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1. Indledning
Velkommen til en vigtig og spændende opgave!
Det at udarbejde et fordelingsregnskab involverer rigtig mange forskellige mennesker og information om mange forskellige dele af hospitalets drift. En forudsætning for at udarbejde et godt
fordelingsregnskab er derfor et forudgående kendskab til og/eller lyst til at få et detaljeret indblik i, hvad der sker rundt omkring på hospitalet.
Fordelingsregnskaber indgår som en af de grundlæggende byggeklodser i dannelsen af Omkostningsdatabasen, som danner basis for den årlige beregning af DRG-taksterne. Der er en gensidig
afhængighed mellem Sundhedsdatastyrelsen og regionerne/hospitalerne i relation til bidrag til
og forbedring af Omkostningsdatabasen.
Arbejdet med fordelingsregnskaber startede i år 2000 og har udviklet sig løbende. Der er et stort
fokus på kvalitet, standardisering af processen samt anvendelsen. Der findes derfor i dag en
skabelon til indtastning af fordelingsregnskabet på SharePoint, således at fokus kan være på
indhold frem for form i arbejdet. Aktuelt indsamles en masse internt værdifulde oplysninger på
hospitalerne i forbindelse med arbejdet med fordelingsregnskaber, og der arbejdes i Sundhedsdatastyrelsen på en formidling af Omkostningsdatabasen til regionerne/hospitalerne. Dette kan
forhåbentligt skabe yderligere værdi i anvendelsen ved en endnu større gennemsigtighed i forhold til hospitalernes egne enhedsomkostninger.
Denne vejledning er døbt ”Kogebogen” og beskriver processen omkring fordelingsregnskabet og
giver en vejledning i udarbejdelsen af disse. Derudover er der god hjælp til den praktiske anvendelse af skabelonen samt oplysninger på kontaktpersoner i Sundhedsdatastyrelsen for den enkelte region.
Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen med inspiration fra regionerne/hospitalerne og ændrer sig løbende i dialog med de medarbejdere, som arbejder med fordelingsregnskaberne. Konkrete forslag til forbedringer af arbejdet og denne vejledning modtages derfor
gerne.
Sundhedsdatastyrelsen er meget taknemmelig for jeres bidrag.
Med venlig hilsen
Niels Hansen
Sektionsleder
Datavarehus, Dokumentation & DRG
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2. Ændringer i forhold til sidste år
Formålet med dette kapitel er at beskrive de ændringer, der er sket med skabelonen til matricen
og de krav, der er til udarbejdelsen af fordelingsregnskabet siden sidste år. Kapitlet kan stå alene
for de medarbejdere, der har udarbejdet fordelingsregnskabet før og derfor ikke har brug for en
gennemgang af de enkelte begreber i metoden. For nye medarbejdere vil de enkelte ting i dette
kapitel også være indføjet i selve beskrivelsen af fordelingsregnskabet i kapitel 3 til 5.

2.1

Sådan beregnes 2023-taksterne

Taksterne til 2023 bliver beregnet på fordelingsregnskaberne for 2020 og 2021.

2.2
Tabel 1

Tidsplan for fordelingsregnskaberne 2021
Tidsplan for 2021, deadlines

Deadline

Hvad?

Kommentar

23. november 2021

Den nyeste version af Excel-fordelingsregnskabsskabelonen uploades på SharePoint hjemmesiden

Se afsnit 2.3 for ændringer i fordelingsregnskabsskabelonen og afsnit 5.1 vedr. SharePoint hjemmesiden

Kogebog uploades på SharePoint hjemmesiden
Foreløbige aktivitetsdata (stamdata og
landsregisterdata) uploades på SharePoint
hjemmesiden
Dataoversigt for 2021 uploades på SharePoint hjemmesiden

6. december 2021

Hospitalerne afleverer udfyldt mapningstabel til Sundhedsdatastyrelsen

primo januar 2022

Foreløbige økonomital udsendes
(ikke relevant for alle regioner)

1. februar 2022

Når mapningstabellen er godkendt, sættes
foreløbige økonomital ind i fordelingsregnskabet (for de regioner, hvor foreløbige økonomidata er tilgængelige for Sundhedsdatastyrelsen).

Fordelingsnøglerne afleveres til Sundheds- Der afleveres en oversigt over, hvilke fordedatastyrelsen
lingsnøgler (navn, type og beskrivelse) der
anvendes, samt hvornår de er opdateret.
Arket med implantater og medicin afleveres, samt særydelser og tillægsydelser

Kogebog 2021

Oversigten viser, hvilke data Sundhedsdatastyrelsen har adgang til, forventer at modtage, måske modtager samt hvilke data
Sundhedsdatastyrelsen ikke har adgang til.

Arket med implantater og medicin afleveres
og Sundhedsdatastyrelsen sender en optælling retur til hospitalerne.
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Hvis hospitalet har særydelser eller tillægsydelser, skal der i kommentarfeltet i mapningstabellen angives, hvordan disse ydelsesdatasæt skal dannes.

15. februar 2022

Liste over særskilt data afleveres

Hospitalet bedes aflevere en liste over det
særskilte data, hospitalet forventer at aflevere d. 15. marts. Heraf skal fremgå formen
af data, f.eks. ved fremsendelse af eksempler eller foreløbige data.

Oversigt over ydelser fra praksissektoren
uploades på SharePoint hjemmesiden

Sygehuset tager stilling til praksissektorens
andel af aktiviteten.

Oversigt over, hvilke data Sundhedsdatastyrelsen har adgang til, uploades på SharePoint hjemmesiden

februar/marts 2022

Endelige økonomital indsættes i fordelingsregnskabet, når regionerne melder
regnskabet endeligt.
(ikke relevant for alle regioner)

15. marts 2022

Deadline for at aflevere særskilt data
(f.eks. CPR-lister)

22. marts 2022

Endelige aktivitetsdata uploades på SharePoint hjemmesiden

31. marts 2022

Fordelingsregnskab afleveres

1. april 2022 28. april 2022

Validering af outputtabeller

28. april 2022

Fordelingsregnskab lukkes

4. maj 2022

DTD afleveres

Hvis hospitalet har særskilt data ved siden af
fordelingsregnskabet, skal det sendes via
Sundhedsdatastyrelsens SFTP-server senest
d. 15 marts 2022.

Dialog med de fordelingsregnskabsansvarlige i perioden 1. april til 28. april 2022.

De Tilrettede Driftsudgifter afleveres fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.

Efter afleveringen af mapningstabellen d. 6. december, melder hospitalets kontaktperson i
Sundhedsdatastyrelsen tilbage om alt er med, og om tabellen passer med det foreløbige aktivitetsudtræk.
Når de midlertidige økonomital indsættes i fordelingsregnskabet, kan sygehuset påbegynde arbejdet med at fordele omkostningerne til omkostningsstederne. Selvom det ikke er de endelige
udgiftstal, der indsættes i fordelingsregnskabet, kan fordelingen af omkostningerne stadig godt
foretages. En stor del af de procentvise fordelinger er uafhængige af det endelige regnskabstal.
Når fordelingsnøgle-, implantat- og medicinarkene er afleveret, melder kontaktpersonen i Sundhedsdatastyrelsen tilbage til hospitalet, om dokumentationen af nøglerne opfylder kravene, og
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om de valgte implantater og medicin stemmer overens med forventningerne hos Sundhedsdatastyrelsen.
Hospitalerne skal rette fordelingsregnskabet til efter tilbagemeldingerne fra kontaktpersonen til
de aftalte deadlines. Ved den endelige aflevering vil der muligvis også komme krav om tilretninger, som skal indarbejdes til de aftalte deadlines.
Tidsplanen kan grafisk illustreres som nedenfor:

2.3

Ændringer i fordelingsregnskabsskabelonen

Fordelingsregnskabsskabelonen til 2021 er ikke væsentligt ændret i forhold til 2020, men lidt nyt
er kommet til.
Under fanen OmkostningsstedsMapning er der tilføjet noget information, som er møntet på at
lette arbejdet med mapning af SOR-koder. Ændringerne er som følger:
OmkType-navn

Omkostningstypernes navne er opdateret, så de afspejler, om der for omkostningstypen søges på aktivitet, hvor de mappede enheder er registreret som hhv. enhed med
behandlingsansvar eller enhed med procedureansvar. Reglerne for, hvad der udsøges på, er ikke ændret i forhold til tidligere år.
Indsæt enheder funktionaliteten er omdøbt og opdateret

Knappen er omdøbt fra ”Indsæt enheder” til ”Ret mappede enheder” for at afspejle,
at man via dette værktøj både kan fjerne og tilføje mappede enheder til omkostningsstederne.

Enhedsnavn er tilføjet i højre side af boksen for at give et bedre overblik over, hvad
der er mappet til omkostningsstedet.

Kogebog 2021
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Antal kontakter på enheden er tilføjet i boksen, både antal, hvor enheden er registreret som enhed med behandlingsansvar (Beh. ansv.) og som enhed med procedureansvar (Prod. ansv.)

Ikke-mappede enheder funktionaliteten er opdateret

Her er antal kontakter med hhv. behandlingsansvar og procedureansvar ligeledes tilføjet i boksen.

Omkostningsstedernes omkostningstype er tilføjet i højre side af boksen.
Derudover er ordlyden for Regel under fanerne Implantater og Medicin ændret. Her er ”pr. udskrivning” ændret til ”pr. kontakt”. Udsøgningen foretages som tidligere, det er alene navnet
der er rettet for bedre at afspejle reglens betydning.
Vejledningen til fordelingsregnskabsskabelonen findes i Bilag 2.

2.4

Ændringer i kogebogen

I følgende afsnit beskrives de væsentlige ændringer der er sket i Kogebogen i forhold til 2020:
Fokusområder til fordelingsregnskaberne 2021 er opdateret.
Kapitel 5 er omstruktureret, så indholdet bedre følger de faner i fordelingsregnskabet, som
det har relevans for. Derudover er følgende afsnit opdateret:

I afsnit 5.2.3.1 er tilføjet en oversigt over, for hvilke omkostningstyper der foretages
udsøgning på hhv. enhed med behandlings- og procedureansvar

5.6.2 Fordeling af overhead på eksterne omkostningssteder er opdateret med årets
eksterne omkostningssteder
Bilag 2 Vejledning til fordelingsregnskabsmatricen er opdateret i henhold til den nye fordelingsregnskabsskabelon
Bilag 5 Udtømmende liste over udgifter, der ikke skal indgå i DTD er opdateret med årets
eksterne omkostningssteder

2.5
2.5.1

Fokusområder til fordelingsregnskaberne 2021
Mapningstabel

Til fordelingsregnskab 2021 skal der fortsat være fokus på, om mapningen har fået al ønsket
aktivitet med i forbindelse med overgangen fra SHAK til SOR.

Kogebog 2021
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Som beskrevet i afsnit 2.3 er der til fordelingsregnskab 2021 foretaget lidt ændringer i fordelingsregnskabsskabelonen, som gerne skulle give en bedre hjælp til at se:
hvilke enheder, der er mappet.
om der for en given omkostningstype udsøges aktivitet på hhv. enhed med behandlingsansvar eller enhed med procedureansvar.
hvorledes aktiviteten fordeler sig på en given enhed, opgjort som antal kontakter hvor enheden har været hhv. enhed med behandlingsansvar og enhed med procedureansvar.

2.5.1.1

Sammenhæng mellem enhed med procedureansvar og enhed med behandlingsansvar

I LPR-data vil kontakter, som har fået udført en eller flere procedurer, altid have registreret både
en enhed med behandlingsansvar og en eller flere enheder med procedureansvar. Nogle gange
vil enheden med procedureansvar være den samme som den behandlingsansvarlige enhed, og
andre gange er de forskellige.
I tilfælde, hvor kontakter har forskellige SOR-enheder registreret som hhv. enhed med behandlingsansvar og enhed med procedureansvar, skal sygehusene skal være særligt opmærksomme
på, at kontakter ikke mappes dobbelt. Dvs. f.eks. at kontaktens enhed med behandlingsansvar
mappes som AFRDAGE mens kontaktens enhed med procedureansvar mappes som VGTXXX,
hvorved kontakten vil få fordelt omkostninger fra begge.
I år er der i aktivitetsoversigten tilføjet en ekstra fane, som viser hvilke enheder med behandlingsansvar, der er tilknyttet de producerende enheder.
Eksempel
Lad os som eksempel se på enheden 252141000016004: Kirurgisk gastroenterologisk trans.
Ambulatorium 2121C7. Det fremgår af Ret mappede enheder boksen, at enheden figurerer 43
gange som enhed med behandlingsansvar og 894 gange som enhed med procedureansvar i aktivitetsdata for 2021.
Udsnit af Ret mappede enheder (OmkostningsstedsMapning):

I aktivitetsoversigten på SharePoint ses det, at der for de 894 kontakter er registreret i alt 898
procedurer.

Kogebog 2021

10 / 98

Udsnit af aktivitetsoversigt, fanen Producerende enhed:
Enhed med
procedureansvar
Enhedsnavn
252141000016004 Kirurgisk gastroenterologisk trans.
Ambulatorium 2121C7

Antal procedurer
(I alt)
898

Antal kontakter
(I alt)
894

I aktivitetsoversigtens fane Beh.enhed for producerende ses det ydermere, at der er tilknyttet
seks forskellige enheder med behandlingsansvar til de i alt 894 kontakter, som har enhed med
procedureansvar på enhed 252141000016004. Størstedelen af kontakterne har enheden
627461000016006: Kir. Gast. Kl. C,Trans.Kl.,Amb registreret som den behandlingsansvarlige enhed.
Enheder med behandlingsansvar for den producerende enhed 252141000016004:
Enhed med
procedureansvar
252141000016004
252141000016004
252141000016004
252141000016004
252141000016004
252141000016004

Enhedsnavn
Kirurgisk gastroenterologisk
trans. ambulatorium 2121C7
Kirurgisk gastroenterologisk
trans. ambulatorium 2121C7
Kirurgisk gastroenterologisk
trans. ambulatorium 2121C7
Kirurgisk gastroenterologisk
trans. ambulatorium 2121C7
Kirurgisk gastroenterologisk
trans. ambulatorium 2121C7
Kirurgisk gastroenterologisk
trans. ambulatorium 2121C7

Enhed med behandlingsansvar

Enhedsnavn

Antal
kontakter

251431000016006 Thorax OP
252141000016004 Kirurgisk gastroenterologisk
trans. ambulatorium 2121C7
252821000016003 Anæstesi-/operationsklinik,
CKO
316221000016001 ABC S-C-Tx

1
43
1
7

586131000016005 Reumatologi VRR, heldøgn
627461000016006 Kir. Gast. Kl. C,Trans.Kl.,Amb

2
840

I dette tilfælde skal sygehuset således være opmærksom på ikke samtidigt at mappe
627461000016006 til AFRDAGE og 252141000016004 til VGTXXX, idet det vil fange mange af de
samme kontakter.

2.5.2

Sær- og tillægsydelser

Ved mapningen af et sær- eller tillægsydelsesomkostningssted skal der altid angives en række
informationer. Disse informationer benyttes til at udsøge den aktivitet, som omkostningsstedets
omkostninger skal fordeles til. Sygehusene bedes i år have fokus på at indskrive alle de for udsøgningen nødvendige informationer direkte i mapningstabellen.
For sær- og tillægsydelser skal følgende angives:
behandlings- eller procedurekode (SKS-koder) eller anden regel for udsøgning
om der skal udsøges pr. kode eller pr. kontakt samt
om de mappede enheder skal udsøges som enhed med behandlings- eller procedureansvar

Kogebog 2021
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Dette angives i Kommentar kolonnen i OmkostningsstedsMapningen, f.eks. således:

OmkType

Kommentar

OmkTypeNummeret

TILL: Tillægsydelser

BFFB0*, BFFB1*og BFFB4* - pr. kode - Prod. enhed

TIL1

TILL: Tillægsydelser

BWGE1 og BWGE2 - pr. kontakt - Beh. enhed

TIL2

2.5.3

Implantater og medicin

Ligesom sidste år bedes sygehusene i år have særligt fokus på udskillelse af implantater og medicin i fordelingsregnskabet. Fokus skal både være på, om alle de ønskede SKS-koder er med og
om alle relevante enheder er mappet i mapningstabellen.
Som en hjælp hertil anbefaler Sundhedsdatastyrelsen af benytte årets inspirationslister, som
lægges på SharePoint. Som tidligere er der to typer af inspirationslister: Den overordnede og de
sygehusspecifikke. Se mere herom i kapitel 5.3.1 samt på inspirationslisternes forside. Sundhedsdatastyrelsen har i år opdateret de sygehusspecifikke inspirationslister for implantater og
medicin med mere information, der kan hjælpe til at få flere implantat-/medicinomkostninger
fordelt korrekt ud.

2.5.3.1

Tjek af omkostninger til ICD implantation

I forbindelse med høringen af DRG2022-taksterne blev der gjort opmærksom på, at priserne til
ICD har ændret sig. Sygehusene bedes derfor tjekke, at implantatomkostninger til ICD afspejler
de aktuelle priser.

Figur 1

Kilde:

SKS-koder vedr. ICD

DRG2022 grupperingslogik

Kogebog 2021
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2.5.3.2

Udleveret udstyr/tilbehør ifm. cochlear implantater

Der er i år oprettet et nyt Skema 6.40: Udleveret udstyr/tilbehør ifm. cochlear implantater. Implantatomkostningerne til cochleart implantat skal derfor ikke indeholde årlige driftsudgifter i
årene mellem implantationer.

2.5.3.3

Udleveret medicin

Regionerne ønsker at tage udleveret medicin ud af taksterne for DRG2023. Der arbejdes pt med
de mere præcise rammer.

Kogebog 2021
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3. Hvad er et fordelingsregnskab?
Fordelingsregnskabet er en metode til at opgøre et hospitals samlede udgifter til patientbehandling. I modsætning til hospitalets officielle regnskab, som overordnet har til formål at opgøre de
afholdte udgifter målt i kroner og sammenholde det med budgettet, skal fordelingsregnskabet
medvirke til en mere detaljeret beskrivelse af sammenhængen mellem det faktiske ressourceforbrug og produktionen på hospitalerne.
I fordelingsregnskabet fordeles udgifterne fra hjælpeenheder som f.eks. køkken, teknisk enhed
og administration til de enheder, hvor patientbehandlingen foretages, så det bliver muligt at
udregne en samlet udgift for hele patientens ophold på et hospital.
Et ophold på et hospital, uanset om det er en indlæggelse eller et ambulant besøg, består af en
række ydelser. Det kan være undersøgelse af en læge, en blodprøve, et røntgenbillede eller en
operation, hvor patienten bliver bedøvet og bagefter er på opvågningen, inden patienten udskrives eller overføres til en sengeenhed.
Hospitalets patientdata kobles med fordelingsregnskabet hos Sundhedsdatastyrelsen, hvorved
Omkostningsdatabasen dannes. Resultatet bliver én pris for den samlede behandling for forskellige patientgrupper defineret ved speciale, DRG-kontakttype4 og til dels ved diagnose og procedure. På denne baggrund kan der sammenlignes på tværs af enheder og hospitaler. Omkostningsdatabasen er opbygget på baggrund af økonomi- og aktivitetsdata indsamlet fra hospitalerne som illustreret i Figur 2.

Figur 2

Metode til dannelsen af Omkostningsdatabasen
Ressourceforbrug

Aktivitet
• Patientadministrative systemer
• Kliniske databaser
• Andre elektroniske aktivitets opgørelser

Patientrelateret aktivitet

•
•
•
•

Årsregnskab
Kalkulatoriske udgifter
Tjenestemandspension
Forrentning og afskrivning

Fordelingsregnskab

Patientrelateret omkostningsdatabase

4

Dannes ud fra kontakttype og kan have udfaldene ”diagnoseindberetning”, ”procedureindberetning”, ”virtuelle kontakter”,
”egne forløb”, ”død”, ”udekontakt” eller ”øvrige”.
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For at kunne prissætte ydelser for behandling i DRG-systemet skal man i princippet fastlægge de
omkostninger, som den enkelte patientkontakt har medført. En kontakt kan indeholde forskellige ydelser. Det kan f.eks. være et antal kontaktdage, en røntgenundersøgelse og en operation.
For at bestemme omkostningerne forbundet med en kontakt vil det være nødvendigt at kende
omkostningen forbundet med en kontaktdag, omkostningen ved røntgenundersøgelsen samt
omkostningen ved operationen.
De enkelte delomkostninger summeres, og den samlede omkostning forbundet med indlæggelsen kan beregnes.

3.1

Hvorfor skal der laves et fordelingsregnskab?

Sundhedsdatastyrelsen beder hvert år hospitalerne om et fordelingsregnskab, som bidrag til den
årlige takstberegning. Det er vigtigt, at så mange hospitaler som muligt deltager i takstberegningen med et fordelingsregnskab, da inddragelse af størst mulig aktivitet og økonomi på hospitalsområdet medfører, at taksterne kan beregnes så korrekt som muligt. Derved indgår udgifter, i
beregning af taksterne til den samme behandling, fra både mindre hospitaler og universitetshospitaler.
Udarbejdelsen af fordelingsregnskaberne på hospitalerne er vigtig for at give et billede af hospitalets træk på egne enheder, og disse udarbejdes bedst lokalt, hvor kendskabet til hospitalets
drift er størst. På den måde bliver fordelingsnøgler og koblingen mellem økonomi og aktivitet
udarbejdet i samarbejde med de enkelte kliniske enheder.

3.2

Ansvarsfordeling

Skal fordelingsregnskaberne opfylde ovenstående formål, er det nødvendigt med en høj grad af
detaljeringsniveau og standardisering. Detaljeringsgraden skal implementeres på hospitalerne,
mens standardiseringen skal ske i fordelingsregnskabsmatricen, der udarbejdes af Sundhedsdatastyrelsen.
Det er hospitalernes ansvar at udarbejde korrekte og detaljerede fordelingsregnskaber, da hospitalerne har et lokalt kendskab, som Sundhedsdatastyrelsen ikke besidder.
Det er regionernes ansvar at stå for den interne koordination af arbejdet med fordelingsregnskaberne i regionen.
Det er Sundhedsdatastyrelsens ansvar at anvende fordelingsregnskaberne til takstberegningen
samt levere en skabelon, så fordelingsregnskaberne kan udarbejdes på matriceform.
Sundhedsdatastyrelsen skal ligeledes i samarbejde med regionerne og hospitalerne sørge for, at
kvaliteten af fordelingsregnskaberne højnes. Sundhedsdatastyrelsen, regionerne og hospitalerne har altså et fælles ansvar for at sikre et fortløbende godt samarbejde om at forbedre for-

Kogebog 2021

15 / 98

delingsregnskaberne. Det sker ved at udvikle redskaberne til udarbejdelse af et godt fordelingsregnskab, så Sundhedsdatastyrelsen får gode input til at forbedre matricen, ligesom regionerne
og hospitalerne får gode input til at forbedre fordelingsnøgler, omkostningssteder og lignende i
fordelingsregnskaberne.

3.3

Hvordan får jeg hjælp?

