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Finansiering af fællesregionale projekter m.v.
Regionernes bidrag til Det Nationale Indikatorprojekt 2011
Kvalitetsprojektet Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) har siden 1999 arbejdet på at udvikle
kvalitetsmål for god klinisk praksis inden for udvalgte sygdomsområder med henblik på at overvåge
sygehusvæsnets behandling. Der er i dag udviklet indikatorer og standarder inden for følgende otte
sygdomsområder: akut mave-tarm kirurgi, apopleksi, hjerteinsufficiens, hoftenære fraktur,
lungecancer, skizofreni, diabetes og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). I 2008 blev det
besluttet at udvide projektet med områderne fødsler og depression. Områderne er under forsat
udvikling.
NIPs kvalitetsmonitorering indgår endvidere i Den Danske Kvalitetsmodel, således at NIPsygdomsområderne er en del af de sygdomsspecifikke standarder i kvalitetsmodellen.
Regionerne har besluttet, at de fra og med 2007 vil bidrage til NIPs finansiering på lige vilkår. På
baggrund af beslutningen om at udvide med to sygdomsområder i 2008, er regionernes samlede
bidrag siden 2009 været forøget med ca. 1,2 mio. årligt. I 2010 var budgettet på i alt 6.933.125 kr.
Sygdomsområdet depression vil i 2011 forsat være under etablering, mens sygdomsområdet fødsel i
løbet af 2011 overgår fra etableringsfasen til drift. Overgangen til drift medfører en samlet besparelse
på 162.050 kr. i forhold til budgettet for 2010.
Derudover skal NIPs budgetramme i 2011 pris- og lønreguleres med 0,8 %, svarende til den
fremskrivningsfaktor, der anvendes i økonomiaftalen 2011 mellem regionerne og regeringen.
Dermed bliver regionernes samlede bidrag til NIP i 2011 i alt 6.825.243,60 kr.
Nedenfor ses en oversigt over regionernes bidrag til NIP i 2011. Regionernes bidrag fordeles efter
bloktilskudsnøglen for sundhedsområdet.

Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Regionerne i alt (kr.)

Fordelingsnøgle sundhed
0,313547
0,153442
0,215363
0,212623
0,105024
1

Fordeling (kr.)
2.140.035,48
1.047.281,80
1.469.904,94
1.451.206,58
716.814,80
6.825.243,60

Den 30-09 2010 tiltrådte bestyrelsen i Danske Regioner gennemførelsen af Regionernes kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram. Kvalitetsudviklingsprogrammet består blandt andet af en reorganisering
af kvalitetsområdet der bl.a. går på at samle kræfterne i de tre nuværende kompetencecentre og NIPsekretariatet under en fælles faglig ledelse. Finansieringen af NIP vil således fra 2012 og fremover
indgå i en fælles finansiering.
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