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Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommu-
nernes sygehuse og dertil knyttede institutioner m.v. Endvidere omfatter funk-
tionen amtskommunernes udgifter og indtægter vedrørende sygesikring. 
 
Det bemærkes, at primærkommunernes udgifter til sygesikring registreres på 
hovedkonto 5. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende den centrale sygehusforvaltning registreres 
på hovedkonto 6. Udgifter vedrørende administration, der finder sted på de af 
hovedkonto 4 omfattede sygehuse og institutioner og som vedrører disse, re-
gistreres derimod på denne hovedkonto. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med 
varetagelse af sygehusopgaven, registreres på hovedkonto 4. Dette gælder så-
ledes også lægeboliger, sygeplejerskeboliger m.v., for så vidt disse er tjeneste-
boliger og del af et samlet kompleks. 
 
Som en afvigelse fra kontoplanen i øvrigt er der på hovedkonto 4 autoriseret 
angivelse af omkostningssted for registreringen af udgifter og indtægter vedrø-
rende amtskommunernes sygehuse. Det betyder, at udgifter og indtægter som 
udgangspunkt registreres på de enkelte sygehuse. 
 
Udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på de enkelte sygehuse, 
registreres på særlige fælleskonti for omkostningssted. Her registreres endvide-
re visse betalinger m.v. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende en række hjælpeaktiviteter, der løses på fæl-
les grundlag inden for amtskommunen, og som ikke direkte vedrører patient-
behandling, registreres under hovedfunktionen SERVICEFUNKTIONER og 
afregnes med de enkelte sygehuse eller institutioner. 
 
For ydelser, som udveksles mellem amtskommunens sygehuse eller institutio-
ner bør der som hovedregel ligeledes foretages afregning. 
 
Betalinger over amtskommunegrænser i form af betalinger mellem amtskom-
muner eller med fremmede sygehuse i øvrigt (f.eks. Rigshospitalet), registreres 
som eksterne udgifter og indtægter under hovedarterne 4 og 7. Hvorvidt der 
skal anvendes fælleskonto eller omkostningssteder for de enkelte sygehuse til 
registrering af betalinger over amtskommunegrænser, henvises til omtalen ne-
denfor under funktion 4.01 Somatiske Sygehuse. 
 
 
SYGEHUSE 
 
4.01 Somatiske sygehuse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommu-
nens somatiske sygehuse. 
 
Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktion 4.01 og 4.02. 
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Registrering på de enkelte sygehuse 
Udgifter og indtægter vedrørende de enkelte sygehuse registreres på omkost-
ningsstedsnumre i intervallet 02-75. 
 
Amtskommunerne skal indberette til Indenrigsministeriet, hvilke numre syge-
husene er tildelt. 

 
Såfremt en væsentlig del af udgifterne vedrørende en bestemt aktivitet (herun-
der forskellig lægelig konsulentbistand) ikke anvendes på det sygehus, hvor ak-
tiviteten udføres (konsulenten er ansat), bør der foretages en forholdsmæssig 
fordeling til de sygehuse eller institutioner, der anvender aktiviteten. Fordelin-
gen af udgifterne til det sygehus, der skal belastes med disse, sker som en intern 
overførsel. 
 
Betaling for ydelser, der udveksles mellem amtskommunens egne sygehuse 
omposteres mellem omkostningsstederne for de pågældende sygehuse, enten 
ved hjælp af plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af 
de interne arter under hovedart 9. Dog registreres ressourceanvendelsen ved 
ambulant behandling og undersøgelser, der er resultatet af henvisninger mellem 
amtskommunens egne sygehuse, kun på det sygehus, hvor aktiviteten foregår. 
 
Tilskud fra staten vedrørende dialyse- og nyretransplantationspatienter regi-
streres på de enkelte sygehuse under anvendelse af art 7.6. 
 
Indtægter fra andre amtskommuner for indlæggelser, ambulant behandling eller 
undersøgelser registreres ligeledes på de enkelte sygehuse, under anvendelse af 
art 7.8. 
 