Sundhedsdatastyrelsen tilbyder løbende hjælp til udarbejdelse af fordelingsregnskabet. Hvert
hospital tildeles en kontaktperson i Sundhedsdatastyrelsen (se Bilag 1 Kontaktpersoner), og kontaktpersonerne kommer gerne ud på hospitalerne, både ved introduktion af nye medarbejdere
til opgaven og ved det almindelige arbejde med fordelingsregnskabet.
Desuden har hver region også en kontaktperson for arbejdet med fordelingsregnskaberne, som
kan kontaktes og evt. formidle en sparring med andre hospitaler. Derudover er det en god idé,
at der i regionen foregår et koordinerende arbejde, hvor hospitalerne kan ensrette metoder,
diskutere omkostningssteder eller fordelingsnøgler samt generelt udveksle metoder og idéer,
der kan forbedre fordelingsregnskabernes kvalitet.
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4. Definitioner
Dette kapitel er en introduktion til de begreber, der benyttes i arbejdet med fordelingsregnskabet. Kapitlet vil derfor kunne anvendes som et opslagsværk, når selve fordelingsregnskabet skal
udarbejdes.

4.1

Matrice

I matematikken er en matrice en nyttig måde at opstille en række "tal" i en tabel. Matricer har
et antal rækker og et antal søjler. Man snakker om en m×n-matrice, hvor m er antallet af rækker,
og n er antallet af søjler. Rækker og søjler knyttes til hinanden via tallene i matricen.
I fordelingsregnskabet opstilles udgifterne i rækker, mens omkostningsstederne opstilles i kolonner. De knyttes sammen, når fordelingerne af udgifterne bliver sat ind med procentangivelser. Af matricen fremgår, hvilket omkostningssted hver enkel udgift er knyttet til.

4.2

Økonomiudtræk

Talgrundlaget for fordelingsregnskabet er hospitalets årsregnskab og kontoplan. Der rekvireres
et udtræk fra økonomisystemet for hele hospitalet på registreringskontoniveau. Udtrækket
overføres til Excel (regneark), så der bliver en række for hvert kontonummer med forbrug. Data
skal svare til regnskabsoplysninger for sygehusenes drift på hovedartsniveau (art 1-9, dvs. eksklusiv hovedart 0). Oplysningerne svarer til de enkelte sygehuses årsregnskaber, når disse opgøres udgiftsbaseret. Drift (Dranst 1) samt statsrefusioner (Dranst 2) indberettes for de enkelte
sygehuse.
Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland får deres økonomiudtræk fra
Sundhedsdatastyrelsen, såfremt at rådata indrapporteres af regionernes økonomi- eller IT-enhed via sFTP.
Regionerne bør verificere, at de fremsendte fordelingsregnskaber kan afstemmes på summen.

4.3

Omkostningssteder

Omkostningssteder kan være endelige, midlertidige eller eksterne. Fælles for dem er, at der er
tilknyttet en økonomi, som enten er bogført direkte eller tilført i fordelingsregnskabsmatricen
via fordelingsnøgler.
De midlertidige og endelige omkostningssteder indgår i takstberegningen, mens de eksterne
omkostningssteder holdes ude.
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4.3.1

Endelige omkostningssteder

De endelige omkostningssteder er sengeenheder, ambulatorier, akutmodtagelser, visitationsenheder, intensivenheder, operationsgange, anæstesienheder, opvågning, fødegange, jordemoderkonsultationer, hjemmefødsler samt alle de kliniske hjælpeenheder som f.eks. røntgenenheder, laboratorier osv.
En enhed med tilknyttet CPR-relatérbar aktivitet er som udgangspunkt et endeligt omkostningssted. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor det enten ikke er muligt at opdele udgifterne på så
lavt et niveau eller hvor det ikke giver mening.
Eksempel 1 - et omkostningssted, to enheder: En medicinsk enhed med to sengeenheder, hvor
patienterne ikke ligger opdelt efter diagnose, men er placeret tilfældigt på de to sengeenheder.
Her er det ikke nødvendigt at dele sengeenhederne op i to selvstændige omkostningssteder, da
det er samme type patienter/samme DRG-grupper på begge sengeenheder.
Eksempel 2 – to omkostningssteder, to enheder: På en kirurgisk enhed, hvor alle knæoperationerne ligger på underenhed 1 og alle hofteoperationerne på underenhed 2, giver det mening at
dele den kirurgiske enhed op i to særskilte omkostningssteder, en for knæoperationer og en for
hofteoperationer, da omkostningerne vil blive fordelt til forskellige patientgrupper (DRG-grupper).

4.3.2

Midlertidige omkostningssteder

De midlertidige omkostningssteder omfatter de enheder, der senere i fordelingsregnskabet skal
fordeles til de øvrige enheder. Det kan være køkken, administration, teknisk enhed mv., men
også tværgående kliniske enheder, hvor der ikke er CPR-relatérbare data til rådighed.
De midlertidige omkostningssteder fordeles efter en kaskademodel. Modellen er beskrevet i Kapitel 5 og Bilag 4 Kaskademodellen.

4.3.3

Eksterne omkostningssteder

En række omkostninger holdes ude af fordelingsregnskabet for bedre at kunne sammenligne
hospitalernes udgifter med hinanden. Det kan f.eks. være, at et hospital køber en ny MR-scanner, mens et andet hospital leaser den. I dette tilfælde vil udgiften ikke være ens over de forskellige år for de to hospitaler.
Det, der holdes ude af fordelingsregnskabet, skal være det samme som det, der holdes ude af
De Tilrettede Driftsudgifter.
De Tilrettede Driftsudgifter deler udgifterne op i syv skemaer. Det er skema 4-7, som er de eksterne omkostningssteder i fordelingsregnskabet:
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Skema 4: Udgifter til psykiatriske enheder konteret på somatiske hospitaler (funktion 4.01).
Udgået fra 2017 efter aftale mellem regionerne og Sundhedsdatastyrelsen.
Skema 5: Hvis leasing og huslejeudgifter allerede har et særskilt eksternt omkostningssted,
kan udgiften aflæses heraf.
Skema 6: Udgifter til andet end egen patientbehandling og korrektioner for forskelle i regnskabspraksis. På samme måde som i skema 4 og 5 er der oprettet særskilte omkostningssteder for dækningsbidrag, forsikringer m.m., og alle korrektionerne kan hentes her.
Skema 7: Vederlagsfrie ydelser mellem hospitaler (interne overførsler, der ikke er bogført)
og interne indtægter/udgifter mellem hospitalerne via faktura.
I skabelonen til fordelingsregnskabet er alle de eksterne omkostningssteder prædefineret, hvorfor der ikke kan oprettes nye eksterne omkostningssteder.

4.4

Omkostningstyper

Til hvert af de endelige omkostningssteder skal der knyttes en betegnelse for, hvilken type omkostningssted, der er tale om. Oplysningen er nødvendig for, at Sundhedsdatastyrelsen kan
koble den rigtige aktivitet med de rigtige omkostninger. Eksempelvis fremgår det ikke umiddelbart, om en operationsgang er med eller uden anæstesi (bemærk, at der er forskel på omkostningstypen ved operationsgange med anæstesi og de operationsgange, hvor anæstesi er en særskilt enhed).
Ambulatorierne skal som udgangspunkt defineres ud fra, hvilket speciale de tilhører. Sengeenhederne skal alle have samme omkostningstype uanset speciale.
I skabelonen er alle omkostningstyper indsat i en drop-down menu. På den måde er listen altid
opdateret, og det er let at finde den rigtige omkostningstype.
Se også kapitel 5 for en mere detaljeret gennemgang af de forskellige omkostningstyper og konsekvenserne af forkerte omkostningssteder i fordelingsregnskabet; udelukkelse af observationer i takstberegningen.

4.5

Implantater, medicin, særydelser og tillægsydelser

Ofte indgår særligt dyre implantater og/eller medicin, som gør behandlingen dyr. For at de enkelte ydelser ikke skal belaste den gennemsnitlige behandlingspris, og for at man kan isolere
udgiften til de patienter, som reelt har fået implantatet eller medicinen, laves der særskilte omkostningssteder for udgifter til implantater og medicin.
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Det er vigtigt, at udgiften kan isoleres ved at udskille de patienter, det drejer sig om. Dette sker
enten via behandlings- eller procedurekoder (SKS-koder) eller via en liste med CPR-numre over
de pågældende patienter.
Til at identificere særligt dyre implantater og medicin kan der anvendes forskellige metoder:
Inspirationsliste: Med udgangspunkt i implantater og medicin, som hospitalerne tidligere
har anvendt i fordelingsregnskaberne, har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet lister, der
kan bruges som inspiration til, hvilke implantater og medicin, der kan udskilles i fordelingsregnskabet. Inspirationslisten findes på SharePoint hjemmesiden.
Dialog med enhederne: De enkelte enheder kan være behjælpelig med at identificere dyr
medicin og implantater.
Dataudtræk: Dyr medicin kan muligvis identificeres via et medicinudtræk fra sygehusapoteket eller evt. andre tilgængelige datakilder.
Ud over medicin og implantater, kan det også være relevant at identificere særydelser eller tillægsydelser. Særydelser dækker over dyre utensilier, dimser og dutter, som ikke kan defineres
som medicin eller implantater. Tillægsydelser dækker over særlige dyre omkostninger på en
sengeenhed, et ambulatorie eller en operationsgang, som kan knyttes til specifikke patienter via
f.eks. en procedurekode.

4.6

Fordelingsnøgler

Hvert kontonummer i matricen (rækkerne) skal fordeles på et eller flere omkostningssteder (søjlerne). Fordelingsmetoden er defineret ud fra fordelingsnøgler.
Langt de fleste kontonumre vil skulle henføres direkte med 100 pct. til et specifikt omkostningssted. Det drejer sig typisk om alle de midlertidige omkostningssteder og fordelinger bogført på
sengeenheder og ambulatorier.
Nogle steder bogføres der ikke direkte på enhederne, men i stedet på enhedernes fællesafsnit
(hovedsageligt læge- og sekretærløn). Det kræver en fordelingsnøgle, så beløbet kan blive delt
ud på de enheder, hvor der er aktivitet. Eksempelvis bør lægelønnen fordeles efter arbejdstidsplaner.
Der anvendes også fordelingsnøgler til fordelingen af omkostningerne fra de midlertidige omkostningssteder til de endelige omkostningssteder. Eksempelvis kan køkken fordeles med antallet af kostdage.
I skabelonen til Fordelingsregnskabet fremgår nogle forslag til fordelingsnøgler. Det står sygehusene frit for, om de vil bruge dem eller ej.
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4.7

Løntyper

I fordelingsregnskabet skal der for alle lønudgifter vælges en løntype i kolonnen Løntype (arket
Fordelingsregnskab). Her er løntyperne prædefineret, og der kan vælges mellem:
Lægeløn
Sygeplejerskeløn
Lægesekretærløn
Anden løn
Vikarløn, egne
Det er vigtigt at følge denne ensretning af navnestandarder, da det øger muligheden for sammenlignelighed og brug af fordelingsregnskabet til ABC-analyser. Hvis der ikke er mulighed for
at dele lønudgiften ud på forskellige stillingsbetegnelser, skal der anvendes løntypen Anden løn
på lønudgiften. Sundhedsdatastyrelsen har ikke udspecificeret stillingskategorier, men vil se på
fremadrettet samordning.

4.8

Skabelon

Hvert år udarbejder Sundhedsdatastyrelsen en Excel-skabelon, som skal bruges til at lave fordelingsregnskabet på matriceform. Skabelonen består af flere ark:
Start: Overblik over dokumentets faner, datavalidering evt. brugerfejl.
OmkostningsstedsMapning: Definition af omkostningsstederne.
FordelingsNøgler: Fastlæggelse af eventuelle fordelingsnøgler til fordeling af bl.a. løn.
FordelingMidlertidige: Fordelingen af de midlertidige omkostningssteder.
Fordelingsregnskab: Selve matricen til fordeling af udgifter.
Implantater: Til indtastning af særlig dyre implantater, som kan relateres til de enkelte patienter
via procedurekoder.
Medicin: Til indtastning af særlig dyr medicin, som kan relateres til de enkelte patienter via procedurekoder.
DTDSkema: Henter automatisk tal fra de andre faner til udfyldelse af skemaerne 1, 5, 6 og delvist
skema 7 i DTD-skemaet. (Bemærk det er ikke den officielle DTD-indberetning, men en hjælp til
afstemning af den).
Ford2SAS: Beregning af takstgrundlaget; udgifterne til de endelige omkostningssteder samt udgifterne fordelt hertil via de midlertidige omkostningssteder.
Validering: Arket som viser brugerfejl i fordelingsregnskabet.
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5. Hvordan laves fordelingsregnskabet? - Fra
input til output
Udarbejdelsen af fordelingsregnskabet er en proces, der kræver indhentning af en række forskellige materialer fra hele sygehuset og skal derfor igangsættes i god tid. Hertil kommer, at
Sundhedsdatastyrelsen har fastsat en række tidsfrister, hvor forskellige dele af fordelingsregnskabet skal afleveres. Det kræver derfor et overblik over hele arbejdet tidligt i processen, så
materialet kan indhentes og deadlines overholdes. Tidsfristen for de forskellige deadlines kan
ses i Kapitel 2. Sundhedsdatastyrelsen hjælper gerne sygehusene med udarbejdelsen af en arbejdsplan, samt med selve fordelingsregnskabet ved problemområder.
Kapitel 5 er en gennemgang af processen omkring udarbejdelsen af fordelingsregnskabet og kan
anvendes som en trin-for-trin guide.

5.1

SharePoint hjemmesiden

Fordelingsregnskabet og tilhørende materiale bliver uploadet på SharePoint hjemmesiden. Det
betyder, at fordelingsregnskabet ikke skal sendes frem og tilbage via e-mail, og at øvrigt materiale som Kogebogen, inspirationslister, oversigter over data, outputtabeller mm. kun vil blive
uploadet til hjemmesiden.
Vejledningen til SharePoint findes i Bilag 3 og forklarer, hvordan man får adgang til hjemmesiden, hvordan man downloader og uploader fordelingsregnskaberne, versionshåndtering mv.

5.2

OmkostningsstedsMapning

Fanen OmkostningsstedsMapning er det første i fordelingsregnskabsskabelonen, der udfyldes.
Det kræver, at omkostningsstederne defineres. En definition af omkostningssteder betyder, at
al sygehusets aktivitet vedr. somatisk behandling skal indsættes som hhv. midlertidige eller endelige omkostningssteder.

5.2.1

Midlertidigt, endeligt eller eksternt omkostningssted

De endelige omkostningssteder kobles med aktivitetsdata fra Landspatientregistret (LPR) og
landsregistrene. Landsregistrene indeholder data fra de kliniske hjælpeenheder, og Sundhedsdatastyrelsen udarbejder en oversigt til sygehusene, som findes på SharePoint. Sundhedsdatastyrelsen modtager ikke data fra alle kliniske systemer. Af dataoversigten fremgår det, hvilke
kliniske systemer Sundhedsdatastyrelsen modtager data fra.
Et eksempel er Klinisk immunologi, hvor Sundhedsdatastyrelsen kun modtager data herom fra
Region Hovedstaden. Sundhedsdatastyrelsen har derved ikke adgang til klinisk immunologisk
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data på CPR-nummer niveau for resten af landet. Sygehusene uden for Region Hovedstaden skal
derfor oprette et midlertidigt omkostningssted for deres klinisk immunologiske enhed. Udgifterne for enhederne skal fordeles med en fordelingsnøgle efter f.eks. forbrug for de forbrugende
enheder. Da der ikke er adgang til aktivitetsdata, skal der ikke mappes nogle enheder på de
midlertidige omkostningssteder. De midlertidige omkostningssteder er derved defineret ved, at
omkostningerne for enhederne ikke kan knyttes til noget aktivitetsdata.
De eksterne omkostningssteder er prædefineret, og det er ikke muligt at ændre og slette i dem.
De eksterne omkostningssteder er defineret ud fra De Tilrettede Driftsudgifters skema 5-7.

5.2.2

Valg af omkostningstype for endelige omkostningssteder

Omkostningsstederne skal have de rigtige omkostningstyper:
Sengeenheder: Skal alle have omkostningstypen AFRDAGE.
Operationer og anæstesi

Til operationsgange vælges omkostningstype ud fra, om operationsomkostningsstedet
skal være inkl. eller ekskl. anæstesi og hvorvidt patienterne udvælges på baggrund af
enhed med behandlingsansvar eller procedureansvar i aktivitetsdata.

Operationsgange vedrørende operationer inden for specialerne thorax- og karkirurgi
anvender et særskilt sæt af omkostningstyper (TRX)

Tabel 2

Omkostningstyper for operationsgange

Operationer inkl. anæstesi

Udsøgning på enhed Udsøgning på enhed
med behandlingsansvar med procedureansvar
OPANVGT
OPAN

Operationer ekskl. anæstesi

OPERVGT

OPER

Anæstesi

ANAEVGT

ANAE

Operationer inkl. anæstesi
(thorax- og karkirurgi)

OPATRX

Operationer ekskl. anæstesi
(thorax- og karkirurgi)

OPETRX

Anæstesi (thorax- og karkirurgi)

ANATRX

Ambulatorier: Skal have den specialespecifikke klinikbestemte omkostningstype VGT(XXX)
eller blot AFRDAGE, hvis der ikke er lavet klinikbestemte vægte på det pågældende speciale (spørg evt. kontaktperson ved tvivl).
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Sammedags- og dagkirurgi: Skal have samme omkostningstype som det tilhørende ambulatorium, dvs. VGT(XXX), såfremt der findes et klinikbestemt vægtningssystem. Hvis operationsstuen har samme SOR-kode som ambulatoriet, vil det være et og samme omkostningssted. Hvis der ikke findes et klinikbestemt vægtningssystem, håndteres operationsgangen
som operationer og anæstesi (generelt).
Øjenområdet: Klinikkerne skal have omkostningstypen VGTOJI, hvis omkostninger til implantater er inkluderet og VGTOJE, hvis omkostninger til implantater ikke er inkluderet. Klinikkerne skal ligeledes mappes til et operationsomkostningssted (OPER, OPAN, OPERVGT,
OPANVGT). Sengeenhederne, hvor patienterne opholder sig mellem behandlingerne på
øjenklinikkerne, skal have omkostningstypen AFRDAGE.
Intensiv: Skal have omkostningstypen INTE.
Fysio- og ergoterapi: Skal have omkostningstypen FYER.
Patienthotel: Skal have omkostningstypen HOTL.
Opvågning: Skal have omkostningstype OPV.
Fødegang: Skal have omkostningstypen FOED.
Jordemoderkonsultationer: Skal have omkostningstypen JORD.
Tværgående ydelser: Skal have de tilhørende omkostningstyper (RADI, PATO osv.).
Medicin og implantater: Skal hhv. have omkostningstypen MEDI og IMPL.
Særydelser: Dyre utensilier, dimser og dutter, som ikke kan defineres som medicin eller implantater, skal have omkostningstypen SYDE.
Tillægsydelser: Særlige omkostninger på en sengeenhed, et ambulatorie eller operationsgang, som kan knyttes til specifikke patienter via f.eks. en procedurekode, skal have omkostningstypen TILL.

5.2.2.1

Særlige opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt, at alle omkostningssteder er oprettet korrekt i fordelingsregnskabet, da det ellers
kan medføre udelukkelse af observationer. Dette afsnit angiver en række af de hyppigst forekomne fejl i de angivne omkostningssteder.
Fødegang
På hospitaler med en fødegang skal der være oprettet et særskilt omkostningssted for fødegangen, som kun indeholder aktiviteten på fødestuen. Det vil sige, at omkostningsstedet kun skal
indeholder de omkostninger, der går til fødslen. Herunder inkluderes udgifter til driften af fødegangen, medicin, evt. hjælp fra anæstesi til epiduralbedøvelser, udgifter til jordemoder og plejepersonale samt de sekretærudgifter, der er i forbindelse med registreringen af de fødende.
Det betyder, at barselsenheden ikke skal indgå i fødselstaksten. Akutte kejsersnit m.m. skal ligge
på operationsgangen.
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Jordemoderkonsultationer
Ligeledes skal der være oprettet et særskilt omkostningssted til jordemoderkonsultationer.
Medicin, implantater, særydelser samt tillægsydelser
Der skal være oprettet særlige omkostningssteder for særlig dyr medicin, implantater, sær- og
tillægsydelser. Det er vigtigt at få udskilt særligt dyre implantater, særlig dyr medicin eller andre
dyre sær- og tillægsydelser, så disse omkostninger tildeles til de rigtige patienter frem for at blive
delt ud på alle patienter.
Operationsgange
Der skal være et omkostningssted for hver operationsgang. Der skal oprettes særskilte omkostningssteder for hhv. sammedags- og dagkirurgi og operationer på indlagte patienter. Operationsgangene skal være specialeopdelte.
I mapningstabellen skelnes mellem operationer, der foregår i et stort operationsstue set-up, og
dagkirurgi, hvor der typisk er et mindre set-up omkring operationen.
Dagkirurgi håndteres i udgangspunktet ved hjælp af de klinikbestemte omkostningssteder
(VGTXXX), medmindre et sådant ikke findes. I Bilag 7 Oversigt over tilgængelige vægtningssystemer fremgår en liste over de specialer, hvor der findes et klinikbestemt vægtningssystem. Alle
omkostninger forbundet med dagkirurgi inden for et speciale skal udskilles hertil. Det vil sige
både omkostninger til evt. ambulatorie, operationer og anæstesi.
Det skal bemærkes, at de klinikbestemte vægtningssystemer altid udsøger aktiviteten på enhed
med procedureansvar. Det betyder, at såfremt dagkirurgiske enheder opererer på indlagte patienter, vil de indlagte patienter også få tildelt omkostninger fra omkostningsstedet.
Hvis der findes en dagkirurgisk operationsgang med flere specialer, skal udgifterne deles op på
hvert speciale i henhold til beskrivelsen under fælles operationsgang nedenfor.
I de tilfælde, hvor der ikke findes en klinikbestemt omkostningstype for en dagkirurgisk enhed,
mappes den i stedet med den relevante operationsomkostningstype.
Fælles operationsgange skal være opdelt på speciale og, om muligt, efter operationsstue set-up.
Det betyder, at hvis der findes en fælles operationsgang, skal udgifterne deles op på hvert speciale. Opdelingen foretages bedst i samarbejde med afdelingerne. På mange hospitaler er lønnen til de læger, som udfører operationerne, allerede bogført på enheden og bliver flyttet til
operationsgangen. Nu skal lønningerne i stedet flyttes til de respektive operationsomkostningssteder, hvor enhederne er mappet efter speciale. Udgifterne inkluderer også løn til operationssygeplejersker, rengøring og utensilier m.m.
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For de operationsgange, der ikke er dækket af et klinikbestemt vægtningssystem, har valget af
omkostningstype betydning for udvælgelsen af patientaktiviteten på operationsgangen. Da udvælgelsen af patienter sker på baggrund af stamdata, vil registreringen af aktivitet have betydning.
Den ene mulighed er, at patientaktiviteten udvælges på baggrund af patientens enhed med behandlingsansvar (tidligere stamafdeling) i stamdata. Hermed vil de patienter, hvis behandlingsansvarlige enhed er mappet på operationsomkostningsstedet, blive udvalgt. Her vælges omkostningstypen OPANVGT/OPERVGT.
Den anden mulighed er, at udvælgelsen sker på baggrund af enhed med procedureansvar. Da
vil udvælgelsen af patientaktiviteten ske på baggrund af, hvor de mappede enheder på operationsomkostningsstedet har været enhed med procedureansvar i stamdata. Her vælges omkostningstypen OPAN/OPER. Det vil sige:
Vælges der OPANVGT/OPERVGT, så udvælges de patienter, som har enhed med behandlingsansvar på de enheder, der er mappet i mapningstabellen.
Vælges der OPAN/OPER, så udvælges de patienter, hvor de mappede enheder har været
afdeling med procedureansvar (altså har lavet en ydelse på patienten).
Når patientmængden er defineret (enten ved OPANVGT/OPERVGT eller OPAN/OPER metode),
kobles operationsvægtningssystemet på. Operationsvægtsystemet består kun af K-koder. Når
der ses på de registrerede procedurekoder på patienterne er det kun de K-koder, der findes i
vægtsystemet, som vil få tildelt en vægt, derfor udtrykket vægtbærende K-koder. Det vil sige, at
hvis en patient får udført en specifik K-kode, og denne K-kode ikke eksisterer i operationsvægtsystemet, så vil denne patient ikke få tildelt nogle operationsomkostninger. Det er det samme
vægtningssystem, som benyttes ved de to metoder (OPANVGT/OPERVGT og OPAN/OPER).
Eksempel
En patient er indlagt på enheden 440721000016008, og bliver opereret under indlæggelsen. I
fordelingsregnskabet er en sengeenhed (AFRDAGE) defineret som et endeligt omkostningssted.
Sygehuset fordeler udgifter til sengeenheden, som Sundhedsdatastyrelsen fordeler ud på patienterne efter antal afregningsdage. Men da denne patient også har været på operationsgangen,
skal denne patientkontakt også have fordelt nogle udgifter for operationen, for at omkostningsdatabasen kan afspejle det rigtige ressourcetræk. Sygehuset har derfor også defineret en operationsgang i mapningstabellen som et endeligt omkostningssted. Hvis der er valgt OPANVGT og
enheden 440721000016008 er mappet, så vil Sundhedsdatastyrelsen finde alle patienter, der
har enhed 440721000016008 som enhed med behandlingsansvar og samtidig har en vægtbærende K-kode registreret som procedurekode. Hvis der derimod er valgt OPAN som omkostningstype på operationsgangen, og enheden 440721000016008 er mappet, så vil Sundhedsdatastyrelsen søge efter alle patienter i stamdata, hvor enheden 440721000016008 har været enhed med procedureansvar. I dette tilfælde vil sengeenheden, 440721000016008, sandsynligvis
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ikke være registreret som enhed med procedureansvar på de udførte operationer, og Sundhedsdatastyrelsen kan ikke finde nogle patienter i stamdata. Her vil Sundhedsdatastyrelsen foreslå,
at omkostningstypen ændres eller at den mappede sengeenhed ændres til en operationsgang.
Indgreb vha. robot
Omkostningerne til indgreb vha. robot udskilles på et særligt omkostningssted med omkostningstype ’TILL: Tillægsydelser’ for hver relevant enhed.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er meromkostningen ved robotoperationen,
som skal fordeles til dette omkostningssted. Patientkontakten vil få tilført operationsomkostninger med udgangspunkt i operationsvægtsystemet, således at der kun skal tillægges meromkostningen ved robotassistancen. Sundhedsdatastyrelsen forventer, at meromkostningen for
anvendelse af robot ligger ved hhv. dyrere lægelige artikler og utensilier mv., der bruges ved
robotkirurgi, frem for de artikler, der anvendes til andre former for kirurgiske indgreb. Herudover kan det også være, at der er mere personale tilknyttet operationsstuen, hvor der foretages
robotkirurgi. Driftsomkostninger til robotten i form af service eller anden løbende vedligehold
medtages ligeledes i meromkostningen.
Sundhedsdatastyrelsen vil gerne være behjælpelige med at identificere de enheder, hvor der er
foretaget robotassisterede indgreb i 2021.
Udefunktioner
Udefunktioner, der fysisk er placeret på andre hospitaler, skal fremgå af mapningstabellen. Regionen fastlægger i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, hvorledes disse håndteres i fordelingsregnskabet.

