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4  KONTERINGSREGLER 
 

Hovedkonto 1 Sundhed 
 
Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og 
dertil knyttede institutioner m.v., samt udgifter og indtægter vedrørende sygesikring. 
Endvidere registreres udgifter og indtægter forbundet med administration af sundheds-
området.  
 
I forbindelse med bevillingsafgivelsen anvendes på hovedkontoen omkostningsbasere-
de principper, mens der i regnskabet anvendes både udgifts- og omkostningsbaserede 
principper. 
 
SYGEHUSVÆSEN  
 
1.10.01 Sygehuse  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionens sygehuse 
samt udgifter og indtægter vedrørende sygehusydelser, der leveres uden for regionens 
sygehuse, f.eks. hospiceophold og behandling i andre regioner eller i udlandet. 
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret. Udgifter og indtægter på sygehusområ-
det registreres i regnskabet på omkostningssted i overensstemmelse med Sygehusvæ-
senets Organisationsregister, SOR, på lavest muligt relevant niveau. Det betyder, at de 
udgiftstyper, der kan registreres på et givent niveau uden anvendelse af fordelingsnøg-
ler, skal registreres på dette niveau, jf. afsnit 2.3. 
 
I budgettet skal der registreres på sygehusniveau i overensstemmelse med SOR, hvil-
ket vil sige en selvstændig organisatorisk enhed. Et sygehus kan udgøre en eller flere 
geografiske enheder afhængig af, hvordan sygehusvæsenet er organiseret.  
 
Den tværgående grupperingsstruktur er autoriseret på funktionen, ligesom den er det 
på de øvrige funktioner i kontoplanen for regionerne. Herudover er der på funktionen en 
række autoriserede grupperinger, som er specifikke for funktionen, f.eks. gruppering 
120 Medicin. 
 
Registrering på de enkelte sygehuse 
Udgifter og indtægter vedrørende de enkelte sygehuse registreres på omkostnings-
stedsnumre i overensstemmelse med SOR på lavest mulige relevante niveau. Regio-
nerne skal sikre, at det er muligt for de centrale myndigheder for hvert omkostnings-
stednummer at udlede oplysninger om den organisatoriske enheds adresse, afdelings-
speciale o.s.v. 
 
Betaling for ydelser, der udveksles mellem regionens egne sygehuse omposteres mel-
lem omkostningsstederne for de pågældende sygehuse ved anvendelse af de interne 
arter under hovedart 9 eller plus-/minusposteringer på samme art. Dog registreres res-
sourceanvendelsen ved ambulant behandling og undersøgelser, der er resultatet af 
henvisninger mellem regionens egne sygehuse, kun på det sygehus, hvor aktiviteten 
foregår. 

 
Indtægter fra andre regioner for indlæggelser, ambulant behandling eller undersøgelser 
registreres ligeledes på de enkelte sygehuse, under anvendelse af art 7.8. 
 
Der er på funktionen særskilt autoriseret omkostningssteder på dranst 3 til sygehusbyg-
gerier, der finansieres via kvalitetsfondsmidlerne. Følgende omkostningssteder er auto-
riserede: 
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3 Anlæg 
    3035 Nyt Universitetssygehus i Aalborg 
    9000 Det nye universitetshospital i Århus, DNU 
    7699 Regionshospitalet Viborg, RHV   
    6599 Det nye Vest, DNV  
    1671 Odense Universitets hospital  
    1672 sygehus Lillebælt, Kolding 
    1673 Sygehus Sønderjylland  
    1911 Det ny Rigshospitalet  
    1711 Nyt Hospital Herlev 
    1811 Nyt Hospital Hvidovre 
    1211 Nyt Hospital Bispebjerg 
    2211 Nyt Hospital Nordsjælland 
    5181 Nybyggeri ved Psykiatrisk center Sct. Hans   
    8004 Køge Sygehus  
    8005 Psykiatri i Slagelse  
    8003 Slagelse Sygehus (akutmodtagelse) 
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Fælleskonto 
Fællesudgifter og -indtægter vedrørende sygehuse registreres på omkostningssted 
0001. På fælleskontoen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan forde-
les på de enkelte sygehuse. 
 
