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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 Somatiske sygehuse  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionens somatiske 
sygehuse samt udgifter og indtægter vedrørende sygehusydelser, der leveres uden for 
regionens sygehuse, f.eks. hospiceophold og behandling i andre regioner eller i udlan-
det. Udgifter og indtægter vedrørende regionens psykiatriske sygehuse og afdelinger 
registreres på funktion 1.10.02. 
 
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. 
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Der er på funktionen særskilt autoriseret omkostningssteder på dranst 3 til sygehusbyg-
gerier, der finansieres via kvalitetsfondsmidlerne. Følgende omkostningssteder er auto-
riserede: 
 
3 Anlæg 

    3035 Nyt Aalborg Universitetshospital 
    9000 Det nye Universitetshospital i Aarhus - DNU 
    7699 Regionshospitalet Viborg, RHV   
    6599 Det Nye hospital i Vest, DNV - Gødstrup 
    1671 Det Nye Universitetshospital i Odense – Nyt OUH, somatik  
    1672 Kolding Sygehus 
    1673 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa  
    1911 Det nye Rigshospital  
    1711 Nyt Hospital Herlev 
    1811 Nyt Hospital Hvidovre 
    1211 Nyt Hospital Bispebjerg 
    2211 Nyt Hospital Nordsjælland 
    8004 Projekt Universitetshospital Køge  
    8003 Slagelse Sygehus, fase 1, 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. apoteker, kursusafdelinger, centralvaskerier, centralkøkken, 
befordring af patienter, vaskerier, facility management. Hjælpeaktiviteter vedr. det psy-
kiatriske område registreres dog på funktion 1.10.02. 
 

1.10.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger 
På funktionen registreres samtlige omkostninger og indtægter for psykiatriske sygehu-
se, der er organiseret som selvstændige enheder. For psykiatriske afdelinger registre-
res de direkte henførbare omkostninger samt en andel af fællesomkostninger efter regi-
onens nærmere bestemmelse. På denne funktion registreres også særlige pladser på 
psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238a. 
 
Registreringsprincipperne anført under funktion 1.10.01 gælder også på det psykiatriske 
område, fx registrering på omkostningssted.   
 
Hjælpeaktiviteter (service og kliniske ydelser) vedr. det psykiatriske område registreres 
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på gruppering 730. Det er tilstrækkeligt, at registreringen foretages i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen. 
 
Der er på funktionen særskilt autoriseret omkostningssteder på dranst 3 til psykiatriske 
sygehusbyggerier, der finansieres via kvalitetsfondsmidlerne. Følgende omkostnings-
steder er autoriserede: 
 
3 Anlæg 

    5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans   
    8002 Nyt psykiatrisygehus i Slagelse  
  

Omkostninger til uafsluttede og igangværende byggerier vedr. psykiatriske sygehuse 
kan registreres på funktion 1.10.01. Nye byggerier vedr. psykiatriske sygehuse skal 
registreres på funktion 1.10.02. 
 
 

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 
 
 

ADMINISTRATION AF SUNDHEDSOMRÅDET 

1.50.33 Central administration af sundhedsområdet (ekskl. psykiatri) 
Den centrale administration af sundhedsområdet omfatter den generelle ledelse af 
sundhedsområdet (direktør og dennes kontor/sekretariat) og centraladministrative funk-
tioner på området, der entydigt kan henføres, til denne vedr. HR, økonomi, regnskab, 
indkøb, kommunikation, ejendomsadministration, IT og telefoni. Såfremt sidstnævnte 
opgaver løses på tværs af de regionale aktivitetsområder, registreres omkostninger og 
indtægter på funktionerne 4.20.12. 
 