5.2.3

Regler for mapning af aktivitet på endelige omkostningssteder

I dette afsnit beskrives reglerne for mapning af aktivitet på endelige omkostningssteder.
For de endelige omkostningssteder defineres det, hvilke SOR- eller SHAK-koder aktiviteten findes på. Det er kun for visse af de tværgående specialer, blod, klinisk biokemi, klinisk immunologi,
klinisk mikrobiologi og patologi, at der skal mappes SHAK-koder fremfor SOR-koder. For al anden
aktivitet skal der mappes SOR-koder. Opslag i SOR- og SHAK-koder kan med fordel foretages i
hhv. SOR- og SHAK-browseren.6

6

SOR-browseren findes på https://sorbrowser.sundhedsdatastyrelsen.dk/ og SKS-browseren på
https://medinfo.dk/sks/brows.php
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Der er nogle enkelte krav til, hvordan der må mappes:
Ingen dubletter på AFRDAGE + VGT(XXX)
En SOR-kode kan kun mappes én gang til omkostningssteder af omkostningstyperne AFRDAGE og VGT(XXX). Vær også opmærksom på ikke at mappe samhørende enheder med behandlings- og proceduresansvar til AFRDAGE + VGT(XXX).
Ikke VGT(XXX) + operation
Hvis en SOR-kode anvendes med en klinikbestemt omkostningstype (VGT(XXX)), må SORkoden ikke også bruges til en operations- og/eller anæstesiomkostningstype (OPER, OPAN,
OPERVGT, OPANVGT, ANAE, ANAEVGT).
Gerne AFRDAGE + operation
Hvis en SOR-kode er knyttet til et ikke-klinikbestemt omkostningssted (AFRDAGE) kan koden
også mappes til en operations- og/eller anæstesiomkostningstype (OPER, OPAN, OPERVGT,
OPANVGT, ANAE, ANAEVGT).
Mapning af alle indberetningsenheder
Ved mapning af SOR-koder skal alle indberetningsenheder med aktivitet mappes. Hvis man
har en enhed, hvor man ønsker, at aktiviteten udsøges på både enheden og den/de underliggende enheder, skal man både mappe enheden, men også underenhederne på det givne
omkostningssted.
Regler for mapning på SHAK
For de tværgående specialer blod, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi
og patologi (udtømmende liste) skal der mappes SHAK-koder frem for SOR-koder. Der skal
mappes på samme niveau af SHAK inden for en omkostningstype, dvs. enten med 7-cifrede
afdelingskoder eller 8-cifrede (eller mere) afsnitskoder.
Sygehusene skal være opmærksomme på både at have operations- og anæstesiomkostninger.
Der bør således ikke optræde aktivitet, som blot har operationsomkostninger og ikke anæstesiomkostninger eller omvendt. Sygehusene skal ligeledes være opmærksomme på, at når der tildeles implantatomkostninger, bør der også tildeles operations- og anæstesiomkostninger.
Med disse regler in mente indsættes SOR- eller SHAK-koderne i kolonne Enhed1 og videre ud,
ved hjælp af Ret enheder-knappen øverst i fanen OmkostningsstedsMapning. Der kan kun indsættes én SOR-/SHAK-kode i hvert felt.

5.2.3.1

Udsøgning på enhed med behandlings- eller procedureansvar

Hvorvidt der ved udsøgningen af aktivitet i LPR søges på enhed med behandlingsansvar
(DRG_KONTAKT_ENHED) eller enhed med procedureansvar (PRODUCERENDE_ENHED) afhænger af den valgte omkostningstype.
For de fleste omkostningstyper er det prædefineret, hvorvidt der søges på de mappede enheder
som enhed med behandlings- eller procedureansvar. For nogle omkostningstyper angiver den
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fordelingsregnskabsansvarlige selv, hvorvidt der skal udsøges på enhed med behandlings- eller
procedureansvar. Tabel 3 giver et overblik over, hvad hver omkostningstype udsøger på.

Tabel 3

Udsøgning på enhed med behandlings- eller procedureansvar efter omkostningstype
Udsøgning på enhed med
behandlingsansvar

Fast

Udsøgning på enhed med
procedureansvar

AFRDAGE: Afregningsdage

Alle VGT(XXX)

DIALYSE: Dialyse

ERGO: Ergoterapi

FOED: Fødsler

FYER: Fys- og ergoterapi

HOTL: Patienthotel

FYSI: Fysioterapi

JORD: Jordemoderkonsultationer

INTE: Intensivbehandling

KGEN: Klinik genetik

KFNM: Klin. fysiologi og nuklearmedicin

OPV: Opvågning

RADI: Radiologi

STRL: Strålebehandling
Valgfri
(angives ved
mapning)

MED: Medicin
IMP: Implantater
SYDE: Særydelser
TILL: Tillægsydelser
Operationer
Anæstesi

I nogle tilfælde vil det være samme enhed, som fremgår med behandlings- og procedureansvar
i aktivitetsdata. I så fald vil resultatet naturligvis blive det samme. Der er store regionale forskelle
på, om enhed med behandlingsansvar og enhed med procedureansvar typisk er den samme eller
er forskellige.

5.2.3.2

Ikke-mappede enheder

Alle enheder, hvor der er aktivitet i året, skal som udgangspunkt være placeret på et omkostningssted i mapningstabellen. Et overblik over ikke-mappede enheder, kan findes ved at anvende funktionen af samme navn på fanen OmkostningsstedsMapning. Denne liste bør gennemgås, inden mapningstabellen afleveres til Sundhedsdatastyrelsen.
Listen over de ikke-mappede enheder indeholder alle enheder, der i aktivitetsdata er registreret
som enhed med behandlingsansvar og/eller enhed med procedureansvar, men som endnu ikke
er tilføjet i mapningstabellen. Nogle enheder optræder kun som enhed med behandlingsansvar,
nogle kun som enhed med procedureansvar og nogle enheder vil have været begge dele. Årets
antal kan ses direkte i Ret enheder eller Ikke-mappede enheder boksene samt af den aktivitetsoversigt, Sundhedsdatastyrelsen udarbejder og lægger på SharePoint.
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Der kan være tilfælde, hvor enheder ikke skal mappes. Det kan f.eks. være, hvis sygehuset har
mappet alt på enheder med behandlingsansvar, og der på listen over ikke-mappede enheder
fremgår enheder, der i aktivitetsdata udelukkende optræder som enhed med procedureansvar.
I sådan et tilfælde kan aktiviteten allerede være omfattet af den øvrige mapning, hvorfor mapning ikke er nødvendig. Omvendt kan de ikke-mappede enheder med procedureansvar i dette
tænkte eksempel også godt mappes uden risiko for, at aktiviteten tæller med dobbelt, idet der
blot ikke bliver fundet noget ekstra aktivitet, når der søges efter enheder med behandlingsansvar på omkostningsstedet. Fremgangsmåden i sådanne tilfælde bør vurderes i samarbejde med
kontaktpersonen i Sundhedsdatastyrelsen.

5.2.4

Pointsystemer og ydelsesdata

Når omkostningstypen er defineret og den relevante aktivitet er mappet, benyttes pointsystemer til at fordele udgifterne inden for hvert enkelt endelige omkostningssted. Valget af omkostningstype er afgørende for, hvilket pointsystem der benyttes til fordelingen. Dette bør haves for
øje allerede ved udarbejdelsen af mapningstabellen.

5.2.4.1

Pointsystemer til dannelse af omkostningsdatabasen

Nedenfor ses en oversigt over de pointsystemer, Sundhedsdatastyrelsen anvender til dannelsen
af Omkostningsdatabasen. I oversigten beskrives det kort, på hvilken databaggrund pointsystemet er dannet, hvem der sætter point på (om data fødes med point, eller om det er Sundhedsdatastyrelsen, der sætter point på) og hvor pointsystemet stammer fra. I Bilag 7 Oversigt over
tilgængelige vægtningssystemer ses en udtømmende oversigt over pointsystemer, og hvilken
omkostningstype der skal vælges for, at det slår igennem.

Tabel 4

Pointsystemer

Pointsystemer

Hvorfra stammer
data?

Hvem sætter point på?

Hvorfra stammer
pointsystemet?

Klinikbestemte
vægtningssystemer

LPR

Sundhedsdatastyrelsen

Tidsstudier 2014 og 2016.
Opdateret med nye koder
2021

Blodbank/klinisk
immunologi

Rigshospitalet

Er i data

Afdelingerne

Fysio- og Ergoterapi

LPR

Sundhedsdatastyrelsen

ABC 2003/2004 og opdatering 2016. Opdateret med
nye koder i 2021

Intensiv

LPR

Sundhedsdatastyrelsen

Beregnes som gennemsnitlig timepris

Jordemoder

LPR

Sundhedsdatastyrelsen

Tidsstudie
2020

Klinisk Biokemi

Labka, BCC

Sundhedsdatastyrelsen og i
data

ABC 2003/2004 og opdatering i 2016
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Pointsystemer

Hvorfra stammer
data?

Hvem sætter point på?

Hvorfra stammer
pointsystemet?

Operation og Anæstesi

ORBIT

Sundhedsdatastyrelsen

Orbit tidsstudie 2015 og
opdatering i 2021

Operation og Anæstesi,
thorax- og karkirurgi

LPR

Sundhedsdatastyrelsen

Tidsstudie efteråret 2018
og vinter 2019. Opdateret
med nye koder i 2021

Radiologi

LPR

Sundhedsdatastyrelsen

Tidsstudie første halvår
2020. Opdateret med nye
koder i 2021

Patologi

Patobank

Er i data

Tidsstudier (løbende)

Klinisk Fysiologi
og Nuklearmedicin

LPR/PAS

Sundhedsdatastyrelsen

Tidsstudier 2014

Klinisk Mikrobiologi

Mads, Adbakt

Er i data

Afdelingerne

Modtages data med pointangivelser anvendes disse uden validering af data, idet det antages, at
data valideres ved indberetning.
Hvis der i det modtagne ydelsesdata ikke er tilknyttet vægte, sætter Sundhedsdatastyrelsen point på data. Point, der kobles på ydelsesdata, er enten dannet på baggrund af ABC-analyser eller
tidsstudier udført inden for et givent speciale eller på baggrund af registerdata.

5.2.4.2

Metoder og kilder til opgørelse af aktivitetsdata

For at der kan dannes en omkostningsdatabase skal der både anvendes et fordelingsregnskab
(økonomi) og aktivitetsdata. Aktivitetsdata kommer fra forskellige kilder og opgøres efter forskellige metoder. I det følgende beskrives hvilke kilder og metoder Sundhedsdatastyrelsen anvender for opgørelsen af aktivitetsdata for aktivitetsåret 2021.

5.2.4.3

Stamdata

For hvert hospital danner Sundhedsdatastyrelsen et stamdatasæt, som indeholder al den aktivitet, hospitalet har haft i det pågældende aktivitetsår. Sundhedsdatastyrelsen anvender DRGgrupperet LPR37 til at danne stamdatasæt for de enkelte hospitaler i regionerne.

5.2.4.4

Ydelsesdata og vægtning

For de tværgående funktioner danner Sundhedsdatastyrelsen såkaldte ydelsesdatasæt for hvert
enkelt hospital, hvor data er til rådighed. For mange af de tværgående ydelser dannes ydelsesdatasættene ud fra landsregistrene, som er interne registre, hvor Sundhedsdatastyrelsen samler
ydelsesdata for de forskellige tværgående funktioner i hver deres register.

7

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/finansiering-og-afregning/gruppering/noegler/lpr3-dokumenter/drg-grupperet-lpr3-data-dokumentation.pdf?la=da
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Ydelsesdata, der dannes på baggrund af landsregistrene:
Blod/immunologi
Sundhedsdatastyrelsen modtager kun blod og klinisk immunologisk data fra Region Hovedstaden, og data bliver dannet på baggrund af data fra Blödflodet. Point er angivet i det
data, som Sundhedsdatastyrelsen modtager.
Klinisk biokemi
Dannes ud fra landsregisteret for klinisk biokemi. Landsregisteret er dannet på baggrund af
data fra LIS, LABKA og BCC. De pointgivende koder er en blanding af Labka, Logica og UIPAC
koder.
Klinisk mikrobiologi
Dannes ud fra landsregisteret for klinisk mikrobiologi. Landsregisteret er dannet på baggrund af data, som Sundhedsdatastyrelsen indhenter fra de kliniske systemer MADS og ADBAK. Point er angivet i det data, som Sundhedsdatastyrelsen modtager.
Patologi
Dannes ud fra landsregisteret for patologi. Landsregisteret er dannet på baggrund af data
fra Patobanken. Point er angivet i det data, som Sundhedsdatastyrelsen modtager.
Andre ydelsesdatasæt, som ikke dannes på baggrund af landsregistrene:
AFRDAGE
AFRDAGE dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er mappet i
mapningstabellen. Ved omkostningstypen AFRDAGE tildeles hver patient point efter antal
afregningsdage fra DRG-grupperet LPR. Antal afregningsdage er kontaktens sluttidspunkt
minus starttidspunkt plus én dag. Dog med undtagelse af kontakter uden fremmøde, som
har nul afregningsdage.
VGT(XXX)
VGT(XXX) dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er mappet i
mapningstabellen. Ved omkostningstypen VGT(XXX) tildeles patienterne point på baggrund
af det specialespecifikke klinikbestemte vægtningssystem. Denne omkostningstype hed
tidligere AMB(XXX).
Dialyse
Dialyse dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er mappet i
mapningstabellen, og hvis der er angivet dialysebehandlings-procedurekoder. Hver patient
får tildelt ét point, dvs. pengene bliver fordelt ligeligt ud på alle patienterne.
Der kan også anvendes omkostningstypen VGTNEF til denne type aktivitet. Herved tildeles
patienterne point på baggrund af det klinikbestemte vægtningssystem for nefrologi.
Fysio- og ergoterapi
Fysio- og ergoterapi dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er
mappet i mapningstabellen. De pointgivende koder er udelukkende fysio- og ergoterapeutiske behandlingskoder.
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Intensiv
Intensiv ydelsesdata dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er
mappet i mapningstabellen. Pointene beregnes som gennemsnitlig timepris.
KFNM
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er mappet i mapningstabellen.
Operation og anæstesi
Operation og anæstesi dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som
er mappet i mapningstabellen. Afhængig af hvilken operationsomkostningstype der vælges, søges der ud på enten enhed med behandlingsansvar eller enhed med procedureansvar.
Ved valg af omkostningstyperne OPER/OPERVGT/OPAN/OPANVGT/ANAE/ANAEVGT anvendes det generelle operationsvægtningssystem. Her vil hver patient tildeles point ud fra de
vægtbærende K-koder.
For omkostningssteder vedrørende operationer inden for specialerne thorax- og karkirurgi
anvendes omkostningstyperne OPETRX/OPATRX/ANATRX. Herved vil hver patient få tildelt
point efter det specialespecifikke operationsvægtningssystem for thorax- og karkirurgi.
Opvågning
Opvågning dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er mappet i
mapningstabellen. Hver patient får tildelt ét point, dvs. pengene bliver fordelt ligeligt ud på
alle patienterne, medmindre hospitalet angiver andet.
Patienthotel
Patienthotel dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er mappet i
mapningstabellen. Hver patient får tildelt ét point, dvs. pengene bliver fordelt ligeligt ud på
alle patienterne, medmindre hospitalet angiver andet.
Radiologi
Radiologi dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er mappet i
mapningstabellen. De pointgivende koder er radiologiske procedurekoder (UX-koder).
Strålebehandling
Strålebehandling dannes på baggrund af stamdata ud fra den eller de enheder, som er
mappet i mapningstabellen samt en eller flere strålebehandlings-procedurekoder. Hver patient med en strålekode på de angivne enheder får tildelt ét point, dvs. pengene bliver fordelt ligeligt ud på alle patienterne, medmindre hospitalet angiver andet.

Kogebog 2021

33 / 98

5.3

Implantater og Medicin (samt sær- og tillægsydelser)

Implantater, medicin, særydelser og tillægsydelser skal defineres som endelige omkostningssteder, hvis de prismæssigt er belastende for den enkelte patient. Disse omkostningssteder skal
identificeres via procedure-, behandlings- og/eller diagnosekoder eller via CPR-nummer.
Herudover skal implantat- og medicinomkostningssteder også indsættes i arkene Implantater
og Medicin.
I arkene Implantater og Medicin vælges der, i popup-boksen Indsæt omkostningssted, mellem
de omkostningssteder, som er defineret i mapningstabellen. Det er derfor nødvendigt, at omkostningsstedet allerede er oprettet i mapningstabellen, inden definitionerne i arkene med implantater og medicin laves.
Der oprettes i arkene en linje for hver kode, der skal medtages. Hvis der er fire procedurekoder
til et implantat, laves der fire linjer med samme OmkstedNavn, og der indsættes en kode på hver
linje. Ved hjælp af popup-boksen Indsæt kode, indsættes der SKS-koder (det kan være diagnose, behandlings- eller procedurekoder), som er relevante for omkostningsstederne. Det markeres
med *, hvis koden også gælder underkoder. Eksempelvis, hvis der skrives * efter koden BOHJ18
betyder det, at underkoden BOHJ18A også medtages, men skrives der ingen * efter koden, medtages kun den specifikke kode, BOHJ18.
I den samme popup-boks skal der angives en Regel, der angiver efter hvilken regel procedurekoderne skal optælles. I drill-down menuen skal der vælges mellem fire regler: enhed med behandlingsansvar pr. kode, enhed med behandlingsansvar pr. kontakt, enhed med procedureansvar pr. kode eller enhed med procedureansvar pr. kontakt. I de tilfælde, hvor der skal anvendes
en CPR-liste til at optælle medicin eller implantater, sættes der hak i boksen CPR liste og der
vælges reglen CPR liste.
Der kan i popup-boksen også angives Forventet pris, hvis hospitalet har en fastsat pris pr. implantat/medicin, og Forventet antal, som er det antal ydelser, som det forventes, at der findes i
data.
Kolonnen Kodebeskrivelse udfyldes automatisk, når der er valgt en kode i listen.
Kolonnen Fritfelt bruges som fritekstfelt, som er et felt til hospitalets egne notater.
Se Bilag 2 Vejledning til fordelingsregnskabsmatricen for en nærmere beskrivelse af, hvordan
medicin- og implantatarkene udfyldes i fordelingsregnskabsskabelonen.
Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet en inspirationsliste med udgangspunkt i implantater og
medicin, som hospitalerne tidligere har anvendt (prisen på medicin og implantater er vejledende). Hospitalerne skal forholde sig til, om alle væsentlige udgifter til implantater og medicin
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er medtaget i fordelingsregnskabet. De enkelte koder diskuteres med afdelingerne og medtages,
hvis de findes på hospitalerne.

5.3.1

Inspirationslister

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder hvert år inspirationslister for implantater og særligt dyr medicin. De opdaterede lister vil blive uploadet til SharePoint hjemmesiden. Inspirationslisterne
kan benyttes som en hjælp til at
Der er to typer af inspirationslister: Den overordnede og de sygehusspecifikke.
Inspirationsliste - implantater/medicin
Disse overordnede inspirationslister viser, hvilke andre sygehuse der har medtaget et givet implantat/præparat (SKS-kode) i deres medicin-/implantatfane. Derudover vises gennemsnitsprisen pr. hospital for SKS-koden.
Oversigt over implantater/medicin ud fra inspirationsliste_>sygehus<
De sygehusspecifikke inspirationslister viser, hvilke af sygehusets enheder der har produceret
koder, der er angivet som implantater/medicin på et eller flere sygehuse, og om/hvordan disse
enheder er mappet.