Betalinger til andre regioner vedrørende indlæggelser, ambulant behandling eller un-
dersøgelser på somatiske sygehuse skal ligeledes registreres på det fælles omkost-
ningssted og ved anvendelse af gruppering 810 Betalinger – andre regioner. Såfremt det 
enkelte sygehus disponerer over udgifter til andre regioner i forbindelse med indlæggel-
ser, ambulant behandling eller undersøgelser, kan dette registreres ved at underopdele 
fælleskontoen og lade det enkelte sygehus disponere over en del heraf. Registreringen 
må ikke ske på omkostningsstederne for de enkelte sygehuse. 
 
Betalinger til andre offentlige myndigheder registreres under ejerforholdskode 3 Andre 
offentlige myndigheder. Betaling for indlæggelse på private sygehuse og for indlæggel-
se på udenlandske sygehuse registreres under ejerforholdskode 4 Private leverandører 
af ikke-momsbelagte tjenesteydelser og ved anvendelse af gruppering 820 Betalinger – 
private sygehuse og institutioner 
 
Selvejende og private sygehuse, hvormed regionen har driftsoverenskomst, optages i 
regionens budget og regnskab efter de regler om selvejende og private institutioner, der 
er anført i afsnit 2.3. 
 
Det understreges, at der skal være tale om en egentlig driftsoverenskomst, dvs. at regi-
onen skal have indflydelse på en lang række forhold omkring driften, jf. hvad der er 
gældende for selvejende og private institutioner med driftsoverenskomster på det socia-
le område. Benyttelsesaftaler alene berettiger således ikke til, at selvejende/private 
sygehuse optages i regionens budget eller regnskab. Optages et privat/selvejende sy-
gehus i budgettet og regnskabet, gælder de almindelige regler om mellemregionale 
betalinger (anvendelse af art 4.8 henholdsvis 7.8) i tilfælde af, at andre regioner benyt-
ter pladser på det pågældende sygehus. 
 
Bestemmelserne vedrørende optagelse af selvejende og private sygehuse i regionens 
budget og regnskab gælder også institutioner med driftsoverenskomst, såfremt de hen-
hører under et sygehus. Det er i denne henseende underordnet, om de modtager pati-
enter til indlæggelse eller ambulant behandling. 
 
Hjælpefunktioner 
På funktionen registreres endvidere en række hjælpeaktiviteter, der løses på fælles 
grundlag inden for regionens sygehusvæsen, og som ikke direkte har med patientbe-
handling at gøre. Det drejer sig om aktiviteter, der ofte varetages af selvstændige orga-
nisatoriske enheder, f.eks. kursusafdelinger, centralvaskerier, centralkøkken, befordring 
af patienter. 
 
SYGESIKRING M.V.  
 
På denne hovedfunktion registreres de regionale udgifter og indtægter i medfør af lov 
om offentlig sygesikring. 
 
Der er autoriseret følgende udtømmende funktioner til registrering af de forskellige ud-
giftskategorier: 
 
1.20.10  Almen lægehjælp 
1.20.11  Speciallægehjælp 
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1.20.12  Medicin 
1.20.13  Tandlægebehandling 
1.20.14  Fysiurgisk behandling 
1.20.15  Kiropraktor 
1.20.16  Briller 
1.20.17  Rejsesygeforsikring 
1.20.18  Fodterapeuter 
1.20.19  Psykologbehandling 
1.20.20  Øvrige sygesikringsudgifter 
1.20.21  Ernæringspræparater 
1.20.22  Profylaktiske svangerundersøgelser 
1.20.23  Lægeundersøgelser af børn 
1.20.24  Vaccinationer 
1.20.25 Høreapparater 
1.20.30  Specialiseret tandplejetilbud  
 
Det bemærkes, at der på funktion 1.20.20 registreres alle øvrige udgifter, f.eks. tilskud 
til rideterapi, tilskud til optræning og behandling samt udgifter til tolkebistand i forbindel-
se med lægebehandling. 
 
I forbindelse med offentlig sygesikring anvendes som udgangspunkt art 5.2. 
 
Art 5.2 anvendes således til registrering af udgifter til betaling af regninger, som kan 
specificeres på den enkelte patient, herunder udgifter til medicin og tilskud til briller. 
Herudover gælder for funktionerne de generelle regler for artskontering. 
 