Fælleskonti 
Fællesudgifter og -indtægter registreres på omkostningssted 01 Fælles formål 
eller i stedsintervallet for fællesudgifter og -indtægter, dvs. omkostningssteds-
numrene 76-99, i det følgende betegnet fælleskontiene. Disse numre må kun 
anvendes til registrering af fællesudgifter og -indtægter. 
 
På fælleskontiene registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan for-
deles på de enkelte sygehuse. 
 
På fælleskontiene registreres endvidere tilskud og udgifter i forbindelse med 
praksisreservelægeordningen. Tilskuddene registreres ved anvendelse af dranst 
1, art 7.6. 
 
Betalinger til andre amtskommuner og til staten vedrørende indlæggelser, am-
bulant behandling eller undersøgelser på somatiske sygehuse skal ligeledes 
registreres på fælleskontiene. Såfremt det enkelte sygehus disponerer over ud-
gifter til andre amtskommuner i forbindelse med indlæggelser, ambulant be-
handling eller undersøgelser, kan dette registreres ved at underopdele fælles-
kontiene og lade det enkelte sygehus disponere over en del heraf. Registrerin-
gen må ikke ske på omkostningsstederne for de enkelte sygehuse. 
 
Betalinger til andre offentlige myndigheder registreres under ejerforholdet An-
dre offentlige myndigheder. Betaling for indlæggelse på private sygehuse og 
for indlæggelse på udenlandske sygehuse registreres under ejerforholdet Selv-
ejende/privat.
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Selvejende og private sygehuse 
Selvejende og private sygehuse, hvormed amtskommunen har driftsoverens-
komst, optages i amtskommunens budget og regnskab efter de regler om selv-
ejende og private institutioner, der er anført i afsnit 2.3. 
 
Det understreges, at der skal være tale om en egentlig driftsoverenskomst, dvs. 
at amtsrådet skal have indflydelse på en lang række forhold omkring driften, jf. 
hvad der er gældende for selvejende og private institutioner med driftsover-
enskomster på det sociale område. Benyttelsesaftaler alene berettiger således 
ikke til, at selvejende/private sygehuse optages i kommunens budget eller regn-
skab. Optages et privat/selvejende sygehus i budgettet og regnskabet, gælder de 
almindelige regler om mellemkommunale betalinger (anvendelse af art 4.8 
henholdsvis 7.8) i tilfælde af, at andre amtskommuner benytter pladser på det 
pågældende sygehus. 
 
Bestemmelserne vedrørende optagelse af selvejende og private sygehuse i 
amtskommunens budget og regnskab gælder også institutioner med driftsover-
enskomst, såfremt de henhører under et sygehus. Det er i denne henseende un-
derordnet, om de modtager patienter til indlæggelse eller ambulant behandling. 
 
Udligningsordninger 
Tilskud fra den amtskommunale udligningsordning vedrørende bløderpatienter 
registreres på funktion 7.85. Bidrag til ordningen finansieres over de generelle 
tilskud og indgår således i udligningsbeløbene på funktion 7.80. 
 
Tilskud fra og bidrag til den amtskommunale udligningsordning vedrørende 
AIDS-udgifter modregnes i de generelle tilskud og indgår således i udlignings-
beløbene på funktion 7.80.  
 
På funktionen er autoriseret gruppering 90 Indtægter fra aktivitetsafhængige 
puljer.  
 
4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger 
På funktionen registreres samtlige udgifter og indtægter for psykiatriske syge-
huse, der er organiseret som selvstændige enheder. For psykiatriske afdelinger 
registreres de direkte henførbare udgifter samt andelen af generelle udgifter 
efter amtskommunens nærmere bestemmelse. 
 
Fællesudgifter for flere sygehuse registreres på fælleskonti på funktion 4.01, 
bortset fra betalinger til andre amtskommuner vedrørende indlæggelser, ambu-
lant behandling eller undersøgelser af psykiatriske patienter, som registreres på 
funktion 4.02 gruppering 02. 
 