5.3.2

Særskilt data (CPR-lister)

For medicin, implantater, særydelser og tillægsydelser kan det være nødvendigt for hospitalerne
at sende en CPR-liste til Sundhedsdatastyrelsen, hvorved kontakterne kan identificeres. Disse
CPR-lister skal indeholde mindst følgende variable: ¨
CPR-nummer.
Enhed med procedureansvar (SOR-kode).
Dato (kontaktdato/prøvedato/dato).
Pris/vægt (hvis omkostningerne skal fordeles ligeligt ud på alle patienter, sættes pris/vægt
til 1).
Derudover må CPR-lister også meget gerne indeholde:
Procedurekode (SKS-kode).
Sygehus SOR-kode.
ATC-kode.
CPR-lister sendes elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens SFTP-server. I hver region er der udpeget en person, der står for fremsendelse af al regionens særskilte
data.
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5.4

FordelingsNøgler

Arket FordelingsNoegler benyttes til at fremme dokumentationen af nøglerne, som anvendes
både til fordelingen af de midlertidige omkostningssteder og til fordelingen af lønudgifter i selve
fordelingsregnskabet. Arket FordelingsNoegler skal ses som en hjælp til fordelingen, og det er
derfor valgfrit, om arket udfyldes, eller der i stedet vælges at skrive nøglerne direkte ind i fordelingsregnskabsarket. Arket FordelingsNoegler er dog det letteste sted at dokumentere lønnøglerne i fordelingsregnskabet til deadlinen d. 1. februar.
I arket FordelingsNoegler kan man definere de fordelingsnøgler, der anvendes. For hver nøgle
indtastes et NoegleNavn og en NoegleType, og derudover kan nøglen i kolonnen Beskrivelse defineres nærmere. F.eks. lægeløn som NoegleNavn, vagtplaner som NoegleType, og Elektroniske
arbejdstidsplaner kombineret med samtale med afdelingen som Beskrivelse.

Tabel 5

Definition af fordelingsnøgler

NoegleNavn
Lægeløn

NoegleType
Vagtplaner

Beskrivelse
Elektroniske arbejdstidsplaner kombineret med samtale med afdelingerne

Felterne NoegleNavn og NoegleType skal udfyldes, mens det ikke er obligatorisk at udfylde feltet
Beskrivelse, men det er en god ide at beskrive nøglerne nærmere, især lønnøglerne.
Nogle fordelingsnøgler anvendes flere gange, hvorfor de med fordel kan skrives ind i arket FordelingsNoegler. Herved overføres procentfordelingen automatisk med over i de to ark FordelingMidlertidige og Fordelingsregnskab, når nøglen anvendes her. Kolonnen NoegleSum viser,
om hver række summer til 100 pct.
For de generelle nøgler skal der ikke indtastes procentfordelinger, da procentfordelingen vil
være forskellig for hver gang, nøglen anvendes.
Når nøgler i FordelingsNoegler arket er indtastet, vil det være muligt i FordelingMidlertidige og
Fordelingsregnskab arkene at vælge nøglerne i nøglekolonnerne. I nøglekolonnefelterne fremkommer der en drill-down menu, hvor der kan vælges mellem alle de nøgler, der er indtastet i
FordelingsNoegler arket. I arket Fordelingsregnskab skal man ydermere trykke på knappen Overfør fordelingsnøgler for at få overført de givne fordelinger til arket.
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Figur 3

Valg af fordelingsnøgler

Det er vigtigt at forholde sig til hvilke nøgler, der skal anvendes til de forskellige fordelinger. Det
er muligt at udarbejde nogle nøgler, inden de endelige regnskabstal foreligger. Det kan eksempelvis være fordelingen af lægeløn og kvadratmeter.
Det vigtigt at have forholdt sig til, hvorfor den konkrete nøgle er valgt. Hvis der anbefales en
anden nøgle end den valgte, skal valget begrundes.

5.5

FordelingMidlertidige

Når de midlertidige omkostningssteder bliver defineret i mapningstabellen, kommer de frem i
arket FordelingMidlertidige. I arket står alle omkostningsstederne angivet som kolonner, mens
de midlertidige omkostningssteder står som rækker. Kaskadestrukturen er indtegnet i skabelonen og bevirker, at der ikke kan fordeles udgifter forkert jf. Kaskademodellen. Modellen er beskrevet i Bilag 4 Kaskademodellen.
I kolonnen FordelingsNoegle skal der indtastes en beskrivelse af hvilken fordelingsnøgle, der er
anvendt. Nøglerne er nu prædefineret, og flere kan tilføjes i arket FordelingsNøgler. Desuden
skal der i kolonnen NoegleAar også indtastes hvilket år, nøglen er opdateret i. Dette er indsat
for at henlede opmærksomheden på opdateringsfrekvensen.
Bemærk, at der ikke må fordeles fra midlertidige omkostningssteder til endelige omkostningssteder, der udelukkende indeholder medicin eller implantater, da disse udelukkende skal bestå
af den konkrete udgift.
I et matriceregnskab er det muligt at fordele udgifterne fra de midlertidige omkostningssteder
direkte fra kontonumrene til de endelige omkostningssteder. Men for at bevare overblikket og
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for at kunne justere på fordelingsnøglerne for de midlertidige omkostningssteder, fordeles udgifterne først til de midlertidige omkostningssteder, som så herefter deles ud på de endelige
omkostningssteder.
I nedenstående tabel ses en liste over anbefalede fordelingsnøgler:

Tabel 6

Anbefalede fordelingsnøgler

Omkostningssted

Nøgle

Administration mm.

Bruttoudgifter

Apotek

Forbrug

Centraldepot

Forbrug

IT-enhed

Forbrug / antal arbejdspladser

Ejendomme
drift og vedligeholdelse
personaleboliger

m2

Fællesudgifter, regionsniveau

Forbrug

Fællesudgifter, hospitalsniveau

Forbrug

Kalkulatoriske udgifter

Forbrug

Køkken
kantine
patientmad

Antal medarbejdere

Opvågning

Tidsforbrug

Portørcentral

Tidsforbrug, kontaktdage

Rengøring

Tidsforbrug, m2

Socialrådgiver

Klargjorte udgifter for kliniske enheder

Sterilcentral

Forbrug

Hospitalsledelse

Bruttoudgifter

Teknisk enhed

Tidsforbrug, m2

Udviklingsenhed

Bruttoudgifter for enheder (kliniske såvel som ikke-kliniske)

Vaskeri
uniformer
linned

Forbrug (antal), personaleforbrug

Fordeles ikke, placeres på eksternt omkostningssted

Forbrug, kontaktdage

Forbrug (antal / kg), kontaktdage

Hvor der er flere nøgler, er de anført i prioriteret rækkefølge, således at der for det enkelte
omkostningssted vælges den første af de nævnte nøgler, som er til rådighed. F.eks. bør rengøring fordeles efter opgørelser af rengøringspersonalets tidsforbrug på de enheder, som rengøring skal fordeles til. Hvis sådanne opgørelser ikke er til rådighed, kan antal m2 anvendes som
nøgle.
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Generelt gælder, at man som sidste udvej kan vælge at fordele de midlertidige omkostningssteder efter bruttoudgifter fordelt i fordelingsregnskabet. Ofte vil det være mere rimeligt at anvende kvalificerede skøn som fordelingsnøgle frem for bruttoudgifter. Under alle omstændigheder bør det overvejes, om der er endelige eller eksterne omkostningssteder, som helt kan udelukkes som aftagere af ydelser fra det midlertidige omkostningssted, som skal fordeles.

5.6

Fordelingsregnskab

Arket Fordelingsregnskab udfyldes med et økonomi-udtræk. Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland har muligheden for, at få Sundhedsdatastyrelsen til at indsætte økonomiudtrækket i matricen. Herudover kan det også kobles med de procenter, der var sat på et
givent kontonummer sidste år. På den måde bliver der sat det samme kontonummer på i år, hvis
omkostningsstederne er de samme som sidste år. Således skal procenterne på kontonumre, der
var i brug sidste år, ikke indtastes igen, men blot verificeres eller tilrettes af hospitalet.
Der må ikke være tomme felter i kolonne I – KontoNr, da Sundhedsdatastyrelsen ellers ikke kan
anvende matricen til beregninger. KontoNr må ikke indeholde specialtegn, ud over punktum og
bindestreg, da dette giver tekniske problemer i beregningen.
Er der rækker i økonomi-udtrækket, hvor beløbet er 0 eller beløbsfeltet er tomt, skal disse rækker enten slettes eller fordeles ud på et relevant omkostningssted (da alle rækker i fordelingsregnskabet skal være fordelt ud på et omkostningssted).
For eventuelle kalkulatoriske rækker i fordelingsregnskabet bør der angives ”xxx” under KontoNr, Gruppering og Art.

5.6.1

Fordeling af løn

I fordelingsregnskabet fordeles hvert kontonummer med procenter til omkostningsstederne.
Lønudgifterne kan være bogført både på den enkelte enhed, eksempelvis på sengeenhed X eller
på afdelingens fællesafsnit. Den udgift til løn der er bogført på fællesafsnittet, skal fordeles ud
på afdelingens omkostningssteder. For at synliggøre, hvilken type løn der fordeles, kræves en
opdeling af lønudgiften på stillingskategorier. Dette gøres med et udtræk fra lønsystemet og
anvendelse af knapperne Indsæt og Slet række.
Udtrækket indsættes i stedet for den linje, hvor summen af lønnen står i. Desværre stemmer
lønsystem og økonomisystem ikke altid overens, men det er vigtigt, at det er lønudtrækket, der
kommer til at stemme overens med den sum, som økonomisystemet angav. Der kan evt. indsættes en restsum, eller differencen kan uddeles på stillingskategorierne.
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I kolonnen Løntype vælges også den løntype, der kan knyttes til beløbet. Bemærk, at det kræves,
at alle lønfordelingerne tilknyttes en nøgle. Dette betyder, at kolonnen Fordelingsnoegle skal
udfyldes, når der er tale om lønudgifter (Art 1). Her kan der vælges enten prædefinerede nøgler
(fra arket FordelingsNøgle) eller manuel indtastning af egne nøgler.
Er det ikke muligt at opdele lønnen på stillingskategorier, skal der stadig angives en løntype til
lønudgifterne. Her vælges løntypen ”Andet løn”.

5.6.2

Fordeling af overhead på eksterne omkostningssteder

Når der skal fordeles overhead på de eksterne omkostningssteder, skal der skelnes mellem, om
det eksterne omkostningssted er forbundet med en fysisk funktion på hospitalet eller hvorvidt
der bare er tale om en regning, der betales. Det er kun i de tilfælde, hvor det eksterne omkostningssted dækker over en fysisk funktion på hospitalet, at der kan fordeles overhead.
Den nedenstående tabel, er en liste over hvilke af de eksterne omkostningssteder, som der må
fordeles overhead til. De eksterne omkostningssteder der må fordeles overhead til, er angivet
med et ”x” i tabellen. Det er også angivet fra hvilke kaskader, der må fordels overhead fra.
For en beskrivelse af de enkelte skemaer henvises til DTD-vejledningen for 2021, der er tilgængelig på SharePoint den 1. februar 2022.

Tabel 7

Fordeling af overhead på eksterne omkostningssteder
M1

M2

M3

Skema 6.1: Center for voldsramte (Bispebjerg)

x

x

x

Skema 6.2: Ventilatørbistand i hjemmet, respiratorpatienter

x

x

Skema 6.3: Blodprøvetagning i eget hjem

x

x

x

x

x

x

x

x

M4

Skema 5.1: Leasing- og lejeudgifter
Skema 5.2: Huslejeudgifter

Skema 6.4: Psykinfo + pårørende
Skema 6.5: Leveret udstyr til patienter i eget hjem, ilt og sonderemedier
Skema 6.6: Montebello (Nordsjællands Hospitaler)
Skema 6.7: Satspulje korrektioner mellem år
Skema 6.8: Klinisk farmakologisk rådgivning af praksissektoren
Skema 6.9: Tandregulering ifm. operation
Skema 6.10: Giftlinjen
Skema 6.11: Tjenestemandspensioner
Skema 6.12: Art 4.6 Betalinger til staten
Skema 6.13: Art 4.7 Betalinger til kommuner
Skema 6.14: Art 4.8 Betalinger til andre regioner
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Skema 6.15: Art 7.6 Betalinger fra staten
Skema 6.16: Art 7.7 Betalinger fra kommuner
Skema 6.17: Art 7.8 Betalinger fra andre regioner
Skema 6.18: Betalinger til selvejende, private og udenlandske sygehuse
Skema 6.19: Dækningsafgift/ejendomsskat
Skema 6.20: Forsikringer/erstatninger
Skema 6.21: Vederlagsfri Lab. –ydelser og andre ydelser til praksissektoren

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Skema 6.22: Patienttransport
Skema 6.23: Serviceydelser til/fra andre institutioner eller sygehuse udenfor
regionen
Skema 6.24: Udgifter til eksternt finansierede forskning
Skema 6.25: Forebyggelse rettet mod praksissektoren og kommuner
Skema 6.26: Praksisreservelæger
Skema 6.27: Præhospital
Skema 6.28: Udgifter til Danske Regioner (Kontigent, MedCom, Fællesproj.)
Skema 6.29: Hospice
Skema 6.30: Konsulenter(Praksis)
Skema 6.31: Videnskabsetisk Komité
Skema 6.32: Tolkebistand
Skema 6.33: Dansk Center for Partikelterapi
Skema 6.34: Politisk organisation – overførte udgifter fra funktion 4.10.01,
4.10.02 og 4.10.04
Skema 6.35: Øvrige udgifter, Region Sjælland
Skema 6.36: Sundhedsydelser ifm. specialsektor
Skema 6.37: Udgifter til primær sundhed fra skema 2
Skema 6.38: Udgifter til primær sundhed fra skema 3
Skema 6.39: Særlige udgifter ifm. COVID-19
Skema 6.40: Udleveret udstyr/tilbehør ifm. cochlear implantater
Skema 6.41: Luxturna-behandling, Rigshospitalet
Skema 6.42: Udleveret medicin
Skema 6.43: Øvrige (Kan kun benyttes efter aftale med Sundhedsdatastyrelsen)

x

Skema 7.1: Vederlags frie ydelser mellem sygehusene
Skema 7.2: Interne udgifter/indtægter mellem hospitalerne via faktura
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5.6.3

Håndtering af intern afregning og praksissektor

Det er op til den enkelte region at bestemme, hvordan intern afregning medtages i fordelingsregnskabet, så længe det håndteres på en ensartet måde på tværs af regionen. I dette afsnit
beskrives en mulig metode til håndteringen af intern afregning samt en række forhold, man skal
være opmærksom på. I Bilag 6 Eksempel på håndtering af intern afregning gives et yderligere
eksempel på, hvordan intern afregning rent praktisk kan håndteres i fordelingsregnskabet.
Regionerne/sygehusene bedes ved metodeændringer udarbejde en kort beskrivelse af deres
anvendte metode for intern afregning og fremsende denne til Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen står gerne til rådighed for sparring for valg af metode.

5.6.3.1

Forslag til metode

I det følgende beskrives det, hvordan intern afregning kan håndteres i fordelingsregnskaberne.
I sidste ende er det regionens beslutning, hvilken metode de ønsker at bruge, så længe metoden
bruges ens i hele regionen.
Ved brug af nedenstående metode vil visse former for intern afregning blive holdt ude af fordelingsregnskaberne. Det vil have den konsekvens, at fordelingsregnskaberne og De Tilrettede
Driftsudgifter ikke længere vil stemme på hospitalsniveau, men kun vil stemme på regionsniveau.
Ydelser mellem hospitalerne hvor Sundhedsdatastyrelsen har aktivitetsdata til rådighed (LPRog landsregisterdata)
For ydelser hvor der findes aktivitetsdata, skal intern afregning holdes ude af fordelingsregnskaberne, hvilket vil sige:
Der skal ikke oprettes kalkulatoriske regnskabsrækker med indtægter og udgifter.
Regnskabsposteringer, der kan henføres til intern afregning mellem hospitalerne for disse
ydelser, skal henføres på skema 7.2 Interne udgifter/indtægter mellem hospitalerne via
faktura.
Sundhedsdatastyrelsen har aktivitetsdata til rådighed for følgende ydelser:

Klinisk biokemi

Klinisk mikrobiologi

Radiologi (fra LPR)

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin (fra LPR)

Intensiv (fra LPR)

Fysio- og Ergoterapi (fra LPR)

Klinisk genetik

Patologi

Blod/klinisk immunologi – dog kun for Region Hovedstaden
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Eksempel
Hospital A producerer klinisk biokemi for hospital B og C i Region X. Det er kun hospital A der
skal oprette et omkostningssted for klinisk biokemi i deres fordelingsregnskab, da hospitalet
producerer alle ydelserne og har alle omkostninger til klinisk biokemi. Hospital B og C skal derfor
ikke have et omkostningssted for klinisk biokemi, da de kun er modtagere af klinisk biokemiske
ydelser, og disse ydelser afregnes internt via faktura eller som vederlagsfrie ydelser. Den interne
afregning skal udelukkende håndteres i DTD.
De ydelser hospital A producerer for hospital B og C vil fremover først koble ned på patienterne
på hospital B og C, når Sundhedsdatastyrelsen samler de individuelle omkostningsdatabaser på
regionsniveau. Dette har den konsekvens, at matchprocenterne i tabel 3 i output-tabellerne vil
blive lavere. Dette er udelukkende en teknisk konsekvens.
Ydelser mellem hospitalerne hvor Sundhedsdatastyrelsen ikke har aktivitetsdata til rådighed
For ydelser hvor der ikke findes aktivitetsdata, er det stadig nødvendigt for hospitalerne at oprette midlertidige omkostningssteder og indsætte kalkulatoriske regnskabsrækker med indtægter og udgifter eller henføre regnskabsrækker hertil. Dette gælder f.eks. blod og klinisk immunologiske ydelser, hvor Sundhedsdatastyrelsen kun modtager ydelsesdata fra Region Hovedstaden.
Eksempel
Hospital A producerer blod for hospital B og C i region X. Alle hospitalerne skal oprette
BLOD/KIMM som et midlertidig omkostningssted og gøre følgende: Hospital A fordeler alle regnskabsrækkerne, der kan henføres til BLOD/KIMM, til det midlertidige omkostningssted og indsætter en kalkulatorisk indtægt, der svarer til beløbet på det, der produceres for de andre hospitaler. Denne indtægt placeres også på det midlertidige omkostningssted for BLOD/KIMM, så
den samlede sum på dette omkostningssted nu svarer til, de reelle omkostninger hospitalet har
til sine egne patienter. Hospital B og C gør det tilsvarende; på deres midlertidige omkostningssted opretter de en kalkulatorisk udgift, som svarer til beløbet på de leverede BLOD/KIMM ydelser fra hospital A.
Dette gælder også for andre ydelser, der går på tværs af hospitalerne, hvor der heller ikke findes
aktivitetsdata, eksempelvis centralvaskeri.
Læger der arbejder på tværs af hospitaler
Internt i regionerne arbejder nogle læger på tværs af sygehusene. Indtægter og udgifter forbundet hertil skal henføres til de relevante enheder.
Eksempel
En læge er ansat på hospital A, men arbejder to dage om ugen på hospital B. Hospital A modtager
en indtægt fra hospital B for de to dage om ugen lægen arbejder på hospital B. Hospital A skal
henføre indtægten for lægens arbejde til det omkostningssted, som lægen organisatorisk hører
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til. Hospital B skal henføre udgiften til lægen til det omkostningssted, som hører til den enhed,
hvor lægen er de to dage om ugen.
Praksissektor
Der skal fortsat udskilles omkostninger til ydelser foretaget for praksissektoren på skema 6. Det
er dog meget vigtigt, at de udskilte omkostninger er beregnet ud fra den procentsats, som Sundhedsdatastyrelsen beregner og udsender til hospitalerne i februar måned. Procentsatserne har
Sundhedsdatastyrelsen beregnet, ved at opgøre de samlede tværgående ydelser et hospital har
produceret for hospitalssektoren og praksissektoren. I nedenstående tabel ses et udsnit af den
opgørelse, Sundhedsdatastyrelsen udsender til hospitalerne i februar måned. Udsnittet viser,
hvor mange klinisk biokemiske ydelser hospital 265561000016008 producerer for henholdsvis
hospitalssektoren og for praksissektoren. Der er både angivet det samlede antal ydelser og det
samlede antal point, disse ydelser har fået tildelt. Det er ud fra pointene, at andelen beregnes,
og det er denne andel, som hospitalerne skal anvende for at udskille omkostningerne til praksissektoren.

Tabel 8

Udsnit af Oversigt over praksisandele

Sygehus

Antal_Point Antal

Andel

265561000016008 630661000016007 Praksissektor

255.031

490.663

47,6%

265561000016008 630661000016007 Hospitalssektoren

281.051

549.639

52,4%

5.6.4

Enhed

Rekvirent

Diverse

Nederst i arket Fordelingsregnskab indtastes fællesudgifter fra regionen, som i første omgang
fordeles med 100 pct. til omkostningsstedet ”Fællesudgifter fra regionen”.
Ved opdatering af økonomiudtrækket ved den endelige regnskabsafslutning og ved genbrug af
matricen næste år anvendes Excel-funktionen L-opslag til at fastholde fordelingsprocenterne på
de rigtige steder.

5.7

Validering

Fanerne Start og Validering kan anvendes løbende til at tjekke, om der er fejl i de forskellige
faner i fordelingsregnskabet. I Startfanen findes et overblik over alle valideringsfejl i matricen,
mens Valideringsarket er en uddybning af dette ark. Se Bilag 2 Vejledning til fordelingsregnskabsmatricen for mere information omkring valideringsfunktionerne i matricen.
Det er vigtigt, at alle faner er opdateret og valideringsfejl er rettet inden upload til SharePoint.
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6. Outputtabeller
Når hospitalerne afleverer fordelingsregnskaberne, danner Sundhedsdatastyrelsen i første omgang en omkostningsdatabase for hvert hospital. I den forbindelse udarbejder Sundhedsdatastyrelsen også hospitalets outputtabeller.
Gennemgangen af outputtabellerne er en meget vigtig proces i takstberegningen, da det er med
til at gøre taksterne mere valide. Det er kun hospitalets fordelingsregnskabsansvarlige, der kan
validere fordelingsregnskabet. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med outputtabellerne bliver prioriteret af hospitalerne.
Outputtabellerne er et direkte resultat af det udarbejdede fordelingsregnskab og bruges til at
validere dette. De viser bl.a. resultatet af koblingen af aktivitet og udgifter fra fordelingsregnskabet, for eksempel i form af gennemsnitlige omkostninger på de enkelte enheder eller ydelser.
Arbejdet med outputtabellerne
I ugerne efter afleveringen af fordelingsregnskaberne sender Sundhedsdatastyrelsen outputtabellerne ud til de fordelingsregnskabsansvarlige. Sammen med outputtabellerne udsendes et
svarskema med Sundhedsdatastyrelsens kommentarer.
Når outputtabellerne sendes ud, skal den fordelingsregnskabsansvarlige gennemgå outputtabellerne samt svararket og foretage de rettelser i fordelingsregnskabet, som materialet giver
anledning til. Den fordelingsregnskabsansvarliges kommentarer anføres i en ny kolonne i svararket. Herefter vil Sundhedsdatastyrelsen køre hospitalets omkostningsdatabase på ny og udarbejde nye outputtabeller.

