hjerneskade. Regionernes pligt til at yde specialiseret ambulant behandling
ved Øfeldt Centrene i medfør af § 79, stk. 3, i sundhedsloven er begrænset
til en årlig økonomisk ramme, som udgør 16,6 mio. kr. Beløbsrammerne er
anført i 2012 pris- og lønniveau. Beløbsrammerne er ekskl. lønsumsafgift.
Beløbsrammerne pris- og lønreguleres årligt på tilsvarende måde som
bloktilskuddet til regionerne. De pris- og lønregulerede rammer samt den
anvendte reguleringssats udmeldes årligt.
§ 2. Regionernes pligt til at yde vederlagsfri behandling ved
Epilepsihospitalet i Dianalund udgør ud over den i § 1, fastsatte årlige
økonomiske ramme, 25 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013.”
Dette betyder, at regionerne samlet er forpligtigede til at bruge følgende midler
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på de enkelte institutioner.
Institution
Sankt Lukas Hospice
Diakonissestiftelsens Hospice
Sct. Maria Hospice
OASIS (rehabilitering efter krig, tortur, forfølgelse, flugt, tab og eksilering)

RCT i København

(behandling og rehabilitering af torturoverlevere og andre
traumatiserede flygtninge)

Beløb i mio. kr. i
2012 p/l
16,3
16,3
16,3
17,7
18,6

RCT-Jylland

(behandling og rehabilitering af torturoverlevere og andre
traumatiserede flygtninge)

Epilepsihospitalet i Dianalund
Sclerosecentrene i Haslev og Ry
PTU’s RehabiliteringsCenter (rehabilitering efter rygskader)
Center for sundhed og træning i Middelfart (Gigtforeningen)
Center for sundhed og træning i Århus (Gigtforeningen)
Center for sundhed og træning i Skælskør (Gigtforeningen)
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind
Vejlefjord (hjerneskade rehabilitering)
Center for Hjerneskade
Øfeldt Centrene (fysioterapi i forhold til rygskader)
I alt

12,8
75,8
67,4
29,1
12,6
14,3
19,4
20,9
15,1
8,5
16,6
377,7

Derudover yderligere henholdsvis 25 og 15 mio. kr. til
Epilepsihospitalet i Dianalund i 2012 og 2013.
Regionerne får bloktilskud svarende til de fastsatte rammer. I 2013 var det samlede beløb
på 384,5 mio. kr.
Det er det samlede forbrug på institutionerne, der er gældende. Det betyder, at
institutionerne ikke tager hensyn til, hvilken region de henviste kommer fra, når de bliver
indkaldt til ophold eller besøg.
Region Midtjyllands andel af regionernes forbrug på eksempelvis Vejlefjord udgør mere end
regionens andel af den fastsatte ramme. Til gengæld er Region Midtjyllands forbrug på
eksempelvis Center for Hjerneskade og OASIS langt under regionens andel af den fastsatte
ramme.
Det gælder for alle institutioner - Epilepsihospitalet i Dianalund undtaget – at regionernes
forbrug i høj grad afspejler institutionernes geografiske placering.
Samlet set er opfattelsen hos Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,
at forbruget samlet set fordeler sig mellem regionerne på en måde, der er i balance med de
økonomiske rammer.
Region Midtjyllands forbrug
Region Midtjylland har i bloktilskuddet for 2013 fået tildelt 81,9 mio. kr. til forbruget på §
79-institutionerne.
Det budget, der er afsat i budgettet, er fastsat på baggrund af det historiske forbrug på
institutionerne. I 2013 er budgettet fastsat til ca. 79,6 mio. kr.
På nuværende tidspunkt – med fakturering til og med oktober måned – er der en
forventning om et for brug på ca. 80,0 mio. kr. for hele 2013.
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