I forbindelse med anvendelse af art 5.2 skal der ved overførsler af ydelser eller produk-
ter fra et andet kontoområde i regionen til hovedfunktionen foretages en indtægtsregi-
strering af salget på det kontoområde, hvorfra salget foretages (f.eks. funktion 1.10.01) 
ved anvendelse af art 7.2 eller 7.9. For øvrige overførsler finder de generelle regler for 
interne afregninger anvendelse. 
 
Kun sygesikringsudgifter til regionens egne borgere må fremgå af hovedfunktionen. 
Udlæg til sygesikringsudgifter for andre regioner må derfor enten registreres på en mel-
lemregningskonto eller udlignes ved kreditering. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende sygesikringsbeviser registreres på 
funktion 1.60.41 
 
 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER  
 
1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 
På denne funktion registreres udgifter, der afholdes af centrale enheder i forbindelse 
med administrationen af sundhedsområdet, herunder løn til administrativt personale, 
der fuldt ud eller i overvejende grad er beskæftiget med sundhedsområdet. Udgifter 
vedrørende administration, der finder sted på sygehuse og institutioner og som vedrører 
disse, registreres derimod på funktion 1.10.01. 
 
1.60.41 Øvrige udgifter og indtægter 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktio-
nerne 1.10.01-1.60.40, bl.a. udgifter til Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disci-
plinærnævn.
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1.60.42 Generelle reserver 
Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter på sundhedsområdet, der ikke kan 
fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive funktioner på  
hovedkonto 1, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres 
på funktionen. 
 
De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af regionens budgetterede nettoser-
viceudgifter til sundhed, der er omfattet af det regionale udgiftsloft, jf. § 11 i lov om en 
budgetlov. 
 
 
ANDEL AF FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
1.70.50 Fælles formål og administrationsudgifter vedr. sundhed  
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af art 0.5 
eller art 9.1-9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af fælles formål og 
administration fra funktion 4.70.99. Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under 
hensyntagen til de tre regionale aktivitetsområders belastning af fællesområdet.  
 
ANDEL AF RENTER M.V.  
 
1.80.60 Renter 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 0.5 eller art 9.4 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af renteudgifter og –
indtægter fra funktion 5.90.99, jf. den anførte fordelingsnøgle i afsnit 5.2.5.  
 
FINANSIERING  
 
Denne hovedfunktion omfatter de generelle og aktivitetsafhængige tilskud fra stat og 
kommuner til finansiering af sundhedsområdet. Tilskuddene registreres under dranst 7 
og ved anvendelse af hovedart 8 Finansindtægter. Ved tilskud fra staten anvendes art 
8.6 Statstilskud. Øvrige indtægter registreres på funktion 1.10.01-1.60.41. 
 
1.90.90 Bloktilskud fra staten 
På denne funktion registreres det generelle statstilskud til finansiering af sundhedsom-
rådet, jf. § 3 i lov om regionernes finansiering. Ved brug af plus-/minuspostering på art 
8.6 overføres den del af bloktilskuddet, der vedrører social- og specialundervisningsom-
rådet til funktion 2.90.91. 
 
 
1.90.92 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag 
På denne funktion registreres det kommunale aktivitetsafhængige bidrag, der består i, 
at en kommune betaler en andel af regionens udgifter 
 

 pr. stationær og ambulant behandling på sygehuse for patienter fra kommunen, 
 pr. leveret sygesikringsydelse til patienter fra kommunen,  
 til genoptræning, der er ydet under indlæggelse på sygehus til patienter fra 

kommunen, 
 
jf. §§ 13 og 14 i lov om regionernes finansiering. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering for hvert af de aktivitetsafhængige bidrag: 

 
 Stationær somatik 
 Ambulant somatik 
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 Stationær psykiatri 
 Ambulant psykiatri 
 Praksissektoren (Sygesikring) 
 Genoptræning under indlæggelse 

 
1.90.93 Aktivitetsbestemte tilskud fra staten 
På denne funktion registreres det statslige aktivitetsafhængige tilskud til regionernes 
sygehusvæsen, jf. § 15 i lov om regionernes finansiering. 
 
1.90.94 Tilskud fra bløderudligningsordningen 
På funktionen registreres alene tilskud fra udligningsordningen. Regionens tilsvar til 
udligningsordningen er modregnet i de generelle tilskud og indgår således i de registre-
rede beløb på funktion 1.90.90 Bloktilskud fra staten. 
 