6.1

Tabel 1: Fordeling af aktivitet på DRG-kontakttype

Tabel 1 viser antallet af DRG-kontakter for sygehuset fordelt på DRG-kontakttype. Tabel 1 kan
bruges til at få et overblik over variablen DRG-kontakttype dannet i DRG-grupperet LPR.9
DRG-kontakttypen benyttes til opdelingen af aktiviteten i outputtabellerne Tabel 3 og Tabel 5.

9

Læs mere i dokumentationen for DRG-grupperet data, som findes på følgende link: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/finansiering-og-afregning/gruppering/noegler/lpr3-dokumenter/drg-grupperet-lpr3-data-dokumentation.pdf?la=da
Oplysningerne om DRG kontakttype findes i Tabel 30 på side 42.
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Tabel 9

Eksempel på outputtabeller,
Tabel1: Fordeling af aktivitet på DRG-kontakttype

DRG-kontakttype
DRG-kontakttype 1: Diagnoseindberetning

Antal DRG-kontakter
70.989

DRG-kontakttype 2: Procedureindberetning

158.490

DRG-kontakttype 3: Virtuelle kontakter

227.497

DRG-kontakttype 6: Egne forløb

257.663

DRG-kontakttype 7: Død

26

DRG-kontakttype 8: Udekontakt
DRG-kontakttype 9: Øvrige

2.721
1.081.836
1.799.222

6.2

Tabel 2: Fordeling af takstbasis på omkostningssteder

Tabel 2 viser fordelingen af takstbasis på direkte og indirekte omkostningssteder. Her skal man
være opmærksom på kolonnen Andel indirekte omkostninger, der viser de indirekte omkostningers andel af takstbasis. Denne indirekte andel skal helst ligge under 30 %.
Er andelen højere end 30 %, farvemarkeres rækken. I det tilfælde bør det tjekkes, om omkostningerne er fordelt korrekt. Dette kan gøres ved at kigge på hvor omkostningsstedet får omkostninger fra i fanen ”Ford2SAS” i fordelingsregnskabet.
Vær opmærksom på, at der i udgangspunktet ikke må være indirekte omkostninger på implantat- og medicinomkostningssteder, og til dels også for sær- og tillægsydelser.
Et eks. på en høj andel af indirekte omkostninger kan være, at omkostningsstedet får tildelt en
høj andel af midlertidige omkostninger. En anden kan være, at afdelingen er lukket i løbet af
året.
Hvis hospitalet generelt har en høj andel indirekte omkostninger, kan det skyldes, at hospitalet
har centraliseret en række udgiftskonti, hvor enhederne har ingen eller begrænset mulighed for
at påvirke udgiftsniveau.

Tabel 10 Eksempel på outputtabeller,
Tabel2: Fordeling af takstbasis på omkostningssteder
Omkostningsstedsnavn
I alt
Omksted039M5_CKO_Blo
Omksted040dsygM5_CKO_Blo
Omksted041domme_AmdsygM5_CKO_Blo
bulant
domme_amdsygbulant_Tildomme_held
læg_KMT
øgn
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Omkostningstype
VGTHAE
TIL1
AFRDAGE

Direkte fordelte
Indirekte fordelte Andel indirekte
Takstbasis
omkostninger
omkostninger
omkostninger
…
7.832.736.338
5.746.012.719
2.086.723.618
27
69.180.124
50.840.562
18.339.562
27
6.085.743
4.411.337
1.674.406
28
87.125.414
58.462.808
28.662.606
33
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6.3

Tabel 3: Aktivitet uden omkostninger og Omkostninger
uden aktivitet

Tabel 3 viser:
A. Aktivitet uden omkostninger: Den aktivitet, som ikke er tilknyttet et omkostningssted i

mapningstabellen.
B. Omkostninger uden aktivitet: Omkostningssteder i mapningstabellen, som har enheder tilknyttet, men hvor der ikke er aktivitet på.
A: Aktivitet uden omkostninger
Venstre del af Tabel 3 viser aktivitet på enheder, der af den ene eller anden grund ikke får fordelt
omkostninger. En enhed kan optræde på listen, hvis:
Enheden ikke er mappet i mapningstabellen.

Dette vil også være tydeligt, hvis man i fordelingsregnskabet i fanen ”OmkostningsstedsMapning” kigger på funktionen ”ikke mappede enheder”.
Enheden er mappet til en omkostningstype, der ikke fanger enhedens aktivitet. Dette
kan finde sted, hvis enheden primært har behandlingsansvar, men er mappet til et omkostningssted, hvor omkostningstypen søger på enheder med procedureansvar. Eller
omvendt.

Eksempel: Til et VGTXXX omkostningssted er der mappet enheder, der primært har
behandlingsansvar. Omkostningstyperne VGTXXX udsøger imidlertid kun på kontakter, hvor enheden har haft procedureansvar. Der findes derfor ingen aktivitet, og
SOR-koderne optræder i Tabel 3.
Enheden kun har kontakter uden fremmøde10 uden vægtbærende procedurer

Kontakter uden fremmøde på et VGTXXX omkostningssted får kun omkostninger på
sig, såfremt der er udført procedurer, der er i vægtsystemet. Hvis aktiviteten i Tabel
3 primært fordeler sig på kontakter uden fremmøde, er det derfor ikke udtryk for et
problem.
Endelig kan enhederne i visse tilfælde optræde i tabellen, selvom de er mappet og aktiviteten kommer med. Det er en teknikalitet, som der skal ses bort fra.

10

DRG-kontakttyperne 1: Diagnoseindberetning, 2: Procedureindberetning samt 3: Virtuelle kontakter
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Tabel 11 Eksempel på outputtabeller,
Tabel 3: Aktivitet uden omkostninger
Aktivitet uden omkostninger:
Enhed
582031000016005
582041000016003
583751000016009
584841000016003
627561000016005

DRGKONDRGKONDRGKONAntal kontakter på enhed
Enhedsnavn
TAKTTYPE_3 TAKTTYPE_9 TAKTTYPE_6 med behandlingsansvar
Genetisk rådgiv2.796
2.376
5.172
ning, Blegdamsv
Center
for
3
3
sjældne syg4062KGK
17.655
17.655
domme
Radiologisk
Klinik
1
48.804
48.805
GLO
Ortopædkir.
Klin.
206
206
U, Tum.Kir

B: Omkostninger uden aktivitet
Den højre del af Tabel 3 viser de omkostningssteder, hvor der ikke findes aktivitet.
Der kan både være tale om en enkelt enhed, som der ikke er aktivitet på eller det kan være
alle de enheder, som der er mappet ud for et omkostningssted, der ikke er aktivitet på. Det
bør derfor undersøges, hvorfor et omkostningssted optræder på listen. Dette kan gøres ved
at undersøge om alle mappede enheder har aktivitet i aktivitetsoversigten på SharePoint.
Her er det vigtigt, der kigges i den opgørelse, der stemmer med omkostningstypen for omkostningsstedet. Kigges der således på et VGTXXX omkostningssted, skal man kigge på oversigten over aktivitet på producerende enhed.

Tabel 12 Eksempel på outputtabeller,
Tabel 3: Omkostninger uden aktivitet
Omkostninger uden aktivitet:
Omkostningssted i fordelingsregnskab
CO_271061000016009_Endeligt_Omksted060

Omkostningssted
Omksted060-Mammaklinikken

Omkostningstype
AFRDAGE

Takstbasis
5.749.116

Hvis der ikke er aktivitet koblet til et omkostningssted, vil omkostningerne fordelt til omkostningsstedet ikke blive fordelt, og vil dermed ikke indgå i omkostningsdatabasen og dermed heller ikke indgå i takstberegningen. I dette tilfælde skal sygehuset derfor enten fordele omkostningerne til et andet omkostningssted eller mappe enheder med aktivitet ved omkostningsstedet.
Hvis det i stedet kun er en enkelt mappet enhed på omkostningsstedet, der ikke har aktivitet,
fordeles omkostningerne til de enheder, der har aktivitet. I det tilfælde hvor økonomi og aktivitet ikke passer sammen, bør sygehuset enten omfordele omkostninger til andre omkostningssteder eller undersøge muligheden for, at aktiviteten ligger på en anden enhed, som så kan mappes til omkostningsstedet.
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6.4

Tabel 4: Fordeling af omkostninger til enheder mappet
som afregningsdage (AFRDAGE)

Tabel 4 viser fordelingen af omkostninger til de kliniske enheder af omkostningstypen AFRDAGE.
I Tabel 4 skal der især ses på de omkostningssteder, hvor Gns. afregningsdageomk. enten ligger
over eller under de fastlagte bånd. Dvs. hvis gennemsnitsomkostningen pr. afregningsdag enten
er meget lav eller meget høj på enheden.
Der benyttes i tabellen to forskellige bånd afhængigt af det gennemsnitlige antal afregningsdage
for omkostningsenheden:
Hvis gns. antal afregningsdage er mindre end 1,5 dage er båndet 750-2.000 kr.
(gul markering ved gns. afregningsdageomk. uden for bånd).
Hvis gns. antal afregningsdage er større eller lig 1,5 dage er båndet 2.000-6.000 kr.
(blå markering ved gns. afregningsdageomk. uden for bånd).
Hvis udgifterne til et omkostningssted ligger uden for båndene, kan det være fordi:
Der er fordelt for få eller for mange penge til omkostningsstedet.
De enheder, der er mappet i mapningstabellen, ikke har den forventede aktivitet.
Det er her vigtigt at bemærke, at det ikke bare handler om at omfordele omkostninger, så et
omkostningssted kommer til at ligge inden for båndene. Nogle omkostningssteder vil naturligt
ligge uden for båndene, og her handler det om at begrunde, hvorfor de gør det. Et eksempel
herpå er geriatriske enheder, som ofte ligger uden for båndene, men det accepteres, da sygehusene kan forklare udsvinget med relativt høje plejeomkostninger.

Tabel 13 Eksempel på outputtabeller,
Tabel4: Fordeling af omkostninger til enheder mappet som afregningsdage
(AFRDAGE)
Omkostningsstedsnavn
Omksted066Omksted083Omksted095Omksted095Omksted095-

OmkostGns. antal Gns. afregningsdageomk. Samlet gns. Samlet
ningsenafregnings- (række markeres hvis
afregnings- afregningsNedre Øvre
hed
… dage
denne er udenfor bånd) dageomk. dageomk.
grænse grænse
27124100
5,26
2.785
14.661 110.117.085
2.000
6.000
0016001
27150100
0016001
2,33
7.000
16.284
54.762.823
2.000
6.000
44592100
0016002
1,00
2.099
2.109
5.985.576
750
2.000
44591100
0016006
1,11
2.099
2.325
28.565.329
750
2.000
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1,09

2.099

2.285

34.550.906

750

2.000
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Tabel 4 viser først fordelingen af omkostninger på den enkelte enhed på omkostningsstederne,
dvs. en række pr. mappet enhed. Nedenunder vises den samlede fordeling af omkostninger til
omkostningsstedet, dvs. en række pr. omkostningssted. Hvis der f.eks. er mappet fem enheder
ved et omkostningssted, kan det være en fordel både at se på den samlede fordeling af omkostninger til omkostningsstedet og på fordelingen af omkostninger til den enkelte enhed, så eventuelle fejl i aktiviteten eller fordelingen af omkostningerne kan snævres ind til den/de relevante
enheder.

6.5

Tabel 5: Gennemsnitspriser på omkostningssteder mappet
med klinikbestemte vægte (VGTXXX)

Tabel 5 viser gennemsnits pointpriser på enheder med klinikbestemte vægtningssystemer. Det
vil sige omkostningssteder, der er mappet som VGTXXX i mapningstabellen.

Tabel 14 Eksempel på outputtabeller,
Tabel5: Gennemsnitspriser på omkostningssteder mappet med klinikbestemte vægte (VGTXXX)
Kontakter med fremmøde
…
OmkostningsAntal
Total
Gns. Total
Pointpris Gns. pris
stedsnavn
Omktype
procedurer point
point omkostning (100)
550
161.858
294
7.190.745
4.443
13.074
Omksted262VGTNEU262
M5_NEU_Neu- VGTMEN211
12.209 1.945.72
159
19.763.180
1.016
1.619
Omksted2112
roM5_JMC_GR_
1.231
589.382
479
2.507.315
425
2.037
Omksted241VGTKNE241
logi_GLO_amAmbulant
M5_NEU_Neubulant_epilepsi
rofysioTabel
5 opdeles i tre overordnede kolonner for henholdsvis:
logi_BLDV

Kontaktgruppe

DRG-kontakttype

Kontakter med fremmøde

9: Øvrige

Kontakter uden fremmøde 1: Diagnoseindberetning
2: Procedureindberetning
3: Virtuelle kontakter

Øvrige kontakter

6: Egne forløb
7: Død
8: Udekontakt

Pointpris (100) viser den rene besøgsomkostning ekskl. udgifter til procedurer. Gns. pris for Kontakter med fremmøde viser den gennemsnitlige besøgsomkostning inkl. udgifter til procedurer.
Som tommelfingerregel bør Pointprisen (100) ligge mellem 750 kr. og 2.000 kr. Denne tommelfingerregel kan dog aldrig ses selvstændigt, da værdien afhænger af det anvendte pointsystem
og enhedens registreringspraksis. For det enkelte omkostningssted bør der derfor altid foretages en konkret vurdering af pointpris (100) sammenholdt med gns. pris for det enkelte omkostningssted og aktiviteten på omkostningsstedet.
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I tabel 5 skal man også være opmærksom på, at hvis pointsystemet dækker enhedens aktivitet
godt, vil pointprisen være lav. Pointprisen kan også være lav, hvis pointsystemet har procedurer
med en meget høj vægt ift. det ambulante besøg. Dette er eks. tilfælde ved specialer med operationsaktivitet. Endeligt kan pointprisen være lav, hvis enheden registrerer mange procedurer
pr. kontakt.
Hvis pointprisen er høj er det ofte et udtryk for, at der er fordelt for mange omkostninger til
omkostningsstedet.
Derudover er det værd at bemærke, at hvis pointprisen er næsten identisk med gns. pris for
kontakter med fremmøde, kan det være et udtryk for, at det valgte vægtsystem ikke er retvisende for enhedens aktivitet. Sundhedsdatastyrelsen kan hjælpe med at undersøge, om en anden omkostningstype er mere dækkende for omkostningsstedet.
Slutteligt viser Gns. pris for Kontakter uden fremmøde den gennemsnitlige pris på de procedurer, der er udført på patienter, der ikke har været fysisk til stede på sygehuset. Her er omkostningerne til et almindeligt ambulant besøg altså ikke inkluderet i prisen.

6.6

Tabel 6: Andel af ydelsesomkostninger, der er knyttet til
kontakter

Tabel 6 er en oversigt over, hvor stor en del af ydelserne fra serviceenhederne, der er blevet
matchet med LPR-data. Nedenfor ses et udsnit af Tabel 6. I tabellen kan det ses, hvilken koblingsvariabel, der bliver brugt (DRGKONTAKT_ID eller CPR), hvor mange ydelser, der bliver matchet, samt hvor mange omkostninger, der bliver matchet (vist både i kroner og procent).

Tabel 15 Eksempel på outputtabeller,
Tabel6: Andel af ydelsesomkostninger, der er knyttet til kontakter
Antal

Omkostninger

Omkostnings- Omkstedsnavn
type Koblingsvariabel Ikke match Match
Omksted075- TIL11 DRGKONTAKT_ID

0

Ikke match Match
140

0

Omkostninger koblet
(Pct)
Ikke
match
Match

14.613.144

0,0

100,0

36.318 56.107.791 119.795.582

31,9

68,1

Omksted085- PAT1 CPR

27.393

Omksted128- FYE1 DRGKONTAKT_ID

10.758

130.769

7.058.544

88.015.093

7,4

92,6

Omksted272- FYE2 DRGKONTAKT_ID

111

13.393

97.907

11.926.554

0,8

99,2

Ydelserne bliver ikke altid matchet 100 %, og det kan der være tre grunde til:
Ydelserne er udført på patienter fra andre hospitaler. I det tilfælde vil ydelserne først kobles med de andre hospitaler i regionen i en senere kørsel. Match vil først ske, når de regionsvise omkostningsdatabaser dannes.
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Ydelserne er udført på patienter, der i øvrigt ikke er registreret i sygehusets stamdata. Det
kan eksempelvis være patienter fra praksissektoren.
Ydelserne er ikke blevet registreret på den dag, de er blevet foretaget, men bliver først registreret på et senere tidspunkt, hvilket resulterer i, at data ikke matcher.
Følgende hovedregler kan benyttes ved vurderingen af match procenterne i Tabel 6:
Omkostningstype

Forventet match procent Farvemarkering ved afvigelse fra forventning

MEDI, IMPL, TILL, SYDE, DIALYSE, STRL, KGEN, 100 %*
KNEU, OPV, FOED, JORD

X

FYSI, ERGO, FYER

Minimum 97 %

X

INTE

Tæt på 100 %

KBIO, RADI, KFNM, KMIK, PATO, BLOD og KIMM Vil aldrig matche 100 %
*Hvis data er dannet på baggrund af CPR-lister, skal matchet stadig være tæt på 100%, men vil ikke altid være præcis 100%.

Man skal forholde sig til, om det hele matcher som forventet (farvemarkering eller ej). Husk at
tage de tre førnævnte grunde i betragtning. Hvis der stadig er matches, der ser forkerte ud,
gøres Sundhedsdatastyrelsen opmærksom på det. Herefter vil Sundhedsdatastyrelsen, i dialog
med hospitalet, undersøge, hvorfor data ikke matcher som forventet.

6.7

Tabel 7: Gennemsnitspriser på ydelser

Tabel 7 viser gennemsnitlige pointpriser på ydelser. Her skal man være særligt opmærksom på
de rækker, som er farvemarkerede. Når en ydelse er markeret med et farvet bånd, betyder det,
at pointprisen ligger uden for den nedre eller øvre grænse. Båndets grænser afhænger af omkostningstypen og fremgår af kolonnerne Nedre grænse og Øvre grænse.

Tabel 16 Eksempel på outputtabeller,
Tabel7: Gennemsnitspriser på ydelser
Omkostningstype
Omksted068Omksted071Omksted072-

Omkostningsstedsnavn
Strålebehandling
Tillægsydelser
Operation og
Anæstesi

Antal
Omk- Antal
konGns.
type ydelser takter Total point point
STR2

5.555 3.948

TIL10

66

OPA2

1.979

66

5.555
66
1.531.706

Totale omkostninger

1,0 16.868.356
1,0

Pointpris
3.037

1.344.103

20.365

774,0 64.402.032

42

Nedre Øvre
grænse grænse
750

1650

6

51

For at undersøge, hvorfor en pointpris ligger uden for båndet, skal der ses på omkostninger og
aktivitet. I fordelingsregnskabet kan det tjekkes, om der er blevet fordelt for få eller for mange
omkostninger til omkostningsstedet. Det er også vigtigt at forholde sig til, om antallet af ydelser
svarer til det forventede.
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En pointpris uden for nedre eller øvre grænse kan skyldes:
En meget lav eller høj aktivitet på omkostningsstedet.
Der er fordelt for mange eller for få omkostninger til omkostningsstedet.
Mange af ydelserne ikke er pointgivende eller mange af ydelserne er pointgivende, og er
der mange tunge procedurer, vil det give mange point.
For nogle omkostningstyper, herunder IMP/MED/TIL/SYD, er der ikke defineret bånd. For disse
omkostningstyper kan Tabel 7 bl.a. benyttes til at vurdere, om det fundne antal ydelser stemmer
med forventet antal og om pointpris stemmer med forventet pris. Sygehuset angiver forventet
pris og antal i medicin- og implantatarket. Ligeledes har der typisk i fasen med udarbejdelsen af
fordelingsregnskabet været en dialog med sygehuset om forventet antal ydelser for sær- og tillægsydelser.

6.8

Tabel 8: Fordeling af omkostninger fra serviceenheder

Tabel 8 viser fordelingen af omkostninger fra serviceenhederne for hvert omkostningssted på
enhedsniveau. Nedenfor ses et udsnit af Tabel 8. For hver række i tabellen ses, hvor mange omkostninger, der bliver fordelt fra forskellige serviceenheder. Med andre ord, så fortæller tabellen, hvor meget de forskellige omkostningssteder trækker på de forskellige serviceenheder, herunder implanter og medicin. For eksempel viser Tabel 8, hvor meget medicinsk afdeling trækker
på analyser udført på klinisk biokemi, eller omvendt, hvor mange analyser klinisk biokemi leverer
på patienter på medicinsk afdeling.
Tabellen er opdelt, så enheder mappet til AFRDAGE-omkostningssteder er samlet nederst (sorteret efter omkostningsstedsnavn). Øverst ses enheder mappet til øvrige omkostningstyper (sorteret efter omkostningsenhed). Rækken Ikke koblet svarer til omkostninger, hvor der er Ikke
match, i Tabel 6.

Tabel 17 Eksempel på outputtabeller,
Tabel8: Fordeling af omkostninger fra serviceenheder
Omkostningsstedsnavn

Omkostningsenhed
976541000016005
983121000016005

Ikke koblet
Omksted053_
MaveTarmLever
Omksted228_
Obstetrik
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252051000016002
628291000016002

Enhedsnavn
Tværfagligt Smertecenter ANEU, ambulatorium
OPERATION, MODTAGELSE OG OPVÅGNING
Medicinsk klinik for
Mave-, Tarm- og Leversygdomme CA, senge
Obstetrisk Klinik Y,
Heldøgn

DIA1

FOE1

FYE1

…

24.856
375.673
7.058.544

532.612
62.214.886

21.156
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Det er i Tabel 8 vigtigt at forholde sig til, om de forskellige omkostningssteders træk på serviceenhederne ser fornuftige ud. Hvis der er fordelinger, der ser skæve ud eller er forkerte, kan
hospitalet ikke altid selv ændre på dem, men må gøre Sundhedsdatastyrelsen opmærksom på
det. Sundhedsdatastyrelsen vil, i dialog med hospitalet, undersøge sagen - dog er medicin og
implantater undtaget, da det er hospitalet selv, der har defineret fordelingen af disse.
Eksempel: Fysio- og ergoterapi (FYE) er en serviceenhed, og Tabel 8 viser hvordan, afdelingerne
trækker på denne serviceenhed. Tabel 8 kan derved bruges til at tjekke, om omkostningerne til
fysio- og ergoterapi bliver fordelt ud på omkostningsstederne som forventet. Hvis omkostningerne til fysio- og ergoterapi ikke bliver fordelt ud som forventet, kan der være flere årsager:
Omkostningerne til fysio- og ergoterapi bliver fordelt til patientaktiviteten, der er opgjort
på baggrund af enhed med procedureansvar. Her kan det undersøges, om der er blevet
mappet de rigtige enheder i OmkostningsstedsMapningen, dvs. de enheder der er registreret som enhed med procedureansvar i aktivitetsdata. Dette fremgår af aktivitetsoversigten
på SharePoint.
Omkostningerne til fysio- og ergoterapi bliver fordelt ud på omkostningsstederne via et pointsystem, og derfor afhænger fordelingen af omkostninger af tyngden af procedurerne på de forskellige omkostningssteder.
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Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontaktpersoner
Vejledning til fordelingsregnskabsmatricen
Vejledning til SharePoint hjemmesiden
Kaskademodellen
Udtømmende liste over udgifter der ikke skal indgå i DTD
Eksempel på håndtering af intern afregning
Oversigt over tilgængelige vægtningssystemer
Håndtering af særligt udgifts- og aktivitetsår 2021
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Bilag 1. Kontaktpersoner
Kontaktpersoner i Sundhedsdatastyrelsen
Niels Hansen, NIEH@sundhedsdata.dk, tlf. 32 68 91 11
Emma Lauritsen, EMLA@sundhedsdata.dk, tlf. 32 68 92 32
Erika Fjallsbak, ERFJ@sundhedsdata.dk, tlf. 32 68 36 23
Helene Bækkelund, HEBK@sundhedsdata.dk, tlf. 32 68 89 25
Simone Dyrving Olsen, SIDO@sundhedsdata.dk, tlf. 32 68 91 18
Kontaktperson i Region Hovedstaden
Liselotte Oldelund Kreilgaard, liselotte.oldelund.kreilgaard@regionh.dk
Kontaktperson i Region Sjælland
Marianne Weinreich, maw@regionsjaelland.dk
Kontaktperson i Region Syddanmark
Diane Dreyer Pedersen, ddp@rsyd.dk
Hanne D. Larsen, hanne.d.larsen@rsyd.dk
Jørn Frydendall, joern.frydendall@rsyd.dk
Kontaktperson i Region Midtjylland
Henriette Sørensen, henriette.soerensen@stab.rm.dk
Kontaktperson i Region Nordjylland
Masja Lybæk Christiansen, malyc@rn.dk
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Bilag 2. Vejledning til fordelingsregnskabsmatricen
Fordelingsregnskabsskabelonen, også kaldet fordelingsregnskabsmatricen, er hovedværktøjet
til udarbejdelsen af fordelingsregnskabet. I skabelonen er der indarbejdet valideringer, som kan
hjælpe med at identificere eventuelle fejl i udfyldningen.
Excel-skabelonen indeholder makroer, som er vigtige at aktivere, hvis ikke det sker automatisk.
Det gøres ved at trykke på Aktiver indhold, som vist på billedet nedenfor.