Med hensyn til registrering på omkostningssted for psykiatriske sygehuse, der 
er organiseret som selvstændige enheder, gælder samme konteringsregler som 
for funktion 4.01. 
 
På funktionen er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger 
 
01 Generelle udgifter 

Her registreres de generelle udgifter for psykiatriske sygehuse, der er 
organiseret som selvstændige enheder. For psykiatriske afdelinger regi-
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streres andelen af generelle udgifter efter amtskommunens nærmere be-
stemmelse. 

02 Direkte henførbare udgifter 
På gruppering 02 registreres den del af udgifterne til lønninger, varekøb 
og fremmede tjenesteydelser, som kan henføres til de enkelte psykiatri-
ske sygehuse og afdelinger, herunder distriktspsykiatri. Det vil sige 
eksklusiv udgifter til administration, service og kliniske ydelser. Endvi-
dere registreres her indtægter fra og betalinger til andre amtskommuner 
vedrørende indlæggelser, ambulant behandling eller undersøgelser af 
psykiatriske patienter. 
 

 
SERVICEFUNKTIONER 
 
Under denne hovedfunktion registreres en række hjælpeaktiviteter, der løses på 
fælles grundlag inden for amtskommunens sygehusvæsen, og som ikke direkte 
har med patientbehandling at gøre. Det drejer sig om aktiviteter, der ofte vare-
tages af selvstændige organisatoriske enheder. For hjælpeaktiviteter bør der 
som hovedregel ske afregning med de enkelte sygehuse eller institutioner m.v. 
 
 
4.07 Kursusafdeling 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kursusafdelin-
ger, som anvendes til efteruddannelsesvirksomhed. 
 
 
4.10 Centralvaskerier 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende centralvaskerier, 
der er organiseret som selvstændige enheder. 
 
Udgifterne vedrørende en amtskommunes centralvaskeri(er) fordeles på de 
enkelte sygehuse eller andre af amtskommunens institutioner. Overførsler re-
gistreres som interne afregninger, dvs. enten ved hjælp af plus/minusposterin-
ger på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne arter på hovedart 9. 
Indtægter i forbindelse med vask for fremmede registreres som eksterne, dvs. 
ved anvendelse af art 7.2 eller art 7.6/7.7/7.8. 
 
Hvad enten centralvaskeriets ydelser afsættes internt eller eksternt, kan det i 
priserne på disse ydelser være rimeligt at indkalkulere andele af beregnede 
renter og afskrivninger af den i vaskeriet investerede kapital. Da forrentning og 
afskrivning ikke indgår blandt vaskeriets udgifter, men i givet fald må beregnes 
uden for selve regnskabssystemet, vil centralvaskeriets indtægter i det enkelte 
år kunne overstige de samlede udgifter. 
 
Det bemærkes, at andre vaskerier end centralvaskerier opfattes som afdelinger 
under det pågældende sygehus. 
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4.11 Øvrige servicefunktioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forskellige fæl-
lesaktiviteter som f.eks. fælles edb-udgifter, central indkøbsfunktion, medico-
teknisk afdeling, fælles personaleblad, centralkøkken, kørsel med patienter 
m.v. 
 
Ved en eventuel central indkøbsfunktion overføres varekøbet til de forbrugende 
sygehuse m.v., således at kun lønninger (administration) registreres på om-
kostningsstedet for centralindkøbsfunktionen. Overførslen foretages ved an-
vendelse af de almindelige udgiftsarter, således at man minusdebiterer på den 
art under centraldepotet, på hvilken varekøbet i sin tid blev debiteret, og sam-
tidigt debiterer på den samme art på funktionen for den modtagende institution. 
 
Udgifter i forbindelse med patientkørsel mellem hjem og sygehus (fribefor-
dring) konteres på funktion 4.11, mens kørsel mellem sygehuse registreres på 
de enkelte sygehuses budgetter/regnskaber. I begge tilfælde anvendes art 4.0. 
 
