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Principper for efterregulering af opkrævede beløb hos Region Hovedstadens 29 kommuner i 

forbindelse med dækning af kommunerne med sundhedskoordinator og Klinisk Funktion for 2 

halvår 2014 

Udgangspunktet for efterreguleringen er dels den allonge, der blev indgået med kommunerne gældende 

fra 1. juli 2014, og dels den nye samarbejdsaftale, hvor der er aftalt en ny dagspris for 

sundhedskoordinatorer og nye priser for ydelser fra Klinisk Funktion. 

Der foretages en efterregulering for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014. 

Efterregulering i forhold til sundhedskoordinatorfunktionen og deltagelse i rehabiliteringsteammøder 

Ved denne efterregulering foretages en simpel optælling på antallet af indmeldte møder afholdt i 

kommunen fra 1. juli 2014 og frem til 31. december 2014.  

Den korrekte betaling til Region Hovedstaden vil herefter være: 

Antal møder aftalt med kommunen (jf. produktionsaftale) x 11.840 kr. 

I forhold til den faktiske afregning foretages en sammentælling af det beløb, der er faktureret kommunen 

for den samme periode.  

Den endelige efterregulering vil herefter være:  

Beløbet der skal betales ifølge ny kontrakt minus det beløb der er faktureret  

Efterregulering i forhold til Klinisk Funktion 

Konkret foretages en simpel optælling af antal sager, der er henvist og faktureret i Klinisk Funktion fordelt 

på:   

 Speciallægeundersøgelse  

 Lille tværfaglig udregning 

 Stor tværfaglig udredning 

Det, der faktisk skulle være faktureres i forhold til den nye aftale udregnes herefter ved:  

Antal speciallægeundersøgelse,- og erklæring x 9.139 kr. 

Antal lille tværfaglig udredning x 14.279 kr. 

Antal stor tværfaglig udredning x 21.133 kr. 

Det faktiske fakturerede beløb udregnes ved:  

Antal speciallægeundersøgelse,- og erklæring x 8.000 kr. 

Antal lille tværfaglig udredning x 12.500 kr. 

Antal stor tværfaglig udredning x 18.500 kr. 
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Efterreguleringen vil herefter blive: 

Det aftalte beløb i den ny aftale minus det faktisk fakturerede. 

Vedrørende 2015 

Region Hovedstaden fakturerer fra den 1. januar 2015 kommunerne i forhold til de beløb, der er aftalt 

under forhandlingerne om den ny kontrakt – jvf. ovenstående dagspris og takster – uanset at den ny aftale 

ikke er endeligt vedtaget i de kompetente organer i de enkelte kommuner.  

 

Sven Viskum 

Afsnitsansvarlig overlæge 