Til udfyldelsen af skabelonen benyttes en række indbyggede knapper, som findes øverst i hver
fane. Nogle celler i skabelonen kan kun udfyldes via disse knapper, mens det i andre celler er
muligt at skrive/kopiere direkte i cellen. I hver fane er det indikeret med grå baggrundsfarve,
hvis en kolonne kun kan udfyldes via knapperne eller udfyldes automatisk.

I fanerne OmkostningsstedsMapning, FordelingsNoegler, FordelingMidlertidige, Implantater,
Medicin og Fordelingsregnskab vises en Opdater fanen” besked i toppen af arket, når der er
foretaget ændringer i fanen. Når beskeden vises (som på billedet nedenfor), bør der trykkes på
knappen Opdater arket, inden man lukker fordelingsregnskabet eller går videre til at arbejde i
et andet ark.
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I det følgende beskrives de enkelte faner i skabelonen og hvordan de udfyldes.
Fanen ”Start”
Denne fane skal være med til at give et bedre overblik over, om fordelingsregnskabet er udfyldt
korrekt. Det er desuden muligt fra startfanen, at navigere rundt til de andre faner. Det er ligeledes i startfanen, at alle fanerne kan opdateres og valideres på en gang. Det anbefales at gøre,
når man mener, at hele fordelingsregnskabsmatricen er færdigudfyldt. Bemærk, at det kan tage
et stykke tid afhængig af datamængden og brugerens computer.
I startfanen skal man angive hospitalsnavn og navn på den/de personer, der udfylder fordelingsregnskabet. I hospitalsfeltet skal man vælge det aktuelle hospital. Det er vigtigt at udfylde hospitalet, da eksempelvis OmkostningsstedsMapnings-fanen er afhængig af hospitalsvalget.

Tabellen Data validering er en opsummering af de valideringer, der sker i fanen Validering. Hvis
der er datavalideringsfejl, skal disse rettes i de faner, som fejlene knytter sig til. Første kolonne
viser, hvilken fane fejlen relaterer sig til, anden kolonne er en beskrivelse af fejlen, mens tredje
kolonne viser antallet af fejl. Hvis man stiller sig i en celle, der angiver et antal fejl, får man en
kort beskrivelse af fejlen, og hvordan den kan udbedres. Når fejlen er rettet, skal der i startfanen
trykkes på Opdater alle ark og dernæst Validér alle ark.
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Fejlene, der relaterer sig til Data validering tabellen, beskrives i det følgende:
OmkostningsstedsMapning
Enheder som optræder flere gange under samme omkostningstype: I OmkostningsstedsMapnings-fanen må SOR-koder kun anvendes én gang på omkostningssteder af typerne AFRDAGE og VGTXXX. Hvis man eksempelvis mapper en enhed på omkostningstypen
AFRDAGE to gange, vil man få en fejl.
Fordelingsregnskab
Rækker hvor der ikke fordeles 100%: Hvis der er nøglesummer i kolonnen Noeglesum i Fordelingsregnskabs-fanen, der ikke summer til 100%, vil cellerne med fejl, blive markeret med
rødt. Det er samtidig muligt at se de specifikke fejlrækker i Validerings-fanen.
Rækker i KontoNR_Loentype der ikke er unikke: Kolonnen KontoNr_Loentype i Fordelingsregnskabs-fanen er en kombination af kontonr og loentype kolonnerne. Kombinationen skal
være unik. Er kombinationen ikke unik, vil cellerne uden unikke kombinationer, blive markeret med rødt.
Omkostningssteder som ikke får fordelt omkostninger: Hvis der ikke er fordelt omkostninger
til alle midlertidige og endelige omkostningssteder i Fordelingsregnskabs-fanen, vil tabellen
angive det som fejl. For at korrigere fejlene skal de relevante omkostningssteder identificeres og fordelingen af omkostninger ændres, så der også allokeres omkostninger hertil.
FordelingMidlertidige
Rækker hvor der ikke fordeles 100%: Hvis der er nøglesummer i kolonnen Noeglesum i FordelingMidlertidige-fanen, der ikke summer til 100%, vil cellerne med fejl blive markeret med
rødt.
Manglende eller forkerte indtastninger er en valideringstabel, som ikke knytter sig til valideringsfanen. Fejl i tabellen skal findes og rettes i den fane, som er angivet i første kolonne. Fejlene
findes let i den relevante fane, da cellerne er markeret med rød.
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Fejlene, der relaterer sig til tabellen Manglende eller forkerte indtastninger, beskrives i det følgende:
OmkostningsstedsMapning
Antal af omkostningstyper der mangler at blive udfyldt: Kolonnen OmkType i fanen Omkostningsstedsmapning er et obligatorisk felt at udfylde for endelige omkostningssteder. Omkostningstypen for alle endelige omkostningssteder vælges i den tilhørende drop-down
menu.
FordelingsNoegler
Nøglesummer der ikke summer til 100%: Hvis der er nøglesummer i kolonnen Noeglesum i
fanen FordelingsNoegler, der ikke summer til 100%, vil cellerne med fejl blive markeret med
rødt.
FordelingMidlertidige
Nøglesummer der ikke summer til 100%: Hvis der er nøglesummer i kolonnen Noeglesum i
fanen FordelingMidertidige, der ikke summer til 100%, vil cellerne med fejl blive markeret
med rødt.
Antal af Nøgleår der mangler at blive udfyldt: I fanen FordelingMidertidige er det obligatorisk
at udfylde, hvornår fordelingsnøglen er oprettet/revideret. Hvis ikke nøgleåret er udfyldt, vil
cellerne blive markeret med rødt.
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Implantater og Medicin
Generelt: Når Implantat- og Medicinfanerne udfyldes, skal man udfylde SKS-koden/-koderne, som implantat- eller medicinomkostningsstedet relaterer sig til. Det gøres i de tilhørende faner ved at trykke indsæt kode. Hvis en SKS-kode mangler at blive udfyldt i hhv. implantat- eller medicinfanen, vil der under Antal fejl være angivet KODE MANGLER I FANEN.
Cellerne med de manglende koder markeres med rødt.
Antal af Regel der mangler at blive udfyldt: Når fanerne Implantater og Medicin udfyldes,
skal man udfylde den regel, som implantat- eller medicinomkostningsstedet relaterer sig til.
Det gøres i fanerne ved at trykke indsæt kode eller ved at vælge reglen direkte i drop-down
menuen i cellen. Cellerne med de manglende regler markeres med rødt.
Antal fejl i OmkStedType: I fanerne Implantater og Medicin må der kun være tilføjet omkostningssteder af hhv. typen IMP og MED. Hvis der er omkostningsstedstyper i kolonnen, der
ikke hører til, markeres de med rødt. Det kan forekomme, når omkostningstypen for omkostningsstedet ændres efter at omkostningsstedet er tilføjet på implantat- eller medicinfanen.
Antal fejl i kode: Kode skal udfyldes med gyldige SKS-koder (evt. med angivelse af * for at
indikere, at alle underkoder skal medtages). Celler med koder der ikke eksisterer, markeres
med rødt.
Antal fejl i tillægskode: Tillægskode skal udfyldes med gyldige SKS-koder (evt. med angivelse
af * for at indikere, at alle underkoder skal medtages). Celler med tillægskoder der ikke eksisterer, markeres med rødt.
Fordelingsregnskab
Antal af Art der mangler at blive udfyldt eller ikke er udfyldt korrekt: Arts-kolonnen i fanen
Fordelingsregnskab skal være udfyldt. Den angivne art skal starte med et tal (hovedart),
medmindre der er tale om en kalkulatorisk række, hvor der skal angives ”xxx”. Hvis der er
celler i kolonnen, der mangler at blive udfyldt eller ikke er udfyldt korrekt, markeres de med
rødt.
Antal af Fordelingsnøgle der mangler at blive udfyldt: Alle lønarter (starter med 1) skal have
tilknyttet en fordelingsnøgle, som vælges i den tilhørende drop-down menu i fanen Fordelingsregnskab. Hvis ikke fordelingsnøglen udfyldes, markeres cellen med rødt.
Antal af Gruppering der mangler at blive udfyldt eller ikke er udfyldt korrekt: Grupperingskolonnen i fanen Fordelingsregnskab skal være udfyldt med minimum tre cifre. Gruppering
må ikke indeholde tegn eller bogstaver, medmindre der er tale om en kalkulatorisk række,
hvor der skal angives ”xxx”. Hvis der er celler i kolonnen, der mangler at blive udfyldt eller
ikke er udfyldt korrekt, markeres de med rødt.
Antal af KontoNr_Loentype med forkert format: KontoNr må indeholde tal, bindestreg (-)
samt punktum (.). Hvis der er celler i kolonnen KontoNr, der ikke opfylder det formatkrav,
markeres de med rødt i kolonnen KontoNr_Loentype.
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Antal af Loentype der mangler at blive udfyldt: Alle lønarter (starter med 1) skal have tilknyttet en løntype, som vælges i den tilhørende drop-down menu i Fordelingsregnskabs-fanen.
Hvis ikke løntypen udfyldes, markeres cellen med rødt.
Fanen ”OmkostningsstedsMapning”
Det er ikke muligt for sygehusene selv at kopiere sidste års mapningstabel ind i den nye OmkostningsstedsMapning-fane. Sundhedsdatastyrelsen vil i stedet præudfylde OmkostningsstedsMapning-fanen med sidste års data, inden matricen sendes ud til sygehusene. Hvis nogle
af enhederne er markeret med rød, skyldes det, at der ikke er aktivitet på enheden i indeværende år. Man skal derfor tage stilling til, om enheden skal mappes eller om den skal fjernes fra
mapningen. Hvis enheden fortsat skal mappes, skal Sundhedsdatastyrelsen kontaktes og orienteres om det.
Når Sundhedsdatastyrelsen sender den nye matrice ud, er det sammen med en oversigt over
aktivitetsdata og landsregisterdata (Excel-regnearket Aktivitet …). Dataoversigterne er inkorporeret i fordelingsregnskabsmatricen. Det betyder, at skabelonen automatisk indeholder alle enheder med aktivitet i det pågældende år til indsættelse i omkostningsstedsmapningen. Hermed
kan man også selv via funktionerne på fanen OmkostningsstedsMapning udføre en validering af,
om alle enheder er mappet.
For at indsætte enheder i mapningstabellen, skal man stå på det aktuelle omkostningssted og
trykke på knappen Ret mappede enheder (se illustration nedenfor). Her bliver man mødt med
en pop-up boks, hvor der kan til- eller fravælges enheder. Når man har mappet enheder på et
omkostningssted, skal man trykke på Opdater, for at enhederne mappes til omkostningsstedet.
Efterfølgende kan man skifte omkostningssted i drop-down menuen og mappe et nyt omkostningssted. Det er ikke nødvendigt at afslutte pop-up boksen for at mappe et nyt omkostningssted. Ligeledes kan man skifte hospital i drop-down menuen og mappe enheder fra andre hospitaler (udefunktioner). Det er også muligt, at filtrere i enhederne (øverste i midten) ved enten
at skrive en del af enhedens SOR-kode eller en del af enhedsnavnet.
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Tilsvarende til Aktivitet Excel-regnearket fremgår det af pop-up boksen Ret mappede enheder,
hvor mange kontakter, der er registreret på enhederne i det pågældende år. Der vises både,
hvor mange kontakter enheden har haft behandlings- og procedureansvar for. Bemærk, at der
for landsregisterdata (SHAK-koder) angives antal ydelser frem for antal kontakter. I den første
version af fordelingsregnskabsskabelonen, som sendes ud i november, vil aktivitetsdata for året
være i en foreløbig version. Når der i det nye år foreligger endeligt data for aktivitetsåret, vil
regionens kontaktperson i Sundhedsdatastyrelsen opdatere fordelingsregnskabsskabelonen
hermed.
Når man har indsat enheder i mapningstabellen, kan man nu selv validere, om alle enheder med
aktivitet er mappet. Det gøres ved at trykke på knappen Ikke mappede enheder. I pop-up boksen
kan man se en liste over de enheder, der mangler at blive mappet. Man kan mappe dem ved at
vælge det/de relevante omkostningssteder de skal mappes til. Her fremgår også antallet af kontakter på enhederne i indeværende år, ligesom det også er muligt at filtrere på baggrund af
enhedens SOR-kode eller enhedsnavn.
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Som udgangspunkt skal alle enheder, der fremgår af Ikke mappede enheder mappes. I SOR er
det ikke muligt at mappe en enhed og få al aktivitet på eventuelle underliggende niveauer med,
da der ikke er indbygget et organisationshierarki i SOR. Enhver SOR-kode med aktivitet skal derfor tilføjes i mapningstabellen.
Der er selvfølgelig enkelte enheder, der er aktivitet på, men som ikke skal mappes, eksempelvis
lægeambulance og Montebello. De enheder kan man blot lade stå tilbage i listen. Derudover kan
der ikke mappes enheder ved midlertidige eller eksterne omkostningssteder.
Når alle enheder er blevet mappet, opdateres arket på knappen Opdater ark. Øverst i venstre
hjørne, celle B2, vil man få en status på, om arket er korrekt udfyldt. Eventuelle fejl vil blive
markeret med rødt, såvel som de vil fremgå i fanen Start.
Fanen ”FordelingsNoegler”
Fanen skal udfyldes ved at oprette fordelingsnøgler og derefter angive, hvordan omkostningerne skal fordeles på omkostningssteder. Når fanen er udfyldt, skal man trykke på Opdater ark.
Hvis der i fanen er nøglesummer, der ikke summer til 100%, vil cellerne blive markeret med rødt
for at indikere, at nøglesummerne skal korrigeres. Bemærk, at det også vil fremgå som en fejl i
Startfanen. Når nøglesummerne, der ikke summer til 100%, er korrigeret, trykkes der på Opdater
ark igen. Hvis arket er udfyldt korrekt, vil der ikke være flere røde celler og statusmeddelelsen i
celle D3 vil markere, at arket er udfyldt korrekt.
Man kan med fordel oprette en fordelingsnøgle, hvis man forventer at bruge den flere gange i
Fordelingsregnskabs-fanen, da nøglen automatisk kan overføres mellem de to faner.
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Fanen ”FordelingMidlertidige”
I fanen FordelingMidlertidige bliver de midlertidige omkostningssteder fra mapningstabellen automatisk oplistet. For at oprette en fordelingsnøgle til et midlertidigt omkostningssted kan man
enten vælge en fordelingsnøgle fra arket FordelingsNoegler i rullelisten i kolonne E eller skrive
fordelingen direkte ind under de relevante omkostningssteder i kolonne I og frem. Når fanen er
udfyldt, skal man trykke på knappen Opdater ark. Der bliver i fanen valideret på, om Nøgleår er
udfyldt, og om der er nøglesummer, som ikke summer til 100%. Hvis ikke det er opfyldt, vil fejlene blive markeret med rødt for at indikere, at Nøgleår skal indtastes eller nøglesummerne skal
korrigeres. Bemærk, at det også vil fremgå som en fejl i fanen Start. Når fejlene er korrigeret,
trykkes på Opdater ark igen. Hvis arket er korrekt udfyldt, vil der ikke være flere røde celler, og
statusmeddelelsen i celle D3 vil indikere, at arket er udfyldt korrekt. Bemærk i øvrigt, at fordelingsnøglen automatisk bliver udfyldt, hvis man vælger en af de tidligere oprettede fordelingsnøgler i Fordelingsnøgle-kolonnen.
Fanerne ”Implantat” og ”Medicin”
Når arkene skal udfyldes, skal man først indsætte omkostningsstederne. Det gøres ved at trykke
på Indsæt omkostningssted (se illustration nedenfor). I pop-up boksen kan man vælge mellem
de forskellige implantat- og medicinomkostningssteder og trykke Indsæt omkostningssted. Hvis
man har behov for flere identiske omkostningssteder, vælger man antallet af rækker, der skal
indsættes. Der er ikke behov for at lukke boksen for at indsætte et nyt omkostningssted. I stedet
vælges et nyt omkostningssted i Indsæt omkostningssted boksen.
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Når man skal udfylde koden, skal man stille sig på det relevante omkostningssted og trykke på
knappen Indsæt kode.

Pop-up boksen udfyldes med den relevante kode ved, at der enten skrives koden i feltet Fritekst
navigering eller ved at klikke sig igennem kodehierarkiet. Det skal bemærkes, at der er nogle
SKS-koder, som har teksten ”Venligst gå videre til næste niveau….”. Disse koder må ikke vælges,
da de udelukkende optræder af tekniske årsager. Der sørges automatisk for, at der bliver sat *
efter en kode, hvis der vælges en kodelængde, hvor der er underliggende koder. Hvis der f.eks.
vælges koden KBC og efterfølgende trykkes på knappen Indsæt, sættes der en * efter koden, så
de to underliggende koder medtages.

Endvidere kan man i boksen udfylde Regel, Forventet pris og Forventet antal. Se kapitel 5.3 for
en nærmere beskrivelse af indholdet i disse kolonner.
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Når man har udfyldt alle oplysningerne for et omkostningssted, kan man vælge et nyt i Vælg
række/omkostningssted og gentage processen, inden boksen endeligt lukkes. Bemærk, det stadig er muligt at korrigere de indtastede oplysninger om Regel, Forventet pris og Forventet antal
ved at taste oplysningerne direkte ind i cellerne. Funktionen har til hensigt at gøre det lettere
for brugerne at indsætte koder og samtidig sikre, at der kun indsættes koder, som Sundhedsdatastyrelsen kan finde i aktivitetsdata.
CPR-lister: Hvis hospitalet fremsender en CPR-liste til et medicin- eller implantatomkostningssted, skal der sættes hak i boksen CPR liste.

Til sidst skal arket opdateres på knappen Opdater ark. Der valideres her på, om OmkstedType er
af typen IMP eller MED samt om de indsatte koder og tillægskoder er eksisterende SKS-koder.
Hvis der er fejl, vil disse blive markeret med rødt, og det vil ligeledes fremgå under fanen Start.
Fanen ”Fordelingsregnskab”
Der er valideringer på kolonnerne Fordelingsnogle, Noeglesum, KontoNr_Loentype, Gruppering,
Art og Loentype:
Gruppering skal være udfyldt med minimum tre cifre. Gruppering må ikke indeholde tegn
eller bogstaver, medmindre der er tale om en kalkulatorisk række, hvor der skal angives
”xxx”. Celler der ikke er udfyldt korrekt markeres med rødt, og de vil fremgå som fejl i valideringstabellen i fanen Start.
Art skal være udfyldt. Den angivne art skal starte med et tal (hovedart), medmindre der er
tale om en kalkulatorisk række, hvor der skal angives ”xxx”. Celler der ikke er udfyldt korrekt
markeres med rødt, og de vil fremgå som fejl i valideringstabellen i fanen Start.
Hvis Art starter med 1 (løn), skal Loentype være udfyldt. Celler der ikke er udfyldt markeres
med rødt, og de vil fremgå som fejl i valideringstabellen i fanen Start.
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Hvis Art starter med 1 (løn), skal Fordelingsnoegle ligeledes være udfyldt. Celler der ikke er
udfyldt markeres med rødt, og de vil fremgå som fejl i valideringstabellen i fanen Start. Når
en fordelingsnøgle vælges, skal man efterfølgende trykke på knappen Overfør fordelingsnøgler for at overføre den givne fordeling til arket.
KontoNr skal være udfyldt og må kun indeholde tal, bindestreg (-) samt punktum (.). Celler
der ikke er udfyldt med korrekt format markeres med rødt, og de vil fremgå som fejl i valideringstabellen i fanen Start. KontoNr valideres i kolonnen KontoNr_Loentype.
KontoNr_Loentype er en kombination af KontoNr og Loentype kolonnerne. Kombinationen
skal være unik. Er kombinationen ikke unik, vil cellerne uden unikke kombinationer, blive
markeret med rødt, og de vil fremgå som fejl i valideringstabellen i fanen Start. Det er samtidig muligt at se de specifikke fejlrækker i fanen Validering.
Hvis Noeglesum ikke summer til 100%, vil cellerne med fejl blive markeret med rødt, og de
vil fremgå som fejl i valideringstabellen i fanen Start. Det er samtidig muligt at se de specifikke fejlrækker i fanen Validering. Husk at overføre opdaterede nøgler fra Fordelingsnøgler.
Fanen ”DTDskema”
DTD-fanen i fordelingsregnskabsmatricen indeholder de skemaer fra DTD, som skal udfyldes for
hvert hospital. Det drejer sig om skema 1, 5, 6 og 7. Skema 2 og 3 udfyldes af regionerne, og tal
til de to skemaer kan ikke findes i fordelingsregnskaberne. Skema 4 har historisk bestået af udgifter til psykiatriske afdelinger konteret på somatiske sygehuse. I dag er psykiatriske afdelinger
som udgangspunkt udskilt fra det somatiske område.