 
4.12 Sygehusapoteker 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sygehusapote-
ker. 
 
I forbindelse med køb anvendes de faktiske købspriser/afregningspriser, i for-
bindelse med salg til fremmede de faktiske salgspriser/afregningspriser. Disse 
indtægter registreres under hovedart 7. 
 
Når et sygehusapotek leverer til sygehuse eller institutioner inden for den på-
gældende amtskommune (herunder det sygehus, hvorpå apoteket er beliggen-
de), registreres overførslerne som interne afregninger, dvs. enten ved hjælp af 
plus/minusposteringer på de eksterne arter eller ved anvendelse af de interne 
arter på hovedart 9. 
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SELVSTÆNDIGE AMBULATORIER OG KLINIKKER 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende selv-
stændige ambulatorier og klinikker, der regnskabsmæssigt og driftsmæssigt er 
udskilt fra de enkelte sygehuse. I modsat fald sker registreringen under de på-
gældende sygehuse. 
 
Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner. 
 
4.24 Røntgenklinikker 
4.30 Jordemodercentre 
4.32 Øvrige klinikker og ambulatorier 
 
Eventuelle udgifter og indtægter vedrørende fødeklinikker, ortopædiske am-
bulatorier, fysiurgiske klinikker og lungeklinikker registreres på funktion 4.32. 
Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende kønssygdomsklinik-
ker og antikonceptionsklinikker. 
 
Udgifter til epidemikommissioner registreres på funktion 6.42. 
 
 
EFTERBEHANDLINGSINSTITUTIONER 
 
4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende amtskommunale 
rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker. 
 
 
SYGESIKRING M.V. 
 
4.70 Offentlig sygesikring 
På denne funktion registreres de amtskommunale udgifter og indtægter i med-
før af lov om offentlig sygesikring. 
 
Der er autoriseret følgende udtømmende driftsgrupperinger til registrering af de 
forskellige udgiftskategorier: 
 
01  Almen lægehjælp 
02  Speciallægehjælp 
03  Medicin 
04  Tandlægebehandling 
05  Fysiurgisk behandling 
06  Kiropraktor
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07  Briller 
08  Rejsesygeforsikring 
09  Fodterapeuter 
10  Psykologbehandling 
11  Øvrige sygesikringsudgifter 
12 Ernæringspræparater 
 
Det bemærkes, at på gruppering 11 registreres alle øvrige udgifter, f.eks. til-
skud til rideterapi, tilskud til optræning og behandling ved Teddy Øfeldt og ud-
gifter til tolkebistand i forbindelse 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 funktion 4.70 de generelle regler for 
artskontering. 
 
I forbindelse med anvendelse af art 5.2 skal der ved overførsler af ydelser eller 
produkter fra et andet kontoområde i amtskommunen til funktion 4.70, fore-
tages en indtægtsregistrering af salget på det kontoområde, hvorfra salget fo-
retages (f.eks. funktion 4.01) ved anvendelse af art 7.2 eller 7.9. For øvrige 
overførsler finder de generelle regler for interne afregninger anvendelse. 
 
Kun sygesikringsudgifter til amtskommunens egne borgere må fremgå af funk-
tion 4.70. Udlæg til sygesikringsudgifter for andre amtskommuner må derfor 
enten registreres på en mellemregningskonto eller udlignes ved minusdebite-
ring. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende sygesikringsbeviser regi-
streres på funktion 6.51. 
 
4.71 Profylaktiske svangreundersøgelser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende profylaktiske 
svangreundersøgelser i medfør af lov om svangerskabshygiejne. Udgifterne re-
gistreres under art 5.2. 
 
4.72 Lægeundersøgelser af børn 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter til forebyggende helbreds-
undersøgelser af børn under den undervisningspligtige alder ved alment prak-
tiserende læger efter lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og un-
ge. 
 
4.73 Vaccinationer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vaccinationer 
i medfør af lov om gratis vaccination mod visse sygdomme. 
 
4.74 Specialiserede tandplejetilbud (Amtstandpleje) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der afholdes eller opkræves 
i henhold til §§ 6a-6b i lov om tandpleje m.v. 
 
 


