Region Syddanmark

Supplerende tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgning om statsligt tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til en forstærket indsats for patienter med
kroniske lidelser – projektnr. 54697

Ved brev af 15. december 2009 gav ministeriet Region Syddanmark tilsagn om tilskud
på 55.000.000 kr. til Forløbsprogrammer - projektnr. 54697.
Regionen havde samlet ansøgt om 59.200.000 kr., men ministeriet tilkendegav ikke
umiddelbart at kunne give støtte til delprojektet ”Database for rygområdet – fælles for
både primær- og sekundærsektoren” (4.200.000 kr.), da Digital Sundhed på baggrund af
de da foreliggende oplysninger udtrykte væsentlig betænkelighed ved dets gennemførelse.
Region Syddanmark har efterfølgende været i dialog med Sundhedsstyrelsen og Digital
Sundhed. Regionen har herefter fremsendt en fornyet projektansøgning. Digital Sundhed vurderer, at man på baggrund af den revurderede projektansøgning kan støtte, at
projektet får del i midlerne i Kronikerpuljen.
Regionen har ifølge Digital Sundhed i den revurderede ansøgning taget højde for, at
man på nationalt, strategisk plan ikke ønsker flere isolerede kvalitetsdatabaser opbygget, men tværtimod opfordrer til, at området for kliniske kvalitetsdatabaser i højere grad
samordnes og koordineres. Digital Sundhed anfører endvidere bl.a., at vægten i den
revurderede ansøgning er lagt på den sundhedsfaglige afklaring af opsamling af data
om lænderygspatienter, hvor et engelsk skema og screeningmetode afprøves i regionen.
Ministeriet har på den baggrund revurderet Region Syddanmarks ansøgning med bilag
af den 27. januar 2010 og skal herved meddele, at ministeriet agter at yde et samlet
tilskud til projektnr. 54697, som udgør i alt 59.200.000 kr. for årene 2010 til 2012.
Tilskuddet til projektnr. 54697 er i 2010 på 20.297.108 kr. Tilskuddet for de følgende
budgetår forudsætter bevillingens optagelse på finansloven det enkelte finansår. For
perioden 2011-2012 vil der under forudsætning af bevillingens optagelse på finansloven
blive ydet et tilskud på 20.297.108 kr. i 2011 og på 18.605.784 kr. i 2012. Der vil blive
udsendt særskilt tilsagnsskrivelse for budgetårene 2011 og 2012.
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Vedrørende vilkårene m.v. for den samlede bevilling henvises til tilsagnsskrivelsen af
15. december 2009.
./.

Tilskudsmodtager skal returnere vedlagte acceptskrivelse i underskrevet stand. Den
ligeledes vedlagte budgetskabelon bedes samtidig udfyldt og returneret.
Med acceptskrivelsen accepterer tilskudsmodtageren og tilskudsmodtagers revisor/institutionens regnskabsansvarlige ministeriets tilskudsbetingelser.
Såfremt ministeriet ikke har modtaget acceptskrivelsen i underskrevet stand inden 3
uger fra dags dato, bortfalder tilskuddet uden yderligere varsel.
Denne supplerende tilsagnsskrivelse erstatter den tidligere fremsendte supplerende tilsagnsskrivelse af 17. marts 2010.
Med venlig hilsen

Lone Vicki Petersen