DTD-fanen udfyldes automatisk på baggrund af de andre faner, når der trykkes på knappen Opdater Skema 1 og 4-7. Tallene til skema 1 hentes fra fordelingsregnskabs-fanen og de resterende
tal til skema 5, 6 og delvist skema 7 hentes fra Ford2SAS fanen. Det skulle gerne gøre det lettere
for både sygehusene og regionerne at udfylde DTD-skemaerne og samtidig sikre en overensstemmelse mellem tallene i fordelingsregnskabet og DTD-skemaet.
Bemærk, det er ikke muligt at oprette nye eksterne omkostningssteder under skema 6.
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Fanen ”Ford2SAS”
Når de foregående faner er udfyldt, skal denne fane blot opdateres.
Fanen ”Validering”
Når de foregående faner er udfyldt, skal denne fane blot opdateres. Hvis opdateringen viser, at
der er fejl i andre faner, skal de korrigeres, og fanen opdateres igen.
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Bilag 3. Vejledning til SharePoint hjemmesiden
For at blive oprettet på SharePoint hjemmesiden venligst kontakt den relevante fordelingsregnskabskontaktperson.
Link: https://dksund.sharepoint.com/sites/fordelingsregnskab/SitePages/Startside.aspx
Alle dokumenter og kommunikation, som relaterer sig til fordelingsregnskabet og De Tilrettede
Driftsudgifter (DTD), tilgås via Sundhedsdatastyrelsens SharePoint hjemmeside. Denne vejledning er en kort introduktion til de vigtigste funktioner i SharePoint:
Startsiden
Hospitalssiderne
Rediger dokument
Versionskommentar
Download
Abonnér på nyheder og ændringer

På hovedsiden

På hospitalsspecifikke sider
Vejledning til Startsiden (Hjem)
i

Når man logger ind på SharePoint hjemmesiden, vil man se følgende startside.

2
1

4

3
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På siden er der flere ting at være opmærksom på:
Regionssider: I menuen til venstre kan man finde de enkelte regioners sider. Man skal
vælge en region for at finde de tilhørende hospitaler i regionen. Det er under de enkelte
hospitaler, at man finder fordelingsregnskabsmatricen og eventuelle dokumenter, som relaterer sig til hospitalet. Alle hospitalerne i den valgte region har adgang til hinandens fordelingsregnskabsmatricer således, at man lettere kan sparre med hinanden internt i regionen.
Kalender: Kalenderen udfyldes løbende af Sundhedsdatastyrelsen med relevante deadlines. Bemærk dog, hvis der foretages ændringer i tidsplanen, vil Sundhedsdatastyrelsen ud
over at opdatere kalenderen også lave en separat udmelding.
Vejledninger: Under punktet Vejledninger i bunden af siden uploader Sundhedsdatastyrelsen dokumenter, der er relevante for alle brugere af SharePoint hjemmesiden.
Nyhedsstrøm: Her er det muligt at videregive generelle oplysninger, stille generelle spørgsmål eller lignende, som er til gavn for alle brugere af siden.
Vejledning til hospitalsspecifikke sider
Når man har valgt sin region og hospital, får man mulighed for at redigere dokumenter (f.eks.
fordelingsregnskabsmatricen) og tilføje versionskommentarer.
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Vejledning til hvordan man redigerer et dokument
Når arbejdet med fordelingsregnskabet indledes, har Sundhedsdatastyrelsen uploadet en fordelingsregnskabsskabelon, som skal udfyldes. For at redigere filen skal man trykke på filen og
vælge ”ja” til at åbne dokumentet i Excel (hvis man får en forespørgsel på det). Herefter accepteres, at dokumentet tjekkes ud. Såfremt Excel åbner i browseren uden mulighed for at åbne i
almindelig Excel, skal man i stedet højre klikke på filen og vælge Excel øverst i den menu, der
bliver tilgængelig.

Det er vigtigt at acceptere udtjekningen, da dette muliggør, at der kan foretages ændringer i
fordelingsregnskabsskabelonen. Når arbejdet med skabelonen er færdiggjort, gemmes filen som
normalt og lukkes. Når man gør dette, får man en forespørgsel på at tjekke dokumentet ind igen.

Der er behov for at dokumentet tjekkes ind igen, da det sikrer, at andre kan arbejde videre i
dokumentet. En manglende indtjekning betyder, at andre ikke kan se de ændringer, der er foretaget.
Derudover skal man være opmærksom på at skrive en kort versionskommentar, såvel som man
ikke skal sætte hak i checkboksen ”Lad dokumentet være tjekket ud, efter du har tjekket denne
version ind”.
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Hvis man ved et uheld ikke får tjekket dokumentet ind, kan man se en lille grøn pil optræde på
Excel-ikonet.

Det betyder, at man skal tjekke filen ind manuelt. Dette gøres ved at højre-klikke på de tre små
prikker ved siden af filen.

Alternativt kan man sætte hak ved siden af dokumentet og vælge filer og tjek ind.
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Vejledning til versionskommentarer til fordelingsregnskabet
Når filen er tjekket ind, skal der tilføjes en versionskommentar, der dokumenterer de vigtige
ændringer eller relevante kommentarer. Denne kommentar kan være mere uddybende end
kommentaren ved indtjekning. Dette gøres ved at vælge Nyt element under versionskommentarer.

I boksen indsættes kommentaren og versionsnummeret på den fil, som kommentaren refererer
til. Hvis man efterfølgende har behov for at redigere kommentaren, gøres dette under rediger.
Man kan se de tidligere kommentarer ved at trykke på pilen under versionskommentarerne.

Vejledning til download af filer
Vær opmærksom på, at man som udgangspunkt godt kan downloade filen ved at højre-klikke på
den og vælge download. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt, da ændringerne ikke vil fremgå inde
i SharePoint, før man uploader en ny version. Ønsker man at uploade en ny version af fordelingsregnskabet gøres det ved at trykke på Fordelingsregnskab og vælge upload.
Sundhedsdatastyrelsen anbefaler, at man så vidt muligt arbejder i SharePoint frem for at downloade, da det er lettere at redigere filen direkte i SharePoint.
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Vejledning til oprettelse af abonnement på nyheder og ændringer
I løbet af den periode hvor der arbejdes med fordelingsregnskabet, foretages der løbende opdateringer inde på SharePoint. Man kan derfor med fordel abonnere på ændringer. SharePoint
er delt op i moduler, som man kan abonnere på.
Nyhederne vil blive sendt til den mail, man bruger til at logge ind på SharePoint. Hvis man har
brugt en anden mail end ens arbejdsmail, kan man gå ind på denne mail, og videresende mails
fra SharePoint til arbejdsmailen.
Eksempler på moduler er illustreret med røde bokse nedenfor.

Hovedsiden
Hvis man ønsker at modtage oplysninger om alle ændringer på hovedsiden kan man med fordel:
1. Klikke på ”side” øverst i venstre hjørne
2. Vælge ”giv mig besked”
3. Vælge ”angiv en besked på denne side”

Kogebog 2021

75 / 98

Nu vil man modtage oplysninger om alle ændringer på hovedsiden.

Ønsker man kun at abonnere på Nyhedsstrøm, skal man:
1. Udføre trin 1 og 2 fra før
2. Vælge ”administrer mine beskeder” frem for ”angiv en besked på denne side”
3. Vælge ”tilføj besked”

4. Vælge ”MicroFeed” fra listen
5. Vælge de indstillinger der ønskes
Ønsker man at abonnere på andre elementer, som f.eks. kalender, kan man følge trinene ovenfor. Alternativt kan man gå ind på det enkelte modul for at få mere detaljerede valgmuligheder
i abonnementet. Når man har valgt det modul man ønsker at abonnere på, skal man:
1.
2.
3.
4.

Klikke på kalender/bibliotek/liste øverst i venstre hjørne
Vælge ”giv mig besked”
Vælge ”indstil besked for denne liste”
Vælge de indstillinger fra listen der giver mest mening for dig
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Bemærk, hvis man ønsker at abonnere på nyhedsstrømmen, skal man vælge microFeed. Efter at
have valgt ok, kan man gentage processen og abonnere på et andet modul.
Hospitalsspecifikke sider
Ønsker man at begrænse antallet af beskeder man modtager, kan det være en idé blot at indstille en besked for ens eget sygehus, således man eksempelvis kun modtager besked, når der
uploades en ny version af ens fordelingsregnskab eller det tjekkes ud eller der laves ændringer,
er dette også muligt. For at abonnere på sygehusspecifikke ændringer, skal man i SharePoint:
1. Vælge relevante region
2. Vælge relevante sygehus eller DTD
3. Klikke det modul man ønsker at abonnere på, eksempelvis fordelingsregnskab:
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4. Klikke på de tre prikker længst til højre og vælge ”giv mig besked”:

5. Vælge de indstillinger fra listen, der giver mest mening for dig, og tryk ”OK”
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Bilag 4. Kaskademodellen
Beskrivelse af kaskademodellen
De midlertidige omkostningssteder opdeles i kaskader med de omkostningssteder, som er
længst væk fra patienten, først i kaskade 1 og dem, som er tættest på patienten, i kaskade 4.
Kaskade 1. Fordeling af fællesudgifter på regionsniveau
Kaskade 2. Fordeling af administrative funktioner på hospitalsniveau
Kaskade 3. Fordeling af tekniske hjælpe- og servicefunktioner
Kaskade 4. Fordeling af kliniske fællesfunktioner og eventuel centerledelse
Den fælles overordnede struktur skal anvendes på en sådan måde, at alle udgifter, som er direkte konteret på de forbrugende behandlende enheder, ikke skal fordeles samt at alle udgifter,
som ikke er forbrugsregistreret, skal fordeles efter den anbefalede fælles metode.
Som supplement til den overordnede struktur er der etableret såkaldte ’positivlister’, én for hver
kaskade. Positivlisterne oplister en række omkostningssteder/udgiftsposter, som skal fordeles i
de enkelte kaskader og eventuelle forhold man skal være særlig opmærksom på. Positivlisterne
har til formål dels at understøtte sammenligneligheden og dels at understøtte kvalitetssikring
ved at agere tjekliste i forhold til en vurdering af tilstedeværelse og fuldstændighed af de angivne poster. Positivlisterne kan grundet forskelle i organisation og patientsammensætning
m.m. aldrig være udtømmende. I nedenstående er medtaget beskrivende eksempler på indhold
i positivlisterne.

Positivlister
Ad niveau 1 - Fællesudgifter på regionsniveau
I første kaskade fordeles alle regionale fællesfunktioner. Det vil for det første sige en andel af de
helt overordnede regionale administrationsomkostninger, som ikke direkte har noget med sundhed og hospitaler at gøre (overført fra hovedkonto 4 til hovedkonto 1). For det andet hospitalernes andel af administrative enheder på regionsniveau beskæftiget med sundhedsområdet.
For det tredje fordeles fælles intraregionale funktioner af administrativ karakter eventuelt beliggende på et hospital. Endelig medtages også efter konkret vurdering regionale fællesudgifter
og -indtægter konteret under funktion 1.10.01 (hospitaler), som medgår til den somatiske hospitalsaktivitet. Det skal pointeres, at hvis der på regionsniveau ligger behandlingsfunktioner/enheder, hvor aktiviteten registreres patienthenførbart via CPR registreringer m.m., så skal disse
poster indgå i fordelingsregnskabet som endelige omkostningssteder.
Positivlisteeksempler til første kaskade inkluderer omkostninger under funktion 1.10.01 (sygehuse), funktion 1.60.40 (central administration af sundhedsområdet) eksklusiv praksisområdet,
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kommunesamarbejde og forskning samt fordelte omkostninger på funktion 1.70.50 (fælles formål og administrationsudgifter vedr. sundhed):
Funktion 1.10.01: Fælles udgifter/indtægter som vedrører hospitalerne, f.eks.:
Fællesregionalt indkøbskontor for hospitalerne
Centraldepot for regionens hospitaler
Fællesregionalt administrationscenter for hospitalerne
Funktion 1.60.40: Alle administrative omkostninger på denne post – eksklusiv praksisområdet,
kommunesamarbejde og forskning. Til fordeling til hospitalerne kan nævnes:
Internt ledelsessekretariat
Enhed for kvalitet og forskning
Enhed for kommunesamarbejde skal ikke fordeles
Enhed for dokumentation og ledelsesinformation
Planlægning og udvikling
Udgifter til varetagelse af mellemregional afregning
Praksisenhed skal ikke fordeles
Funktion 1.70.50: Al administration der fordeles fra hovedkonto 4 til hovedkonto 1, fordeles videre til hospitaler, dog således at noget går fra til praksisområdet mv. Til fordeling til hospitalerne kan nævnes:
Revision
Forsikring skal ikke fordeles
Vedligehold af bygninger
Særlige lønpuljer stabene
Kontingent Danske Regioner
Tværgående formålsbestemte bevillinger
Regions HR
Lægelig videreuddannelse
Ad niveau 2 - Administrative funktioner på hospitalsniveau
I anden kaskade fordeles alle administrative funktioner på hospitalsniveau, som i al væsentlighed alene varetager administrative opgaver for det aktuelle hospital.
Positivlisteeksempler til anden kaskade: Administrative stabe som f.eks. hospitalets direktion,
personale og økonomienheder, herunder:
Revision
Hospitalsdirektion
IT-enhed på hospitalsniveau
Udgifter til IT-systemer
Økonomi- og Planlægningsenhed (inkl. bogføring og fakturering)
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HR / Personaleenhed (inkl. central lønfunktion)
Udviklingsenhed (inkl. kvalitetssekretariat og uddannelsesenhed)
Kvalitetsenhed
Kommunikationsenhed
Telefonudgifter
Energiudgifter
Udgifter til fremmede vikarer, som afholdes centralt
Udgifter til kurser/efteruddannelse, der afholdes centralt
Lønudgifter til medarbejdere på barsel/barselsfond
Fællesudgifter for personale
Fællesudgifter for patienter
Fællesudgifter for enheder
Ad niveau 3 – Tekniske hjælpe-/servicefunktioner
I tredje kaskade fordeles hjælpe-/servicefunktioner af teknisk karakter, som på de enkelte hospitaler både direkte og indirekte understøtter den kliniske aktivitet.
Positivlisteeksempler til tredje kaskade:
Medikoteknisk enhed (vedligehold og apparaturindkøb via central pulje)
Kørsel-affaldsteam
Byggeteknik
Callcenter, Centralkøkken, Information mv.
Kantiner/cafe
Rengøring
Sterilcentral
Køkken
Drift og vedligeholdelse af bygninger/ejendomme
Vedligeholdelse af grønne arealer
Teknisk enhed
Driftsenhed
Driftsdepot
Linned depot
Central journal arkiv
Postcentral
Kapel
Ilt central
Ad niveau 4 - Kliniske fællesfunktioner og eventuel centerledelse
I fjerde kaskade fordeles kliniske fællesfunktioner, for hvilke der ikke findes direkte patientrelaterede ydelsesregistreringer, det vil sige, alene funktioner der skal behandles som midlertidige
omkostningssteder.
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I den fjerde kaskade fordeles også eventuelle decentrale administrationsenheder som f.eks. centerledelse.
Positivlisteeksempler til fjerde kaskade:
Blodbank
Centerledelser
Traumecenter
Portører, hvis de er fælles for hele centret eller for flere centre.
Krise-psykologi
Klinisk farmakologi
Klinisk genetisk enhed
Patienthotel
Ad niveau 5 – Endelige og eksterne omkostningssteder
Strukturens femte niveau fremhæves for at illustrere slutmålet: At alle midlertidige omkostningssteder er fordelt til endelige og eksterne omkostningssteder.
Fra femte niveau kan en lokal viderefordeling af endelige omkostningssteder implementeres til
brug for eksempelvis tilvejebringelse af lokal ledelsesinformation, udarbejdelse af lands- og
landsdelstakster mm.
Sengeenheder
Ambulatorier
Operation og anæstesi
Radioterapi/strålebehandling
Fysio- og ergoterapi
Trykkammer
Fødegang
Dialyse
Ultralyd
Røntgen
Radiologisk enhed
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Klinisk biokemi
Vævstypelaboratorie
Patologi
Klinisk mikrobiologi
Lægeambulance
Denne fælles overordnede metodik skal ses som en fælles platform for et videre arbejde i retning af højere sammenlignelighed/ensretning i hospitalernes fordelingsregnskaber.
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Minimumsfordelingsnøgler
Sundhedsdatastyrelsen finder, at der i udvælgelsen af fordelingsnøgler skal indgå en vurdering
af, hvor meget arbejde det kræver at tilvejebringe de enkelte nøgler.
Sundhedsdatastyrelsen anbefaler, som et første skridt i en positiv retning, en fælles arbejdsgang
med følgende delelementer:
Alle fordelingsnøgler vurderes hvert år af ’dem som har forstand på området’, det vil sige
f.eks. den enhed, hvis økonomi skal fordeles.
Fordelingsnøgler som ’automatisk’ bliver genereret i udarbejdelsen af fordelingsregnskabet, f.eks. driftsudgifter eller lønudgifter, må ikke ukritisk blive anvendt ’år efter år’. En automatisk genereret fordelingsnøgle skal, på lige fod med andre nøgler, vurderes løbende
for, om den nu også er den mest fornuftige til beskrivelse af ressourcetrækket.
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Bilag 5. Udtømmende liste over udgifter der
ikke skal indgå i DTD
Nedenstående liste er en oversigt over, hvilke udgifter, som ikke skal indgå i DTD. Listen er revideret i november 2021 og indeholder aktivitet, der ikke indberettes til LPR, men som anses som
hospitalsaktivitet.
Det bemærkes, at listen er udtømmende. Det vil sige, at kun områder, der er angivet på listen,
kan trækkes ud.
Udtømmende liste over udgifter, der ikke skal indgå i DTD (aktivitet som ikke er en del af patientbehandlingen):
Center for voldsramte (Bispebjerg)
Ventilatørbistand i hjemmet, respiratorpatienter
Blodprøvetagning i eget hjem
Psykinfo + pårørende
Leveret udstyr til patienter i eget hjem, ilt og sonderemedier
Montebello (Nordsjællands Hospitaler)
Satspulje korrektioner mellem år
Klinisk farmakologisk rådgivning af praksissektoren
Tandregulering ifm. operation
Giftlinjen
Tjenestemandspensioner
Art 4.6 Betalinger til staten
Art 4.7 Betalinger til kommuner
Art 4.8 Betalinger til andre regioner
Art 7.6 Betalinger fra staten
Art 7.7 Betalinger fra kommuner
Art 7.8 Betalinger fra andre regioner
Betalinger til selvejende, private og udenlandske sygehuse
Dækningsafgift/ejendomsskat
Forsikringer/erstatninger
Vederlagsfri Lab. –ydelser og andre ydelser til praksissektoren
Patienttransport
Serviceydelser til/fra andre institutioner eller sygehuse udenfor regionen
Udgifter til eksternt finansierede forskning
Forebyggelse rettet mod praksissektoren og kommuner
Praksisreservelæger
Præhospital
Udgifter til Danske Regioner (Kontigent, MedCom, Fællesproj.)
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Hospice
Konsulenter(Praksis)
Videnskabsetisk Komité
Tolkebistand
Dansk Center for Partikelterapi
Politisk organisation – overførte udgifter fra funktion 4.10.01, 4.10.02 og 4.10.04
Øvrige udgifter, Region Sjælland
Sundhedsydelser ifm. specialsektor
Udgifter til primær sundhed fra skema 2
Udgifter til primær sundhed fra skema 3
Særlige udgifter ifm. COVID-19
Udleveret udstyr/tilbehør ifm. cochlear implantater
Luxturna-behandling, Rigshospitalet
Udleveret medicin
Øvrige (Kan kun benyttes efter aftale med Sundhedsdatastyrelsen)
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Bilag 6. Eksempel på håndtering af intern afregning
Dette bilag har til formål at illustrere, hvorledes intern afregning i form af kvoter imellem to
sygehuse kan håndteres i fordelingsregnskabet. Der tages i notatet udgangspunkt i to eksempler
til at illustrere situationerne, hvor Sundhedsdatastyrelsen hhv. ikke har og har aktivitetsdata til
rådighed. I eksemplerne indgår kvoter (uden faktura) samt kvoteafvigelser (med faktura) mellem
hospitalerne. Disse er indsat som regnskabsposter (eventuelt kalkulatoriske) i fordelingsregnskabet. I brugen af eksemplet til inspiration er det muligt at fokusere kun på de af regnskabsposterne, som er relevante i den givne situation. Sundhedsdatastyrelsen indgår gerne dialog om
valg af metode.

Ydelser mellem hospitalerne hvor Sundhedsdatastyrelsen ikke har aktivitetsdata til rådighed - Eksempel: Klinisk immunologi (KIA)
Tabel 1 og tabel 2 på næste side viser et udsnit af fordelingsregnskaberne for to hospitaler, Hospital X og Hospital Y. Der skelnes i eksemplet mellem følgende typer af poster i fordelingsregnskabet:
A.

B.
C.

KIA produceret på det pågældende Antages at være kr. 5.000.000 på Hospital X og
hospital
kr. 10.000.000 på Hospital Y inklusiv det, der er
produceret for Hospital X
KIA kvoten som Hospital X har på Hos- Antages at være kr. 1.000.000
pital Y
KIA kvoteafvigelsen (mer- eller mindre- Antages at være kr. 100.000, dvs. Hospital X har
forbrug) for Hospital X på Hospital Y
et merforbrug på Hospital Y i forhold til kvoten

Ad A:
Disse regnskabsrækker henføres blot til det midlertidige omkostningssted ’M KIA’, hvorfra de
fordeles videre ud til de relevante endelige omkostningssteder via en fordelingsnøgle. Som alternativ er det også muligt at fordele direkte til de enheder (endelige omkostningssteder), der
bruger analyserne, men brugen af det midlertidige omkostningssted er at foretrække, jf. Kogebogens afsnit 5.8.
Ad B:
Der vil ikke være nogen fakturering mellem hospitalerne angående selve kvoten, B. Dette betyder, at der skal indsættes to kalkulatoriske rækker vedrørende kvoten på begge hospitaler. Den
ene kalkulatoriske række, B1, henføres med 100% til det midlertidige omkostningssted for KIA,
mens den anden, B2, henføres med 100% til Skema 7.1.
I fordelingsregnskabet for Hospital X (jf. tabel 1) oprettes der således en kalkulatorisk udgift på
kr. 1.000.000, som fordeles til det midlertidige omkostningssted ’M KIA’, samt en modsvarende
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kalkulatorisk indtægt der henføres til Skema 7.1. I fordelingsregnskabet for Hospital Y (jf. tabel
2) er fortegnene modsatte, men fremgangsmåden er derudover identisk.
Ad C:
For kvoteafvigelsen bliver der sendt en regning mellem hospitalerne og denne fremgår derfor af
en regnskabsrække, C1, i fordelingsregnskaberne. Denne regnskabsrække skal bogføres på det
midlertidige omkostningssted som en udgift på Hospital X og en indtægt på Hospital Y. Derudover skal der for Hospital X indsættes en kalkulatorisk indtægt på 100.000 kr. og for Hospital Y
en kalkulatorisk udgift, som begge henføres til Skema 7.2. Bemærk, at Skema 7.2 (Interne udgifter/indtægter mellem hospitalerne via faktura) bør benyttes til kvoteafvigelsen, mens Skema
7.1. (Vederlags frie ydelser mellem sygehusene) bør benyttes til selve kvoten.
Tabel 1: Fordelingsregnskabet for Hospital X
StedKode Grupperingstekst
Regnskab
A

Regnskab

M KIA

KIA Hospital X

kr.

5.000.000

100%

B1 Kalkulatorisk

Kvote KIA Hospital Y

kr.

1.000.000

100%

B2 Kalkulatorisk

Kvote KIA Hospital Y

kr. -1.000.000

C1 Regnskab

Afvigelse KIA Hospital Y

kr.

100.000

C2 Kalkulatorisk

Afvigelse KIA Hospital Y

kr.

-100.000

Tabel 2: Fordelingsregnskabet for Hospital Y
StedKode Grupperingstekst
Regnskab
A

Regnskab

Senge- Senge- Skema Skema
enhed 1 enhed 2
7.1
7.2

100%
100%
100%

M KIA

KIA Hospital Y

kr. 10.000.000

100%

B1 Kalkulatorisk

Kvote KIA Hospital X

kr. -1.000.000

100%

B2 Kalkulatorisk

Kvote KIA Hospital X

kr.

