Klyngens økonomi
I henhold til overenskomstaftalen er økonomien i en klynge beskrevet i § 106 samt i
bilag 8 i Forhandlingsaftalen (Protokollat om ny kvalitetsmodel i almen praksis).
Midler til klyngen kommer fra to kilder og er delt op påfølgende måde:
· Et opstartsbeløb på 10.000kr. pr. lægekapacitet i klyngen, som finansieres via
opsparede midler i Fonden for almen praksis og udbetales af regionen.
· Et løbende driftstilskud til klyngearbejdet på 4,26 kr. pr. tilmeldt patient i klinikker,
som går indgår i en klynge. Dette tilskud udbetales af regionerne og tages fra de midler,
som er afsat til det regionale kvalitetsarbejde i henhold til overenskomsten.
Udbetalingsgrundlaget er antallet af sikrede pr. læge i klyngen pr. 1. Januar det år,
klyngen oprettes.
Udbetaling af midler til klyngen
Når en klynge er dannet og anmeldt med CVR-nummer og navne, ydernumre mv. og i
øvrigt har uploadet alle relevante dokumenter, kan en udbetaling af midlerne til klyngen
påbegyndes. Klyngens budget og udbetalinger af løbende tilskud til klyngerne håndteres
som udgangspunkt i regionerne på samme måde som DGE-grupperne. Regionen
udbetaler midlerne med det førstkommende månedsskifte efter registreringen af klyngen
er gennemført.
En nyopstartet klynges økonomi vil bestå af et opstartshonorar - et éngangstilskud - på
10.000 kr. pr. lægekapacitet samt et årligt løbende driftstilskud pr. tilmeldt patient hos
klinikkerne i klyngen på 4,26 kr. pr. patient. (det årlige driftstilskud vil løbende blive
reguleret i takt med honorarudviklingen).
En klynges økonomi vil således afhænge af antallet af klinikker/lægekapaciteter i
klyngen og antallet af tilmeldte patienter hos de deltagende klinikker. Bl.a. af denne
grund er en vis størrelse på klyngen vigtigt, da det giver flere midler at arbejde med.
Eksempler på klyngeøkonomi
En klynge bestående af eksempelvis 20 læger og 30.000 tilmeldte patienter vil have
følgende økonomi i opstartsfasen (det første år):
Opstartstilskud til 20 lægekapaciteter (20 x 10.000 kr.) 200.000 kr.
Årligt driftstilskud til klyngearbejdet (4,26 kr. x 30.000 patienter) 127.800 kr.
I alt i opstartsåret 327.800 kr.
I de efterfølgende år udbetales årligt 4,263 kr. x ca. 30.000 patienter 127.800 kr.

En anden klynge består ”kun” af 14 læger og har 22.000 patienter tilknyttet – her ser
regnskabet således ud:
Opstartstilskud til 14 lægekapaciteter (14 x 10.000 kr.) 140.000 kr.
Årligt driftstilskud til klyngearbejdet (4,26 kr. x 22.000) 93.720 kr.
I alt i opstartsåret 233.720 kr.
I de efterfølgende år udbetales årligt 4,26 kr. x ca. 22.000 patienter 93.720 kr.
Brug af klyngemidler – klyngens budget
Klyngerne kan frit anvende midlerne til arbejdet i klyngen – typisk vil følgende poster
indgå i en klynges udgifter:
· Honorar til klyngekoordinator
· Honorar til øvrige opgaver – f.eks. administrative opgaver forbundet med klyngearbejdet (indkaldelse til møder, bestilling af lokaler og forplejning, opfølgning mv.)
· Udgifter til mødeafholdelse dvs. lokaleleje, forplejning (evt. en opstartsmiddag)
· Honorar til oplægsholder til et møde i klyngen
· Evt. udgifter til konsulentbistand, særligt materiale til møder etc.
NB. Bemærk at der ikke udbetales refusion for tabt arbejdsfortjeneste og for
transportudgifter for deltagelse i klyngemøderne
Regler for budget og årsregnskab
Det anbefales, at klyngen udarbejder både et budget og et årsregnskab vedrørende
anvendelsen af de tildelte midler. For god ordens skyld vil det også være godt at gemme
fakturaer på udgifter ved klyngearbejdet, hvis klyngen på et tidspunkt skulle blive
omfattet af andre regnskabsregler.
Klyngen skal på forlangende fremvise dokumentation for udbetaling af honorar til
klyngekoordinator, sekretær mv., herunder bevægelser på klyngens bankkonto for
SKAT.
Opløsning af klyngen
Hvis klyngen af en eller anden grund opløses tilbageføres de udbetalte midler til
regionen.