Herudover omfattes administrative omkostninger vedr. sundhedsadministrativt IT (fx 
sundhedsjournalen, sygesikringssystem, sundhedsplatform, løn- og personalesystemer 
på sundhedsområdet), forskningsadministration og administration vedr. sygehusbygge-
ri, der ikke er kvalitetsfondsbyggerier. Administrative omkostninger vedr. kvalitetsfonds-
byggerier på det somatiske område registreres på funktion 1.50.36. 
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Endvidere omfattes omkostninger til kontorhold i de centraladministrative enheder samt 
drift og vedligeholdelse af fysiske rammer, herunder vand, varme, el, rengøring, vagt, 
intern service, kantinedrift mv. Omkostninger til bygningsdrift og vedligeholdelse regi-
streres på funktionerne 4.20.12, såfremt der i ejendommen varetages opgaver vedr. 
flere af de regionale aktivitetsområder. 
  
Herudover omfattes omkostninger til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. vedr. 
ansatte i centraladministrative funktioner. 
 
Lønomkostninger vedr. den centrale administration af sundhedsområdet opgøres med 
udgangspunkt i, at alle medarbejdere i de dedikerede centrale administrative enheder 
betragtes som administrative medarbejdere. 
 
Omkostninger til sundhedsplanlægning (fx psykiatriplan og sundhedsberedskabsplan), 
kvalitet og udvikling af sundhedsområdet (fx det fælles medicinkort), patientvejledning 
og sundhedsfaglige råd og udvalg (fx samrådet for abort og sterilisation og lægemiddel-
komitéer) registreres på funktionerne 1.10.01 og 1.10.02. 
 
Særskilte servicefunktioner knyttet til den direkte patientbehandling på sundhedsområ-
det (fx vaskerier, køkkener, transport af varer og patienter, medicoteknik) betragtes ikke 
som administration og registreres på funktionerne 1.10.01 og 1.10.02.  
 
Andelen af omkostninger, der vedrører det psykiatriske område, fordeles senest ved 
regnskabsafslutningen til funktion 1.50.35. 
 

1.50.34 Decentral administration af sundhedsområdet (ekskl. psykiatri) 
Den decentrale administration af sundhedsområdet kan fx være placeret i centre, afde-
linger/klinikker mv. på sygehuse og omfatter som udgangspunkt de samme opgaveom-
råder, som er anført under funktion 1.50.33 Central administration af sundhedsområdet 
(ekskl. psykiatri). Den decentrale administration er afgrænset til HR, økonomi, regn-
skab, indkøb, kommunikation, ejendomsadministration, IT og telefoni. 
  
Herudover omfattes decentrale administrative omkostninger vedr. byggeri, der ikke er 
kvalitetsfondsbyggerier, sundhedsadministrativt it og forskningsadministration. Admini-
strative omkostninger vedr. kvalitetsfondsbyggerier på det somatiske område registre-
res på funktion 1.50.36. 
 
Den decentrale administration er den administration, der ikke er placeret centralt i fx 
regionshuset. 
  
Lønomkostninger til de dedikerede administrative decentrale enheder (fx økonomi- og 
regnskabsfunktion på et sygehus) kan opgøres ud fra de årsværk, der kan henføres til 
de dedikerede decentrale administrative enheder via løndata fra KRL, som er kodet 
med en eller flere bestemte LOS-koder (afdelingskoder).   
 
Endvidere omfattes omkostninger til kontorhold, IT og telefoni i de decentraladministra-
tive enheder samt drift og vedligeholdelse af fysiske rammer, herunder vand, varme, el, 
rengøring, vedligeholdelse af bygninger, vagt, intern service, kantinedrift mv.  
 
Herudover omfattes omkostninger til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. vedr. 
ansatte i decentralt administrative funktioner. 
 
Omkostninger vedrørende drift og vedligeholdelse af fysiske rammer, der opgøres ved 
hjælp af en fordelingsnøgle, skal dokumenteres. 
 
Den decentrale administration i form af personale ansat på sygehusafdelinger, der løser 
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administrative opgaver og som ikke er ansat i dedikerede administrative enheder, om-
fatter følgende stillingsgrupper:  
 

 Administrative chefer  

 Kontor- og it-personale  

 Administrative akademikere defineret som:  
o Jurister og økonomer  
o Civiløkonomer  
o Handelsjurister  
o Chef- og specialkonsulenter  

 

Såfremt listen fraviges, skal det dokumenteres. Det er tilstrækkeligt, at registreringen 

foretages i regnskabet, dvs. som en ompostering fra funktion 1.10.01. 