1.000.000

C1 Regnskab

Afvigelse KIA Hospital X

kr.

-100.000

C2 Kalkulatorisk

Afvigelse KIA Hospital X

kr.

100.000

Senge- Senge- Skema Skema
enhed 1 enhed 2
7.1
7.2

100%
100%
100%

Ydelser mellem hospitalerne hvor Sundhedsdatastyrelsen har aktivitetsdata til rådighed - Eksempel: Klinisk biokemi (KBIO)
Når Sundhedsdatastyrelsen har aktivitetsdata til rådighed, er det kun for kvoteafvigelsen, at der
skal oprettes kalkulatoriske regnskabsrækker med indtægter og udgifter i fordelingsregnskabet.
Selve kvoten skal derfor ikke fremgå af fordelingsregnskabet, idet denne ikke er via faktura og
derfor heller ikke vil have regnskabsrækker. I dette eksempel skelnes der derfor mellem følgende poster i fordelingsregnskabet:
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A.
C.

KBIO produceret på det pågældende hospital
KBIO kvoteafvigelsen (mer- eller
mindreforbrug) for Hospital X på
Hospital Y

Antages at være kr. 10.000.000 på Hospital Y inklusiv det der er produceret for Hospital X
Antages at være kr. 100.000, dvs. Hospital X har et
merforbrug på Hospital Y i forhold til kvoten

Ad A:
Den producerede KBIO på kr. 10.000.000 skal blot fremgå af fordelingsregnskabet for Hospital
Y, hvor den henføres med 100% til KBIO enheden (endeligt omkostningssted).
Ad C:
I fordelingsregnskabet for Hospital X fremgår i udgangspunktet en regnskabsrække, C1, for KBIO
kvoteafvigelsen på kr. 100.000 for merforbruget på Hospital Y via faktura. Denne henføres til det
midlertidige omkostningssted ’M KBIO’ (eller alternativt direkte til de relevante endelige omkostningssteder, jf. beskrivelsen under eksempel 1, Ad. A), og der oprettes en modsvarende kalkulatorisk regnskabsrække, C2, som henføres til samme omkostningssted, således at udgifterne
på omkostningsstedet til sammen er 0. Derudover oprettes en kalkulatorisk udgift, C3, på kr.
100.000 som henføres til Skema 7.2.
I fordelingsregnskabet for Hospital Y henføres kvoteafvigelsesfakturaen, C1, som en indtægt på
KBIO omkostningsstedet. Derudover oprettes der, svarende til for Hospital X, to kalkulatoriske
regnskabsrækker, den ene henføres til KBIO omkostningsstedet for at modsvare fakturaen for
kvoteafvigelsen og den anden henføres som en indtægt på Skema 7.2.
Tabel 3: Fordelingsregnskabet for Hospital X
StedKode Grupperingstekst Regnskab

M KBIO

C1 Regnskab

Afvigelse KBIO

kr.

100.000

100%

C2 Kalkulatorisk

Afvigelse KBIO

kr.

-100.000

100%

C3 Kalkulatorisk

Afvigelse KBIO

kr.

100.000

Tabel 4: Fordelingsregnskabet for Hospital Y
StedKode Grupperingstekst Regnskab
A

Regnskab

Senge- Senge- Skema Skema
enhed 1 enhed 2
7.1
7.2

100%

M KBIO

KBIO

KBIO

kr. 10.000.000

100%

C1 Regnskab

Afvigelse KBIO

kr.

-100.000

100%

C2 Kalkulatorisk

Afvigelse KBIO

kr.

100.000

100%

C3 Kalkulatorisk

Afvigelse KBIO

kr.

-100.000
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Bilag 7. Oversigt over tilgængelige vægtningssystemer
Bilagstabel 1

Klinikbestemte vægte (VGTXXX)

Speciale

Forkortelse i
fordelingsregnskab

Anæstesiologi

VGTANA

2021

Tidsstudie

Arbejdsmedicin

VGTARB

2021

Tidsstudie

Derma-venerologi

VGTDER

2021

Tidsstudie

Fertilitet

VGTFER

2021

Tidsstudie

Gynækologi og obstetrik

VGTGYN

2021

Tidsstudie

Hæmatologi

VGTHAE

2021

Tidsstudie

Intern medicin

VGTINT

2021

Tidsstudie

Jordemoder

JORD

2020

Tidsstudie

Kardiologi

VGTKAR

2021

Tidsstudie

Kir. gastroenterologi

VGTKGA

2021

Tidsstudie

Kirurgi

VGTKIR

2021

Tidsstudie

Klin. Neurofysiologi

VGTKNE

2021

Tidsstudie

Medicinsk endokrinologi

VGTMEN

2021

Tidsstudie

Medicinsk lungesygdomme

VGTMLU

2021

Tidsstudie

Nefrologi

VGTNEF

2021

Tidsstudie

Neurologi

VGTNEU

2021

Tidsstudie

Ofalmologi

VGTOJE

2021

Tidsstudie

Ofalmologi (incl. Implentater

VGTOJI

2021

Tidsstudie

Onkologi

VGTONK

2021

Tidsstudie

Oto-, rhino-, laryngologi VGTOTO

2021

Tidsstudie

Plastikkirurgi

VGTPLA

2021

Tidsstudie

Reumatologi

VGTREU

2021

Tidsstudie

Urologi

VGTURO

2021

Tidsstudie
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Bilagstabel 2
Type

Operationsvægte, alle specialer med stort operationsstue set-up
Forkortelse i
fordelingsregnskab

Senest
opdateret

Bemærkning

Operation og anæstesi, OPAN
udsøger på enhed med
procedureansvar

2021

Tidsstudie, pba. Orbit

Operation og anæstesi, OPANVGT
udsøger på enhed med
behandlingsansvar

2021

Tidsstudie, pba. Orbit

Operation, udsøger på OPER
enhed med procedureansvar

2021

Tidsstudie, pba. Orbit

Operation, udsøger på OPERVGT
enhed med behandlingsansvar

2021

Tidsstudie, pba. Orbit

Anæstesi, udsøger på ANAE
enhed med procedureansvar

2021

Tidsstudie, pba. Orbit

Anæstesi, udsøger på ANAEVGT
enhed med behandlingsansvar

2021

Tidsstudie, pba. Orbit

Bilagstabel 3
Type

Operationsvægte, thorax- og karkirurgi med stort operationsstue setup
Forkortelse i
fordelingsregnskab

Senest
opdateret

Bemærkning

Operation og anæstesi, OPATRX
udsøger på enhed med
procedureansvar

2021

Tidsstudie

Operation, udsøger på OPETRX
enhed med procedureansvar

2021

Tidsstudie

Anæstesi, udsøger på ANATRX
enhed med procedureansvar

2021

Tidsstudie
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Bilagstabel 4

Vægte for tværgående funktioner

Type

Forkortelse i
fordelingsregnskab

Blod

BLOD

Ergoterapi

ERGO

2021

Tidsstudie

Fysioterapi

FYSI

2021

Tidsstudie

Fysio- og ergoterapi

FYER

2021

Tidsstudie

Klin. Biokemi

KBIO

2004

Tidsstudie

Klin. Fysiologi og
nuklearmedicin

KFNM

2017

Tidsstudie

Klin. Genetik

KGEN

2018

Tidsstudie

Klin. Immunologi

KIMM

2004

Tidsstudie

Klin. Mikrobiologi

KMIK

2004

Er i data

Patologi

PATO

2020

Pointene kommer fra
Patobanken

Radiologi

RADI

2021

Tidsstudie
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Bilagstabel 5

Øvrige vægte

Type

Forkortelse i
fordelingsregnskab

Hotel

HOTL

Hver patient får tildelt ét point, dvs. pengene bliver fordelt ligeligt ud på alle patienterne, medmindre hospitalet angiver andet.

Fødegang

FOED

Alle patienter på de mappede enheder med en fødselsdiagnose (DO80*, DO81*, DO83*, DO84* samt DO829)
får ét point pr. kontakt.

Implantat

IMPL

Alle implantater inden for et omkostningssted har vægten én. Forskel i pris inden for samme sygehus afstedkommer ved forskel i omkostningssted. Med mindre andet er aftalt med Sundhedsdatastyrelsen

Medicin

MEDI

Alle medicin inden for et omkostningssted har vægten
én. Forskel i pris inden for samme sygehus afstedkommer ved forskel i omkostningssted. Med mindre andet
er aftalt med Sundhedsdatastyrelsen

Intensiv

INTE

Længden af opholdet på intensiv enheden afgør pointet.
Opgøres i timer.

Stråle

STRL

Hver patient får tildelt ét point, dvs. pengene bliver fordelt ligeligt ud på alle patienterne, medmindre hospitalet angiver andet.

Opvågning

OPV

Hver patient får tildelt ét point, dvs. pengene bliver fordelt ligeligt ud på alle patienterne, medmindre hospitalet angiver andet.

Dialyse

DIALYSE

Ét point pr pt. der opfylder krav. Et krav kan være et
fremmøde, et pr. behandling, et pr. dag. Dette aftales
med sygehuset.

Tillægsydelser

TILL

Ét point pr pt. der opfylder krav. Et krav kan være et
fremmøde, et pr. behandling, et pr. dag. Dette aftales
med sygehuset.

Særydelser

SYDE

Ét point pr pt. der opfylder krav. Et krav kan være et
fremmøde, et pr. behandling, et pr. dag. Dette aftales
med sygehuset.

Afregningsdage

AFRDAGE

Note:

Bemærkning

Ét point pr. afregningsdag

Der kan laves individuelle aftaler med Sundhedsdatastyrelsen, således kan pointgivning afvige for det enkelte sygehus.
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Bilag 8. Håndtering af særligt udgifts- og aktivitetsår 2021
Fordelingsregnskaberne danner grundlag for Omkostningsdatabasen, der er basis for beregning
af DRG-taksterne. 2021 har som 2020 været et særligt udgifts- og aktivitetsår grundet COVID19. Håndteringen heraf i Fordelingsregnskab 2021 foretages på samme måde som i Fordelingsregnskab 2020.

Problematikker
Herunder oplistes observationspunkter ifm. dannelsen af Omkostningsdatabasen 2021. Der er
for hvert punkt i denne vejledning beskrevet, hvorvidt og eventuelt hvordan de enkelte punkter
skal eller kan håndteres i fordelingsregnskab 2021.

Problematik
DTD
A. NOST og Testcenter Danmark (ØA21)
X
(forventes ikke relevant for fordelingsregnskab 2021)
B. Regionale COVID-19-merudgifter (ØA22)
X
1. Pukkelafvikling
2. Indkøb (udenom NOST)
3. COVID-19-analyser rekvireret af praksis
4. Andre områder der kompenseres
C. Øvrige
1. Personale der har været udlånt internt til podeklinikker
2. Personale der har været omrokeret til andre afdelinger
3. Indkøb der ikke ligger regnskabsmæssigt korrekt
4. Tomgangsudgifter (Håndteres ikke i DTD/FD)
5. Lageropbygning (Håndteres ikke i DTD/FD)

Håndtering
FD Validering
(X)11
X

X
X
X
X
X

Skema 6.39: Særlige udgifter ifm. COVID-19
Efter aftale med de regionale DTD-ansvarlige blev der til indberetning af De Tilrettede Driftsudgifter 2020 oprettet et nyt Skema 6.39, Særlige udgifter ifm. COVID-19. Særlige udgifter ifm.
COVID-19 håndteres i DTD 2021 på samme måde som i DTD 2020 og som beskrevet herunder.

11

NOST og TestCenter Danmark (ØA21) håndteres, såfremt dette af særlige regnskabstekniske årsager er nødvendigt. Fx for personale udlånt til TestCenter Danmark
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Sundhedsdatastyrelsen understreger, at processen omkring Skema 6.39, Særlige udgifter ifm.
COVID-19 i De Tilrettede Driftsudgifter styres af den DTD-ansvarlige. Den fordelingsregnskabsansvarlige er ansvarlig for bedst mulig fordeling inden for fordelingsregnskabet.

A. NOST og Testcenter Danmark (ØA21) (forventes ikke relevant for fordelingsregnskab 2021)
Udgifter til Den Nationale Operative Stab (NOST) og TestCenter Danmark skal ikke trækkes ud
på Skema 6.39, såfremt de modregnes af en tilsvarende indtægt fra Justitsministeriet, der tilfalder regionen. Skemaet anvendes derfor alene for punktet, hvis der ikke er sket en indtægtsføring
regionalt af hele eller dele af kompensationen.
Hvis indtægten regnskabsmæssigt ikke placeres, hvor udgiften afholdes, kan der være behov for
særlig stillingtagen til dette. Den DTD-ansvarlige sikrer, at de fordelingsregnskabsansvarlige får
besked, såfremt der skal gøres noget ift. håndtering heraf.
Punktet håndteres alene i DTD, medmindre der på sygehusene er afholdt udgifter hertil, der ikke
regnskabsmæssigt er udlignet. Såfremt det er nødvendigt, modtages beløbet fra den DTD-ansvarlige, og indføres som kalkulatorisk række. Beløbet fordeles så vidt muligt på det omkostningssted, der har afholdt udgiften eller efter bedst mulige nøgle.
En udgift, der muligvis skal håndteres af den fordelingsregnskabsansvarlige, er personale, der
har været udlånt til TestCenter Danmark. Det forventes ikke, at der er et fuldt overblik over,
hvilke konkrete personaler, der er tale om. Der fordeles efter bedst mulige nøgle på de forventede omkostningssteder, hvor personalet vurderes at komme fra. Såfremt der ikke er kendskab
til særlige enheder, fordeles der relativt på alle endelige omkostningssteder.

B. Regionale COVID-19-merudgifter (ØA22)
I ØA22 af den 9. juni 2021 er det aftalt, at regionerne kompenseres for udgifter til håndtering af
COVID-19.
Regionerne har aftalt, at det alene er de regionale COVID-19 merudgifter, der skal håndteres
via Skema 6.39 som særlige udgifter ifm. COVID-19. Disse bliver forventeligt opgjort februar
2022. Såfremt der ikke foreligger en endelig opgørelse senest medio marts 2022, anvendes i stedet de af regionerne indmeldte COVID-19-merudgifter i fordelingsregnskabet. I det følgende er
beskrevet forventede udgifter og håndtering heraf.
B1. Pukkelafvikling
Såfremt regionen har fået godkendt udgifter til pukkelafvikling i ØA22, forventes det, at de er
sygehuset bekendt. Det vil derfor være muligt at fordele midlerne på de berørte omkostningssteder. Såfremt der er usikkerhed omkring hvilke omkostningssteder, der har udført aktiviteten,
fordeles der efter bedste nøgle mellem flere omkostningssteder.
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B2. Indkøb (udenom NOST)
Indkøb af værnemidler eller øvrige materialer, der er godkendt, fordeles efter bedst mulige
nøgle på de forventede omkostningssteder, der har anvendt indkøbene. Såfremt der ikke er
kendskab til særlige enheder, fordeles der relativt på alle endelige omkostningssteder, eller beløbet påføres et midlertidigt omkostningssted der tilsvarende fordeler ud på endelige omkostningssteder.
B3. COVID-19-analyser rekvireret af praksis
Der kan være behov for at korrigere for dele af kompensationen vedr. analyser af COVID-19podninger. Dette skyldes, at der sædvanligvis i FD/DTD udtrækkes den andel, der vedrører praksis, og dette beløb skal ikke trækkes ud af FD/DTD to gange. Det er den DTD-ansvarlige, der har
ansvaret for at instruere fordelingsregnskabsansvarlige, hvis der bør justeres særligt herfor.
B4. Andre områder der kompenseres
Områder, der ikke specifikt er nævnt i ovenstående liste, fordeles efter bedst mulige nøgle på
de forventede omkostningssteder. Såfremt der ikke er kendskab til særlige enheder, fordeles
der relativt på alle endelige omkostningssteder.
Metode til håndtering af ØA22 i fordelingsregnskabet
Den DTD-ansvarlige i regionen definerer, hvor stor en andel af de regionale COVID-19 merudgifter, den fordelingsregnskabsansvarlige skal trække ud på Skema 6.39. Beløbet skal føres ind i
fordelingsregnskabet som en indtægt, der skal placeres på de relevante omkostningssteder.
Sundhedsdatastyrelsen ser to mulige metoder til håndteringen af dette i fordelingsregnskabet:
Via kalkulatoriske rækker i fordelingsregnskabet (foretrukken metode)
Ved direkte fordeling til Skema 6.39
Begge metoder er beskrevet og illustreret ved et eksempel nedenfor. Sundhedsdatastyrelsen
anbefaler brug af metode 1, da de kalkulatoriske rækker er nemmest at overskue og løbende
rette i. Hvis der er behov for at gå i gang, inden det endeligt godkendte beløb for regionen er
klar, kan de kalkulatoriske rækker eventuelt oprettes allerede på baggrund af regionens liste
over søgte COVID-19-merudgifter og efterfølgende tilpasses.
Metode 1: Via kalkulatoriske rækker
Opret en eller flere kalkulatoriske rækker med en samlet indtægt svarende til hospitalets
samlede COVID-19-merudgifter. Fordel indtægten til de berørte omkostningssteder.

Indtægterne (eller en del heraf) kan eventuelt fordeles via et midlertidigt omkostningssted. Især hvis der i forvejen findes et midlertidigt omkostningssted med en
passende fordeling, kan dette være en fordelagtig metode. I så fald skal den kalkulatoriske indtægt henføres med 100% til det midlertidige omkostningssted,
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hvorfra den via fordelingsnøglerne viderefordeles til relevante omkostningssteder.
Lav tilsvarende kalkulatoriske rækker, hvor udgiften trækkes ud på Skema 6.39.

Det kan evt. blot være en enkelt række med den samlede sum af COVID-19-merudgifterne for sygehuset som i nedenstående eksempel.

StedKode

Grupperingstekst

Regnskab

Regnskab

Lønudgifter afdeling 1

kr. 100.000.000

Regnskab

Lønudgifter afdeling 2

kr. 100.000.000

Kalkulatorisk

Del af sygehusets COVID-

kr. -10.000.000

Afdeling 1

Afdeling 2

Skema 6.39

kr. 95.000.000

kr. 65.000.000

kr. 40.000.000

100%
100%
50%

50%

19merudgifter, fx pukkelafvikling
Kalkulatorisk

Del af sygehusets COVID-

kr. -30.000.000

100%

19-merudgifter, andet
Kalkulatorisk

Sygehusets samlede CO-

kr. 40.000.000

100%

VID-19-merudgifter

Metode 2: Direkte til Skema 6.39
Opdater berørte fordelingsnøgler, så en andel af udgiften i fordelingsregnskabet føres
direkte til Skema 6.39.
Der må kun føres den aftalte andel på Skema 6.39, hvilket kræver særlig opmærksomhed.

StedKode

Grupperingstekst

Regnskab

Regnskab

Lønudgifter afdeling 1

kr. 100.000.000

Regnskab

Lønudgifter afdeling 2

kr. 100.000.000

Afdeling 1

Afdeling 2

Skema 6.39

kr. 95.000.000

kr. 65.000.000

kr. 40.000.000

95%

5%
65%

35%

C Øvrige
C1. Personale der har været udlånt internt til podeklinikker
Det forventes, at der har været personale udlånt til podeklinikker på sygehuset. En mulig håndtering heraf er, at lønudgiften indhentes fra de berørte afdelinger og placeres på klinisk mikrobiologisk afdeling. Hvis der ikke haves nøjagtige oplysninger for lønudgiften, anvendes en forde-
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lingsnøgle baseret på nettodriftsudgifterne for en gruppe af afdelinger eller alle afdelinger. Såfremt et sygehus ikke har en mikrobiologisk afdeling, kan det overvejes, om omfanget af udgifterne, der skal omplaceres til andet sygehus, er så væsentligt, at det er tidsforbruget værd.
C2. Personale der har været omrokeret til andre afdelinger
Som en naturlig følge af den akutte situation forventes det, at en række personaler har udført
arbejde for en anden afdeling uden at være blevet flyttet lønmæssigt i HR-systemet.
Såfremt den fordelingsregnskabsansvarlige er bekendt med større flytninger, kan der tages
højde for disse ved justering af fordelingsnøgler eller en kalkulatorisk række.
Det er vigtigt her at have for øje, om omfanget er væsentligt set ud fra enhedernes årlige forbrug, inden at der bruges lang tid herpå. Der arbejdes efter det ”muliges kunst”, således at hvis
der ikke nemt kan fremskaffes de nødvendige oplysninger/estimater, er der forståelse for, at
dette ikke håndteres.
C3. Indkøb der ikke ligger regnskabsmæssigt korrekt
Såfremt der er foretaget indkøb, der regnskabsmæssigt ligger på centrale konti, eller enheder
der har købt ind for andre, kan der tages højde for det ved justering af fordelingsnøgler eller
kalkulatoriske rækker. Såfremt det ligger på centrale konti på sygehuset, kan der med fordel ses
på, om det er nødvendigt at håndtere dem yderligere.
C4. Tomgangsudgifter (Håndteres ikke)
Der kan i perioder have været mindre aktivitet, med samme personale. Det håndteres ikke i
fordelingsregnskabet, men er et opmærksomhedspunkt i forbindelse med valideringen af enhedsomkostningerne og beregningen af DRG-taksterne.
C5. Lageropbygning (Håndteres ikke)
Der er for visse områder sket en øget lageropbygning af materialer. Afhængig af regnskabspraksis kan det have en mulig effekt på det faktiske regnskab. Det skal ikke håndteres i fordelingsregnskabet, men er et opmærksomhedspunkt i forbindelse med beregningen af DRG-taksterne.
Metode til håndtering af øvrige i fordelingsregnskabet
Sygehusene kan frit vælge metode til at håndtere ovenstående udfordringer i fordelingsregnskabet. Sundhedsdatastyrelsen anbefaler dog også her at benytte kalkulatoriske rækker i fordelingsregnskabet. Især fordi det er mere overskueligt, men også fordi fordelingsnøgler på denne
måde i nogle tilfælde ikke behøver at blive ændret for at afspejle specielle forhold i 2020/2021.
Nedenfor ses et eksempel på to forskellige metoder til håndtering. I eksemplet har afdeling 3
haft udlånt personale til afdeling 4, men lønudgiften er ikke flyttet.
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Metode 1: Via kalkulatoriske rækker

StedKode

Grupperingstekst

Regnskab

Regnskab

Lønudgifter afdeling 3

kr. 50.000.000

Regnskab

Lønudgifter afdeling 4

kr. 50.000.000

Kalkulatorisk

Personale udlånt til

kr. -10.000.000

Afdeling 3

Afdeling 4

kr. 40.000.000

kr. 60.000.000

Skema 6.39

100%
100%
100%

afdeling 4
Kalkulatorisk

Personale udlånt fra

kr. 10.000.000

100%

afdeling 3

Metode 2: Direkte håndtering via fordelingsnøglerne

StedKode

Grupperingstekst

Regnskab

Regnskab

Lønudgifter afdeling 3

kr. 50.000.000

Regnskab

Lønudgifter afdeling 4

kr. 50.000.000

Kogebog 2021

Afdeling 3

Afdeling 4

kr. 40.000.000

kr. 60.000.000

90%

10%

Skema 6.39

100%
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