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Bilag 2. Principper for 
udbetaling af den statslige, 
aktivitetsbestemte pulje 
Nyt kapitel 

 

Det statslige, aktivitetsbestemte tilskud på sygehusområdet udgør i 2018 1.385,2 mio. kr. på 
landsplan. Midlerne udbetales med 40 pct. DRG/DAGS-takst inkl. kommunalt aktivitetsbidrag. 

Der kan én gang hvert år (1. maj til ikrafttrædelse 1. juli) udmeldes budgettakster for nye 
behandlinger mv. af væsentligt omfang og betydning. Takstsystemet kan herudover efter 
nærmere aftale mellem Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og KL justeres for 
indførelse af meget væsentlige, nye behandlingstilbud eller for omlægninger af væsentlig 
økonomisk betydning for sygehusene. 

Dækningsområde for puljemidlerne  
Aktivitetspuljen vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under 
indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på 
private klinikker mv. Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse mv. er und-
taget. Desuden indgår en række nærmere definerede ydelser på speciallægeområdet, som 
substituerer sygehusbehandling.  

Udbetaling og fordeling af puljen på regioner 
Regionernes aktivitetsbestemte tilskud på i alt 1.385,2 mio. kr. for 2018 udbetales a conto i 
12-del rater og opgøres endeligt ved udgangen af 1. kvartal 2019 på grundlag af den aktivitet 
i regionerne, som er indberettet senest den 10. marts 2019. De statslige aktivitetsmidler 
fordeles mellem regionerne efter samme nøgle som bloktilskuddet til regionernes sundheds-
udgifter. 

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner er enige om vigtigheden af, at der hver 
den 10. i måneden foreligger opgørelser af aktivitet mv. til regionerne. 
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Opgørelse af baseline mv. for de statslige aktivitetspuljer 
Den foreløbige baseline for 2018 er 69.313,1 mio. kr. (2018 takstsystem). Metoden til bereg-
ning af den foreløbige baseline er aftalekonsistent og er: 

1. Den faktiske aktivitet i 2016 opgjort i takstsystem 2018. 
2. Produktionsværdien efter pkt. 1 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2016 til 

2017 på 1,1 pct. 
3. Produktionsværdien efter pkt. 2 tillægges den forudsatte aktivitetsstigning fra 2017 til 

2018 på 2,0 pct. 
4. Produktionsværdien af de statslige aktivitetsafhængige midler i 2018 på i alt 3.463,0 mio. 

kr. (18-pl) fratrækkes produktionsværdien efter pkt. 1-4 for at danne baseline.  

Sundheds- og Ældreministeriet beregner og udmelder en endelig baseline for 2018 pr. januar 
2018. Den foreløbige baseline er korrigeret for nettobudgetvirkningen af puljer i finansloven 
for 2017, hvilket udgør 413,2 mio.kr vedr. behandlingsret mv., samt årlige effektiviseringsge-
vinster fra kvalitetsfondsbyggerierne på 262 mio. kr. Den endelige baseline korrigeres 
(plus/minus) for nettobudgetvirkninger af puljer fra finansloven for 2018, hertil kommer regule-
ringer i medfør af DUT mv. Fastsættelse af den foreløbige baseline for 2018 sker på bag-

grund af Sundhedsdatastyrelsens nye DRG-takstsystem for 2018, som udmeldes endeligt 

ultimo 2017, den endelige baseline for 2018 beror herpå. 

Baseline for 2018 fordeles mellem regionerne med en nøgle, der svarer til deres faktisk reali-
serede aktivitet i 2016 opgjort ved takstsystem 2018. Såfremt enkelte regioner ikke opnår 
deres andel af puljen, kan uforbrugte midler overføres til den pågældende regions andel af 
puljen i det efterfølgende år. 

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2018 kan korrigeres for kodeændringer eller ny registre-
ringspraksis i takstsystem 2018, der gennemføres efter 1. maj 2017. Korrektionerne har til 
formål at identificere sygehusenes faktiske aktivitet over baseline i forhold til året før, herund-
er sikre konsistens over tid i den aktivitet, som ligger til grund for tilskuddet. 

Værdien af aktivitetstilskuddene for 2018 kan korrigeres for strukturomlægninger herunder til 
omkostningseffektive ikke takstbærende aktiviteter i sygehusvæsenet mv. i henhold til Sund-
heds- og Ældreministeriet retningslinjer herfor. Regionerne kan løbende fremsende ansøg-
ning om justeringer af aktivitetsopgørelsen, dog senest den 1. februar 2019.  

Der fastlægges i 2018 et loft over den gennemsnitlige værdistigning pr. kontakt på 1,5 pct. 
Der indregnes et årligt produktivitetskrav, svarende til 2,0 pct. ved fuld udnyttelse af aktivi-
tetspuljen i 2018. 

 