 
Lønomkostninger vedrørende administrative medarbejdere, der ikke er ansat i dedike-
rede administrative enheder, registreres på funktionen, mens omkostninger vedrørende 
øvrig drift registreres på funktion 1.10.01. 

 
Andelen af omkostninger, der vedrører det psykiatriske område, fordeles senest ved 
regnskabsafslutningen til funktion 1.50.35. 
 

1.50.35 Administration af det psykiatriske område 
På funktionen registreres omkostninger og indtægter, der afholdes af både centrale og 
decentrale enheder i forbindelse med administrationen af det psykiatriske område.  
 
Administrationen på det psykiatriske område omfatter den generelle ledelse af området 
(direktør og dennes kontor/sekretariat) og administrative funktioner på området, der kan 
henføres, til denne vedr. HR, økonomi, regnskab, indkøb, kommunikation, ejendoms-
administration, IT og telefoni.  
 
Herudover omfattes administrative omkostninger vedr. sundhedsadministrativt IT (fx 
sundhedsjournalen, sygesikringssystem, sundhedsplatform, løn- og personalesystemer 
på sundhedsområdet), forskningsadministration og administration sygehusbyggeri, der 
ikke er kvalitetsfondsbyggerier. Administrative omkostninger vedr. kvalitetsfondsbygge-
rier på det psykiatriske område registreres på funktion 1.50.37. 
 
Endvidere omfattes omkostninger til kontorhold i enheder på det psykiatriske område 
samt drift og vedligeholdelse af fysiske rammer, herunder vand, varme, el, rengøring, 
vagt, intern service, kantinedrift mv. 
  
Herudover omfattes omkostninger til kurser, seminarer, rejseomkostninger mv. vedr. 
ansatte i administrative funktioner på det psykiatriske område. 
 
Andelen af omkostninger, der vedrører det somatiske sundhedsområde fordeles senest 
ved regnskabsafslutningen til funktionerne 1.50.33 og 1.50.34. 

 
1.50.36 IT – sundhedsområdet (ekskl. psykiatri) 
1.50.37 IT – sundhedsområdet (psykiatri) 
På disse funktioner registreres omkostninger og indtægter vedrørende applikationsdrift 
og –udvikling på sundhedsområdet, fx sundheds-IT-systemer, der understøtter det klini-
ske arbejde, herunder elektronisk patientjournal og dedikerede parakliniske/kliniske 
systemer, fx til patologi, apotek eller blodprøver. 

 
Endvidere registreres omkostninger og indtægter til drift og anskaffelser vedrørende IT-
support og –drift, netværksinfrastruktur (herunder telefoni), data center services (herun-
der server, lagerplads, backup) mv. på sundhedsområdet. Endvidere registreres om-
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kostninger og indtægter vedrørende generelle IT-relaterede aktiviteter som fx IT-
strategi, styring og planlægning på sundhedsområdet. 
 
Omkostninger til IT, der vedrører flere regionale aktivitetsområder registreres på funkti-
on 4.20.13. 
 
Omkostninger til uafsluttede og igangværende IT-anlægsprojekter kan registreres på 
funktion 1.10.01. Nye IT-anlægsprojekter skal registreres på funktionerne 1.50.36 og 
1.50.37. 

 
DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER  
 

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. 
 

1.80.61 Indbetalinger af rentetilskrivning til Lønmodtagernes Feriemidler vedr. 
sundhed 
I forbindelse med både budget og regnskab debiteres funktionen ved brug af dranst 1, 
art 9.1 og gruppering 730, Interne overførsler, en andel af rentetilskrivningen på opspa-
ringen i Lønmodtagernes Feriemidler, der er registreret på funktion 5.55.73. 
 

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

 

 Somatik 

 Stationær psykiatri 

 Ambulant psykiatri 

 Praksissektoren (Sygesikring) 
 

1.90.93 Resultatafhængigt tilskud fra staten 
På denne funktion registreres det statslige resultatafhængige tilskud til regionernes 
sygehusvæsen, jf. § 15 i lov om regionernes finansiering. 

 
 


